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MÁRIA-TERÉZIA.

1740. October 20-tkátóti 1780. November 29-tkétg.

Mária-Terézia,— kit ürüklütt tartományainak birtokában az ellene külün-

féle igényeknek ürügye alatt fegyverre kelt П. Fridrik porosz és V. Fülüp

spanyol királyok, s a Károly bajor, és III. Auguszt szász herczegek, és hatal-

mas szüvetségeseik , a franczia és nápolyi királyok s a szabaudiai és modénai

herczegek és rhénusi palatinus , s azoknak számos hadaik ellen fdleg a magyar

nemzetnek húsége, vitézsége és kelld idoben hozott nagyszerú áldozatai, ünel-

ismerése szerint is 1) , tartának meg , s kinek viszont a magyar nemzet , a ne

mes ifjúságnak nevelésére, tudományoknak felvirágzására, hazánknak a magyar

testdrzô sereg és sz. István jeles rendje felállítása általi dicsdítésére, s küzjavá-

nak más számos anyai gondoskodása általi eldmozdítására tett, s másféle e tür-

ténetirat kürébe tulajdonképen tartozó halhatatlan érdemein túl, a tiszai vidék-

nek, alsd-slavdniai , szerémségi és temesi kerületeknek 2), s a Zrínyi és Fran-

gepán családok által hajdan bírt tengermelléki részeknek 5) bekeblezését, a

szepesi 13 mezdvárosnak, sGalliczia és Lodomeríának visszaszerzését küszüni,

— türvénykünyvünket három országgyúlési türvénylevéllel gazdagította.

1 . §. Elsó tiirvényleveléról.

Mária-Teréziának elsd türvénylevele az1741-diki május 14-ikére hirdetett

pozsoni országgyúlésben hozatott, ugyanazon évi october 29-ikén kelt, s a ki-

rálynénak és rendeknek eldszavain, és a királynénak szokott szentesíto bere-

kesztésén tul 70 ágazatból áll.

0 Lásd Rozenich többször említett munkája II. köt. 124. és 125. §§-aît, s Mária Teré-

ziának gróf Pálffy Jánoshoz irt, ott eteide/ett levelét.

2) Lásd az 1741 : 18. s 50, 1751 : 23., 24. és 1791 : 28. t. cz.

3) Lásd az 1741 : 52. s 1791 : 61-dik t. cz.
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4 SZLEMENICS PAL.

A királyné eldszavában eldadja , miképen édes atyja múlt évi October ha-

vában férfi ürüküs nélkül elhalván, küvetkezdleg az 1723:1-s(í és 2-dik tür-

vényczikkek szerint d , mint annak elsdszülütt leánya és mindenes ürüküse ,

Magyarországban és kapcsolt részeiben is ürüküsúlvén, az ország türvényeinek

kívánata szerinti ünnepélyes megkoronáztatására , továbbá nádorválasztásra,

és végre az országnak boldogságát és állandd fenmaradását érdekld egyéb dol-

goknak tárgyalására a fennevezett helyre és napra országgyúlést hirdetett, és

abban személyesen elnüklütt ; végúl miképen az ország rendei az ezen gyúlés-

ben küz egyetértéssel és az d királynéi beleegyezésével bozott ágazatokat elejé-

be terjesztették , és megerdsítésükért esedeztek legyen.

Az ország rendei pedig eldszavukban eldre bocsátván az iránti ürümüknek

nyilvánítását, hogy a királyné atyjának férfi ürüküs nélkül i kimulása után, mint

annak elsdszülütt leánya és hazánknak ürüküs úrnéja isteni gondviselés által

reája bízott népeinek kormányzását megkezdette , és jelmondatúl magának az

igazságot és kegyelmességet választotta, — eldadják: hogy valamint ily nagy

erényú királynénak országlása alatt a türvények erejének fentartását, az or

szágnak gyarapodását , és a nemzetnek régi virágzásábai visszahelyezését bizo-

dalmasan reménylik, úgy azt, hogy ezen országgyúlést a királyi eldszdban fog-

lalt czélokra egybehíni, azt személyesen vezérleni, s dket a nádorválasztás által

azonnal, azután pedig nem csak dket, hanem az egész népet ünnepélyes koro-

náztatása által megürvendeztetni kegyeskedett, fd vigasztalásúl veszik, és végre

minden erejüket és iparkodásukat oda fordítani igérvén, hogy Magyarország ,

mely d felsége minden országainak elsdje , a szeretet- húség- , és ragaszko-

dásban se engedje bár mely más országnak az elsdséget, esedeznek: hogy

az ezen országgyúlés alatt az országnak sérveibdl és kívánataiból , s azokra

adott kir. válaszokból készúlt ágazataikat elfogadni, megerdsíteni, s mind maga

megtartani mind mások által megtartatni kegyeskedjék.

A mi az ágazatokat magokat ílleti : küzdlük

/. Ideigleni , s csupán пaр szükségeire vonatkozó rendeletúeh :

Az 1-sd ágazat, mely eldadja: hogy hazánk rendei, VI. Károly császár és

magyar király férfi ürüküs nélkül elhalván, az 1723: 1-sd és 2-ik czikknél fog-

vást elsdszülütt leányát, Mária-Teréziát , mint mindenes ürüküsét, miután a

jüvd czikkben foglalt kir. bíztosító oklevelet kiadta, és az esküt az ugyanott

eldadott minta szerint letette , az országnak sz. koronájával megkoronázták.

A 3-ik ágazat, melyben országunk rendei a királynét kérik: hogy ajánlott ko-

ronázási ajándékukat elfogadni, és ne annak csekélységét, hanem dszinte lelkü-

letüket tekintetbe venni kegyeskedjék.

A 4-ik ágazat, mely eldadja: miképen országunk rendei a királynénak

megegyezésével annak férjét Ferencz lothringiai herczeget, tekintetbe vevén
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mind ünmaganak a kir. helytartó hivatal tübb mint 8 évigleni viselése , mind

pedig nagy atyjának , Károly lothringiai herczegnek , Buda vara visszavétele ,

és a türüknek hazánk távulabb részeibe úzóse által szerzett érdemeit , a király-

nénak haláláig vagy tetszéséig, országló és kormányzó társává, — de még is az

1723: 1-sd és 2-ik ágazatok mind az ürüküs tartományok elválaszthatlanságát ,

mind az ürüküsodés rendjét érdekld rendeleteinek, és anádori hatalomnak nyil-

vános fentartásával, és oly óvás mellett: hogy a türvényesen megkoronázott ki-

rályt illetd minden felségi jogok egyedúl a királyné mellett maradjanak,

és ezen tételbdl jüvenddben más királynéi férjek semminemú jogot ne igényel-

hessenek, — egyes akarattal és szabadon választották , s miután ezen ajánla-

tukat elfogadta, és az ugyane türvényczikknek végén álló esküt letette , annak

el is ismerték, és nyilvánították.

Az 5-ik ágazat, mely grdf Pálffy János tábornagynak és arany gyapjas vi-

téznek királyi kijelelés melletti nádorrá választását azon reménynek nyilvání-

tásával együtt, hogy a királyné annak nádori zsoldjárdl is gondoskodni fog,

eldadja.

A 6-ik ágazat , melyben eldadatik : hogy Kollonics Adám és Nádasdy Ta-

más grdfok, volt koronadrzdk, sdt a felség által amannak helyébe nevezett grdf

Zichy Károly is elhalván , országunk rendei megkoronázás eldtt türtént királyi

kijelelés mellett Erdddy Gyürgy és Eszterházy János grófokat koronadrzdkké

választották , és az elholtaknak ürüküseit a koronához tartozd kulcsoknak kь

adása fülütt megnyugtatták.

A 7-ik ágazat, melyben a rendek megküszünik a királynénak forrd kívár

natuknak megértése után tüstént tett azon igéretét: hogyhaegyébtartományai-

nak kormányzása megengedi , hazánkban hosszabb ideig is lakand , és semmit

elmulasztani nem fog, mit máskép is hazánknak boldogságára tehetend.

A 27-ik ágazat, melyben megújíttatván az 1715:75- és 1723: 7-ik ágazar

tok a királynénak az iránti kegyes válasza eldadatik, hogy a magyarországi

termékek kivitelének künnyítésére , az illetd ürüküs tartományainak rendeivel

mindjárt ezen országgyúlés után értekezend, mind a jelenleg vétetni szokott

harminczadi vámaddnak megkisebbítése , mind pedig a termékek szabadabb

kivitelének megengedése iránt. Továbbá hogy az ükrüknek Alsd-Ausztriába és

Velenczébe teendd szabad kihajtása a múlt évig divatozott gyakorlat szerint

már mostan megengedtetik , sdt hogy a mostani iddknek kibékítése után az

ükrük Augsburgba, Norimbergába, és a rdmai birodalom más helyeibe teendd

kihajtásának megengedése sem találand nehézségre,

A 32-ik ágazat , mely a „grüschl" nevú morva pénzt ottani értékében ha-

zánkban és a hadi pénztárakban is elvétetni parancsolván, egyszersmind rendeli:

hogy hazánkban garasok, poltrák, és kispénzek szükségesnek találtatandd men-

nyiségben veressenek.
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A 34-ik ágazat, mely eldadja: i. A rendeknek küszunetét a kírálynénak

azon kegyességéért, melylyel alázatos esedezésükre mind a kdsdnak mint a fd-

züttnek mázsáját 15 krajczárral alább szállította, és Nyitra vármegyében a Vág

vize mellett egy sóraktárt felállíttatni rendelt. —• 2. A királynénak azon határo-

zatát: hogy a sóhorddknak illd zsold adassék, és a lakosság sóvitelre végrehaj-

tás által ne kényszeríttessék. — 3. A rendeknek az iránti kérését : hogy d fel-

sége a sdnak mind az aknáknál mind pedig a raktárakban folyd árát hirdet-

tesse ki.

A 35-¡k ágazat, melyben d felsége által az iránt rendelkezés tétetni sür-

gettetik : hogy a katonai hatóságok a gydri káptalant azon tartozásoknak behaj-

tásában ne akadályozzák, melyekre a gydriek bírói határozat és arra keletke-

zett szerzddés szerint azon káptalan irányában küteleztetnek.

A 36-ik ágazat, melyben d felsége kéretik, miszerint a hajdú városok Sza-

bolch vármegye hatósága alá vetésének dolga, mely az 1715 : 95-ik czikk után

tobb bizottságok és a kir. helytartótanács által is mártárgyaltatott, ezen ország-

gyúlés alatt az iddnek rüvidsége miatt el nem határoztathatván, az az iránti ké-

rést jüvd országgyúlésben tekintetbe venni kegyeskedjék.

A 39-ik ágazat, mely eldadja: hogy d felsége némely pesti és budai pol-

gároknak a budai kir. vámhivatal ellen tett panaszát , Kassa városának küvete-

léseit, és az ottani kaszárnyák tatarozásának ügyét, s az Esztergom melletti

szigetnek, és Szeged városa panaszának dolgát, azoknak állapotja feldl alapos

tuddsítást vevén, habar az országgyúlésnek befejezése után, igazság kívánata

szerint elintézendi és határozatát foganatba is tétetendi.

A 45-ik ágazat, mely a királynénak Nyitra és Trencsin vármegyék által

némely morvai és slézsiai lakosok, továbbá Sáros, Szepes és Máramaros vár

megyék által a lengyelek és a szepesi 13 mezdvárosiak ellen eldterjesztett pa-

naszaikra adott azon nyilatkozását eldadja , miszerint gondoskodni fog : hogy a

megsértetteknek elégtétel adassék , jüvdre pedig a jó szomszédságnak jogai a

lengyelek által pontosabban megtartassanak , és a még fenlevd határbeli peres

kérdéseknek igazságos kiegyenlítése , mihelyest azon tartományokban a béke

beálland , munkába vétessék.

Az 51-ik ágazat, melyben sürgettetik, hogy a grdf Erdddy családnak a

koloshegyi uradalom tartozmányai az 1723:93-ik czikknek rendelete szerint d

felsége által nevezendd bizottság által minéleldbb egészen adassanak vissza, és

ugyanazok mind a rendes mind a rendkivüli küzterhekre nézve az országnak ha-

tósága alá helyeztessenek ; továbbá hogy ugyanazon bizottság a kürüzsi és iva-

niczei véghelyiek által azon grdfi család ellen elküvetett bántalmak és kártéte-

lek iránt is teljes elégtételt adasson.

Az 52-ik ágazat , melyben rendeltetik ; bogy a gréczi kamara és mások ál

tal bitorlott kulpántúli és tengermelléki Zrínyi- és Frangepánféle fiskális jószá
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gok, azoknak birtokosaikkal és tisztviseldikkel együtt az 1681 : 71., 1715:44.

és 1723 : 94-ik ágazatok szerint is, ezután az országnak küztürvényei , terhei

és hatósága alatt álljanak , és állani küteleztessenek.

Az 53-ik ágazat, mely által az ország Styria és Karnidlia felé létezd hatá-

rainak kiigazításárdl rendelkezd 1715:39. s 116., és 1723:37-dik czikkek, var

lamint a metlikai kerület dézsmáit a zágrábi püspüknek visszaadni parancsold

1681 :69-dik és abban eléidézett ágazatok is, megerdsíttetvén foganatosíttatni ren-

deltetnek.

Az 54-dik ágazat, melyben eldadatik, miképena múltháborúk által úgy is

elszegényúlt kapcsolt országoknak terhei a határszéli zsoldos katonaságnak sza-

porítása, s a báni és itéldtáblának díjazása által megnagyobbodván, a királyné

megengedte: hogy a harminczadnak felemelésébdl s a félharminczadból, ésa

rendes adúból ezen országokban beveendd, máskép a kir. pénztárt illetd jüve-

delmek az 1681 : 75-dik czikknek módjára továbbá is a határszéleknek és ha

társzéli katonaságnak szükségeire, s a küz és politikai kültségeknek füdüzésére

fordíttassanak , azoknak hová tett fordítását mindazáltal szükséges levén d fel-

ségének évenként feljelenteni.

Az 55-dik ágazat, melyben ó felsége megengedni mondât ik azt: hogy az

ükrük a buccarii kikütón át az 1715: 117-dik czikk szerint szabadon kihajtat-

hassanak.

A 63-dik ágazat , melyben az ország rendei , — eldre bocsátván azt , mi-

kép a királyné , a bajor választó fejedelem és a burkus király által , kik küzdl

ez Slézsiába, amaz pedig a franczia királynak számos seregeivel Felsd-Auszr

triába beütütt, szorongattatván , nem csak fegyverfogásra dket felszólította ,

hanem szentséges személyét és királyi gyermekeit hrvségükbe és gondoskodá^-

sukba is ajánlotta , — az ország alaptürvényeinek és a nemesség eldjogainak

nyilván kifejezett fentartásával országos felkelést határoznak, jelesúl oda nyi>-

latkoznak, hogy annak fejében 1) 21622 fdbdl álló, tisztjeivel együtt az add

alapértékébdl fizetendd és ruházandd , s 6 ezredre osztandd gyalogkatonákat az

ország kapuinak száma szerint állítandnak , a nélkül azonban , hogy az ezreder

ket jüvdre teljes számmal tartani küteleztessenek. —■ 2) Minden birtokos min-

denik nádori kaputól egy, fegyverrel és minden szükségesekkel ellátott lovast

minéleldbb kiállítand, és szükség esetében 1743-dik évnek végéig kitartand ;

a szabad kir. városok pedig a lovas helyett minden kaputól a felkelésnek szük

ségeire 100 forintot fizetendnek, és — 3) Az üsszeséges nemesek és mindazok,

kiket e név alatt a türvény ért, valamint az egyházaknak nemesei is személye-

sen felkelendnek , vagy ha hívatalaik avagy másféle akadályok miatt azt nem

tehetnék , valamint az üzvegyek , árvák, czímzetes püspükük, káptalanok, káp-

talanba be nem keblezett prépostok s apátok , fd esperesek , egyházi húbére-

sek, birtokos szerzetes kolostorok vagy conventek és apáczák, ajászságés
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kúnság birtokosa , s mindegyik szabad királyi vagy hajdú város is magok he-

lyett egy lovast a táborba küldendnek , az osztozatlan és egy kenyéren élô

testvérek mindazáltal csak egy lovassal tartozván felkelni , és a szegényebb ,

úgymint az egy telkú udvarhelyes vagy czímeres nemesek a vármegyéknek

mérséklése szerint tübben együtt leven kütelesek egy lovast állítani és kitar-

tani , a soproni egyházi húbéresek és a plébánusok pedig , a szegényebbeket

kivéve, továbbá a hazánkban lakd külfüldiek , a harminczad- vagy vámszeddk ,

a pdsta-, sd-, bánya- és uradalmi tisztek, az imént említett egyháziak ugyan me-

gyés püspükeiknek , a tübbiek pedig a vármegyének vagy illetd városnak mér-

séklése szerint küteleztetvén ezen felkelési teherhez járúlni. Továbbá ugyan-

ezen ágazatban a királyné által kinevezett négy kerületifdvezérnek nevei eld-

adatnak, és az egyéb tisztek iránt határoztatik : hogy a fobb tiszteket a király-

néi felség, a kapitányokat és azoknál csekélyebbeket a vármegyék, tulajdon

zászlojok alatt táborozandd legénységüket csapatokra felosztva, az ezredesek-

kel egyetértve nevezzék. Végre a felkeld seregnek élelmezése, a zsoldosoknak

fizetése , és a kihágóknak büntetése iránt rendelkezések tétetnek , jelesúl : 1)

Hogy a személyes felkelési és a nádori kapuktól kiállítandd lovasokat ingyen

mindennel ellátni a királyné csak akkor tartozzék ugyan, ha azok az országnak

határain kivülre vitetendnek ; azonban azoknak az országnak határain belúl is

mind átkültüzésükben a vármegyék által , mind a királyi raktárakból a kenyér

és zab katonarendszabályi áron adassék , és hogy az élelmi szereknek ara nyo-

masztóvá ne válhasson , a vármegyék az árszabályozást minél eldbb dolgozzák

ki , és azoktdl , kik a felkelô sereghez élelmi szereket viendnek , harminczad ,

vám , vagy másféle add ne vétessék. — 2) Hogy a zsoldos katonák és kiállítóik

küzütti minden visszavonásoknak megeldzésére a vármegyék által mindegyik

csapathoz egy vagy tubb biztosok neveztessenek , kik azoknak zsoldját , mely

havonként egy száj- vagy lórészre 3 rhénes forintra határoztatik, a nálok e

végre leteendd pénzekbdl kifizessék. — 3) Hogy a kihágókrdl , megújíttatván

az 1545:44. és 1596:21-dik türvényczikkek , a vármegyék által nevezendd

kapitányok rüvid úton igazságot szolgáltassanak , és ha ezek azt meg nem ten-

nék vagy elmulasztanák , a bajt a kerületi tábornok orvosolhassa.

A 64-ik ágazat, mely az ido szúke miatt ezen országgyúlés alatt el nem in-

tézhetett tárgyakat a jüvd országgyúlésre halasztja.

A 66—70-dik ágazatok, melyek küzdl az elsdben Károly Sándor lothrin-

giai herczeg minden türvényes maradékaival , — a másodikban Dietrichstein

János Ferencz Gotfríd és Kinszky Fülüp Jdzsef grófok, — a harmadikban az

1729-diki országgyúlésben már befogadott Schünborn Anzelm Ferencz grdfnak

fiai , és Schünborn Ferencz Ervín gróf , —■ a negyedikben Merzy Antal Ignácz

Károly Ágoston gróf, és a már eldbb befogadott Limburg Styrum Miksa Tilmos

grófnak fiai, Sándor, Zsigmond, s Ferdinánd, és a már elhalt Károly fiától
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nemzett unokája Károly , mindnyájan minder» férfiági maradékaikkal együtt , a

lothringiai herczeg ngyan az ország rendeinek eldre bocsátott felhivása mellett,

és taksa elengedéssel, a tübbiek pedig tnlajdon kérelmükre és taksafizetés mel

lett honfíusíttatnak , és beczikkelyeztetnek.

//. Aliando szabályúl hozott reпdeletúek. Jelesen.

1) A királyi hatalmat, s a rendek al k o tm ány i j ogai t, é s az

országot osszesen érdekldk:

A 2-dik ágazat, mely Mária Teréziának 1741-díki június 24-dikén Pozson-

ban kelt biztosító kir. levelét, és az általa letett eskúnek mintáját egész kiter-

jedésükben eldadja. Mind a biztosító levélnek üt pontja, mind az esküminta

egyébként VI. Károlyéival megegyeznek , csak hogy 1) VI. Károly biztosító le-

velének a visszafoglalt és foglalandd részek visszakeblézésérdl szdld 3-dik

pontjából e szavak: „sub modalitate supradictae interpretatíonis de nsu et intel-

lectu legum et privilegiorum," az eskú mintából pedig ezek: „prout super eorum

intellectu et usu Regis aс communi Statuum consensu diaetaliter conventum fue-

rit" kihagyva vannak. — 2) Hogy Mária Terézia biztosító levelének 4-dik pont

ja az 1723:1 és 2-dik ágazat szerint levén módosítva, abban nernzetünk király-

választási jogának helyreállása es fenmaradása VI. Károly , I. Jdzsef és I. Leo

pold mindkét nembeli maradékaik kihalásának esetére biztosíttatik. — 3) Hogy

az 5-dik pontnak ezen szavai helyett: „toties haeredes nostri masculi" Mária

Terézia biztosító levelében „toties haeredes et successores nostri" szavak állanak.

A 8-dik ágazat, melyben d felségének nyilatkozása mellett határoztatik :

hogy az ország rendeinek , az dket minden addtól ürükre felmentó , küvetkezd-

leg arrdl is, hogy a küzteher a íüldet semmikép se terhelje, dket biztosító h. t.

1. r. 9-dik czímében és az 1723:6-dik türvényczikkben kijelelt, alapigazaik,

szabadságaik , mentességeik és eldjogaik a kir. bíztosító oklevél türvények ér-

telmérdl és gyakorlatárdl szdld záradékának jelentése alá semmikép sem vonat-

hatnak, — arrdl, hogy más tartományoknak módjára ncm kormányoztatand-

nak, úgyis már az 1715: 3-dik türvényczikk által biztosítva levén.

A 9-dik ágazat, melyben d felségének beleegyezésével rendeltetik: hogy a

nádori és azzal türvény által egybekapcsolt kir. helytartóihivatal , akárhány-

szor ezután megürülend , egy évnél tovább soba üresen nem fog hagyatni , és

teljes türvényes hatóságába visszahelyeztetvén , abban meg fogand tartatni , s

hogy ezen türvényes hatósággal mind a mostani mind a jüvendd nádorok él-

jenek.

A 10-dik ágazat, mely eldadja, mikép d felsége az ország rendeit biztosí-

totta legyen arrdl: hogy az ország prímásának, méltóságát teljes hatóságába

visszaállítván , a királyi kettds pecsétet átadatandja, s dtet annak régi türvé-

M. TTJD. AKAD. ÉVK. —■ IX. 2
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nyes használatába visszahelyezendi, és mind a mostani mind a jüvenddbeli prí-

másokat azon pecsétnek használatában és türvényes hatóságukban megtar-

tandja.

A 11-dik ágazat, mely a királynénak küvetkezdk iránti nyilatkozatát eld-

adja: 1) Hogy a magyar nemzetet nemesak más nemzetekkel egyenld tiszte-

letben tartandja, hanem annyai indulatját és kir. kegyességét másképen is e

hazának gyarapodására fordítani fogja. — 2) Hogy az országnak dolgait mind

a hazában mind azon kivúl magyarok által tárgyaltatandja, s felséges udvará-

ban azokban , mik fdhatalmától függnek , magyar tanácsosainak tanácslatával

élend, sdt ha fontosb dolgok eldfnrdulandnak, az országnak prímását, nádorát

és más nagyjait, valamint a kapcsolt országoknak bánját is, fdleg ha azon or-

szágoknak ügye fenforgand, rendkivül is tanácskozásra meghivandja, és a ma

gyar nemzetet az álladalomnak ministeriumához is al kalmazni fogja; az ország-

ban ben pedig minden politikai és az országnak küz állapotját érdekld dolgokat

a türvény-rendelte mód szerint a türvényes hatóságában és függetlenségében

megtartandó kir. helytartdtanácsa által tárgyaltatand , s ezen tanácsához alkal-

mas és az ország alkotmányának ismeretében jártas birtokos magyarokat az or

szágnak minden részeibdl alkalmazand.

A 12-dik ágazat, melyben eldadatik: hogy d felsége a rendeknek a bánya-

türvényszékekhez tartozó bán}'aügyek tárnoki-székhez teendd feljebbvitele, és

a tárnoknak a Budán építendd pénzverdházbani eljárása iránt eldterjesztett ké-

relmétaz országgyúlésután is fontolóra veendi, es a tárnoki hivatalt az aztilletd

hatóságba visszahelyezendi.

A13-d¡k ágazat, melyben a királyné kijenti : hogy úgy kívánván azt kirá-

lyi fdhatalma és méltósága, az udvari magyar cancellariájának útján kiadatott

határozatait más hatóságok által foganatba vételükben meggátoltatni ncm enge-

dendi, és hogy ezen egyéb küzvetlen dicasteriumaival csak egyenld levelezés-

ben álló s küzvetlen udvari cancellariáját ezután is az országnak minden ré

szeibdl választandd alkalmas birtokos magyar egyénekkel, méltányolva az egyr

házirendet is , látandja el,

A 14-dik ágazat, melyben a magyar kir. kamarárdl rendeltetik : 1) Hogy

az hazánk türvényei szerint ôtet illetd hatóságában teljesen megtartassék , s

az udvari kamarátóli függetlenségének nagyobb tanuságára felterjesztéseit a

hozzá tartozó dolgokban ezután küzvetlen d felségéhcz czímezze, és azokrakir.

leiratokat az udvarból vegyen. — 2) Hogy mindaz, mi a kir. kincstárt érdekli,

küvetkezdleg a só és bányák dolga is, annak hatósága alá rendeltessék.

A 15-dik ágazat, mely a királynénak országunk rendei kérésére adott

azon valászát adja eld: hogy minden akár egyházi akár világi méltóságokat és

hívatalokat érdemes magyarokra ruházand.
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Л 16-dik ágazat, mely rendeli: hogy a fdpapok és más húberes egyházi

személyek, kivéve ha attól a királynak , országnak , vagy egyháznak fontos

szüksége által gátoltatnának, megyéik vagy húbcreik kebelében lakozzanak, s

erre d felsége, mint az egyházaknak fd pártfogója, által jüvedelmeiknek letar-

tóztatásával is kényszeríttessenek. Továbbá eldadja, miszerint d felsége igaz-

ságosnak elismeri : hogy kanonokságra is alkalmas, szukás- s türvény- és hazai

nyelvtudd magyarok alkalmaztassanak. " .

A 17-dik ágazat, melyben rendeltetik : 1) Hogy a jelenleg egyházi húbér-

rel bírd és még be nem czikkelyezett idegen nemzetbeli püspükük, prépostok,

apátok, valamint a fejérvári drkanonok is,*az 1687:16-dik czikkben kijelelt

1000 arany taksát az ország pénztárába egészen fizessék be; a csekélyebb jü-

vedelmú prépost- vagy apátságot s kanonokságot bírd külfüldiek pedig, elenged-

tetvén nekiek az ország rendei szivességébdl azon taksának egy része, ugyan-

oda 200 aranyat fizessenek. — 2) Hogy a kir. helytartótanács mind ezen ren-

deletnek minélelébbi teljesítésérdl , mind pedig általánosan arröl , hogy mások

is , kik arra kütelesek , a honfitísításnak taksáját lefizessék , gondoskodni kü-

teles legyen, a türvények teljesítésének eszküzlése az 1723:102-dik czikk

szerint úgy is teenddi küzé tartozván.

A 18-dik ágazat, mely eldadja, miképen a királyné küvetkezdket az or

szágnak rendeletei küzé beiktatni megengedte, úgymint: 1)Hogy Erdélyt mint

Magyarországhoz tartozdt, mind ünmaga mind utódai úgy, mint Magyarországnak

királyai birandják.— 2) Hogy Kraszna s Kozép-Szolnok vármegyéket ésKdvár

kerületét, mint Magyarországhoz tartozókat, valamint Zaránd vármegyét is ,

mely add dolgában úgy is már hazánknak hatósága alatt áll , mihelyest lehetsé-

ges leend, és meghallgatván az iránt az erdélyieket is, teljesen, vagyis mind

az add dolgára, mind pedig a politikai és igazságszolgáltatási tárgyakra nézve,

hazánknak hatósága alá visszahelyezendi , és tettleg visszakeblezendi. — 3)

Hogy a Bács, Bodrog, Csongrád, Arad, Csanád és Zaránd vármegyékben létezd

úgynevezett katonai helyeknek az ország és vármegyék hatósága alá visszahe-

lyezésére, és a temesi, szerémi és alsd slavdniai kerületeknek, mihelyest a dol-

gok békesb állapotra jutandnak , az országhozi visszakeblezésére biztosokat ne-

vezend, kik a nádor és Slavonia részérdl a bán és kapcsolt országoknak rendei

által kinevezenddkkel a most nevezett kerületekben és más végszéleken a ha-

társzéli katonaságnak lakására és küteleségüknek teljesítésére elégséges és al

kalmas füldterületet oly módon, hogy azok a másféle addzókkal üssze nem ve-

gyúlve létezzenek, kijelelendnek , és az ily füldterületet kiszakasztván , a fd-

testnek egyéb részeit mindenben a vármegyéknek hatdsága alá vetendik. —■ 4)

Hogy d felsége a most érdeklett részekben fekvd vármegyéknek kormányára

fdispánokat nevezend.

2*
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A 19-dik ágazat, mely az eddig kiadott adománylevelekre nézve az 1647:

122-dik czikket megújítván, jüvdre az adományzó és nemesítd czímeres leve-

leket a magyar kir. udvari cancellaría által régi türvényes bevett stillel s mo

rtor szerint, és az új adományokat a kamarának befolyása és küzbenjüvetele

nélkül parancsolja kiadatni ; a fiskális jószágoknak eldbb hazánkban szokatlan

árveretését pedig eltürli.

A 22-dik ágazat, mely az 1715:8-dik czikkben érdeklett rendkivüli rész-

leges országgyúlésnek egybehivatását azon esetre szorítja, ha ellenséges bero-

hanás vagy egyenesen hazánkat érdekld hadnak korülményei a rendes ország

gyúlésnek tartását gátlanák.

A 26-dik ágazat , melyben a rosszlelkú feladdk gonoszságának zabolázá-

sára , és az ártatlan hazafíaknak bátorságosítására rendeltetik : hogy a kir. fis-

kus az 1715:7-dik czikknél indítandd pereiben a netalán létezd feladónak ke-

reszt- és vezetéknevét a bizottmányi türvényszék elnükének tüstént a kereseti

levélnek benyújtásakor jelentse be , miszerint ezen türvényszék d reá nézve is

magát a türvényhez alkalmazhassa.

A 31-dik ágazat, mely a posták mostani és jüvenddbeli fd- és országos

kormányzóinak az 1715:22-dik czikknek pontos megtartását kütelességúl tevén,

egyszersmind a felségnek azon kegyelmes határozatát eldadja: hogy ezután a

türvényszékekhez , dicasteriumokhoz , vármegyékhez és városokhoz érkezô,

vagy ezektdl bármely küzhatósághoz intézett hivatalos , s küz pecsét alatt kelt

levelektdl a postahivatal semmi taksát se vegyen, és hogy ezen határozat Hor-

vát s Dalmátországokra és Slavdniára is kiterjcdjen.

A 41-dik ágazat, mely rendeli: hogy az ezután honfiusítanddk az ország-

nak küzszükségeire az e végre rendelt pénztárnoknak kezébe 2000 arany tak

sát fizessenek , az 1687: 26-dik czikk által megállapított egyéb feltételeket is

teljesíteni tartozván,

A 42-dik ágazat, melyben eldadatik, mikép ó felsége országunk rendei-

nek az addpénztár hazánknak átadása és nemzetbeli hazafiak általi kezelése

iránti kívánatukra azt válaszolta : hogy a jelen hadi kürülmények a hadi biz-

tosság rendszerének egészbeni megváltoztatását az addpénztárra nézve meg

nem engedvén , addig is , míglen a béke beküvetkezvén további rendelkezések

tétethetnek, a rendeknek mindenképeni megvigasztalására e pénztárnak dol-

gára nézve , hadi biztosok és pénztárnokok küzé magyarok is vétessenek fel,

kik által a fogadandd és kiállítandd gyalogkatonáknak, úgymint a magyar add-

alapértékre utasítottaknak , zsoldjaik fizettetni fognak.

2) Az igazságszolgáltatást és perlekedést érdekldk:

A 21-dik ágazat, melyben ó felsége országunk rendcinek esedezésére kir.

fiskusának az 1715:10-dik és 1723: 19. czikkek mellett indított és mégperfüg



TORVÉNYEÜÍK TORTÉNETE 1740—Í848. 13

gés alatt létezd pereit eltürülvén , mind kir. fiskusának , mind a magános per-

lekeddknek a türük járom alól kiszabadított részekben létezd jószágokra nézve

is csak a türvénynek rendes útjátengedi meg, azon nyilatkozásának odaragasz-

tásáva1 : hogy a fegyverrel visszaszerzett részekben fekvd jószágok feletti azon

perek , melyek vagy barátságos egyezés vagy bírói itélet által már bevégezve

vannak , teljesen bevégzetteknek tartassanak ; azokat pedig , melyek még az ó

felségéhez tett felhivatkozástól függnek,dfelségeminéleldbbmagaelébe terjesz-

tetendi és elhatározandja, s egyébiránt az az iránt folyamodást teenddknek mind

az ily felhivatkozástól függd, mind pedig bármily türvényszékileg elitélt pe-

rekre nézve türvény rendes útján eldmozdítandd kegyelemmeli perújítást en-

gedend.

A 23-dik ágazat, mely rendeli, hogy a kir. fiskus perének mivoltához

képest akármely bírd vagy türvényszék eldtt mind fel- mind alperesképen per-

lekedni tartozzék.

A 24-dik ágazat, mely a hétszemélyes-tábla tagjainak1723: 24<-dik czikk-

beli számát négygyel , úgymint egy fdpappal , egy országnagygyal , és két ne-

messel üregbíti ; továbbá minden dicasteriumokhoz és türvényszékekhez tago-

kat az országnak minden kerületeibdl neveztetni sürget.

A 37-dik ágazat , mely rendeli : hogy — el levén az , mely türvényszé

kekhez legyenek a szabad kir. bányavárosoknak tanácsaitól az itéletek felebb-

vienddk, országunk türvényei által rendelve, — a kamarai hatóságok mago-

kat azon városoknak türvényszéki dolgaikba ne avassák, és a türvény útját

semmiképen ne gátolják.

Az 58-dik ágazat, mely az 1729:31-dik czikknek határozatát megváltoz-

tatván rendeli: hogy a báni táblátdl mindazon perek, melyekben az mint elsd

bírdság itélt , a kir. kuriához 20000 forintig birtokon kivül küjdessenek át.

3) A magánosok jogait szabályozdk vagy biztosítdk.:

A 20-dik ágazat , mely a nádori adományoknak kir. kamarávali küzlését

parancsold 1715 : 33-dik türvényczikknek azon részét, mely a küzleni elmu-

lasztott ily adományt érvénytelennek tartatni határozá, eltürli, a türvénynek

rendeletét egyéb részére nézve erejében fentartván.

A 28-dik ágazat, melyben rendeltetik: 1) Hogy útivám csak marháktól

és szekerektól , nem pedig a rajtok levd árúktól , vétessék. — 2) Hogy ily

vámfizetés a hiteles útilevelekkel ellátott sz. kir. városi polgároktól és más

türvény vagy kiváltságlevél által felmentettektól se vétessék sehol. Végre eld-

adatík : hogy d felsége a kereskeddk által behozandd árúktól járd , szomszéd

tartományi harminczad és útivámaddknak mérséklésérdl is azon tartományok-

kal értekezni fog.
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4) A z e g y h á z i a k r a , s nevelésre éstanításravonatkozók:

A 25-dik ágazat, mely rendeli: hogy a hitelos és elégséges alkalmas ta-

gokkal és egy bebizonyúlt hívségú, tudds és fizetéses jegyzdvel ellátandú káp-

talanoknak és konventeknek levéltáraikbdl az irományok a jegyzdnek szállá-

sára csak lemásolás végett, és alemásolás után tüstént teendd visszatételük mellett

adassanak ki : másokkal pedig akár a jegyzdnek szállásán akár máshol átnézésre

és vizsgálásra csak a hiteles hely két tagjainak jelenlétében küzültessenek.

A 33-dik ágazat, mely d felségének azon igéretét eldadja: hogy a rendek-

nek kérelméhez képest a jezsuiták rendjének két társulatrai (Provincia) fel-

osztása, s a ferencziek mariai társularábani felváltásnak eltürlése, és a vimpas-

singi konventnek a minoriták magyartársulatáhai bekeblezése iránt ezen ren-

deknek fónükeit kihallgatandja, és további határozatot teend.

A 43-dik ágazat, melyben a rendek megküszünik a királynénak azon ke-

gyességét, melynél fogva a nagyszombati nemesi nevendékházra azon 5000 fo-

rinton túl, melyet Pázmán Péter alapítólevelében a pénzverési járanddságából

oda rendelt, az ngyanott kijelelt 2000 forintot is királyi jüvedelmeibdl kifizet-

tetni határozta , és megigérte: hogy azon alapítmánynak kezelcse iránt oly in-

tézkedést teend, mind a dolgoknak mostani állapotjához , és a nemes ifjúság-

nak jobb nevelésére és tanítására czélirányosnak fog látszani.

A 44-dik ágazat, melyben ürük emlékúl eldadatik : mikép Foglár Gyürgy

szerbiai választott püspük és egri énekld kanonok Egerben türvényiskolát ala-

pított, s ezen iskola igazgatásának gondját Heves vármegyére, s az egri püs-

pükxe és káptalanra , fdkormányzását pedig a kir. curiára bízta.

Az 56-dik ágazatnak 3-dik §-a, mely a zengi káptalannak az 1647: 57-dik

türvényczikkben kijelelt hatóságát megerdsíti.

A 65-dik ágazat, mely által sz. Domonkosnak hazánkban is hajdan diva-

tozott rendje, a szokott 12 misemondásrai kütelcztetés mellett, Magyarországba

és kapcsolt részeibe, ülés és szavazat nélkül befogadtatik.

Jegyxet. Ide is némileg számithatók a 10., 16. és 17-dik tígazatok ig.

5) A Horvátországot és Slavdniát érdekldk:

A 46-dik ágazat, melyben kiívetkezdk foglaltatnak : 1) Ezen országoknak

a katholika hitnek kedvezésére és fen tartásárahozott rendeletei a királynénak és

országunk minden rendeinek egybenhangzd egyetértésével megerosíttetnek.— 2)

Mivel ezen országok kürében az 1723:86-d¡k czíkk és abban eléidézett türvé-

nyek szerint ingatlan jószág bírásra csak rdmai katholikusok képesek, a füldes-

uraknak nem katholikus gazdasági tisztjei a jószágoknakugyanottanikezelésére

is képteleneknek nyilváníttatnak. — 3) A királyné annak kieszküzlését megigéri :

hogy a varasdi és károlyvárosi tábornokságok részérdl a katholika hit rüvidsé-

get ne szenvedjen. — 4) Rendeltetik , hogy a nem-egyesúlt gürüg metropolitá
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nak ezen országoknak kürében az érdeklett szertartású papok és népek fülütt

semminemú hatóság ne engedtessék , és hogy a szvidniczi egyesúlt gürüg püs-

püknek a marchi monostorbóli kizárása és Philippovich Simon kihágásairdl

tett más vádak iránt d felsége szoros nyomozást tétetend , s az ¡lld fenyítésen

tul elégtételt is adatand , és egyszersmind arrdl is gondoskodand : hogy más

nem-egyesúlt gorüg püspüküknek , míglen ott megmaradandnak, magokat min-

den kihágásoktól és zavargásoktól óvni kellessék.

A 17- di к ágazat, mely a kapcsolt országoknak bánját a tub buy ire ezen

országokbani lakásra kütelezi, és dtet az 1715 .114. s 1723 : 87-dik czikkek

szerint teljes türvényes hatóságába visszatétetni , és abban megtartatni rendeli.

A 48-dik ágazat, melyben a kapcsolt országok rendei d felségének meg-

küszonik azt: hogy tekintetbe vevén mind béke mind háború idejében bebizo-

nyított tántoríthatlan húségüket, dket Lcopoldtól nyert levelüknél fogvást is ,

az igen sürgetó szükségnek esetén kivül, a katonai téli szállásadásnak s a ka-

tona át és beszállításnak terhétóli mentességükben meghagyni és megtartani ha-

tározta.

A 49-ik ágazat, mely a varasdi és károlyvárosi tábornokságokrdl az 1715:113.

és 1723:88-dik czikkeket megerdsítvén , mivel az ott rendelt bizottságok si-

kert nem szültek, d felsége által oly rendelkezést tétetni sürget : melynél fogva

a bán ezen 88-dik ágazat szerint az oldalához rendelenddkkel és azon tábor-

nokságoknak kiküldütteivel a bejelentendd kihágásokat minéleldbb itélje el,

addiglan pedig minden tettlegességek megszüntettessenek , és az újabbkori el-

f"oglalások visszaadassanak.

Az 50-dik ágazat, mely eldadja: hogy az, mi Alsd-Slavdniából a sz. ko-

rona hatóságához az ezen türvénylevél 18-dik ágazatában kijelelt modorban beт

keblcztetendik , az 1715 128-dik czikk szerint az országnak és bánnak ható-

sága alá fog vettetni, és egyszersmind fdispánok is, mennyire még nein vo1-

nának, neveztetni fognak.

Az 56-dik ágazat, mely Zeng szabad kir. városát, eltorültnek nyilatkozт

tatл án a katonai hatóságtól szenvedett sérelmeit, sz. királyainktól nyert jogai-

ban , szabadságaiban , és mentességeiben más drkatonasággal megrakott szabad

kir. városok gyanánt megtartani rendeli, azon kijelentéssel, miszerint ezeknek

foganatosítása iránt d felsége a katonai hatóságokhoz parancsokat küldend.

Az 57-dik ágazat , mely a felsd és alsd Kürüzs városa egyesítésének dol-

gában eldadja: hogy a felsd városnak ezen egyesítés clleni indokai a felségnek

benyújtatván , d felsége mindjárt az országgyúlésnek bevégzése után a kérdé-

ses egyesítés mellett és ellen harczold okokat, — melyeknek véleményükkeli

eldterjesztésc úgyis az 1723:95-dik czikkben nevezett biztosoknak kütelessé-

gúl téve volt, — maga elébe terjesztetendi, és az iránti kir. határozatát ki-

adandja.
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Az 59-dik ágazat, melyben ó felségének megengedése odajárúlván rendel-

tetik : hogy a kapcsolt országoknak felkelése a szükség mivoltához képest ez-

után is az 1681 :66-dik türvényczikk szerint türténjék.

A 60-dik ágazat, mely a turopolyai és más egytelkes nemesekrdl az 1723:

92-dik, apereknekTuropolyábdl teendd fülebbvitelérdl pedig az 1659: 106-dik

türvényczikket megerdsíti.

A 61-dik ágazat, mely az egyházi és világi hivatalokra nézve a kapcsolt

országoknak benszülütteit is magyarok nevezete alatt értetni rendeli.

A 62-dik ágazat, mely eldadja, hogy a határszéli katonaság fizetésébe já-

rd posztónak bevitele ezután, mint eldbb is divatban volt, minden harminczad

és más taksafizetés nélkül pusztán a szokott útilevelek mellett szabadon meg-

engedtetik.

Jegyxet. Ide is egy részben számithatók a 31- és 58-dik ágazatok is.

6) A városokat érdekldk:

A 38-dik ágazat , melyben igazságosnak elismértetik az : hogy várospol-

gári ingatlan vagyont bírd katonai személyek és ürüküseik, azokra és a polgá-

roknáltett, tübbnyire ily vagyonukat terheld, addsságaikra nézve a helybeli

tanács és annak bírósága alatt álljanak, és hogy a katonai rend az d hatósága ala

tartozd személyeknek halala után a várospolgári ingatlan javaiknak lefoglalá-

sába és elidegenítésébe ne bocsátkozzék.

A 40-dik ágazat, mely ó felségének a kir. bányavárosok részérdl a bánya-

türvényszékek és tisztek ellen tett panaszok dolgában adott válaszát eldadja :

hogy miután az 1715 : 56-dik czikkben említett bizottság akármely okból ed-

diglen sikert nem szúlt , ó felsége mindjárt ezen országgyúlés ntán biztosokat

kiküldend, kik a kamara által hozzájok melléklenddkkel a helyszínén minde-

nek fOlütt nyomozást tegyenek, és meghallgatván mind a két felet, d felségé

nek az iránt, mikép lehessen ahazai és bányásztürvények szelleme szerint min

den káros visszaéléseket megszüntetni és jó rendet behozni, véleményüket

benyújtsák.

Jegyzet. Ide is egy részben számithatók a 28., 37., 56. és 57-dik ágazatok is.

7) A visszaéléseket korlátldk:

A 29-dik ágazat, mely a nnilt években türtént borhamisítások miatt a gü-

I ügüket , drményeket és zsidókat a borkereskedéstdl , a vármegyék és városok

által teendd borelkobzásnak büntetése alatt, fdleg az orsKÚgnak felsd részeiben

eltiltja ; egyébként pedig a gürügükre , drményekre és ráczokra nézve rendeli :

hogy küzülük azok ugyan, kik türük uraság alatt semmikép sem állanak, ha-

nem hazánkban családaikkal együtt valamely szabad kir. városban vagy füldes-

úr birtokán megtelepedtek , más városipolgárok vagy országlakosok módjára
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illdleg úzendd szabad kereskedésnek jótéteményébdl ki ne zárassanak; azok el-

lenben, kik akármikép türük hatalom alatt állanak, a türükükkel kütütt keres-

kedési szerzddésben foglaltakon kivül minden más kereskedéstól zárassanak el.

A 30-dik ágazat, mely a váraknak kormányzóit és alárendelteiket , vala-

mint a Gydríitt vagy másutt létezd katonai soltészeket is , a nem katonai egyé-

neknek akár vagyonán akár személyén gyakorlandd minden hatóságtól, s an-

nál inkább ünhatalmú tettek általi bántásától, továbbá a vármegyéknek , vá-

rosoknak, füldesuraknak vagy másoknak bíráskodási vagy batósági dolgaikba

avatkozástól , s a városi polgároknak vagy helységek lakosainak tólük veendd

útilevekkel élésre kényszerítésétól , és vásároknak alkalmával, vagy máskor

akár vizen akár másbol bitorlandd pénzkicsíkarásoktól , a jogtalanúl kizsarolt

pénznek megtérítésén túl, példás büntetés alatt eltiltja.

2. §. Második türvémjleceléról.

Második türvénylevele az 1751-diki aprílis 18-dik napjára hirdetett pozso-

nyi országgyúlésben hozaték, ugyanazon évi augustus 27-dikén kelt, s a ki-

rálynénak eld- és utószaván , és a rendeknek bevezetó beszédén tul 41 ágazat-

búl áll.

A királyné eldszavában eldadja, mikép ó, mihelyest a helyreállott béke

és más terhcs gondjai megengedték, a béke állandd fentartásának és aküzcsend

biztosításának módja fülütti tanácskozás vágett ezen országgyúlést a fenkijelelt

helyre és napra egybehítta, s abban személyesen elnükült; továbbá hogy mi-

után , a tartományoknak tübb helyeken türtént elvesztése által számosb rendes

katonaságnak tartása szükségessé válván, az az iránt megkívántató rendelkezé-

sek megtétettek, országunk rendei bevégezvén tanácskozásaikat, az e türvény-

levélben foglalt ágazatoknak megerdsítéséért esedeztek. — Az ország rendei pe-

digbevezetó szavakban ismételvénaz országgyúlésnek egybehivásárdl és czéljá-

rdl a királyné eldszavában monduttakat, és elismervén a béke állanddsításárdli

gondoskodásnak szükségét, esedeznek : hogy middn dk a királyné országunk

védelmére és fentartására czélzó akaratjának tehetségükhüz képest megfelelni

iparkodtak , d felsége ágazataikat megerdsíteni kegyeskedjék.

Az ágazatokat magokat illetdleg , azok küzól

/. Ideigleni , s csupán пaр szükségein segéló rendeletúek :

A 2-dik ágazat, mely grdf Pálffy János nádornak ezen országgyúlésnek

egybehívása és egyt>ejüvetele küzt küzbejütt halálát , és Battbyány Lajos gróf-

nak tüstént a kir. eldadásoknak átnyújtása után megtürtént nádorrá választatá-

sát, valamint azt is elödja, bogy a királyné annak , a már teljes nádori batóság

alá belyezett jászoktól és kúnoktól járd 3000 aranyon túli zsoldjárdl is gondos-

kodott.

M. TUD. AKAD. ÉVK. IX. 3
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A 4-dik ágazat, melyben eldadatik: hogy országunk rendei id. grdf Esz-

terházy Miklóst és gyaraki Grassalkovics Antalt, kiket d felsége ideiglen ezen

méltdságra emelt volt, koronadrzdkké választották , és mivel az elsd mint kü-

vet Spanyolországban távúl volt, az is megengedteték : hogy a szokott esküt

helyette az ücscse grdf Eszterházy Ferencz letehesse.

Az 5-dik ágazat, melyben grdf Pálffy János néhai nádornak ürüküsei az

ország leveleinek visszaadásárdl megnyugtattatnak, és egyszersmind eldadatik:

hogy ugyanazon oklevelek, miután azországnak kiküldüttei a nárlori drizetre nem

tartozókat elkülünítették, az oda tartozdkat koruk szerint rendbe és lajstrom-

ba szedték volna, lajstromuknak egyik példányával együtt az új nádornak

átadattak, a lajstromnak másik, szinte eredeti, s a kiküldütteknek aláirásával

és pecsétével megerdsített, példánya húséges drzés végett a helytartótanácsnál

letétetvén.

A 9-dik ágazat , mely által az addzd népnek künnyebbségére és a keres-

kedésnek nagyobb szabadságára a foki és simontornyai királyi vámok , amaz

ugyan1500forintnak a kir. kincstárba leendd flzetése mellett, emez pedig a ki-

rálynénak puszta bdkezüségébdl ürükre eltürültetnek és az ottani útak , gátak

és hídak fentartását az illetd vármegyék magokra vállalják. Továbbá a rendek

megküszünik a királynénak azt, hogy az addzóknak felsegélésére Gydr vár-

megyében az abdai , és Beregben a vereczkei drállásokat eltürlütte.

A 10-dik ágazat, mely a királynénak azon igéretét eldadja : hogy a jezsui-

ták rendje két társulatra osztásának dolgát országgyúlése után felvétetni , és az

I741:33-dik czikkben foglalt más tárgyakkal együtt kívánt czélhoz juttatni

fogja.

A 11-dik ágazat, melyben eldadatik: hogy a királyné hatályosan múküdni

fog, miszerint az ország rendeinek a szepesi 13 mezdváros és lublyói ura-

dalom risszaváltása, és az ezen városoknak lakosai által elküvetett kihágások

iránt tett kérelme kielégíttessék, s a kárvallottak teljes elégtételt nyerjenek.

A 13-dik ágazat, mely eldadja, miszerint d felsége aDráván innen fekvd

Répás füldének Simegh vármegyéhezi visszakapcsolása iránt kir. határozatát,

mihelyest a dolognak mibenlétérdl teljes felvilágosítást nyerni fog, azonnal ki-

adandja.

A 1 9-dik ágazat, melyben a rendek d felségének azon kegyelmét megkü

szünik, melylyel azon czímeres nemeseket, kik az utóbbi felkelésekben szemé-

lyesen és saját kültségeiken hadba mentek , haláluk napjáig minden taksa fize-

téstdl felmenté.

A 20-dik ágazat , melyben eldadatik : miképen d felsége tekintetbe vevén

azon tetemes károkat, melyeket a Leopoldvár ésGalgócz küzt lefolyóVág vize

ezen mezdvárosnak okozott és jüvdben okozhat, kegyesen megengedte : hogy
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aVág vize, mennyire a leopoldvári erdsségnek veszedelme nélkül eszküzülhetö,

régi medrébe visszavezettessék.

A 24-dik ágazat , mely a királyné azon kegyelmének hálás mcgemlítése

után, melylyel hazánkhoz tartozd némely füldrészeket ahoz már visszakeblezett

és vármegyékhez kapcsolt, ó felségének azon kir. nyilatkozatát eldadja: hogy

az 1741:18-dik czikknek foganatosítását az országnak egyéb bekeblezendd ré-

szeire nézve is anyai szívén viselendi.

A 26-dik ágazat, melyben az ország határaínak rendbeszedésére Ausztria,

Morva , SIézsia , Styria , s Lengyel és Erdély országok felé Magyar- és Styriát

illetdleg Horvátország részérdl bíztosok ncveztetnek , és teenddik szokás sze-

rint rüviden eldadatnak.

A 28—.32-dik ágazatok, melyekben d felségének néhány varos panaszai

vagy küvetelései iránt adott válaszai eldadatnak. Jelesúl

a) A 28-dikban: hogy Buda városának az ottani harminczadi hivatal, és

Kassának a szepesi kamarai igazgatóság ellen tett, s egy részben már az 1741:

39-dik czikkben is eldadott, de a küzbejütt hadak miatt még meg nem vizsgált

panaszaik iránt, az országgyúlés bevégzddvén, kamaráitól nyert elégséges fel-

világosítás után , igazságos határozatot teend.

b) A 29-dikben: hogyThrenchin városának aRákóczyféle zavargások alatt

az ottani katonai parancsnok által kárpotlás igérete mellett elfoglaltakért , a

szükséges vizsgálatnak eldrebocsátása után, elégtételt adand.

c) A 30-dikban: hogy Nagybánya városának mind a pénzverdház fdnoke

által elfoglalt foldektdl járd terhek, s általa felállított mészárszék, és a város

bíráskodásának akadályozása iránt, mind pedig az ottani harminczados vissza-

élései ellen tett panaszai fülütt, országgyúlés után a kihallgatandókat kihallgattatni,

és a dologállatpotjárdl eléggé felvilágosíttatván, további határozatát kiadni fogja.

d) A 31-dikben: hogy országgyúlés után arról is rend elést teend , misze-

rint Szegedvárosa a cs. kir. sereg számára amúlt türük háború alatt szolgáltatott

szénáért méltányos elégtételt kapjon. Továbbá, hogy a várnak erosítésére a vá-

rosnak teglaégetd hazából minden égetésbdl küvetelt 2000 tégla iránt tett pana-

szára is vigasztald határozatot adand.

e) A 32-dikben: hogy Szeged, Kassa, Eperjes és Szakolcza sz. kir. vá-

rosoknak az 1715:88. és 97-dik czikkeken alapúló küveteléseik iránt, a men

nyire elégségesen igazoltatni fugnak, méltányos határozatot hozand , és Székes-

fejérvár városának az drsereg által elfoglalt rét iránt tett panaszát is, ha az iránt

elégséges felvilágosítást nyerend , a mennyire kir. fiskusa jogainak sérelme nél

kül meg fog türténhetni , tekintetbe veendi.

A 33-dik ágazat, melyben a királyné Pozsony városának országunk rendei

által is pártolt kérelmére válaszolja: 1) Hogy a koronadri katonaság iránt leg-

küzelebb más intézkedést teend. — 2) Hogy némely pozsonyi polgárok- és kal

3*
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mároknak a cs. kir. katonaság részére állítólag Iefoglalt bizonyos mennyiségú

heringek iránti küvetelésére nézve, bebizonyodván a dolognak valdsága, igaz-

ságos elégtételt adatand. — 3) Hogy rendelést reend, mis/.erint azon pozsonyi

fakereskeddknek , kik felsd Ausztriában épületre vagy szdldkarókra szolgáld

fát venni kívánnak , útilevelek bdkezúbben adassanak.

A 34-dik ágazat, mely eldadja: mikép d felsége azon számos türvények

által eltiltott bitorlás eltürlésének dolgában, melynél fogva a varasdi és károly-

városi katonaság a hazafiaknak kaszálóit lelegeltetni, s erdeiket vágatni vakme-

rdsküdik , a katonai hatóságoknak szorosan meghagyni igérte : hogy ezen ki-

hágásoktól jüvdre tartózkodjanak, az ezután kihágandók a kárnak megtéritésén

tul keményen megbüntetenddk is leendvén.

A 35-dik ágazat, melyben a királyné igazságosnak elismeri azt, hogy az

1715:39. 1723:17. s 1741 :53-dik czikkek szerint az ország és szomszéd Sty-

ria és Karnidlia küzt, valamint szinte az 1715: 116-dik czikknek küvetkezésé-

ben a hazafíak és a csáktornyái uradalom küzütt régtól fenforgó határvillongá-

sok a felség részérdl d felsége, Horvátország és Slavonia részérdl pedig ezen

országoknak bánja és rendei által nevezendd biztosok által minél csekélyebb

kültséggel bevégeztessenek. Továbbá d felsége a metlikei kerületi dézsmáknak

a zágrábi káptalan részére teendd visszabocsátásában , az iránt további értesí-

tést nyervén , segédkezet fog nyujtani.

A 37-dik ágazat, melyben a rendek megküszünik a királynénak azon ke-

gyes válaszát, mely által megigéré: hogy a dolgoknak állása feldl nyerendd ér-

tesítés, s illetóleg nyomozástétel után a gradiskai, bródi s duna- és szávamel-

léki határszéli katonatisztek által állatoktól és szekerektól kicsikarni szokott

rendkivüli addzásokat, valamint az eszéki hídon vétetd mértéktelen vámpén-

zeket is megszüntetendi , és a katonai , kamarai s postatisztekhez és az eszéki

katonai téglaégetóháznak fdnükéhez intézendd parancsai által a füldesurak bor-

mérési jogának sérelmét megorvoslandja.

A 38-dik ágazat, melyben határoztatik : 1) Hogy a nemegyesúlt gürüg

szertartású monostoroknaknévszerinteldsorolt1Obenépesített falui Szerém vár-

megyében addzásukat iddküzben a megye házipénztárába fizessék. 2) Hogy az

eszéki tábornok birtokában levdVerdcze vármegyei Chepin falu az addnak ter-

hére nézve is vármegyei hatóság alá vettessék. Továbbá d felsége által meg-

hagyvalenni mondatik az: hogy a Mala és Csernek falukra nézve létezd add iránti

visszálkodás minéleldbb egyenlíttessék el, és csillapíttassék le.

A 39-dik ágazat, mely d felségének Zeng városa í olyamodására adott azon

válaszát adja eld : hogy a katonairend ellen eldterjesztetteket az ország türvé-

nyeinek és a méltányosságnak kívánata szerint megorvoslandja.

A 40- és 41-dik ágazatok, melyek kt"izdl amabban ugyan Odescalchi Livius

herczeg, Künigszeg Károly Sigfrid s Windisgratz Jdzsef grófok, továbbá Traun
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Ferencz Jdzsef grdfnak és nejének Erdddy Katalin grdfnénak Ferencz és Ká-

roly, s néhai Dernath Gothárd Jdzsefnek és nejének Zichy Terézia grófnénak

Imre, Henrik, Gellért, Gothárd és Frídrik, és néhai Berthold Antal grdTnak

és nejének Spáczai nemes családbdl származd Ejersperg Zsdfiának Antal Jdzsef

és Ferencz fiai eldddeiknek és ünmagoknak érdemeikért s külünüs tekintetnél

fogvást , — emebben pedig Koch Ignácz és Tousaint Ferencz Jdzsef bárók ré-

szint Ferencz rdmai császárnak küzbenvetésére, részint tulajdon érdemeikért,

mindnyájan férfiági maradékaikkal együtt, a türvény-megkívánta küteleztetések

teljesítésének feltétele alatt, honfiusíttatnak.

II. Aliando szabályúl hozolt rendelettíek : Jelesúl

1) A király s országrendei alkotmányos jogait, vagy az

országot üsszesen érdekldk:

Az 1-sd ágazat, melyben a rendek megküszünik a királynénak kérelmükre

adott válaszát: hogy ha más oroküs országai kormányának gondja megengedi,

az 1550:4-dik czikknek értelme szerint is, hazánkban lakozand, és hogy errdl

dket a magyarország jüvd királyaira nézve is, a most eldidézett türvényczikk

értelmében , biztosítja.

A 6-dik ágazat, melyben a nemesi rend hálás küszünetét kijelenti a király

nénak azon kegyelméért, melynél fogvást, middn a kir. személynüki hivatalt

régi szokás szerint az ó rendjükbdl galánthai Fekete Gyürgyre ruházta , egy-

szersmind dt és hivatalbeli utódait „Nagyságos" czímzettel is díszesítette.

A 15-dik ágazat, melyben a királyné megengedi: hogy Gydr és az 1715:

97-dik ágazatban kijelelt vármegyék türvényszerú bebizonyításokkal és elégsé-

ges oklevelekkel igazolt minden küvetelésük iránt a helytartótanács útján hoz-

zá folyamodhassanak.

A 18-dik ágazat, mely által d felsége országunk rendeinek azon kívánatát

kegyesen elfogadta: hogy a vármegyéknek a bányavárosokban lakd nemesek

pusztán személyes tetteik és ügyeik fülütti hatósága sertetlenúl fenmaradjon.

A 23-dik ágazat, melyben határoztatik : hogy Szerém, Verdcze és Pozsega

vármegyék ezután országgyúlésekre meghívassanak , és ott az országnak egyéb

vármegyéi küzütt ismét üléssel és szavazattal bírjanak, egyébiránt Magyaror-

szágnak és a bánnak hatósága sértetlenúl fenmaradván.

A 25-dik ágazat, mely a jászokrdl vagyis philiszteusokrdl és kúnokrdl, —

miután dk a javítások fejében ugyan 15,000, váltságukért pedig az 1715:3 1-dik

czikkben kijelelt 500,000 forintot saját pénzükkel kifizetvén, d felsége által régi

eldjogaiknak, mentességeiknek, és szabadságaiknak gyakorlatába, mennyire azok

az országtürvényeivel nem ellenkeznek, már visszahelyeztettek,—küvetkezdket

rendeli: 1) Hogy a régi és az ó felségétól újont nyert eldjogaikban és szabadsá
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gaikban, a nádori és helytartói hatóságrdl szóló türvényrendeleteknek fentartásá-

val megerdsíttetvén , az általok bírt, s privilegiumuknak 4-dik pontjában fog-

lalt mezdvárosaikkal , faluikkal és pusztáikkal együtt a sz. korona jogánál meg-

tartassanak, s ezután se egészben se egy részben semmiféleképen el ne idege-

níttessenek. — 2) Hogy a nádornak, mint bírájoknak, évenként 3000 aranyat

vagy 12,600 forintot, úgymint azzal egyetérdt, fizessenek. — 3) Hogy a ná

dori czím az 1485:11-dik czikk szerint a jászok és kúnok grófja és bírája

czímével üregbíttessék. —■ 4) Hogy a miket az ô felsége által ideiglen tett és

országgyúléshez utasított rendbeszedesükhüz országunk rendei hozzáadtak, és

megerdsítés végett o felsége elébe terjesztettek , a beküvetkezendd helybenha-

gyás után nekiek a nádor által kiadatandnak.

2) A türvényszékeket, igazságszolgáltatást, s perleke-

dést érdekldk:

A 22-dik ágazat, mely által Bácsvármegye türvényszéki dolgokban jüvdre

a dunáninneni kerületi táblának hatósága alá tartozd vármegyék küzé sorolta-

tik , a tiszántúli kerületi tábla eldtt már megkezdett Bács vármegyei perek

mindazáltal ott levén be is végzenddk.

A 36-dik ágazat , mely rendeli : hogy a ftí- és alispánoknak vármegyei bí-

rdsághoz tartozd pereit Horvát s Dalmát országokban és Slavoniában is ne ezen

országoknak itéldtáblája , hanem az 1729 : 35-dik czikknek rendelete szerint a

vármegyéknek alispánai és szolgabírái itéljék.

Jegyzet. Ide is számitható a 6-dik ágazat is.

3) Az egyházra, s nevelésre és tanításravonatkozdk:

A 3-dik ágazat , mely d felségének beleegyezését kifejezi az ország ren-

deinek azon kívánatába: hogy az esztergomi érseknek és káptalannak széke,

mihelyest lehetséges leend , eredeti helyére Esztergomba visszatétessék , és a

kir. kettós pecsét iránt az 1741 : 10-dik czikk teljesíttessék.

A 7-dik ágazat, mely által a kalocsai káptalannak VL Károly által régi

székébe ésjogaiba türtént visszahelyezése , és hiteles pecsétével élhetésének

visszaadása beczikkeztetik.

A 8-dik ágazat, mely rendeli: hogy a szalavári convent hitelességébe he-

lyeztessék vissza, s az onnan és a kapornaki conventbdl a vasvári egyház-

nak káptalanába áttvitt oklevelek neki drizet végett adassanak ismét át, az

apát azonban küteles levén ô felségétdl hiteles pecsétet nyerni , a conventben

állanddan egy alkalmas jegyzdt, s ot hazai-nyelv-tudd, és az 1723:46-dik czikk-

ben foglalt minta szerint megesketendd conventbeli tagot tartani, és magát

más hiteles helyek módjára hazánknak türvényeihez alkalmazni.



TÖRVENYEINK TÖRTÉNETE 1740—1848.

A 12-dik ágazat, melyben eldadatik: hogy d felsége, eldre bocsátván az

illetóknek kihallgatását, a stóla dolgát rendbeszedendi, és az annak kivételében

eddig türtént kihágásoknak orvoslásártíl gondoskodand.

Jegyzet. Ide is némileg sorolhatók a 3. és 10-dik a'gazatok is.

A 21-dik ágazat, mely eldadja: mikép d felsége fdpártfogói jogánál fog-

va gondoskodni fog arról: hogy Lüwenburg Jakab grófnak tanuld ifjúság szá-

mára, s jelesúl felében magyar ifjakra tett bécsi alapítmányában a nemes lelktí

alapítónak akaratja pontosan teljesíttessék,

4) A szabad kir. városokat illetd:

A 27-dik ágazat, melyben az ország rendei kijelentik: hogy valamint

d felsége Gydr, Komárom, Újvidék és Zombor mezdvárosokat érdemeikért és a

küzjó végett sz. kir. városokká emelte; úgy azokat dk is azoknak számába ülésr

sel és szavazattal befogadják.

5) A kereskedés és küzjd eldmozdjtására czélzé/k:

A 14-dik ágazat, melyben a vármegyei hivatalnokoknak kütelességúl té-

tetik arrdl gondoskodni : hogy az áradást okozó , vagy hajókázást akadályozó

malomgátak és más vízi építmények a vármegye gyúlésének , dologhoz értók

véleményének meghallgatása után , hozandó határozata szerint, a malomjüver

delmeknek zár alá vételével is , tulajdonosaiknak kültségén megigazíttassanak ,

és ha megigazíthatók nem volnának, lerontassanak. Továbbá hogy a folyók a

beléjük hullott, s a víz folyását gátló fáktól szorgalmasan kitisztíttassanak.

A 16-dik ágazat, melyben az 1723:75-dik czikknek foganatosítására ren-

deltetik: hogy az országos akár Komáromban akár Budán vagy Pesten, avagy

Komáromon fülill vagy alúl tartandd vásárok alatt a fának és faárúknak eldvé-

tele a kereskeddknek , s jelesúl a komáromiaknak , kiknél ezen visszaélés rég-

dlta divatozik, az eldre vásárlott, s két harmadában a felperesre, egy harma-

dában pedig a feladóra szállandd árúknak vármegyei vagy városi tiszti ügyész

rüvid pere mellett azonnal teendd elkobzása alatt, tilos legyen.

A 17-dik ágazat, mely a felségnek az iránti engedelmét eldadja: hogy a

folyókon fel vagy alá evezd hajóktól vagy talpaktól s tutajoktól akár katonai

személyek akár füidesurak vagy küzségek által vétetni szokott bármily addzás

torültessék el, és pedig oly forman: hogy az e türvényt megszegd füldesúr, s

szabad királyi vagy mezdváros ugyan akárosodottaknak részére vármegye által,

jelesúl alispániszék eldtt, rajtok megveendd 100 arannyal és a perbeli kültség-

nek megtérítésével búnhüdjék , a kihágó katonai személyek pedig névszerint

feljelentetvén, d felsége által minden kcsedelem nélkül fenyíttessenek.
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3. §. Harmadik tórvényleveléróL

Harmadik türvenylevele az 1764-dik évi június 17-dikére hírdetett pozso-

nyi országgyúlésben hozatott , 1765-dik évi martins 19-dikén kelt s a király

nénak eld- és utószaván , s a rendeknek bevezetd beszédén tul 47 ágazatot

foglal magában.

A királyné eldszavában, hogy magát már apostoli királynénak czímezi,

eldadja, mikép bevégezvén az újabb iddben dühüngd s hat évnél tovább tartó

véres és kültséges háborút, fdleg arra fordította Iegyen gondját, hogyan lehes-

sen az eurdpai dolgok megváltozott rendszerének helyzetében Magyarországnak

ittbon boldogulását , kün pedig bátorságát, dicsdségét, s gyarapodását legjobb

szerrel eldmozdítni és állanddsítni, s hogy ezek fülütt tanácskozás és gondos-

kodás végett a rendeket a fen kijelelt helyre és napra egybehítta, ezek pedig

miután külcsonüs alkndozások által a fen érdeklett czélra tartozók elhatároztat-

tak , az ezen türvénylevélben foglalt ágazatokat királynéi megerdsítés alá ter-

jesztették.

Ugyanezeknek eldadásából all az ország rendei eldszavának tartalma is ,

azon külünbséggel : hogy ók a királyné hazánk iránti külünüs kegyességének ,

anyai szeretetének s gondoskodásának hálás elismerését elore bocsátják, és azt,

hogy ezen országgyúlést ily czélból egybehítta, és abban személyesen elnükülni

kegyeskedett , mély alázatossággal megküszünik.

A türvénylevélnek ágazatait magokat illetóleg, küzdlük

/. Ideigleni vagy csupán пaр szükségeit érdekló rendeletúek :

Az 1-sd ágazat, melyben országunk rendei a királynénak küszünetet mon-

danak azért: hogy kegyesen fogadván az iránti kivánságukat, a mennyire más

országai kormányának gondjai megengedendik , Magyarországba jdni és az or

szág rendeit jelenlétével szerencséltetni magában elhatározta.

A 4-dik ágazat, mely Pálfly Leopold és Keglevich Jdzsef grófoknak , és

emennek, mivel még eskületétel eldtt elhalt, helyébe Csáky János grdfnak,

eldre bocsátot kir. kijeleles után koronadrzdkké egyhangulag türtént megválasz-

tatását eldadja, azon megjegyzéssel: hogy a megválasztottak hivatalbeli esküjü-

ket gróf Eszrerházy Ferencz kanczellár, mint ezen tételre külünüsen megbízott

kir. bíztos és országunk rendei elütt letették.

A 12-dik ágazat, mely által a királyné beleegyez abba: hogy a hazafiakat

érdekld, avagy az országnak vagy nádornak levéltárába tartozd , de valamikép

kamarai kezekbe kerúlt irományok annak módja szerint felkerestetvén , ha a

kir. fiskusnak joguira nem vonatkoznak, az illetó hazafiaknak, vagy levéltárak-

nak adassanak ki, és egyszersmind igéri: hogy a Lengyolorszagba jntott okle-

veleknek visszaadása iránt megteendi a szükségeseket, mihelyest neki Podo
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lin mezdvárosának azoknak átvételérdl szdld hiteles tanulevele, melyrdl a ren-

dek kérelmükben említést tesznek , fçl fog küldetni.

A 13-dik ágazat, melyben a királyné igérh.hogy a Szirmay- és Hrabovsz-

ky-féle alapítmányok ügyének felvilágosítására országgyúlés után czélirányos

rendelkezést teend, a Lüwenburg-féle alapítmányt illetdleg pedig az 1751 : 21-

dik czikknek értelmében gondoskodni fog: hogy a pénzalapnak megüregbedésé-

bdl jüvore tübb magyar ifjak is élelmeztessenek és tartassanak, mint jelenleg.

A 14-dik, mely által a Szepes vármegye és ottani papság küzt fenforgó

peres dézmaügy a privilegium-eldmutatási bírdsághoz útasíttatik.

A 15-dik ágazat, melyben a Lublyd várának és a szepesi 13 mezdváros-

nak visszaváltásárdl szdló türvények megerósíttetnek , és ó felsége a rende-

ket biztosítja: hogy valamint eddig erre nézve megtétetett minden, mit tenni

lehetett, úgy ezután az meg fog tétetni.

A 16-dik ágazat, melyben, — eldre bocsáttatván az: hogy d felsége a ha-

tárbizottságoknak már bevégezett munkálatait maga elébe terjesztetendi és ha-

tározatát kiadandja, a még be nem végzert kérdéseknek minél jobb ki-

egyenlítése iránt pedig rendeléseket teend , valamint a királynénak azon enge-

delme is, hogy Máramaros vármegye azerdélyi bisztriczi kerületteli határvillon-

gási ügyében a Rákóczy-féle itéldlevél és a bizottságnak azon alapúld végzése

ellen a helyszínére küldendd bizottság eldtt észrevételcit elôadhassa, és azok

határozattétel végett neki felterjesztessenek , — mivel az 1751 : 25-dik czikk-

ben nevezett határbiztosok küzöl némelyek elhaltak vagy máskép akadályozva

vannak, Magyarország részérdl Ansztria, Morva, Slézsia, Styria, Lengyelor-

szág s Erdély, Horvátország részérdl pedig Styria és Karnidlia felé számos ha

tárbiztosok neveztetnek, hivatalukban az 1715:39., 1723:17. és 1751 : 26-dik

czikkeknek utasítása szerint eljáranddk, az akadályozva leenddknek helyeik-

be helyettesítés szokás szerint a nádornál maradván.

A 17-dik ágazatt, mely Bereg vármegyének a munkácsi és szentmikldsi

uradalmak ellen benyújtott panaszára adott azon kir. választ adja eld: hogy

ezen ügy az országgyúlésnek bevégzése után a helytartótanács útján tüstént

vizsgáltassék meg, és ó felsége határozatának hozzájárultával az igazság kivá-

nata szerint végeztessék be.

A 18-dik ágazat, melyben eldadatik : hogy az 1723 : 13., 15. 1715 : 91.

és 1741 :28-dik czikkeknek a budai királyi és egyéb vámhelyekrdl is szdló kü-

lün,rendelete megújíttatván, ó felsége a rendek által felfüdüzütt kihágások iránt

az országgyúlés után tüstént nyomozást tétetend, és azokat maga útján kelldleg

megorvosoltatandja.

A 22-dik ágazat, mely által a küveteld vármegyék a türük küvetségekre

tett kültségeiknekmegtérítése iránt azoknak a helytartdtanács útján teendo iga-

zolására útasíttatnak.

M. TUD. AKAD. ЕЛГК. IX. 4
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A 23-dik ágazat, melyben Gydr vármegye küveteléseire nézve szinte oda

útasíttatik, bógy az 1751:15-dik czikknek rendeléséhez képest bizonyítványai-

val a helytartdtanács útján <í felségéhez folyamodjék.

A 24-dik ágazat, mely eldadja: hogy ó felsége a sobeli kihágásoknak

gátlására a Bereg vármegyei Vereczke helység mellett száguldozó katonaság-

nak tartását, nehogy az által az addzd nép valamiképen terbeltessék , kamarai

pénztárára vállalta. ,

A 36-dik ágazat, melyben ó felsége azon oknál fogva, mivel a füldes-

uraknak vagy füldesúri joggal bírdknak taksavétel jogával a hatâraikba beho-

zott, vagy azokon átvitt élelmiszerektdl és áruktól külünüs kiváltságlevél nél-

kül élni nom szabad , oly rendeléseket tenni hatârozott : melyeknél fogva

mindazon ily nemú taksavételek , melyek a varasdi tábornokságban , vagy a

károlyvárosi és eszéki határszélekben gyakoroltatni bebizonyittatandnak , seré-

nyen és foganatosan eltürültessenek.

A 37-dik ágazat, mely által ô felsége beleegyezik abba: hogy a katonai

rend által Varasdon vagy akárhol másutt, hol az füldesúri joggal nem bír, bi-

torlott bor- és húsmérések maga útján kiadandd rendeletek által megszüntet-

tessenek.

A 40-dik ágazat, mely eldadja: hogy 6 felsége Szakolcza városának a grf-

dingi malomgátok felemelése ellen tett panaszában , és Nagybánya városának

az ottani bányatürvényszékkeli hatósági viszálkodásaiban eljárd bizottságoknak

munkálatait, az elsóét ugyan a magyar és cseh udvari cancel) ariáknak, a má-

sodikét pedig a magyar udvari cancellariának és az udvari kamarának vegyes

üléseikben felvétetni, és véghatározat végett maga elébe terjesztetni fogja.

A 44- és 45-dik ágazatok, melyekben országunk rendei, amabban ugyan

Khevenhüller Metsch Jdzsef herczeget, és annak fiait Zsigmond Frídriket, Já-

nos Jdzsefet, Ferencz Antalt és János Emánuelt, mivel az eldddei által 1638:

73. és 1649:100-d¡k czikkek tanusága szerint nyert honfiúságnak gyakorlatá-

ban létezett , habár az ott említett eldddeitóli származását ízenként be nem bi-

zonyította , — emebben pedig Daun Leopold grdfot , thianói herczeget , mivel

az 1687 : 28-dik czikk által honfiúsított Daun Vilmos groTtoïi származását ki-

mutatta, maradékaikkal együtt és a taksának elengedésével valdságos honfiú

sított magyaroknak nyilvánítják.

A 46- és 47-dik ágazatok, melyek küzdl amabban ugyan Migazzi Kristóf

bíbornok és testvére Migazzi Gáspár grúf, Colloredo Rudolf herczeg, Sylva Ta-

rouka Emánuel, Salm Antal s Chotek János grdfok, és Clerici Antal határgrof

férfiági maradékaikkal együtt a szokott taksának elengedésével, — emebben

pedig Villana Perlás Ferencz, Lamberg Ferencz Antal , s már nagyatyjában

Aspermonth Ferdinánd grdfban 1687-dik évben befogadott Aspermonth János

és Sermage Troyli Péter grdfok, s Pechmann Gyürgy Lajos bárú 1000 arany
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taksának teljesítendd silletdlegmár teljesített letétele mellett, továbbá Néni Kor-

nél taksa-elengedéssel. Végre Eltz Kempenich Anselm Kázmér, s Sauer Kajetán

grdfok, Castíglion Eudém határgrdf, Wüber Agoston Tamás és Lopreszty Rd-

chus bárdk 2000 arany taksának letétele mellett honíhísíttatnak.

//. Aliando szabályúl hozott rendeletúek : Jelesen

1) A király s országrendei alkotmányi jogait, és az or-

szágot üsszesen érdekldk:

A 2-dik ágazat, melyben a rendek hódold tisztelettel veszik a királyné-

nak azon válaszát: hogy a hazafiak kültségeinek kímélésére országgyúlések ,

mennyire az iddknek kürülményei miatt lehetséges leend, Budán is tartas-

sanak.

A 3-dik ágazat, melyben a rendek az iránti bizodalmukat fejezikki, hogy

ó felsége dket, ha a kürülmények megengedendik, a helytartdtanácsnak ha-

zánk küzepébe teendd átszállítása, s az 1723:97-dik czikknek e részbeni foga-

natosítása által megvigasztalandja.

Az 5-dik ágazat, melyben a rendek megküszünik ó felségének azon ke-

gyelmét, mely által méltányosnak elismerte azt: hogy a kir. személynüki hi-

vatal az 1751 :6-dik czikkhez és régi szokáshoz képest ezután is a lovagrend-

bdl kiszemelendd egyénre rnháztassék.

A 6- es 7-dik ágazatok , melyek által a királyné beleegyezett , amaz által

ugyan abba : hogy a magyar testórzd seregnek d felsége által fd magyar család-

ból nevezendd kapitánya, míg ezen hi vatalt viselendi, országbárdi méltóság-

gal és minden azzal egybekapcsolt eldjogokkal bírjon, s a hivatalba lépés ko-

rossága szerint elsdbbséggel bírd egyéb országbárdi küzt, nyert hívatalának a

kinevezd magyar udvari anccelláriai oklevél keltétdl számítandd iddsbsége

szerint, helyet foglaljon ; — emez által pedig: hogy az illetd vármegyéknek

künnyebbségére a pécsi kerületi biztosság hívatala visszaállíttassék, és ezen ha-

tározatnak foganatba tétele a helytartdtanácsnál országgyúlés után mindjárt tár-

gyalás alá vétessék.

A 8-dik ágazat, mely azon rendszabályt, hogy a katonai hatóság magát az

elhalt tiszteknek nemesi és várospolgári jószágára ki ne terjeszsze, az 1741:38-

dik czikk értelmében ezután is megtartatni sürgeti.

A 9-dik ágazat , mely által a királyné igazságosnak elismeri azt : hogy a

nemesek és más vámmentességgel bírdk révbért a péterváradi réven se fizesse-

nek. Továbbá rendeltetik: hogy a révvel éldknek mihez tartására a révbértábla

az 1715:15-dik czikk szerint ugyanott, valamint minden más vámhelyeken is,

nyilvánosan kitétessék.

A 21-dik ágazat, mely rendeli: hogy valamint a vármegyébe bekeblezett

minden helységeknek addzó Iakosai a küzterheket, küvetkezdleg a házipénz

4*
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tárterhétis, aránylag viselni tartoznak ; úgy a tiszamelléki kerületis, mivel

Sz. Mária mezdvárosával Bácsvármegyébe bekeblezve van, és az 1723:63. és

90-dik czikknek szelleme szerint a katonáknakbeszállítására, fuvarozásra smin-

den küzterhekre és addkra nézve annak hatósága alatt áll , más vármegyékbe

bekeblezett helységek gyanánt ennek házipénztárához is aránylag járúljon.

A 30-dik ágazat, melyben a rendek megnyugvásukat kijelentik a király-

nénak azon nyilatkozása iránt, bogy az ausztriai tengermelléknek (Littorale

Austriacum) elnevezése csupán annak fekvésétdl vétetett, s bogy az által a sz.

koronának hatóságára semmiféle sérelem nem szülemlend.

A 32-dik ágazat, melyben rendeltetik : bogy a károlyvárosi bidon a magyar

kir. kamara részére felállítandd vámon bazánknak sarkalatos türvényei szerint

minden nemesi eldjoggal vagy vámmentességi kiváltsággal bírók (irükre minden

fizetéstdl mentesek legyenek.

A 39-dik ágazat, melyben a királyné országunk rendeinek esedezésére

méltányosnak elismeri: hogy Ujvidék és Zombor sz. kir: városoknak eldljáróik

útileveleivel ellátott polgárai kiváltságos mentességüknél fogva révbérfize-

tésre a péterváradi, dali és eszéki réveken se kényszeríttessenek.

2) A türvény székeket s igazságszolgáltatást és perle-

kedést illetdk: «

A 28-dik ágazat, melyben megengedtetik; bogy ügyvéd- és teljes hatalmú

biztos- vallas ezután egyedúl alispán eldtt is türténbessék , és a vármegye en

nek magának jelentésére tanúlevelet adbasson.

A 29-d¡k ágazat, melyben rendeltetik: bogy a fülebbvitel az úriszékek-

tdl és szdldhegyi bírdságoktól a vármegye küztürvényszékéhez mindenkinek

akár nemesnek akár nemtelennek megengedendô, és bogy a vármegyék az

1729:14-dik czikknek értelmében a tizedeldknek türvényellenes zsarolásaik és a

nem-egyenld mértékek fülütt orküdjenek.

A 38-dik ágazat, mely rendeli: hogy a természetüknél fogva birtokon ki-

vul fülebbezhetó , s az 1715: 28-dik (1729:28.) czikkben úgy is eldsorolt pe-

rek, a summának mennyiségét, küvetkezdleg az 1741:58-dik czikknek rende-

letét nem tekintve , ezután a báni táblától birtokon kivül küldessenek fülebb.

.Tegyzet. Ide is némileg számithatók az 5-dik és 27-dik agazatok is.

3) Az egyházat és egybáziakat érdekldk:

A 10-dik ágazat, mely a királynénak országunk rendei kérelmére adott

azon válaszát adja eld : hogy 6 felsége a fejérvári káptalannak a mostani prépost

és ôrkanonok halala vagy áthelyezése után teendd visszaállításárdl gondoskod-

ni fog.

A 11-dik ágazat, melyben rendeltetik: 1) Hogy a hiteles helyek a levél-

táraikban létezd okleveleknek lajstromozására szoríttassanak, s e végre a hely
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tartdtanács útjan szükséges rendelések tétessenek. — 2) Hogy a káptalannak

tagjai türvényes számmal, s türvény- és hazainyelv-tuddk legyenek. — 3) Hogy

az okleveleket megkeresd parancs mellett annyiszor, a mennyiszer az ellen vé-

tendnek, rajtok megveendd 500 forint bírság alatt kiadni tartozzanak. —4)

Hogy ugyanez a vármegyekrdl is, melyeknek levéltárait megvizsgálni a fd-

ispánnak és vármegye küzünségének kütelessége, értessék.

A 42-dik ágazat, mely által Seraf. sz. Ferencznek sz. Erzsébetrdl neve-

zett. s mindjárt alapításától fogva hazánkban soká divatozott, és az 1715-diki

országgyúlés alatt újonan bevett rendje, mivel akkor beczikkelyeztetése elma-

radt, a szokottt évenkénti 12 misemondásra küteleztetés mellett, más kolduló

rendek módjára ülés és szavazat nélkül befogadottnak nyilváníttatik.

A 43-dik ágazat, melyben a rendek az ó felsége által nemes szúzeknek

nevelésére Pozsonyban alapított úgyneyezett Notre Dame apáczáknak gyüleke-

zetét, a szokott 12 misemondásra küteleztetés mellett, birtokképesség nélkül

türvényczikkileg befogadottnak kijelentik.

4) Küzjd el dm ozdítását, s kereskedést és árvák dolgát

érdekldk: m

A 19-dik ágazat, mely által a kiráryné beleegyez abba: hogy az 1723:

15-dikczikknekfoganatosítására aVág vize hajózhatóvá tétessék, és ezt a hely-

tartdtanács az 1751 : 14-dik czikkben kijelelt miid szerint mindjárt az ország

gyúlés után foganatba tétesse.

A 24-dik ágazat, mely 6 felségének azon határozatát adjaeld: hogy a ma

gyar katonaságnak ültüzete , ha oly áron és mindségben , mint más tartomá-

nyokban, megszerezhetd, Magyarországban és kapcsolt részeiben is azok által,

kiket illet, készíttessék.

A 26-dik ágazat, melyben a gyámnoki hatalom iránt az 1715:68-dik

czikknek pdtlásáúl rendeltetik : 1) Hogy a vármegyék az árvavagyonnak fel-

jegyzését, nem várakozva az atyafíaknak bejelentésére, de még is a hevenyében

kaphatókat oda alkalmazva , tüstént eszküzültessék , és ha gyámnokrdl gondos-

kodás téve nem volna , hú és ügyes gyámnokot nevezzenek , s ezen jog , ha az

árvajószágok tübb vármegyékbcn elszórva volnának , azon vármegyét illesse ,

melyben az árváknak jószágbeli lakhelyük tétezik, fenmaradván mindazáltal

a királynak és nádornak azou hatalma , melynél fogva a türvényszékileg úgy

találandd rossz kezelésnek esetében a természeti gyámnokok helyébe is máso-

kat adhatnak. — 2) Hogy a gyámnokok ezután azon vármegyének, melyet a

gyámnoknevezés joga illet, évenként számot adni, és minden félévenként azon

eldmenetelrdl , melyet gyámoltjaik az erkülcsükben , és a vármegye által álla-

potjokhoz képest meghatározandd tudományok- vagy mesterségekben tettek,

kürülményes írott jelentést tenni , és a vármegyék a benyújtott számadásokat
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ugyan minden évben átvizsgálni , az árváknak eldmenetelérdl tett jelentéseket

pedig a helytartótanácsnak s a kapcsolt részeket illetóleg a bánnak átküldeni,

es ezek d felségének felterjeszteni tartozzanak. — 3) Hogy ezen rendelések-

nek biztosb teljesítése végett az árvajószágoknak jüvedelmeibdl mind az árva-

jószágoknak üsszeirói, mind a gyámnoki számadásoknak vizsgálói szokott mód

szerint merséklendd napi díjakat húzzanak. — 4) Hogy egyébiránt a pazarlók

ellen hozott türvényeknek rendelése a számadásra nem küteles gyámnokokra is

kiterjesztetvén , és arra nézve a tiszti ügyésznek keresete megengedtetvén ,

mindezek a szabad királyi és bányavárosokban is megtartassanak.

A 31-dik ágazat, mely eldadja, mikép d felsége országunk rendeinek ké-

résére megengedte azt: hogy a buccarii kikütón ezután nem csak az ükrüknek

kihajtása szabad legyen, hanem hogy abban az egyéb szárazfüldi és tengeri ke-

reskedés is megnyittassék , s e végrc a szükségesek az illetd helyeken azonnal

megrendeltessenek.

A 41 -ik ágazat, mely eldadja, mikép d felsége a kereskedés és kézimú-

vek gyarapodásának künnyítése végett a sz. kir. városoknak esedezésére gon-

doskodni fog: hogy, a mennyire a legfelsdbb szolgálatnak java megengedi , az

országban tübb-tobb réz-, hegyizüld, és termék czindber-raktárak állittassa-

nak fel.

5) A visszaéléseket orvosldk vagy megtorldk:

A 20-dik ágazat , mely a Pécsett és más helyeken is divatozd pénzkicsi-

karásoknak és visszaéléseknek eltürlésére , melyekkel az oda fát és más ter-

mékeket behordd szomszéd helységbelieket terhelik, a kihágókat kisebb ha-

talmaskodási büntetéssel fenyíttetni, és irántok az 1715:63-dik türvényczikket

pontosan megtartatni rendeli.

A 27-dik ágazat, mely sürgeti: hogy a helytartótanács az 1723:113-dik

czikknek teljesítésére a menedékhelyek dolgát, mennyire azoknak esetei még

kidolgozva nem volnának, mindjárt az országgyúlés után tárgyalás alá vegye,

miszerint azt a jüvd országgyúlés átvizsgálhassa és beczikkelyezhesse.

Jegyzet. Ide számítható a 29-dik ágazatnak végsô rendelete is.

6) A Horvátországot érdekldk:

A 33-dik ágazat, mely által a rendek ó felségének anyai gondoskodását

azon nyilatkozatában is hódolattal elismerik : hogy a báni drváraknak kijavítá-

sárdl is gondoskodni igérkezett.

A 34-dik ágazat, mely által a bánnak országbani lakásárdl az 1741:47-dik

türvényczikk megerdsíttetik , és jüvendd iddkre is mindenkor megtartatni ren-

deltetik , miszerint a kapcsolt országoknak dolgaiba személyesen befolyhasson.
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A 35-dik ágazat, melyben a kapcsolt országoknak rendei a királynénak

megküszünik egy nemzetükbeli tanácsosnak magyar udvari cancellariájához

alkalmazása iránti azon kir. válaszát: hogy a horvát nemzetre egyéneinek ügyes-

ségéhez és érdemeihez képest tekintettel leend.

Jegyxet. Ide is némikep sorolható a 38-dik ágazat is.

4. §. Az e korbeli egyéb emlitést tgénylóhról,

Mária Teréziának itt eldadott három türvénylevelén tul e korban türvényes

viszonyainkra s azoknak kifejlésére nézve még emlitést igénylenek e követ-

kezdk is:

I. Hogy Mária Terézia a jobbágyságnak türvénytelen zsarolások és ter-

heltetések elleni oltalmára helytartdtanácsa által az ország türvényeinek szét-

szórt rendeleteibdl ésjogszerú bevett szokásokbdl általános kütelezésú úrbéreket

készíttetett, s azokat, — azon küzségeket, melyek az úrbéreknél jdtékonyabb

kiváltsági levelekkel vagy fôldesuraikkal kütütt szerzddésekkel ellátva levén

mellettük megmaradni kívántak, egyedùï kivéve, — országszerte foganatba is

hozatta. Négy ily úrbért adott pedig ezen kegyes királyné ki , úgymint a sla-

vdniait 1756., a magyarországit 1767., s a horvátországit és a bánátit 1780-

dik évben, melyek küzdl a magyar- és horvátországi egymással egyenld, a

tübbiek ellenben számosszabályaikban mind ezektdl mind egymás küzt külün-

büznek. Ezen úrbéreknek rendeleteit késdbben türvényeink, az 1791:35.,

1792:12., 1796:3., 1802:6., 1805:3., 1807:3., 1808:9., 1812:3., 1827:10.

s 1830:14-dikágazatok, mind a jobbágyoknak úrbéri tartozásaikra, mind azok

nak füldesuraiktdli függésokre , és a füldesuraknak jobbágyaik fülütti hatósá-

gukra nézve ideigleni türvény erejére emelték, melyet egészlen az azokat egész

kiterjedésükben elfogadd, s csak némelyekben módosítd 1836-dik évi ország-

gyúlési úrbéri türvényeknek keletkezéséig meg is tartottak.

II. Hogy a katonaság és füldnépe küzütti visszavonásoknak , s minden tür

vénytelen zsarolásnak megeldzésére , s a támadható panaszoknak elitélésére

1747-dik évi december 28-dikán ugyan az átkültüzd, 1751-dik évi november

1-sd napján pedig mind az álkültüzd, mind a szállasozd katonaságra nézve, ka-

tonatartást szabályzd rendelményt (Regulamentum militare} bocsátott küzre. Az

elsd türvénykünyvünk végén is olvasható.

III. Hogy a levélkiadási taksákat a káptalanoknál , conventeknél , királyi

és kerületi tábláknál , s a vármegyéknél és sz. kir. városoknál , — a levéltak-

sákrdl rendelkezd régi türvényeink, Zsigm. VI. t. 10. 11., MátyásVI. t. 74—76.,

Ulászló I. t. 95. 98. és az 1609. türv. 72. s 74-dik czikkei tôbbé alkalmazhatók

nem levén, —pontosan meghatározta, és azoknak jegyzékét (Schema taxarum)

1770-dik évben kihirdettette.
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IV. Hogy a jászoknak és kúnoknak hajdani kiváltságaikat 1745-dik évben

részint megerdsítette, részint új engedményekkel bdvítette, és azon alkalommal

ugyan mindjárt nekik egy ugyanazon évi november 22-dikén kelt, s türvény-

széki, politikai, tartományi és házi ügyeiket 23 ágazatban elrendezd s jüvd

országgyúlésig tartó ideigleni szabályozást hiteles pecsét alatt adott ; miután pe-

dig ezen szabályozásra az 1751-diki országgyúlési rendek némely észrevétele-

ket tettek, és azokat felterjesztették, egy új rendbe szedett, 24 ágazatra

terjedd, Jász és Kún ágazatok nevezete alatt ismeretes, szabályozást, — mely-

be a rendeknek némely csekély változtatásokkal helybenhagyott észrevételeit

beigtatá, —■ az országnak nádora, mint grdfjok és bírájok, által ürüküs türvé-

nyúl kiadatott, a mint mindezeket a királynénak ezen ágazatokat magában fog-

lalo, s 1751-diki October 13-dikán kelt kir. levelének bevezetése tanusítja. Kü-

vetkezd pedig ezen ágazatoknak tartalma :

Az 1—5-dik ágazatok rendelik: hogy a jász és kún kerületek küzügyi és

tartományi dolgaikban a helytartótanácsnak, a türvényszékiekben pedig a ná-

dor után fd- és ketületikapitányaiknak és helybeli tanácsaiknak bírd- és tür-

vényhatósága alá levén a hazai türvények és kiváltságaik értelmében vetve , a

küzügyi és tartományi dolgokban a helytartótanács intézdleveleit a fdkapitány-

hoz intézze, s ez a teljesítenddket teljesítse vagy teljesíttesse , és a szükséges

feljelentéseit a helytartótanácshoz tegye ; a türvényszéki dolgokban pedig az

elsd bírdság minden polgári személyes tettekben , s az addssági , oroküsüdési ,

osztályi és bármely vagyon-visszavételi perekben , ha a perbe fogandd szemé-

lyek vagy illetdleg jószágok ugyanazon egy határbeliek , azon helységnek bírá-

ját esküdteivel, — ha pedig ugyanazon kerületbeli tübb helységbeliek , és kü-

lünüsen az addssági pert illetdleg az addsság 3000 forintot fülül nem halad , va-

lamint a valamely egész küzség elleni ily küvetelésekben is, akerületi kapitányt,

— ha végre a perbefogott személyek vagy jószágok tübb kerületekben létezdk,

valamint a szükevény jobbágyot visszakérd, vagy tübb, akár egy, akár tübb

kerületbeli helységek küzütti határperekben is, a nádori fdkapitányt illesse, je-

lesúl a szükevény jobbágyot visszakérd per, — mely iránt az eldre bocsátandd

nyomozást a kerületi kapitány à füldesúrnak egyszerú felszdÜtására megtenni

az 1715:101-dik czikki büntetés alatt küteles, — azon helységnek bírája és

tanácsa ellen, melyben a szükevény tartózkodik, indítandó, és a nádori fdka-

pitánytól a nádorhoz fülebbezendd levén.

A 6—8-dik ágazatokban rendeltetik: hogy a nagy- és kiskúnsági kerületek

kapitányainak egy-egy, a jászkerületinek pedig két, ugyanazon kerületbdl vá-

lasztandó, ülnüke legyen, szabad levén még is nekik kültségszaporítás nélkül

tübb, részre nem hajld, és alkalmas ülnüküket is magok mellé venni. Továbbá,

hogy a kerületi kapitányoktól minden fülebbvihetó perek a fdkapitányhoz

fülebbeztessenek, s ez mind ezekben mind a tulajdon elsd bírdsági pereiben a
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kerületi kapitányokat és azoknak ülnükeit, — azokat, kik a vizsgálat alatt levd

perben bíráskodtak, kizárva, — maga mellé vevén itéljen. — Végre hogy a

fülebbezés a helységeknek bíráitól a kerületi kapitányhoz, ettdl a fdkapitány-

hoz, s emettdl a nádorhoz, és nádor nem levén a kírályi curiához menjen, a

pernek birtok melletti vagy birtokon kivüli áttételére nézve a nádori kapitány

széke úgy tekintetvén, mint vármegyékben a vármegyei küztürvényszék , és

a nádori hivatalnak betültése után a kir. curiához már fülebbvitt, de még ott

át nem vizsgált perek a nádorhoz visszaútasítandók levén.

A 9-dik ágazat rendeli : hogy az ezen kerületeknek kiváltságilag engedett

pallosjog a nádori kapitánynak elnüklése és vezérlete alatt a kerületi kapi-

tányoknak és ülnükeiknek, mennyirc megjelenhetnek , jelenlétükben, és men-

nyire szükséges lenne , a kerületekbdl vagy máshonnan meghítt türvénytuddk-

nak alkalmazásával gyakorlandd, szabad levén, mennyire országunk türvényei

a fülebbvitelt megengedik, a nádorhozi fülebbvitel is.

A 10-dik ágazat a tisztválasztásokrdl határozza: 1) Hogy a fdkapitány

nevezése a nádori hatalomnál maradván, a kerületeknek küzüs jegyzdjét,

addszeddjét és ügyvédét a mindhárom kerületnek küz gyúiése, a kerületi

kapitányokat, ülnüküket és biztosokat pedig az egyes kerületeknek gyu-

lései azokbdl, kiket a nádor az illetd küzüs vagy egyes kerületi gyúlések által

kijeleltek, vagy más neki alkalmasabbakaak látszók küzdl kijelelend, három

évre válaszszák, mind a kijeleld mind a választó akár küzüs akár egyes kerületi

gyúlések a nádori kapitánynak elnüklete alatt tartanddk levén. — 2) Hogy

helységbeli bírákat, esküdteket, addszeddket és egyéb tiszteket vagy szolgá-

kat mindegyik küzség magának szabadon választhasson. — 3) Hogy fontosb

dolgoknak tárgyalására az érdemesb és nagyobb korú egyének küzdl négy ül-

nük, kettó a jász, kettó a kún kerületekbdl választassék, a fdkapitánynyal , a

kerületi kapitányokon és ülnükükün túl , egybeülendd.

A 11-dik ágazat rendeli: hogy a kerületeknek küzüs levéltára Jászberény-

ben Iegyen, melybe nem csak a kiváltság-leveleik , s jelen ágazataik és egyéb

küzirományaik leteenddk, hanem a kerületi kapitányoknak írataik is minden

harmadik évnek végén beadanddk , és melybdl nem csak a kerületeknek vagy

egyes küzségeknek kiváltság- és másféle okleveleik, hanem az idegeneknek is

az dket illetd bármily, jelesúl perbeli irományaik hiteles másolatban, és pedig

egy évnek lefolytáig egyszerú kérésre , ezután pedig megkeresd nádori parancs

mellett, az ország türvénye által rendelt büntetés alatt kiadanddk.

A 12-dik ágazat határozza: hogy ha valaki a jászokat vagy kúnokat vala-

mely füldnek tulajdoni jogairánt perbe fogni akarja, a mint aküveteltfüld vagy

egyes kerületnek vagy mind a háromnak birtokában létezik, úgy a per elsd esetben

ugyan az illetd kerületnek kapitánya és küzünsége, a másodikban pedig mind

a három kerületnek kapitányai és küzünségei ellen a királyi curia eldtt indítan-

M. TUD. AS.AD. ÉVK. IX. 5
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dd , és mieden ilyen per a kir. fiscus által , de a perbefogattaknak kültségén és

veszélyével védendd.

A 13-dik ágazatban rendeltetik: hogy a ház- vagy füldeladások a hely-

ségnek tanácsa eldtt, s annak pecséte alatt tétessenek, és az által jegyzdkünyvbe

igtattassanak. Továbbá hogy az addsság-betáblázások egyesek ellen a helybeli

tanács eldtt, küzség ellen pedig a küzgyúlésben türténjenek.

A 14-dik és 15-dik ágazatok a fókapitánynak kütelességúl teszik: 1)Hogy

a kerületeknek fentartása fdleg a küzterheknek aránylagos felosztásától és pon-

tot lefizetésétdl függvén , a kerületikapitányoknak és jegyzdnek hozzájárultá-

val a kerületek és egyes helységek küzt eddig divatozott arányt vizsgálat alá

vegye, a felfüdüzendd egyenetlenséget javítsa ki , és gondját oda fordítsa, hogy

mind a hadi add és annak járulékai, mind a bázi terhek, ugymint a nádornak

járd 3000 arany vagy 12600 forint, a tisztviseldknek és szolgáknak zsoldjaik,

és egyéb szükséges kültségek , mennyire ezek küzaddhoz nem tartozó más

alapértékbdl nem füdüztethetnének , a helységeknek lakói küzott igazságosan

és aránylagosan osztassanak fel , s a hadi pénztár a házival egybe ne zavar-

tassék, és egyébként is az 1723:63-dik türvényczikk kelldleg megtartassék.

— 2) Hogy ugyanazokkal vizsgálja meg a helységeknek belsd államát , vagy-

is mindenik helység —• a) mily üsszeget és mind szabály szerint szokott fel-

osztani és behajtani ? — o) mily kültségekkel van terhelve , és viszont mily jü-

vedelmekkel ellátva, s azokat mikép kezeli? — c) mind számadásokat szo

kott a bevételrdl és kiadásokrdl adni ? és hogy ha valahol hiányt vagy kihágást

veend észre, azt megorvosolván , a hanyagokat vagy kihágókat, a felesleges

kültségeknek megtérítésen tul kclldleg fenyítse meg.

A 16-dik ágazatban meghagyatik : 1) Hogy a fdkapitány azon 5000 forin-

tot, melylyel a jász és kún kerületek a pesti katonai kórbáznak tartoznak,

járulékaival együtt a küzgyúlésükben igazságosan oszsza fel , és annak a ki-

túzendd határnapon teljesítendd lefizetésérdl gondoskodjék , s iddküzben a ke

rületek és helységek álta) tett adósságoknak jegyzékét a nádori hívatal útján ó

felsége elébe terjeszsze fel.— 2) Hogy ezen addsságoknak kifizetése után tübbé

a kerületek vagy helységek d felségétdl eldre nyert engedelem nélkül ój adds-

ságokat tenni ne merészeljenek.

A 17-dik ágazatban reudeltetik : 1) Hogy a helységeknek bíráitól a kerü-

leti , a kerületeknek küzaddszeddjétdl pedig a nádori kapitány a kerületi kapi-

tányokkal és jegyzdvel a bevételek és kiadások ftilütt számot vegyen, és a ná

dori kapitány a helységeknek kerületi kapitány által már megvizsgált száma-

dásait is magának adassa és vizsgálja át. —■ 2) Hogy a fdkapitány a számadási

hátramaradásokat türvény útján elengedhetlenúl hajtassa be, és az átvizsgált

számadásokat fühílvizsgálás végett a helytartótanácshoz évenként küldje be.
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A 18-dik ágazat a fdkapitánynak kütelességrïl teszi: hogy az oldalához

adatni szokottakkal a kerületek házi gazdálkodásának tókéjét és módját dol-

gozza ki, és a nádorhoz küldje be, ki azt d felségéhez feljelenteni tartozzék.

A 19-dik ágazat eldadja: hogy d felsége mind a harom kerületnek együtt-

véve, mihelyest az iránt folyamodást teendnek, egy küzüttük hitelességgel bí

rd , s fdkapitányuknál drizendd küzpecsétet adand , mely alatt a három kerü-

let által hozott határozatok, a fdkapitány által bevégzett perek, és a jászok

vagy kúnok által teendd ügyvéd- vagy teljes hatalmú biztos-vallások kiada-

tandnak.

A 20-dik ágazatban eldadatik : hogy akkor is , middn mind a három ke-

rület, vagy egyes helységeknek bírái perbe foganddk, a bírdság fdkapitányukat

a nádor által melléje nevezendd ülnükükkel illeti, kik az elmarasztalt kerületi

kapitányok vagy helybeli bírák ellen a végrehajtást a kerületeknek vagy hely

ségeknek , valamint a magánosoknak javaiban is , ha a szükség úgy hozná ma-

gával, hatalomkarral is eszküzlendi, sdt magokat a helységeket is haszonhaj-

tásaikra nézve a gydztes félnek részére végrehajtás alá veheti , az ellentállás-

nak a kerületek kebelében indítandd perekben helye nem leendvén.

A 21-dik ágazat azokat, kik magokat ezen ágazatok rendeleteinek ellensze-

geznék, vagy akár fd- akár kerületi kapitányaiknak, vagy a helységek bíráinak

hívatal dolgában nem engedelmeskednének , megfenyíttetni, azokat pedig, kik

azoknak ellenszegúlni is merészlenének , bebürtünüztetni , és perbe fogatván

búntettüknek mindségéhez mérendd büntetés alá vettetni parancsolja.

A 22-dik ágazat, melyben rendeltetik: 1) Hogy búuvádi ügyek mind a

jászoknál mind a kúnoknál itéltessenek. — 2) Hogy kültségkímélés végett a

fiskális pereknek eldmozdítására, úgy mint eddig, csak egy , ezen kerületeknek

kebelében lakozandó, küzügyész tartassék. — 3) Hogy ha a szükség megki-

vánandja és a kerületek azért esedezni fognak, nádori alkapitány is neveztes-

sék. — 4) Hogy mindegyik kerület pallosjoggal bírván, kebelében a búnte-

vdknek drzésére szükséges és alkalmas tümlüczoket építtessen, és mindent,

mi a pallosjognak gyakorlatára szükséges, magának megszerezzen.

A 23-dik ágazat rendeli : 1) Hogy a fdkapitány az eldrebocsátottaknak

megtartása végett folytonosan ezen kerületeknek valamelyikében lakozzék , s

ezen kerületeknek és lakosaiknak küzjavárdl, a rdmai katholika vallásnak gya-

rapodásárdl, s azigazságnak fáradhatatlan kiszolgáltatásárdl folytonosan gondos-

kodjék, és hívatalának kelldleg megfelelni türekedjék. — 2) Hogy a nádori

kapitány és kerületi tisztviseldk aszomszéd vármegyékkel akatonáknak tovább

szállítása és ellátása, és egyéb azokat is illetó dolgok iránt levelezzenek.

A 24-dik ágazat, melyben rendeltetik: hogy a jászoknak és kúnoknak ,

nemesi joggal nem bírd akár küzségeket akár egyeseket érdekld , személyes és

más olyan ügyeit, melyekre nézve türvény vagy szerzddés erejébdl felperes

5*
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séggel nem bírnak , bármely türvényszék eldtt a nádori kapitány maga neve

és fülperessége alatt hívatalánál fogva mozdítsa eld.

V. Hogy a lengyelektól 1772-dik évben visszaszerzett 13, és a még hoz-

zájok csatolt Lublyó és Podolin uradalombeli más bárom, s üsszesen 16 szepes-

ségi mezdvárost egy, 1778-diki június 5-dikén kelt, szabadságlevéllel meg-

ajándékozta, melyben régi szabadalmaikat nem csak megerdsítette , banem

újakkal is bdvítette. Jelesúl: 1) Nekik új pecsétet adott, melynek mellpai-

zsában II. Jdzsef és Mária Terézia neveinek elsó betúi állanak. — 2) Azokat,

melldzve a vármegyét, politikai dolgokban ugyan a helytartdtanácstól, gazdál-

kodásiakban pedig a magyar udvari kamarától küzvetlen függeni rendelte. —

3) Mind politikai mind kamarai dolgaiknak igazgatását egy , a füldesuraságot

képviseld, királyi igazgatóra (Administrator Regius) bízta, s melléje a tarto-

mányi, úgynevezett szepesi, grdfon tul három ülnüküt, egy jegyzdt, és egy

fiskálist rendelt. —■ 4) A tisztviseldik választásának, az árvavagyon és kerületi

pénztár kezelésének módját szabályozta. — 5) Azokat a lovas katonaságnak be-

szállításától felmentette. — 6) Pereikre nézve azt rendelte: hogy az elsd bí-

rdság, — a búnvádi pereket, melyek a tartományi grdfnak széke eldtt indí-

tandók, kivéve, ■— a helybeli mezdvárosi tanács gyakorolja, onnan a fülebbvitel

a tartományi grdfnak, annak elnüklete alatt három ülnükbdl és" a mezdvárosok-

nak legalább üt küvetébdl állandd, és évenként legalább is háromszor tartandó

székéhez, és ettól a kir. személynüki-székhez menjen. Továbbá, hogy az egész

kerületnek egy tiszti ügyészén tul mindenik mezdvárosnak egy külün tiszti-

ügyésze legyen, és hogy az ellenük indított perekben dket a kir. fiskus védeni

tartozzék. — 7) A határbeli és királyi minden haszonvételeket s jüvedelmeket,

a vadászás, malom, érczásás, korcsmálás, búsvágás, serfdzés, piacz és vásár

jogát, valamint a magvaszakadtaknak vagyonábani ürüküsüdést is, a mezdvá-

rosokra ruházta, és küzüttük a bázaknak és füldeknek szabad adásvevését meg-

engedte.

VI. Hogy a felfüdüzütt uratlan kincsre általános jogelveknél fogva jogot

tartó kir. fiskus, füldura, és felfüdüzd küzütti viszályokat 1776-diki január 27-

dikén és 1777-diki január 23-dikán kelt rendelményei által, elhatározó országos

türvényünk nem levén, úgy egyenlítette el: hogy a felfüdüzütt uratlan kincs ,

ha az ertéke 100 tallért fülülhaladna, a kir. fiskus, a füldnek ura, és a találó

küzütt, ellenkezd esetben pedig a két utólsó küzütt egyenlden osztassék fel, a

találó azonban a talált kincset , részének a kir. fiskus javárai elvesztése alatt ,

lekiisméretesen bejelenteni küteleztetvén. .

VII. A menedékhelyeknek dolgát az 1765:27-dik czikk küvetkezésében

helytartdtanácsa által kidolgoztatta, és az az iránt tett rendelményét a helytar-

tdtanácsnak 1776-dik évi december 5-dikén kelt intézdlevele által foganatba is

tétette. Ezen rendelménye által a menedékhelyek kiváltságát oly keresztény

egyházakra szorította, melyekben szentségek szolgáltatnak ki, vagy az oltári
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szcntség tartatik, — azoknak jótéteményébdl minden isteni vagy emberi fel-

ségsértdket , s pártütdket, minden emberüldket vagy emberi élet ellen türdket,

mindenféle rablókat, tolvajokat, pénz-, pecsét-, s küzlevél-bamisítókat, gyújto-

gatókat, vagyonpazarlókat, szúzrablókat , vámesalúkat , szükütt katonákat, és

bürtünfeltüréssel megszükô oly rabokat, kik valamely itt eldsorolt bñntett

miatt valának befogva, kizárt, — azon kérdésnek elitélését, vajjon a mene-

dékhelyre futott személynek buntette ki Iegyen-e a menedékhelynek jótétemé

nyébdl véve vagy nem, egyedúl s kizárdlag a világi hatúságnuk tulajdonította ,

és azokat, kik az egyházhoz futott búntevdt eltitkolnák, a hatóságnak azonnal

ki nem adnák, vagy elszüktetnék , a fejedelemnek legsiílyosb neheztelésén túl,

a búntevd által okozott kárnak megtérítésére szoríttatni, és egyszersmind kibá-

gásukhoz mért pénzbeli büntetésben marasztaltatni rendelte.

VIII. Hogy királyi rendelései által az emberi elmének gyalázatára oly sok

századokig divatozott boszorkányüldüzd pert eltürlütte, és a kínzó vallatásokat

felfüggesztette.

IX. Hogy sz. István elsd királyunknak II. Silvester pápától nyert apostoli

királyi czímzetét, melyet mindazáltal már atyjának is egyszer, az 1723:86-dik

czikkben, adva találunk,— XIII. Kelemen papa által1) feleleveníttette, és ürü-

küseire átbocsátotta.

X. Hogy 1768-dik évi november 14-dikén Albert királyi herczeg helytar-

tóhoz intézett kegyelmes leirásában az igazságszolgáltatásnak eMmozdítására ,

és magoknak a türvényszékeknek sinórmértékére az addiglan hozott kir. cu-

riai végzéseket egy e végre rendelt külünüs kiküldüttség, névszerint grdf Nicz-

ky Kristóf , és oldalához adott Vürüs Antal és Kelcz Jdzsef itéldmesterek által

fdbb tárnokaikkal együtt egybeszedetni , s az általok létrehozott mnnkát a hét-

személyes és királyi tábláknak rendkivüli vegyes üléseiben átvizsgáltatni, és

az arrdl adandó tuddsítást felterjesztetni rendelte, mely munka a kir. curia ál

tal valójában át is vizsgáltatott, és 1769-dik October 21-dikén Albert herczeg-

nek fel is terjesztetett, a mint ezt Albert herczegnek a kir. curiához és ennek

a herczeghez szóló , s ezen „Planum Tabulare" név alatt ismeretes munkának

homlokán állti leveleik tanusítják.

XI. Hogy 1779-dik évben az 1777-dik évi illírrendszabályzatot (Regulav

mentiim), — részint mivel az illírnemzetbelieknek vallása és privilegiumai

dolgával foglalkozó udvari illírbizottság megszüntetvén , s ezen dolgaik is az

egyéb dolgaikat tárgyaló udvari dicasteriumokhoz áttétetvén, némely változ-

tatások szükségesekké ldnek , részint mivel maga a nemzet is attóli némely

eltérésekért esedezett, — eltürülte, és az elóbbi 1770-dik évi szabályzattal

együtt a magyar udvari cancellariáboz visszaküldetni rendelvén , az illír nem-

>) Lásd: Joannis Severini Conspectus HistoriaeHungariae, Pars posterior. 286. lap.



38 SZLEMENICS PÁIj.

zetnek részére azon nevezetes , s maiglan divatban levd , úgy nevezett „Decla-

ratorium Illyricum" x) , felvilágosítd illír rendszabályzatot kibocsátotta. Ezen

70 pontra terjedd, érdekes rendelménynek tartalma e küvetkezd:

Az 1-sd pontban igéri a királyné, hogy az illír nemzetet, míg tartozó alatt-

valói húségében megmarad , az általa és eldddei , Leopold , Jdzsef és Károly

magyar királyok által adott, s illetóleg megerdsített privilegiumaiknak gyakor-

latában , a jelen és a karloviczi érsekhez múlt év¡ aprílis 7-dikén bocsátott lei-

ratainak értelmében védendi.

A 2-dik pont kijelenti : hogy a magyar tartományi részekben létezd illír

nemzet, valamint vallási és vallásszertartási dolgaiban érsekétól és püspükeitdl,

úgy visszont egyébként papságával együtt az ország egyéb lakosainak módjára

küzvetlen a kiváltságbeli eldljárdságoktól és határbeli hatóságoktól , küzvetve

pedig a magyar királyi cancellariától függend , nem is leend ezeknek melldzé-

sével a királyi felséghezi folyamodásnak helye.

A 3-dik pont eldadja: bogy az érsek csak az egyházi dolgokban, nem pe

dig a világiakban is, feje az illír nemzetnek, melynél az érsekválasztásnak joga

ezután is megmarad ngyan , banem a választás megerdsítésének , s a nemzet

gyúlekezetébeni kihirdetésének , és a választott érsek húség esküje letétele

utáni beszékezésének joga a felségnek fentartatik.

A 4-dik pontban az érseknek kütelességúl tétetik: hogy a püspüki stóla-

addzások iránt azon modort szorosan tartsa meg, mely azon szertartású püspü-

kükre nézve megrendelve van. Továbbá eldadatnak az érseknek jószágbeli és

és egyéb külünjüvedelmei, jelesúl: 1) Hogy a kamarai pénztárakból , az 1749-

dik augustus 2-dikán kelt kir. válasz szerint, az eszékibdl ugyan 6000, a te-

mesibdl pedig 3000 forintot húzand. — 2) Hogy a Dalya jószágot , míg más

egyenld jüvedelimít helyette Horvátországon kivúl ó felségétól nyerend , bírni

fogja. — 3) Hogy azon Veradin faluból és Pencovecze pusztából húzott 5000

forint helyett, melyet a gergeteki monostornak régi állapotjába helyezése által

elveszt, míg más alapérték eldkerúl, a kir. kincstárból 5000 forintot húzand,

a gergeteki monostornak visszaállításával egy iddben mindazáltal a zsinat által

eltürleni rendelt monostorok eltürlenddk levén. — 4) Hogy a 22-dik pontban

eldsorolt szentelési taksákat és egyéb jüvedelmeket is húzandja.

Az 5-dik pontban eltürültetik azon jog, melyet a gürüg nem-egyesúlt pap-

ság a szertartásukbeli világiaknak holtok tttán maradt vagyonában külünbféle-

képen bitorlott, és ngyanazon papság a külfüldrdl ó felségének ürüküs birto-

kaiba jüvd nem-egyesúlt egyházi egyének felett bitorlandd minden , akár halál

által megürúlt vagyon elfoglalási, akár egyéb joggal éléstól eltiltatik, s egyszers-

') Lásd a helytartótanácsnak ezen rendelményt magában foglaló s 1779-diki September 16-

dikán Karlovicz városához kelt intezólevelét.
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mind a gyermek és rokonok nélkül elhalt nem-egyesúlt papi egyének hátrama-

radt vagyona iránt küvetkezdk rendeltetnek : 1) Hogy az elhúnytnak pappá

I éte eldtt bírt ingatlan vagyonához a megye püspükének semmi joga ne legyen,

hanem az a foldesúrra szálljon , az által más jobbágynak adandd. — 2) Hogy

annak papsága alatt szerzett ingatlan vagyona a füldesúr által türvény renrie

lete szerint váltassék meg, vagy adassék el, és az érette bejütt pénz tümegéhez

csatoltassék. — 3) Hogy az elhunyó pap ezen pénznek és egyéb ingó vagyoná-

nak , a netalán létezd addsságainak lehúzása után fenmaradd , harmadrészérdl

akár ajtatos akár világi czélokra, de csak a cs. kir. ürüküs tartományoknak ke-

belében, végintézetet tehessen, két harmada pedig a temetés és szokott imák

terhe mellett a megyének püspükére szálljon , és ha a püspüknek joga a végin-

tézet által megsértetnék , a végintézet érvénytelennek tartassék , s ily esetben,

valamint akkor is, ha az elhúnyt végintézet nélkül múlt ki, az egész tümeg a

megye püspükéé legyen.

A 6-dik pont eldadja : hogy d felsége, valamint már eldbb, eldddeinek pél-

dája szerint , a türvény szerint dtet illetó ürüküsüdésrdl érsekeiknek és püspü-

keiknek hátramaradt vagyonára nézve egészen lemondott, úgy ezen lemon-

dását a nemzetnek javára továbbra is megerdsíti.

A 7-dik pont rendeli : hogy az érsek vagy valamelyik püspük meghalván ,

a tulajdona és az egyházhoz tartozók küzütt külünbség tétessék, jelesúl ezek-

bdl se a fdpap se más valaki semmit magának ne tulajdonítson , és a végre,

hogy ezen külünbség iránt késdbben per ne támadhasson, minden nem csak ér-

seki és püspüki , hanem lelkészi egyházban is azonnal két egyházdrzd (Epi-

tropus vel Ecclesiae Cusios) rendelendd, és a helybeli eldjárdság eldtt az

egyháznak minden ingó és ingatlan javairdl s szentelt szereirdl lelettár két pél-

dányban, egyik a püspüki hivatalnak, másik az egyházdrzdknek számára ké-

szítendd, abba a késdbben azokhoz járúltak is beiranddk le vén. Továbbá hogy

az egyháznak pénze mindenütt három kulcs alatt tartassék, s egyik kulcs az

egyházdrzdknél , másik a helybeli lelkésznél, harmadik az uradalom által ne-

vezendd tisztnél legyen , s küzdlük egyik a másik nélkül semmit abból ki ne

vehessen , és ha a kulcsot tarto tiszt a számadások vizsgálatánál , lelettár egy-

behasonlításánál, vagy pénzkiadásnál jelen lenni gátoltatnék, maga helyett mást

állítson. Végre, hogy a lelettárkészítésnek és az évenkénti számadás vizsgálatá-

nak alkalmával vendégségek, napidíjak, vagy bármily kültségek által az cgy-

ház vagy küzség ne terheltessék.

A 8-dik pontban az érsekségnek akkori vagyonárdl rendeltetik; 1) Hogy

az érsekséghez régtól tartozd azon jószágok és hozzájok kapcsolt ingóságok, to

vábbá mindazon drágaságok és ezüst házi szerek, melyek az d felsége által ké-

szíttetett, s egy példányban a magyar udvari cancellariánál, másikban azérseki

lajstromozd hivatalnál tartandd lelettárban foglaltatnak , az érseknek adassanak
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át; ki azokat használhassa ugyan, de azokból scmmit se ürükúl se zálogúl el

ne idegenithessen, sdt az ingatlan jószágokat a miveléshez elégséges gazdasági

szerekkel együtt jó karban tartani, és minden draga ingóságokkal és künyv-

tárral egyetemben utórijának sértetlenúl meghagyni küteleztessék , s ezekre as-

sistensei gyorsan felvigyázni, magoknak a drágaságokat minden második évben

eldmutattatni , s a künyvtárt, gazdasági szereket, és ingó javaknak államát gon-

dosan átvizsgálni tartozzanak. — 2) Hogy az egyh;ízhoz tartozó draga ezüst

szerek és szentelt ruhák az érsekségnek vagyonátúl külünüztessenek el , és a

karloviczi érseki egyháznak, részint annak, részint az érseknek használatára,

adassanak át, és azon egyháznak lelettárába igtattassanak , megengedtetvén

mindazáltal az érseknek addig is, míg azou állítmányát, hogy azok az érsekség-

hez tartoznak, bebizonyítandja, azokat egyházi hivatalkodásánál más egyházak-

ban is használni. —■ 3) Hogy azon pénzüsszeg, mely az elholt érsekek és püs-

pükük hátramaradt tümegének eladásából bejüvend , vagy a küzpénztárnak ,

vagy pedig magánosoknak elégséges bátorság mellett külcsün adassék , szükség

levén mégis az elsd esetben ugyan a külcsünzést csupán tudomás végett d fel-

ségének feljelenteni, a másodikban pedig annak helybenhagyását is kieszküzleni.

Továbbá, hogy atdkepénz maga ugyan nemzeti elidegeníthetlen tümegiiek neve

alatt sértetlenúl tartassék, kamatai pedig d felségének határozata szerint a nem-

zetnek javára fordíttassanak, saz érsek assistenseivel mind a tdkérdl mind a

kamatokrdl oklevelekkel igazolt számadást adni tartozzék.

A 9—11-ik pontok rendelik : 1)Hogy az elidegeníthetlen alaptdkéreés az

érseknek használatára hagyottakra pontos felügyelés végett, az érsek mellé,

nem-egyesúlt vallású három segédld (Assistens) adassék, t. i. a papság részérdl

egy püspük, a katonákérdl egy fotiszt, és a tartománybeliekérdl egy eldkeld

karloviczi vagy njvidéki vagy más küzségbeli lakos , kik a rendkivüli eseteken

kivül minden második évben Karloviczon megjelenni, ésa verdczei fó- vagy

alispánnal és a slavdniai hadikormánynyal együtt, —• kikhez az eddigi eszéki

ily megbizottság helyett ily eljárásra nézve utasítva v annak, —• az ó felségétdl

adott útasítás szerint mind az elidegeníthetlen nemzeti, imnd pedig a karlovi

czi iskolai alaprdl számadást tétetni, s azt gondosan megvizsgálni tartoznak, a

fo- vagy alispán és a hadikormány a dolognak mibenlétérdl ó felségének véle-

ményes jelentést tenni küteles levén. — 2) Hogy ha ki a segédldk küzdl balál

vagy hosszabb távollét miatt tisztében el nem járhatna, azt azon segédl6, ki-

nek tudtára esett, az érseknek azonnal bejelenteni , ez pedig helyébe d felsé

gének más alkalmas egyént kijelelni, és a kir. megerosítést bevárni tartozzék.

A 12-dik ágazatban az elhúnyt érsek tümegének, a 28-dik pontban alább

leírt mód szerint teendd, tárgyalása a slavdniai hadi fdnükségre bízatik, és

az érseki segédltíknek , vagy ha küzdlük hevenyében Karloviczon senki jelen

nem lenne, a hely bírájának, ha nem-egycsúlt gürüg vallású, ellenkezd esetben
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pedig egy arra kiküldendd ily szertartásá tanácsbelinek kütelcsségúl tétetik :

hogy az elhúnyt érseknek holmiját tüstént, mieldtt a slavdniai katonai fdnük-

ség által lelettár készíttethetnék, bátorság végett lepecsételje , vagy a mennyire

fentarthatók nem lennének , lelettárba vegye , és arra ügyeljen , hogy abból

semmi el ne sikkasztassék.

A 13-dik pontban az érseki segédldknek meghagyatik : hogy az elhúnyt

érseknek temetését, melynek kültségei annak tulajdon vagyonábdl fizetenddk ,

és 3000 forintot soha, sdt ha vagyona annál csekélyebb volna , annak erejét

sem haladhatják túl, ugyanazon alkalommal rendeljék el.

A 14-dik pontban az érsek udvarának, és gazduságának kültségeirdl szé-

kének ürúltsége alatt rendeltetik: 1) Hogy az elhúnyt érsek udvarának és can-

cellariájának személyzete , —• melyek küzdl amaz legfülebb 2 megyei vicárból,

1 nagy prépostból , 1 archi- és 1 protodiakdnból, 1 káplányból és 1 gyóntató-

ból, amaz pedig 1 titoknokból , 1 jegyzdbdl és 3 írnokból állhat, — eldbbi

zsoldjaikat, kivéve ha ki küzdlük kolostorába visszatérni akarna, a széknek

üressége alatt is tartsák meg. — 2) Hogy az itt érdekletteknek szolgálatára

csak a Iegszükségcsb cseléd, és marhamennyiség tartassék meg. — 3) Hogy az

érsekségnek igazgatója (Administrator) a fenérdeklett egyháziés világi tisztek-

nek, a házi és gazdagsági szolgáknak, és a marháknak élelmezésében, s túz-

helyre és fütésre szükséges fának szolgáltatásában lehetségig takarékos legyen.

— 4) Hogy széknek ürultsége alatt a szdldk és szántófüldek kelld móddal és

iddben míveltessenek, a lakd és gazdasági épületek jó karban tartassanak, az

e" czélokra teendd kiadásokrdl pontos számadások készíttessenek , minden

akár egyházi akár világi tisztek által, kik bevételekkel és kiadásokkal fog-

lalkoznak, azok fülütt, ha szükséges lenne, esküvel is hitelesítendd napld vi-

tessék, és minden 10 forintot meghaladd tétel hiteles nyugtatványnyal igazoltas-

sék. — 5) Hogy az érsekségi igazgató a teendd kirándulásainak kültségeire 300

forintot, igazgatásának jutalmáúl pedig a lakásán , Karloviczon, kivúl hivatal-

kodásban tültütt mindenik napia, beleértve ünmagának, cselédeinek, vendé-

geinek, lovainak tartását és fuvarait is, 12 forintot húzzon. —■ 6) Hogy mi-

kép az érseknek halala után az érseki segédldknek kütelessége az érseki jüve-

delmekbdl teendd, eldbb megállapított, kültségeket rendbeszedni, a nemszük-

séges házi és gazdasági szolgákat elbocsátani , a nemszükséges lovakat eladni ,

és az új érseknek beszékeztetése után a székürúltség alatti érseki jüvedelmek-

rdl pontos számadást tenni; úgy minden fenérdeklett kültségek nem az elide-

geníthetlen érseki alaptókébdl, hanem az iddküzben bevett jüvedelmekbdl fize

tenddk, és mennyire lehetséges, megszorítandók.

A 15-dik pontban az új érsek választásának és az e végre tartandd gyú-

lésnek kültségei az érseksrg igazgatójának itéletére hagyatnak ugyan , de még

is oly megszorítással, hogy a kir. bíztosnak fogadásánál tisztelkedd katonáknak
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adandd 100, s az érsek megerdsítésének kihirdetésekor, és székezésekor kisü-

tendd mozsárokhoz szükséges Idporra, szolgáld 100, és az ugyanazon ünne-

pélyeknél tisztelgd katonáknak fizetendd 300forinton tul, a kültségek 1500 fo-

rintnál tübbre ne rúgjanak , és mindezen kültségek a széknek ürúltsége alatt

bevett jüvedelmekbdl fizettessenek.

A 1 6-dik pont rendeli : hogy mindaz , mi az elluínyt érseknek vagyoná-

ból, addsságainak kifizetése, és temetési kültségei, vagy a szék ürúltsége alatti

jüvedelmekbdl az új érseknek beszékezéséig tett kiadások után megmarad , a

nemzetnek elidegeníthetetlen tümegéhez csatoltassék ; s hogy ugyanazért a sla-

vdniai hadi fdnükség az elhúnytnak nem eléggé bátorságos helyre külcsünüzütt

pénzeinek beszedésérdl, s ingó vagy ingatlan javainak és drágaságainak árve-

résérdl gondoskodjék, az árverésnek napját határozza meg, és mind a szomszéd

hatóságoknál mind pedig az újságlevelek által hirdettesse ki, az árverés a hadi

fdnükségnek biztosa és az érsekségnek igazgatója eldtt tartandó, és a bevett

pénzek a fen mar eldadott mód szerint az elidegeníthetetlen nemzeti tümeg

részére vagy küzpénztáraknál , vagy elégséges bátorság mellett magánosoknak

kamatra adandók levén.

A 17-dik pontban határoztatik : hogy valamint valamely püspüknek vagyo-

nát fülültnúld addsságai sem érsekét, sem püspüki utódját, sem anemzetet nem

terhelhetik ; úgy az érseknek ilyetén addsságai sem háromolhatnak sem érséki

utódjára, sem az érsekség vagyonára, legkevesbbé pedig az egész nemzetre,

hanem cstipán az adds érseken , és halala után tulajdon vagyonán küvetelhetók.

A 18-dik pont a nemzeti alaptóke végintézetek általi megsértésének meg-

eldzésére rendeli : hogy ezután az érsek vagy püspük végintézet által csak az

addsságainak levonása után megmaradt vagyonának felérdl , és csak a cs. kir.

ürüküs tartományoknak kebelében rendelkezhessék ; másik fele , az érsekének

ugyan a 1 6-dik pont szerint a nemzetnek elidegeníthetlen tümegére szálljon, a

püspüké iránt pedig a 29- és 30-dik pontok tartassanak meg.

A 19-dik pontban rendeltetik: hogy a nemegyesúlt gürüg püspükségeknek

székürúltsége alatti jüvedelmei ne az érseké vagy püspükség igazgatojáé , ha

nem a nemzet elidegeníthetetlen tümegéé legyenek ; a püspükség igazgatójának

azonban, annak kérelmére, az udvari cancellaria által évnegyedenként megha-

tározandd jutalma, és a püspükségnek szükséges kültségei azokból fizettessenek,

az igazgató küteles levén a bevettekrdl és kiadottakrdl az érseknek és segédldi-

nek számadását benyújtani, ezek pedig vizsgálat végett az eszéki illir biztos-

ság helyébe (10. pont) rendelteknek átküldeni.

A 20-dik pontba d felsége az érseki vagy püspüki szék ürúltsége alatti igaz-

gatónak mindegyik alkolommali kinevezését magának fentartja, és e végre min-

den eldforduló székürúlést az udvari cancellariához késedelem nélkül feljelen-

tetni parancsol.
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A 2i-dik pontban rendeltetik: hogy a pügpükségekre és más egyházi mél-

tóságokra ne csak az érseki udvarban vagy püspükük oldala mellett levdk, ha-

nem más képes és kitünd jellemú papok vagy kolostorbeliek is mozdíttassanak

elé, küvetkezdleg a mindenkor királyi biztos jelenlétében tartandó zsinati vá-

lasztásokban azokra vétessék fdbb tekintet, kik a kolostorbeliek és más kije-

leltek küzdl egyházi jog- és más tudományokbani jártasságuk , érdemeik , ész-

beli tehetségeik és erényeik által jeleskednek. Továbbá megújíttatik azon

már eldbb kiadott kir. rendelet , melynél fogva az érseknél akár új püspükvá-

lasztás akár más ok végett tartandd minden zsinatgyúléshez eldlegescn a ki

rályi beleegyezést felkérni , és azt a kir. kiküldütt biztosnak jelenlétében tar-

tani szükséges, és hogy valamint a zsinat által türtént minden választások s

határozatok megerdsítés végett a felséghez felterjesztenddk , úgy minden a zsi-

nathoz kiküldütt biztosnak vezérlése szerint tárgyalandd, s a megtürtént válasz-

tás vagy más akármiféle határozat annak bejelentendd, és az érseknek legfel-

sdbb helybenhagyás vagy további elintézés iránti folyamodása is az eredeti sza-

vazatokkal együtt a felséghez d általa felküldendd ; végre hogy minden más

külün esetben , — a vallásnak ágazatait illetd dolgok tárgyalásán kivül , —

az a végre mindenkor külünüs megbízásssal ellátandd kir. biztosnak jegyzdjével

együtt a zsinatban vagy más gyúlésben mindenkor jelen kell lennie , és a gyú-

lésben az alább A betú* alatti szertartás mindig pontosan megtartandó. — Utól-

jára eléadatik : hogy a karloviczi illír érsekség ala csak a verseczi vagyis ká-

ránsebesi, temesi, bácsi, aradi, pakráczi, budai és károlyvárosi nemegyesúlt

gürüg püspükségek tartoznak.

A 22-dik pont az alsd és fdbb papságnak érsek és püspükük iránti tartozá-

saikrdl rendeli: 1) Hogy az érseknek az új püspüküt megerdsító bulláért a ver

seczi- vagy temesitdl 200, a bácsi- vagy araditól150, a pakráczitól 125, a budai-

vagy károlyvárositól 100 kürmüczi arany járjon, s tübbet azért az érsek sem-

miféle czím alatt ne küvetelhessen, s a házat, kerteket, gazdasági szereket,

püspüki ékességeket, s eldde künyveit neki ingyen átadni tartozzék, és az

eldbb püspükfelszenteléskor adatni szokott fényes ebédek és más ünnepélyek

szúnjenek meg. — 2) Hogy a szent rendek ezután ingyen adassanak fel. — 3)

Hogy az archimandriták , hegumenok, s vicariusok beültüzéséért vagy egyházi

méltósággal felruházásokért semmi se vétessék. — 4) Hogy a lelkészt beültüz-

tetó oklevélért, vagyis syngelia nevében (Bihar vármegyének az aradi me-

gyébe tartozd részét, hol a püspükkel eziránt kütve létezd külün szerzddés

megtartandó, kivéve) az ne tübbet fizessen, mint híveinek egy-egy házától 30

krajczárt , s azt is oly megszorítással : hogy ezen fizetés , bár hány ház tartoz-

nék a lelkészséghez, 50 forintot soha fülúl ne haladhasson, és ha tübb lelkész

volna egy lelkészségben, a kinekkinek részére jutó házaknak száma határoz-

tassék meg, és kiki csak az d részére jüvd házaktól fizessen, ezen fizetést azon

6*
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ban a lelkész híveire ne tolhassa. — 5) Hogy a püspük egyház-felszentelésért

9 , hordozható oltárért pedig 3 aranynál tübbet ne vehessen. —■ 6) Hogy a lel-

készek „sydoria" vagy évi fizetés nevében püspükeiknek ezután minden lel-

készségükhüz tartozó háztól 3 krajczárt, és pedig a házak birtukusainak ter-

heltetése nélkül fizessenek.

A 23-dik pontban az alsdbb papságnak felsdbb általi akár pénzben , ter-

mékben, s fuvarban, akár jobbágyi szolgálatban, az eldbbi pontban foglaltakon

túí, teendd egyéb, habár eldbb gyakorlatban volt addzásokra, fóleg a nagyobb

ünnepi vagy névnapi ajándékokra vagy útazásra adni szokott kültségekre szo-

rítása, valamint bármily gyújteléktételek is, szigorúan eltiltatnak.

A 24-dik pontban hasonlóképen eltiltatnak a zsinattartási és más eldfor-

duld kültségek fejében némely megyékben divatozott pénzszedések is , az ily

kültségeket az érsek vagy püspük tulajdonából füdüzni tartozván.

A 25-dik pontban a püspüknek egyházlátogatáskor adni szokott ingye-

nes fuvarok iránt rendeltetik : hogy ha a püspük ily , ezután is csak királyi en-

gedelemmel tétethetó, egyházlátogatásra menend, szándékát eldre a várme-

gyének jelentse be , mely a füides urasággal egyetértóleg a szükséges ingyen-

fuvarokat , hol azok gyakorlatban voltak , megrendelendi , másfélc útazásaiban

a püspük fuvarát tulajdon érszényébdl fizetni tartozván.

A 26-dik pont, nehogy az ország útján kivül küldendd hívatalos püspüki

leveleknek vitelével a lelkészeknek, egyházfíaknak vagy egyházdrzdknek há-

zaik , vagy magok a papok terheltessenek , azt rendeli : hogy az ily leveleket

a vármegyének huszárai, és helységeknek bírái más hívatalos levelekkel együtt

szolgáltassák îlló helyeikre, és a lelkészek se terheljék egyházfiaikat tagy dr-

zdiket akár ünmagok akár püspükeik leveleinek hasonld hordásával vagy más

jobbágyi szolgálatokkal.

A 27-dik pont eltürli mindazon bármily adakozásokat , melyeket akár a

papok akár a világiak a püspüki vicároknak vagy exarcháknak , és ezek he-

lyébehelyettesítettprotopdpáknak eddigtenniszoktak, snévszerint a mindenik

falu által ezen utólsóknak , a vicárok helyett tett egyházlátogatáskor adni szo

kott egy vagy tübb forint fizetést is, ezen hívatalnokoknaktartása jüvdre apüs-

pükük által magokra levén vállalva.

A 28-dik pont az elhúnyt püspüküknek tümegérdl rendeli: hogy a helybeli

hatóság , melyhez a tümegnek tárgyalása tartozik , míg d felsége püspükség-

igazgatót rendelend, annak sértetlenul tartására vigyázzon, a temetési kültsége

ket az azt rendezdnek eldlegezze, az ingóságokat, fóleg a nagyobb értéküeket

lepecsételve, vagy zárt és lepecsételt szobában tartsa, vagy pedig bíróilag üssze-

írva valamely ismert hitelú férfinak drizetére bízza; mihelyest pedig a püspük-

ség igazgatója hívatalába lép, azzal és a püspüki egyház két drzdjével s a püs

püki széknek két ülnükével a püspüknek vagyonát az egyházétól elválasztván,
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ezt az igazgatónak adja át, amazt pedig lelettárba vegye, s az egész tartomány-

ban teendd kihirdetés és megbecsültetés után három bétnek küzbetételével

nyilvános árverés útján adja el, és az elhúnytnak netalán létezd küveteléseit is

beszedvén, vagyonának tevdleges állapotját tisztába hozza, s az egész tümeget

hatósági letételbe vegye. Továbbá hogy hitelezdivel , kik még a lelettár készí-

tése eldtt két hónapi határnapnak kitúzésével egybehivandók, a rendelendd tü-

meggondnok által kiegyenlíttetvén , vagy illetdleg bíróilag elitéltetvén , az el

húnytnak minden addsságait, valamint az általa tett hagyományokat is, ha vég-

intézete a fenebbi 18-dik ponttal egybehangzik , fizesse ki, és a tümegnek hát-

ramaradt részét ajtatos czélokra fordítás végett nyugtatvány mellett az érsek-

nek adja át.

A 29-dik pont eldadja : hogy a püspük utódjának nem csak a már régtdl

fogva a püspükséghez tartozók , úgymint a ház , majorok és kertek , hanem a

püspüki épületekben létezo házi szerek, a gazdasághoz tartozó marhák és esz-

küzük, akünyvek, s az egyház lelettárába nem foglalt püspüki ékességek is

átadandók; ellenben pedig mindaz, mi kész vagy tdkepénzben, drágaküvekben,

egyházhoz nem tartozó arany- vagy ezüstben, borban, gabonában, termékben,

fejér rtthában, ültünyükben, s gazdasághoz nem szükséges lovakban, kocsikban,

szarvas marhában , sertésekban , juhokban jelen van , az elhúnyt püspüknek

tümegébe helyezendd, s az eldbbi pont szerint tárgyalandó.

A 30-dik pont rendeli: hogy mindaz, mi az elhúnyt püspüknek vagyo-

nából az adússágoknak, temetési kültségeknek, és apüspükségnél hagyanddknak

levonása után megmarad, a mennyire arrdl érvényesen nem rendelkezett, két

részre osztassék, s fele a nemzet elidegeníthetetlen tümegéhez, fele a karlo-

viczi iskoláknak alapértékéhez , melynek jüvedelmei hova legyenek forditan-

ddk, az eldfordulandd kürülményekhez képest ó felsége határozandja el, csa-,

toltassék.

A 31-dik pontban ó felsége a protopresbyterségek számának, és kerйкт

teik állandd kijelelésének felterjesztett tervét helybenhagyja, és jüvdre ponto-

san megtartatni parancsolja, egyszersmind megengedvén: hogy a protopdpa

minél ügyesb egyén, és az egyházlátogatásoknak kunnyebbsége végett nagyobb

helységbeli lelkészséggel bírd legyen, s melyben tobb pdpák léteznek.

A 32-dik pont a protopdpának, — kinek tisztje az alatta álld lelkészeknek

fegyben tartásában, s hivatalteljesítésre szori•tásában , és a kereszteltek, meg-

holtak , házasulók , és gyónók jegyzdkünyveinek minél-eldbbi behozásában , s

nzokra felügyelésben áll, — jutalma iránt határozza: 1) ugyan az érseki, bá-

csi, verseczi, budai és aradi megyékre nézve : «) Hogy a protopdpa tulajdon

lelkészi állomásában a küzos stólai jüvedelmekbdl ezittán is félrészszel tübbet

kapjon az azon állomási egyéb pdpáknál. — 6) Hogy az évenként adandd sy-

doriától ment legyen. — c) Hogy neki minden alatta álld lelkész, küvetke
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zdleg a lelkészségben melléje adott is, 100 oka tiszta búzát, vagy ha azoknak

az inkább tetszenék , két forintot adjon. — d) Hogy a házasságra lépdknek

megtürtént kihirdetésérdl adandd tanúlevélért hét krajczárt vehessen; azüssze-

kelésre eddiglen általok adatni szokott engedelmi levelek azonban mind a ka-

tonai mind a tartományi kerületekben, úgymint kinekkinek az illetd parancs-

noka által ingyen adandók, és a katona által egybekelés eldtt bemutatandók, jü-

vore teljesen eltürültetvén. — 2) A károlyvárosi és pakráczi megyebeli proto-

pdpákra nézve pedig, kik eddig semmi külünos jüvedelmet nem húztak, azt:

hogy ezután mind az évenkénti sydoriának , mind a beruházási levélért járd

díjnak vagyis syngeliának fizetésétól mentek legyenek , és minden alattok álld

lekésztól évenként annyi krajczárt, segédpénz neve alatt, vehessenek, a men-

nyi ház kinekkinek lelkészségében létezik. A házasságra kelésre engedelmet

add levelekrdl fen eldadott rendelet pedig ezen megyékre is kiterjesztetik.

A 33-dik pont a papnüvendéki iskoláknak felállítását, mivel e czélra elég-

séges tóke nem létezik, és az e czélból teendd gyújtelékek tübb észrevételek

miatt meg nem engedhetók , ideiglen felfüggeszti.

A. 34-dik pont rendeli : hogy a diáconságra vagy presbyterségrc felszente-

lenddk , vagy lelkészséget nyerni kivánók ne csak tanítójoktól tanulásukrdl ta-

milevelet eldmutatni tartozzanak, hanem az általok elnyerni kívánt rendhez

vagy hivatalhoz megkívántató tudományokból mindenik csddületnek alkalmá-

val a püspükiszék által szigortían ki ishallgattassanak, s azokhoz csak az eléggé

alkalmasok bocsáttassanak, lelkészségre pedig a csddülók küzdl csak az aria leg-

méltóbb alkalmaztassék, nehogy dfelsége a híveknek java végett e részben szú-

kebb korlátokat szabni kényszerúljün.

A 35- és 36-ik pontok rendelik, amazugyan, hogy lelkészszé vagy pdpává

csak d felségének ürüküs tartományaibeli alattvald neveztethessék, — emez pe

dig, hogy szerzetesi fogadáshoz vagy egyházi felsdbb rendeknek felvételéhez

keresztlevél által igazolandd 25-dik éve eldtt senki se bocsáttassék.

A 37-dik pontban a papság felesleges számának megszorítására , mivel az

által a küzaddnak tókéje nagyon szenved , és a küzségek a pdpaházaknak add-

mentessége , s a pdpáknak marhatartása és mezei gazdasága által felette terhel-

tetnek, és a helységhez tartozd szántófüldek, rétek, s legeldk használatában

megkurtíttatnak, küvetkezd határozatok tétetnek : 1) Hogy 130 nem-egyesúlt

házat meg nem haladd lelkészségben csak egy, 250 ily házat meg nem haladd-

ban csak két, az e számot meghaladdban három hívataloskodd pdpa legyen ;

s háromnál tübbre a pdpáknak száma királyi beleegyezés nélkül sehol se emel-

tethessék. — 2) Hogy az itt rendszeresített pdpáknak számába a protopdpa is

beszámítva értessék , és hogy azoknak ezen száma sem az ajtatosság vagy ke-

reskedés végett valahova üsszeseregld nép, sera a püspüknek valamely lelkészál-

lomásbani gyakoribb lúvataloskodása miatt meg ne nagyobbíttassék. — 3) Hogy
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azon pdpáknak kiválasztásában , kik ezen szabály szerint hívatalaikban meg-

hagyanddk vagy feleslegeseknek nyilvánítanddk, a megyei püspük ne az iddsb-

ségre, banem az ügyességre, erkülcsi jámborságra, és érdemekre tekintsen, s

a feleslegeseknek nyüvánítottakat, amennyire lehetséges, más küzhasznú, foleg

pedig tanítói hívatalra alkalmazza, és míglen az ilyenek alkalmazást nem nyer-

tek , új pdpákat nevezni ne szabadjon.

A 38-dik pontban keményen megtiltatik : hogy senki se merészelje ma-

gát Iperyben vagy más türükországi helyen presbyterré szenteltetni , vagy ar-

chimandrítává tétetni , s hogy kttlfüldi valamint popa, úgy szerzetes se lehes-

sen , és parancsoltatik : hogy a püspükük a szent füldrd"l jüvetelt ürügyúl hasz-

náld , s a népnek pénzét kicsald külfüldi vándor szerzeteseknek szent foglal-

kozásokra vagy alamizsna-szedésrc , — mi a benszülütteknek is tilos , — en-

gedelmet ne adjanak, hanem mihelyest itt létezésük tudtokra esik, dket, hon-

nan ésmiokból jüttüknek, s meddig maradd szándékuknak kijelelésével együtt,

a legküzelebb lakd tartományi vagy katonai hatóságnak cselekvéseikre felügyel-

hetés végett azonnal jelentsék be. Továbbá kijelentctik : hogy királyi engede-

lem nélkül semmiféle egyházi külfüldi személynek az országban tartdzkodni

nem szabad, és az ily engedelem nélkül itt létezdk azonnal elmozdítandók , s

hogy viszont a honunkbeli nem-egyesúlt pdpáknak és szerzeteseknek, az illetd

világi hatóságnak engedelme , és útazásuk czéljának eldre teendd bejelentése

nélkül, külfüldre kimenni a vándorlókra szabott büntetés alatt tilos.

A 39-dik pontban eldadatik : hogy a világiaknak egyháziak iránti tartozá-

saik a С betú alattistólaszabályban, mely egy példányban rácz vagy oláh nyel-

venmindentemplomnak ajtajára szegezendd, és egy másikban minden helység-

nek bírájánál tartandó, foglaltatnak , és hogy minden azokon túli, eddiglen

bitorlott , adakozások eltürültetnek ; továbbá , hogy a püspükük azokon kivül ,

mikkülünüs, ezután minden változtatás nélkül megtartandd szerzddésekben

királyi parancs mellett meghatározva vannak, a világiaktól egycbet semmit

sem küvetelhetnek.

A 40-dik pont által minden helybeli hívataloskodd pdpák, a velük egy

házban és egy kenyéren vagyon-küzüsségben éld atyafiaikkal együtt, ha azok

már pdpává Iételük eldtt velük osztatlan állapotban voltak, a tartományi ma

gyar részekben minden addtól , és egyéb tartozásoktól felmentve hagyatnak.

A 4i-dik pont rendeli: hogy a házasulandók a régen divatozd mód szerint,

és pedig jüvdre még oly megyékben is, hol eddig máskép türtént, mindenkor

a jegyesndnek lelkésze által , és a háromszori kihirdetésnek eldre bocsátása

után, — mit a püspük kemény büntetés alatt csak rendkivüli esetekben és

minden taksavétel nélkül engedhet el , — adassanak üssze.

A 42-dik pontban azon tapasztalt visszaélés ellen, melynél fpgva a holt-

testeknek eltemetése sokára halasztatik , és a szegények nem a temetóbe , ha
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nem országútak mellé (emettetnek, jüvdre rendeltetik : 1) Hogy a pdpák, híva-

taluknak vesztessége és a temetési stólának vagyonukbóli megvétele alatt, a

szegényeket ingyen temessék el, és a temetést a meghultnak szegénysége miatt

semmikép el ne halaszszák, s ha az illetó pdpa ezea rendeletet nem teljesítné,

azt a falo bírájának bejelentésére a legküzelebbi belységnek pdpája hasonló

büntetés alatt teljesítni késedelem nélkül tartozzék , és ezen rendeletnek pon

tos megtartása fülütt mind a püspükük , mind a politikai hatóságok gondosan

dtküdjenek. — 2) Hogy a temetésnek idejére és helyére nézve az egészség

ügyében küzrebocsátott rendeletek szigorúan teljesíttessenek. —■ 3) Hogy azon

szokást, melynél fogva a nem-egyesúltek a vízbeholtakat nem a temetóbe,hanem

a folyó mellett takarítják el, püspükeiknek vallomása szerint is balhiedelmen

alapúlván, a püspükük kiirtani iparkodjanak.

A 43-dik pontban a némely megyékben protopdpák , epitrdpok, vagy

épen püspükük által kiadni szokott temetési czédulák, mint szükségtelenek ,

az azoktól nébol vétetd 7 krajczárnyi taksával együtt , teljesen eltürültetnek ,

a temetéskori barangoztatásra kényszerítés , sdt csak unszolás is eltiltatik , és

ha kik harangozást kivánnának, akárbányszor tétetnék a harangozás, tdlük egy-

szernél tübbszüréstübbet, miut a gazdagabb jobbágytól 20, a küzépszerú vagyo-

nútól 15, és a szegénytdl 10 krajczárt venni meg nem engedtetik. Továbbá ki-

jelentetik: bogy az itt fenebb és a stólarendszerben kijelelteken tul az egyhá-

ziak kemény büntetés alatt a világiakat semmi más addzásokra nem szoríthat-

ják, és bogy ezekbdl ünkéntküvetkezik azon visszaélésnek is tilosok küzé tar-

tozása, melynél fogva a pdpáknak üzvegyeitól férjüknek hol lova hol künyvei

temetési fizetésnek czíme alatt elvétetni vagy valamely általok nem kívánt

holmikért fizetés küveteltetni szokott. Végre megerdsíttetik azon királyi ren-

delet : hogy a világiaknak végrendeleteit a papság se ne készítse , se írásba ne

tegye, az mindazáltal a világiaknak továbbra is szabadon hagyatván, hogy ajta-

tos hagyományokat, de mégis csak a kir. ürüküs tartományoknak kebelére néz

ve, rendelhessenek.

A 44-dik pont rendeli: hogy a pdpák a gydntatásból a nagyobb kolosto-

rokkal bírd megyékben se zárassanak ki, hanem azt mindenütt az iddknek kü-

lünbsége uélkül gyakorolhassák , és lelkészségre csak oly egyének alkalmaztas-

sanak, kik a gydntatásra elégséges készülettel bírnak.

A 45-dik pontban azon nem-egyesült egyházi türvényen nem alapúld, s eldbb

már eltürlütt szokás, melynél fogva a megüzvegyúlt pdpa kolostorba menni, s

a szerzetesi fogadást Ietenni kényszerítteték , és az által gyermekei nyomorú-

ságnak kitétetének , jüvdre is eltürültnek nyilváníttatván, rendeltetik: hogy az

elüzvegyúlt lelkész lelkészségében hagyassék, és senki, akár pdpa, akár más

egyházi egy^n kolostorba akaratja ellen máskép ne küláessék, mint nagyon éltes

kora, vagy fülütte gyarld egészsége, vagy más egyházi türvényen alapúld ok miatt,

és a megye szent székének ô felsége elébe is terjesztendd határozata mellett.
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A 46-dik pontban d felsége külünüs kegyelmébdl beleegyezik abba: hogy

a nemegyesúlt kolosroroknak kevesbítése tovább ne folytattassék , azon ko-

lostorokat egyedúl kivéve, melyeket a zsinat eltürlenddknek határozott.

A 47-dik pontban a kolostorok iránt rendeltetik: 1) Hogy az archimandri-

táknak kinevezése az eddig divatozott mód szerint türténjék ezutánis, s ugyan-

azok és a hegumenok máskép hívatalaiktól el ne mozdíttathassanak, mintügyok-

nek szentszék általi megvizsgálása és elitélése mellett, de viszont: bogy az így

elmozdítottak a szentszéki ulnükségüket is mindig veszítsék el. — 2) Hogy

minden monostornak jüvedelmeirdl a számadás minden évnek végén tüstént be-

nyújtassék a megye püspükének, és a szentszék által szigorúan átvizsgáltatván,

ennek vizsgálatával együtt az érseknek küldessék be, kinek az leend fdleg a

gondja: hogy a monostoroknak vagyon- és személybeli állapotjárdl az illetó udvari

dicasteriumoknak , akármikor kívántatni fog, kimerítd jelentést tehessen. —

3) Hogy kolostorba senki be ne fogadtassék, ki az illetó hatóságnak tanúleve-

lével be nem bizonyítja, hogy d felségének üroküs tartománybeli alattvalója,

és hogy senki eldbb szerzetesi fogadáshoz ne bocsáttassék , mint élete 25-dik

évének betülte vel. — 4) Hogy a monostoroknak alamizsnát szedetni akár pénzben

akár termékben szabad ne legyen ; az ünként nyiíjtandók pedig az egyháznak

javára fordittassanak , és a számadásban külün pont alatt eldadassanak. — 5)

Hogy a túz, víz, vagy általános rossz termes által inségre jutott kolostor a

helytartótanácshoz , az illetd hatóságnak tanúlevelével ellátandd folyamodást

nyújtson be, és onnan a meghatározandd iddre alamizsna-szedésre engedel-

met nyervén, ajánld levelet csak azon megyének püspükétdl kaphasson. —

6) Hogy habar 1753-dik évben eltiltatott is a monostoroknak építése és to-

vábbi alapítása, azoknak tulajdon vagyonukból teendd kitatarozása mindazáltal

külünbség nélkül inegengedtetik; ha azonban, valamely kolostor visszaállítandd

vagy megbdvítendd lenne , a 66. pontnak rendelete a felelésnek nehéz terhe

alatt megtartassék. — Végúl ugyane pontban ó felsége a monostoroknak világi

kir. biztosok által teendd meglátogathatását magának fentartja, s mindazon

pénz- vagy termékheli addzásokat, melyekre a kolostorok püspükeik által ed

dig szoríttattak, teljesen eltürli, azon kemény tilalomnak hozzáadásával : hogy a

püspokük azoknak jüvedelmeibdl bár mily czím alatt valamit eltulajdonítani ne

merészeljenek.

A 48-dik pontban ó felsége a kolostorok belsd fegyének gondját a fdpap-

ságra bízza oly reménynyel, miszerint az oda türekedend, hogy a kalugyerek egy

részrdl ugyan jó fegyben tartassanak, más részrdl pedig, hol a kolostornak kü-

rülményei megengedik, az ifjúság tanításával foglalkozzanak.

A 49-dik pontban meghagyatik a kolostoroknak, hogy a vagyonaik iránt a

tartományoknak külünbségéhez képest hozott, és ezután hozandd tartományi

külünrendelményekhez magokat alkalmazzák.

M. TUD. ASAD. ÉVK. IX. 7
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Az 50-dik pontban a szentszékekrdl (Constoria) rendeltetik : hogy további

kir. rendelkezésig az 1769-dik évtól 1774-dik évig keletben volt modor szerint,

— melyet az érsek az abban hol és mikép teendd javítások iránti véleményével

együtt feljelentend , — tartassanak , s teendoiket , rendszerint minden héten

egybeülvén , és tisztán lelki vagy egyházi ügyekre szorítkozva , minden vétkes

mulasztás nélkül folytassák. Továbbá megengedtetik : hogy, míglen az érsek-

ségnek elidegeníthetlen alaptókéje eléggé megnüvend, a szentszéki taksák az

I betú alatt oda kapcsolt, s a szentszéknek irodájában felfüggesztendd és pon-

tosan megtartandd minta szerint szedethessenek , senki ellenben azokon tul

nem terheltetvén , és azok, kik szegénységüket a lelkésznek vagy helybeli ha-

tóságnak tanúlevelével bebizonyítják , minden taksafizetéstdl mentesek levén.

— Végúl a vakmerd perlekedésnek büntetése eltürültetik.

Az 51-dik pontban az érseknek és püspoküknek keményen megtiltatik az

allattok álld felszentelt papokat, kivéve ha forma-szerinti perrel arra kárhoz-

tattak volna , veréssel , békóval , vagy szolgai munkákkal terhelni.

Az 52-dik pont rendeli: hogy egyházi átok alá eldre nyert királyi bele-

egyezés nélkül senki se vettessék , és hogy senki a nemegyesúlt püspükük kü-

zdl a nálok szokásban levd áldást, a gyanúsokon vagy a kelld mód szerint átok

alá vetetteken kivül , senkitól meg ne tagadja.

Az 53-dik pontban eldadatik : 1) Hogy az egyháziak, valamint egyházi és

lelki dolgokban (a királyhoz folyamodás mindenkor szabadon állván) a szent-

székeiktól, püspükeiktól és érseküktól függenek, úgy viszont búnvádi és pol-

gári ügyeikre nézve a világi batóság és az országnak türvényei alatt állanak. —

2) Hogy valamely nemegyesúlt pap bünvádi perbe fogatván, az érsek vagy me-

gyés püspük általi megkeresésre két szentszéki papi ülnük a türvényszékben az

eljárásnak türvényességérei felvigyázás végett jelen lehessen , az itélethozás-

nak alkalmával mindazáltal eltávozni tartozván. — 3) Hogy elmarasztald akár

rendes akár rendkivüliitélethozatván, abúntevd pap végrehajtás eldtt papi ren-

détóli megfosztás végett bátorságos drizet alatt a szentszéknek adassék át, mely

azonban dt a megfosztás után azonnal a büntetó türvényszéknek átadni küteles.

Az 54-dik pontban határoztatik : hogy valamint az egyháziakat gyalázd

büntetés alá vetni fenebb megtiltatott ; úgy az egyháziaknak is tilos a világia-

kat megveretni, vagy pelengérre kiállíttatni, vagy dket templomaikban a szent

képeknek szokásban levo csókolásától elzárni.

Az 55-dik pontban rendeltetik: 1) Hogy a papok bármily névalatti pénz-

bírság büntetést ue használjanak, még a tübbnejúségnek megeldzése végett se.

— 2) Hogy ezen búntett iránt az 1754., 1758., 1759. és 1761-dik évi rende-

letek pontosan megtartassanak , a pdpák a népet ezen búntettnek súlyosságá-

rdl és büntetésérdl világítsák fel, és senkit, fdleg idegent, ki üzvegységét

eldbbi hitvesének halála fülütti tanúlevéllel, vagy ndtelenségét a türvényes ha
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tóságnak elismerésével be nem bizonyította, egybe ne adjanak. — 3) Hogy már

minden lelkészségben levén a kereszteltek , megholtak, házasulók, és gydnók

nyomtatott jegyzdkünyvei , azokba minden beléjük tartozók híven írassanak

be, s azokat a püspük vagy protopresbyter egyházi látogatáskor vizsgálja át.

Az56-dik pontban megerdsíttetik azon 1763-diki február 14-dikén kelt ki-

rályi rendelet: hogy a halálra itélt nemegyesúltet vallásbeli papja szentségek-

ben akárhol részesíthesse, s az erre megkívántató iddre a rabnak bilincsei levé-

tessenek. Továbbá hogy , a hol az szokásban volt , vallásbeli papja a kivégzen-

ddt a tümlücztdl kezdve a vesztdhelyig küvesse ; a hol pedig ez így szokásban

nem volt , ott azt a tümlücztdl kezdve a városnak kapujáig a katholikus pap

kísérje, és ott annak helyét a nemegyesúlt pap, ha olyan ottan vagy a szom-

szédságban létezik, foglalja el.

Az 57-dik pontban igéri ô felsége: hogy az ifjúság oktatása ahazánakigen

üdvüs levén , az elemi oskoláknak a tartományi magyar részekbeni behozása

iránt a tanulmányi magyar rendszer szerint czélirányos rendelcseket teend.

Az 58-dik pontban kijelentetik : hogy az illyr papságnak ésnépnekrészére

szükséges künyveknek künnyebb megszerezhetése végett d felsége az illyr és

más napkeleti nyelveken írt nrmnkáknak kinyomatására Bécsben egy nyomdát

állittatott fel, megengedvén azontúl a nemegyesúlteknek az idegen künyveknek

behozatalát is , ha a bécsi nyomda dket azon áron el nem láthatná , csak hogy

a behozott ily künyvek az ürüküs tartományokbeli elsd harminczadi állomásnál

lajstromba vétetvén, a harminczadosnak aláirásával a künyvizsgáló hivatalnak

átadassanak.

Az 59-dik pontban mind az érseknek mind más nemegyesúlteknek kemény

büntetés alatt megtiltatik , a vallásukat és privilegiumaikat érdekld kir. leira-

tokat, rendeleteket , és intézkedéseket királyi engedelem nélkül akárhol ki-

nyomatni.

A 60-dik pontban kijelentetik; hogy valamint eddig, úgy ezután sem sza-

bad eldre nyert engedelem nélkül a nemegyesúlteknek akár küz akár részleges

gyúlést tartani, vagy küvetséget bárkinek nevében az udvarhoz küldeni, az en-

gedelem-kérésnek alkalmával szükséges levén a gyúléstartásra megkívántató

kültségeknek mennyiségét, a küvetség-küldésnek esetében pedig a küldendok-

nek nevét , a küldetésnek tárgyát , valamint a szükségelt kültségek , addzó nép

terhelése nélkül teendd, füdüzésének módját is felterjeszteni. Továbbá legke-

ményebben megtiltatik mirid az érseknek és püspüküknek mind másoknak , ily

kültségekre bárminemú gytíjtelékeket tenni.

A 61-dik pont tilossá tesz az érseknek és püspüküknek vallásukbeliek er-

szényére teendd minden utazást, pénzkiadást, vagy addsságtételt , és az ily

addsságrdli kütelezvényt, akár az érseknek akár másnak pecséte és aláirása alatt

legyen kiadva, érvénytelennek nyilvánítja.

7#
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A 62-dik pontrendeli: 1) Hogy a nemzeti gyúlésre küldendd küveteik-

nek, általok igazolandd, útikültségcik és a nekiek királyi határozat szerint vál-

tozhatatlanúl járd napi díjaik a tartományi és illetdleg katonai hatóságok által

az egész nem-egyesúlt népségnek üsszeirandd házaikra osztassanak fel, és mind-

egyik háztól a reá esd rész külünbség nélkül szedessék be. — 2) Hogy a bejütt

üsszegbdl mindegyik kerület vagy egyházi megye a tulajdon küldüttjeit fizesse

ki, és ha mi fenmaradna, azt az érseknek küldje be, ki azt azon küldütteknek

fizetésére fordítsa, kik a tulajdon kerületükben beszedett üsszegbdl ki nem elé-

gíttethettek , és ha ezen tul még fenmaradna valami, annak hová fordíthatása

iránt d felségének rendelkezését kérje ki.

A 63-dik pont meghatározza : hogy a nemzeti gyúlés a kir. biztosból, ki-

nek jelenléte nélkül bármily gyúlést tartani tilos . és az általa helyesnek elis-

mert megbízással magokat igazolandd 25 tartományi , 25 katonai és 25 egyházi

tagokból álland, és hogy abba az ifjúság a titok füifodüzésének veszélye, és

az ész érettségének Manya miatt be nem bocsátandó.

A 64-dikpontanem-egyesúlteknekaréginaptárral élést, melylyel t.i. 1769-

dik évig éltenek, jüvdre is megengedi, de úgy, hogy a mely helységekben

rdmai katholikusokkal vegyesen laknak, a karácson és úrnapját velük megüllni,

vagy legalább a kereskeddk és kézmiívesek boltjaikat egész nap zárva tartani, és

minden szolgai munkától tartózkodni, más katholikus ünnepeken pedig reggel 8

rírától 11 -ig az említett boltokat szinte bezárni, s lármás mesterségúzéstól , és

minden akár akadályt, akárzajt okozd munkától magokat óvni küteleztessenek.

A 65-dik pontban parancsoltatik : hogy a nem-egyesúltek csakaz 1714-dik

évi zsinatjokban megerdsített ünnepeket ülljék meg; az ottan eltürültekben pe

dig kiki munkája után lásson, megengedvén még is: hogy havalahol oly szent-

nek , kinek ünnepe eltürültetett , tiszteletérc épített és felszentelt templom lé-

teznék, ott a templom napját, vagy ha már valamely akár egyes családnak akár

küzségnek vagy kerületnek fogadásból választott védszentje volna, annak ne-

venapját az illetó népség vagy család a bevett mód szerint egész nap ünnepel-

hesse; jüvdre ellenben ily fogadást tenni, ha csak eldbb annak okát és módját

püspüke által az érseknek bejelentvén , attól fontos okoknál fogva arra , d fel

ségének is maga útján bejelentendd engedelmet és áldást nem nyer, szabad ne

legyen.

A 66-dik pontban a nem-egyesúlteknek részérdl templomépítések iránt si-

normértékul fülállítatik : 1) Uogy csupán nem-egyesúlt 30 családra mend és

már pdpával ellátott nyílt helyeken az itt / betü alatti óvás mellett bármily

anyagú és alakú templomot építeni szabad. Fiókegyháznak pedig a magyar

tartományi vidéken csak oly helyek tartathatnak , melyek a lelkészi állomástól

távulabb feküvén már 1746-dik évben elégséges számú nem-egyesiïlt lakosok-

kal bírtak, és ugyanakkor már hivataloskodd pdpával ellátva voltak.— 2) Hogy
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mînden zart helyekben , valamint az olyan akár zart akár nyílt helyekben is ,

hol vagy tübbféle vallásbeliek laknak , vagy a már létezd egy templomon túl

másik gürüg templom építendd, az építést eldre tett feljelentés, és d felségétdl

udvari dicasterium útján nyerendd engedelem nélkül megkezdeni nem szabad.

— 3) Hogy a templomnak kijavítása minden engedelemkérés nélkül megtür-

ténhet, kivéve ha osszedüléshez küzel levo templomot oly helyeken kellene

kijavítani, hol a templom-építéshez eldre nyerendd engedelem szükséges, mely

esetben a javításra, valamint új templomnak régi romok fülütti építésére is, d

felségének engedelme megkívántató. — 4) Hogy a politíkai hatóság gondosan

felügyelni küteles, miszerint a templomépítés Ott is, hol arra engedem nem

szükséges, az addzóknak megerdltetése nélkül türténjék, s minden felesleges és

kültséges építési czifraságok elkerültessenek, és ugyanazért, middn valahol

templom építendd, az épületnek rajza a kültségvetéssel és azon alapnak kije-

lelésével együtt, melybdl a kültségek fizettetni fognak, mindenkor helybenha-

gyás végett d felsége elébe felterjesztessék.

A 67-dik pontban rendeltetik : hogy a temetdk iránt magokat a nem-egye-

súlt küzségek is az egészség dolgát illetd kir. rendeletekhez alkalmazzák; ha

tehát a küz^ég valahol temetdt nyitni akar, a helybeli hatósággal annak helye

és kerítése iránt értekezzék, és csak attól nyert felhatalmazás mellett fogjon

az eszküzléshez.

A 68-dik pont az az iránti visszaéléseknek elhárítására rendeli : 1) Hogy

valahányszor külünbüzo vallásúak házasságba egybeadanddk lesznek, avagy rd-

mai vagy gürüg katholikus nem-egyesúltnél szolgálatba lépend, minden ily

eset a rdmai vagy gürüg katholikus püspüknél mindenkor bejelentessék. — 2)

Ha valaki a nem-egyesúltek küzdl türük vallásra térne ; búntette miatt az ille

td világi türvényszék eldtt búnperbe fogassék , és a nem-egyesúlt püspükük, és

minden egyháziak fdkütelességúl tartsák, az ilyeket, sdt az ily búntettrdl csak

gyanúsokat is, a világi hatóságnak beadni.

A 69-dik pont eldadja: 1) Hogy az E és Г betúk alatti ntalványok eldter-

jesztik, mind szertartások legyenek megtartandók az érsek vagy püspük válasz-

tás- és beszékezésnél, s a nemzeti gyúlés- és zsinattartásoknál. — 2) Hogy a G

alatti utalvány magában foglalja latín és illyr nyelven azon eskünek mintáját,

melyet az érsek és püspokük méltóságukba lépésüknek alkalmával a kir. biztos

jelenlétében a templomban az üsszegyúlt egész nép eldtt letenni tartoznak. —

3) Hogy a H alatti minta meghatározza a nem-egyesúlt érsek és püspükük által

a megerdsítd kir. oklevélért az illetd udvari taksa-hivataloknál lefizetendd

taksákat.

A 70 dik pontban rendeltetik : hogy mindaz, mi a nem-egyesúlt papság

által a népnek királyi parancsból ezután kihirdetendd leend , az illetd hatóság

által, melynek a papság a teenddkihirdetésnek napját eldre bejelenteni küteles,
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kiküldendd, s a népnek nyelvében jártas tartományi vagy katonai ¡smert

huségú egyénnek jelenlétében hirdettessék ki, részint hogy a nép annak ki-

rályi rendelésbdli származásárdl meggyozddjék , részint hogy azon egyén 6

felségének írásban bejelenthesse , vajjon, s mikor, és mikép türtént a kihir-

detés.

Végre ezen oklevélnek befejezésében eldadatik : hogy valamint d felsége

a nem-egyesúlt érseknek és püspüküknek mar komolyan megparancsolta , hogy

az eldadottakat mind magok illdlegteljesitsék, mind az alattok álló papság által

pontosan megtartassák; úgy viszont a városi hatóságnak a helytartdtanács leg-

felsdbb királyi parancsnál fogvást szorosan meghagyja, miszerint azoknak tel-

jesítésére , mik csak a nem-egyesúlt világiakat érdeklik , gondosan felügyeljen,

és hogy a bevezetésben említett okleveleket kikerestetni s a magánosoktól is a

tulajdon használatukra szerzetteket visszavenni, és azokat mind felküldeni, kü-

telességének tartsa, és el ne mulaszsza.

Jegtfset. Ezen oklevélnek kelte e következö: Költ a kir. helytartótanácsnak Pozsony-

ban 1779 September 16. tartott tanácsából. Albert m. k. Skerlecz Ferencz m. k. Preszdor

Mihaly m. k.

П.

П. JÓZSEF.

1780. NOVEMBER 20-IKÁTÓL 1790. FEBRUAR 20-IKÁIG.

П. Jozsef, ki az iíj philosophia tanainak hódolva az átalakításnak , utóbb

hazánkban és végre majd minden ausztriai birtokokban elhatalmazott , eszmé-

jét elsó fogá fe!, hogy ezen kedves eszméjének lángoló kebellel öhajtott létesí-

tésére, s népeinek egyenld boldogítására , és erejeiknek tükéletes egyesítésére

czélzó nagyszerú terveit annál háboríthatlanabbúl s minéleldbb életbe léptet-

hesse , az észjognak minden türténeti jogok fulütti erot tulajdonító tanokra tá-

maszkodva, sem magát meg nem koronáztatá, sem országgyúlést soha nem tar

tott, hanem minden átlakító rendeleteit merô hatalmával tevé. Kiterjedtek

pedig ezen újító rendeletei az ország küzigazgatásának minden nemú ágaira.

íme azoknak künnyebb áttekinthetés végett itt általam három fdosztályzatba,

úgymint az országnak politikai és azzal ez uralkodd líltal egyesített gazdálko-

dási kormanyzását, az igazság-szolgáltatást, s az egyház és vallás dolgát érdek-

ldkébe , sorozott fdrészletei :



TÖRVENYEINK. TÖRTÉNETE 1740—1848. 55

/. Az orszfigtmkpol/t/"kт es gazdálkodási kormányzását ilietó rendehtei e kü-

vetkezdk :

1. A magyar udvari cancellariának teenddit egy részrdl ugyan az által ,

hogy az urbéri ügyeknek igazgatását, — az új szabályzd rendeleteknek kiadá-

sát egyedúl kivéve 1.), — és a czéheknek dolgait, valamint a visszálkodd mester.r

embereknek egymásküzütti , vagy akár ezeknek , akár a polgárságba be nem

vetteknek városi tanács elleni panaszait is, a helytartó tanácshoz áttevé 2), s a

türvényszéki dolgoknak fdigazgatását és a bírdi parancsoknak kiadását tdle el-

vevén , Magyarországban a hétszemélyes táblára , Erdélyben a kormányzói hí-

ratalra rubázá, és az úgy nevezett hiteles helyi foglalkozását megszúnteté 5) ,

— valamennyire megkevesbítette ; de viszont más részrdl az által , hogy vele

az erdélyi udvari cancellariát egycsíté ') , s eltürülvén a bécsi cs. kir. udvari

kamarát, annak Magyarországot érdekld dolgait 5), valamint, szinte megszún-

tetvén az eldbb létezett postaügyi udvari fdbizottmányt, a postaügyeknek fd

igazgatását is 6) hozzá áthelyezé, —■ tetemesen megbdvítette; s ugyanazért,

hogy hívatásának jobban megfelelhessen, tagjainak számát egy másod alcan-

cellárral és négy udvari tanácsossal nüvelte , s az egyházi 7) , tanulmányi, vi-

lági ájtatos alapítmányi 8), építészi9) *), s bank- és harminczadi dolgoknak tár-

gyalását, elvonván a cancellariának tíléseitdl, ideiglen az egész monarchiára

kiterjedo hatású 10) udvari külün bizottmányokra , —■ melyek határozataikat az

illeto cancellaria elnükének, és ez észrevételeivel együttazuralkoddnak benyúj-

ták, és melyek küzdl névszerint a három elsd udvari bizottmánynak tagjai

egy-egy elnük alatt a cseh-ausztriai , és magyar-erdélyi cancellariáknak néhány

tanácsosaiból állottak , — kUzvetlenúl bízta.

2. A helytartótanácsot .Pozsonyból Budára az országnak küzepébe áthe-

lyezte n), a királyi magyar kamarával, egyedúl a levéltárt hagyván elkülü-

nüzve, egyesítette ") , teenddit a posta és tartományi biztossági ügyeknek s

czéhek dolgainak igazgatásával í5), s mesteremberek és polgári joghoz nem bo-

csátottak panaszainak elintézésével u) bdvítette , a hatóságok által teendd min-

den felterjesztéseket nem az udvari cancellariához , hanem oda intéztetni ren-

delte, és némely dolgoknak küzvetlen tárgyalását tdle elvonván, oldala mellett

S külün bizottmányt állított, névszerint az egyházit 15)> tanulmányit, har-

0 Lásd az 1781. május 4. és november 30. kelt rend. — 2) Lásd ugyanazon rendele-

teket. — 0 Lásd az 1785. sept. 29. kelt rend. — 0 Lásd az 1782. august. 14. kelt

rend. — ') Lásd az 1782. máj. 17. kelt rend. — 6) Lásd az 1783. mart. 22. kelt rend.

— O Lásd az 1782. jrin. 15. kelt rend. — «) Lásd az 1784. april. 14. kelt rend. —

9) Lásd az 1783. oct. 13. kelt rend. — ") Lásd az 1783. jún. 13. kelt rend. —

»0 Lásd az 1783. nov. 28. kelt rend. — íS) Lásd az 1785. mart. 26. k. rend. — ») Lásd

az 1785. máj. 9. k. rend. — ") Lásd az 1781. nov. 30. k. rend. — ") Lásd az 1783. jún.

3. k. rend.

*) Ezen udvari bizottmányt ke"scíbben az 1787. nov. 24. kelt leirata által eltórlótte.
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minczadit, gazdászatit , ügyigazgatóságit !), a vegyes politíkai- és katonait 2),

hajókázásit 5), építészit, és a küzépponti számvételit *); melyek küzdl a három

elsd a hasonnevú bécsi udvari bizottmánynak , az utólsó pedig a bécsi udvari

számvételi kamarának igazgatásától függtenek 5).

3. Erdélyben a kormányzd hivatalt (Gubernium) a kincstárnokival szinte

egybekapcsolta 6) , s azt Erdélyre nézve nem csak azon hatósággal , melylyel

Magyarországban a helytartótanácsot, hanem mint erdélyi fdtürvényszéket a

nálunk hétszemélyes táblára bízott hatalommal is felruházta, és két tanácsra,

mejyek küzdl egyik a politikai éskamarai, másik atürvényszékidolgokkal fog-

lalkozzék , osztotta 7). Végúl a mellé is néhány , úgymint egyházi , tanulmányi,

katonai vegyes, barminczadi , s építészi bizottmányokat , és egy ügyigazgató-

ságot állított

4. A politikai és kamarai ügyeknek igazgatására nézve Magyarországot ,

oda értve a bánátot és kapcsolt részeket is, tíz, iígymint a gydri, pesti, nyitrai,

beszterczei , kassai , munkácsi , nagyváradi , temesi , pécsi és zágrábi , Erdélyt

pedig három , névszerint a szebeni , kolosi és fogarasi kerületekre osztotta ' ) ,

és mindenik kerületben a kamarai tárgyaknak kormányára ugyan , — Erdélyt,

bol kevés levén a kamarai jószág azt egyetlen egy, fo- és alfelügyeldbdl s egy

írnokból álld, felugyeldségre bízá, kivéve 10),— egy helytartdtanácsosi ranggal,

s a felsdbb tisztekre nézve , kijelelés , az alsdbbakra nézve pedig kinevezés jo-

gával bírd, és a bel y tarto tanácscsal levelezd igazgatóból, s a kamarai jószágok

mennyiségéhez képest egy vagy tübb segédbdl, egy vagy tübb jegyzdbdl, és ír-

nokokból álló kamarai igazgató hivatalt állított a politikai dolgoknak igaz

gatására pedig, megszüntetvén az eldbbi fdispánoknak munkás hatóságát, s czí-

müket egyedúl és országgyúlési ülésüket meghagyva , egy mindenkor kerületé-

ben lakozni tartozd, 6000 forintnyi zsolddal, belsd titkos tanácsosi czímmel, az

alispánokra és városi tanácsbeliekre nézve kijelelési , a tobbi vármegyei vagy

városi tisztviseldkre nézve kinevezési joggal , és a nemteleneket illetdleg meg-

kegyelmezési hatalommal is bírd királyi biztost (Commissarius Regius) neve-

zett; ki kerülete egyik vármegyéjének ugyan fdispánja, a tübbinek pedig ad-

ministrátora volt, és külün titoknokkal, künyvvivdvel , sorjegyzdvel és két ír-

nokkal ellátva, kerületében a fdispáni hívatalhoz eldbb tartozdkon túl, minden

küzjót érdekld politikai dolgokat tárgyalt, névszerint minden akár vármegyei

akár városi tisztviseldkre, kiket hanyagságukért vagy visszaéléseikért hívata-

') Lásd az 1786. apr. 14. k. rend. — ») Lásd az 1785. oct. 17. k. rend. — 3) Lásd azl786.

jan. 9. k. rend. — «) Lásd az 1784. dec. 27. k. rend. — 5) Lásd az 1785. febr. 9. apr.

6. s 13. és nov. 29., 1786. apr. 3. s 1784. dec. 27 keltk rend. — Lásd az 1782. aug.

14. és 1785. apr. 5. k. rend. — 0 Lásd az 1785. oct. 14. és 1786. jan. 23. kelt k. rend.

— 8) Lásd az 1785. oct. 14. k. rend. — 9) Lásd az 1785. mart. 18. k. rend. — ") Lásd

az 1785. oct. 14. k. rend. — »)Lásd az 1785. mart. 18. к. rend.
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luktól is megfoszthatott, felvigyázni, minden küz rendeleteknek végrehajtására

ügyelni, a vármegyéket és városokat tübbszür bejárni, az alispánoknak minden

15-dik tmpon beküldendd Ivivatalbeli naplóját átvizsgálni, és azt a netalán eld-

forduló észrevételekkel visszaküldeni tiszti foglalkozásai küzé tartozék ]).

Az egyes kerületek küvetkezd vármegyéket foglalák magokban: 1) A

gyóri Gydrt, Mosont, Esztergomot, Komáromot, Veszprémet, Vast és Sop-

ront. — 2) A pesti Pestet , Hevest, Ndgrádot, Borsodot és Fejért. — 3) A nyit-

rai Nyitrát, Pozsonyt, Trenchint s Barsot. ■—■ 4) A beszterczei [Zdlyomot s

Túrdczot, Lipt<í-Arvát , Gümür-Kishontot, és Hontot. —■ 5) A kassai Abaúj-

Tornát , Sárost , Zemplént és Szepest. — 6) A munkdcsi Szatmárt, Máramarost,

Beregh-Ugocsát és Ungvárt. ■— 7) A nagyváradi Bihart , Csongrád, Csanád-Bé-

kest, Aradot és Szabolcsot. — 8) A temesi Temest, Krassdt, Torontált és Bá-

csot. — 9) A pécsi Baranyát, Szerémet, Simeghet, Tolnát és Verdczét. —• 10)

A zágrábi Zágráb Szürényt, Varasdot, Kürüzst, Pozsegát, és Zalát. .— És Er-

délyben: 11) A s%ebent Szebent, Hunyadot, AIsd-Fejért, és Kükülldt. — 12) A

kolosi Kolost, Tordát, Belsd-Szolnokot, és Küzép-Szolnokot. — 13) h.fogarasi

Fogarast, Háromszéket, és Udvarhelyt.

5. Tübb kisebb vármegyéket, névszerint Mosont Gydrrel, Komáromot Esz-

tergommal, Tornát Abaújjal, Túrdczot Zdlyommal, Arvát Liptóval, Kis-Hon-

tot Gümürrel, Ugocsát Bereggel, Csongrádot Csanáddal és Békessel, s Szürényt

Zágrábbal egybekapcsolván, Magyarország és kapcsolt részei vármegyéinek szá-

mát 44-re szállította 2); Erdélyt pedig, eltürülvén a székeknek nevezetét és a

három nemzetnek külünbségét, 11 úgymint Hunyad, Szeben, Fogaras, Há-

romszék, Udvarhely, Torda, Belsd-Szolnok , Külsd-Szolnok , Kolos, Kükülld

és Alsd-Fejér vármegyékre osztotta 5); és a bírdi dolgokat a politikaiaktól el-

külünítvén és más hivatalokra bízván, az urbéri, nemességvizsgálati , és min

den politikai dolgoknak egyes vármegyékbeli kormányzását egy, királyi felség

által nevezendd állandd hivatalú, kir. tanácsosi czímmel, és az eldbbi fdispá-

nok hatóságával bird , a helytartótanácscsal küzvetlen levelezd , a parancsokat

egyenesen attól vevd, és jelentéseit ahoz tevd, de mégis a kir. biztosnak igaz-

gatása alatt álld, és ugyanazért hivatalbeli naplóját neki félhónaponként bekül-

deni tartozd alispánra bízta 4) , melléje adván egy , szinte d felsége által neve

zendd, segédet vagyis másod alispánt, egy fd- és egy aljegyzdt, egy sorjegy-

zdvel , egy kiadóval , és néhány írnokkal 5) , és a megyének mindegyik járá-

sába egy fd- es egy attól függd alszolgabírdt, ki mindegyik szinte napldt vinni,

») Lásd az 1785. mart. 18. s 1786. máj. 30., jún. 13., nov. 14. s dec. 21. kelt rend. —

2) Lásd az 1786. nov. 14. k. rend. — 3) Lásd az 1784. júl. 3. k. rend. — «) Lásd az

1785. mart. 18. s máj. 20. és 1786. jan. 30., jún. 13. s dec. 21. kelt rend. — 5) Lásd

az 1785. mart. 18., 1786. jún. 13. s dec. 21. k. rend• es az 1787. febr. 7. intézôlevelet.

M. TUD. AKAD. ÉVK. — IX. 8
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és azt az alispánnak fél hdnaponként beküldeni tartozzék, rendel vén. Továbbá

minden vármegyében egy tiszti ügyészt, ki az nrbéri, nemességvizsgalati , és

politikai bunvádi ügyeket vivé, egy orvost, egy füldmérdt, és a bol szederfák

vagy ménesek voltak, egy selyem- vagy ménes-felügyel6t, sjárásonként egy seb-

orvost és egy bábát tartatni parancsolt; az addszeddi, számvevdi, és szállitó biztosi

tisztségeket pedig, a küzpénztárra és katona- élelmezésre nézve más rendszert

állítván fel , valamint az esküdti hívatalokat is eltorlütte és a szolgabírákat

s egyéb vármegyei politikai tisztviselóket minden bírói foglalkozásoktól , intó

vagy idézdlevél átadásoktól , végrehajtásoktól , szemrevételektól, s úriszékeni

jelenlételtól felmentette 2). Yégúl a vármegye gyúléseit némely külünüs ese-

te kre, jelesúl ha országgyúlési küvet választandd és utasítással ellátandd lenne,

vagy ha az országnak valamely nagy szüksége azt megkívánná, szorította '),

s ugyanazért minden vármegyei iratok a vármegyének pecséte alatt ugyan, de

az alispánnak nevében valánakkiadandók, és minden, magánosok által benyúj-

tandd folyamodványok vagy egyéb okiratok d hozzá intézenddk *)• Ezeken tnl

a vármegyéknek egymás küzütti levelezését is eltiltotta 5).

6. A szabad kir. városokat, —■ meghagyván a városi tanácsnak a politikai,

gazdasági, sdt, a fdbenjárd búntetteknek kivételével, a türvényszéki ügyeknek

küzvetlen tárgyalását s kezelését is, — a gazdasági dolgokban a kamarai kertt-

leti igazgatónak, a küzpolitikaiakban pedig, eltürülvén eldbbi független állásu-

kat, az illetó kerületi kir. biztosnak, és vármegyéknek, mint kiegészító részü-

ket, hatósága alá helyezte, és a helytartótanácscsali levelezésüket, a rendkivüli

s halasztást nem szenvedd sürgetós eseteken kivül, 1787-dik évi mártius 1-sd

napjától kezdve megszüntetvén , annak városi dolgokat érdekld rendelményeit

a politikai tárgyakban az alispánhoz, a gazdaságiakban pedig a kamarai kerü

leti igazgatóhoz, és viszont a városoknak felterjesztéseit is ezekhez intéztetni

rendelte. Továbbá a városokat népességük szerint 4 osztályba helyezvén, a ta-

nácsbelieknek és egyéb tisztviseldknek számát és fizetését ezen arány szerint

szabályozta, és a bírdnak kinevezését , kinek hivatalát holtig tartóvá tevé, egé-

szen a kerületi kir. biztosnak hatalmába adván , a tübbi tisztviseldket a kir.

biztos által kitúzendd tisztújítószékben az ugyanaz által kijelelendd három-bá-

rom egyén küzdl a választott-polgárság által választatni rendelte 6) , és a sz.

kir. városokrdl itt eldadottakat a privilegiált mezdvárosokra is kiterjesztette 7)-

7. A jászságot és kúnságot, — meghagyván egyébként szabadalmaikat,

— Pest vármegyébe, mint annak kiegészító részét bekeblezte 5), s politikai és

') Lásd ugyanezeket. — a) Lásd az 1787. febr. 6. k. rend. — 3) Lásd az 1785. mart. 18.,

1786. jún. 13. s dec. 21. k. rend• és az 1787. feb. 7. intézôlevelet. — ") Lásd az 1786.

nov. 14. és 1787. febr. 6. k. rend. — 5) Lásd az 1784. aug. 30. k. rend. — 6) Lásd az

1785. mart. 18., nov. 14. s dec. 15., 1786. dec. 21. s 1787. febr. 6. és jiil. 19. kelt

rend. — 0 Lásd az 1784. jiit. 19. k. rend. — 8) Lásd az 1786. dec. 21. k. rend.
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gazdasági dolgaiknak igazgatását az egyes kerületekben a szolgabírói ranggal

bírd kerületi kapitányaikra bízta, és azokat küzvetlen a jászok és kúnok, má-

sod alispáni rangú, fokapitányának , küzvetve pedig politikai dolgokban ugyan

a Pest vármegyei alispánnak , gazdaságiakban pedig a kamarai kerületi igazga-

tónak alája rendelte.

8. A hajdú városokat Szabolcs vármegyébe, mint annak egyik külün járá-

sát, bekeblezte, s egy fd- és egy alszolgabírdnak hatósága alá helyezte

9. A szepességi mezdvárosokat, — eltürülvén a szepesi igazgatónak, és az

úgynevezett szepesi grdfnak hívatalaikat, — a Szepes vármegyei alispánnak és

a kassai kamarai igazgatdnak alája rendelte, megengedvén mégis, hogy dolgaik

nak vitelére a vármegyénél egy külün ülnükük és tiszti ügyészük legyen 2).

10. A láncsások tíz mezdvárosát, a turopolyai nemesek kerületét, s a

vajkai ésverebélyi érseki nemesek székeit,—megszüntetvén a láncsások külün

alispánjának , a turopolyaiak mezei grófjának, s az érseki nemesek nádorainak

és egyéb külün tisztveldlnek hívatalait, — az illetd Szepes, Zágráb, Pozsony

és Bars vármegyéknek teljes batósága alá vetette.

11. A Fiume városától Zengig terjedd magyar tengerparti kerületet (Lit

torale Hungaricum) a zágrábi kir. biztosnak és vármegyének batósága alól fel-

mentvén , a fiumei kormányzdnak, és ezt a kir. helytartdtanácsnak hatósága alá

rendelte. Továbbá az eldbb létezett s csupán patriciusokból álló fíumei és buc-

carii küztanácsokat, valamint a vinodoli vidékiíek eldbbeni kormányzási modo-

rát is megszüntetvén , az egész magyar tengermelléki kerületre a fiumei alkapi-

tánynak , mint a kormányzd helytartójának elnüklete alatt egy tanácsot állított

fel, az elnükün túl egy kapitányi, két küzségi, vagyis a fiumei és buccarii küz-

ségektdl választott ülnükbdl , a fiumei polgárságnak egy képviseldjébdl , és két

titoknokból álldt, mely az egész kerületnek mindennemú politikai, gazdasági,

és akár polgári akár fenyítd türvényszéki dolgait, — a csekélyebb peresügye-

ket, melyeknek elitélését, Fiuméban, Buccariban és Noviban egy-egy bírdi ül-

nükre bízá, kivéve, — mint elsd hatdság kezelte, s a politikai és gazdasági

ügyekben a fiumei kormányzótól és helytartótanácstól függe, a türvényszéki ité-

leteit pedig, a polgári ügyekben ugyan a királyi és hétszemélyes táblához, a

búnvádiakban pedig a zágrábi kerületi táblához küldé, és ezekben megkegyel-

mezésért a fiumei kormányzóhoz folyamodék. Végre a polgároknak eldbb di-

vatban volt gyúléseit, mivel a tanácsban úgyis képviseldt nyertek, egészen el-

tiltotta, a patriciusoknak mégis megengedvén: hogy tisztviselóknek választá-

sa, sérelmek eldterjesztése vagy küzbasznú terveknek tárgyalása végett éven-

ként egyszer gyúlést tarthassanak *).

J) Lásd az 1786. dec. 21. к. rend. — *) Lásd az 1786. mart. 28. k. rend. — 3) Lásd az

1787. júl. 19. ¿s oct. 11. к. rend.

8*
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12. A véghelyi katonai kerületekben a pol ¡ti ka i és gazdasági dolgoknak

kormányzását a katonai dolgokétól elkülüníttette, s külün-külün eldljárdkra bízta,

mind a kétféle dolgoknak fdigazgatását mindazáltal küzvetlen ugyan a fohad i

kormánynál, és küzvetve az udvari fdhadi tanácsnál meghagyván

13. A so dolgát a bányászatéval egybekapcsolta , és az így egyesített s lí

es bányahívatalokat , a magyarországiakat ugyan a bécsi bányász és pénzverd

udvari kamara, az erdélyieket pedig a zalatnai bányászati collegium alá ren-

delte, a bányakerületi fdhívataloknak hatóságát azonban, valamint a bányászati

bécsi udvari kamaráét is, csupán bányászati dolgokra szorítván , a bányamíve-

ldknek egyéb ügyeit, valamint másokéit, a politikaiakat a kir. biztosoknak és

alispánoknak , a gazdaságiakat a kamarai igazgatóknak , a türvényszékieket, —

megszüntetvén a bányapereknek a kerületi bányász fdbívatalokhoz és a bécsi

bányászati udvari kamarához fülebbvitelét, — a királyi és hétszemélyes táblák-

nak hatósága alá helyezte 2)-

14. A jobbágyoknak sorsát tetemesen megjobbította. Jelesúl az 1785. au

gustas 22-dikén kelt rendelménye által 1) Az ürüküs jobbágyságot eltürlütte ,

s minden bármily sorsú és nemzetbeli hazalakosnak személyére nézve szabad

kültüzküdést engedett, és minden megváltási pereket megszüntetett. — 2) A

jobbágynak ura udvari szolgálatára kényszerítését, s ura más vármegyében fek-

vd jószágárai ünkénytelen áthelyezését , vagy telkébdl elégséges ok és várme-

gyei vizsgálatnak eldrebocsátásá nélküli kiúzését eltiltotta , és nekik megen-

gedte: hogy uroknak beleegyezése nélkül is házasságra léphessenek, magokat

tudományokra, s kézmúvekre alkalmazhassák, ingd és szerzett javaikat, s fül-

deiknek, szdldiknek, mal mai к пак használatát, — a füldün fekvd terheknek és

a füldesúr türvényes ürükjogának fenmaradása mellett, — eladhassák, elcserél-

hessék, zálogba adbassák, s ürükségbe bagybassák. —■ 3) Védelmüket az úri

ünkény ellen a vármegye tiszti ügyvédének kütelességúl tette 3). — Késdbben

pedig, 1787-diki február 15-dikén, a füldesúr és jobbágyok küzütti viszony

iránt négy rendbeli rendeleteket adott '), melyek küzdl az elsdben egy részrdl

ugyan a jobbágynak a füldesura iránti engedelmességet kütelességúl tette , és a

füldesúr engedetlen jobbágya iránt gyakorlandd büntetó hatalmának kürét és

módját meghatározta , más részrdl pedig a füldesurat jobbágyának minden jog-

talan terhelésétól , teljes elégtételnek , só't vármegye által meghatározandd bün-

tetésnek terbe alatt, eltiltotta, A másodikban a füldesúr és jobbágyok küzütti

külrsünüs panaszok tárgyalásának módját szabályozta. A harmadikban a vár-

megyei tisztviseldknek a jobbágyok ügyei tárgyalásának módja, és a negyedik-

') Lásd az 1787. febr. 27. k. rend. — ») Lásd az 1785. aug. 11. és 1786. jan. 31. k. rend.

— 3) Lásd Horváth Mihálynak Magyarok tôrténetét IV. szak. I. fej. I. cz. 8. §. — Lásd

Keresztény József. Constitutio Regia Josephi II. Politicorum P. I. Tom. I. 320—358. lap.



TÖiiVENYEINK TÔRTÉNETE 1740—1848. 61

ben a szegények és jobbágyok ügyvédeinek ügyeik védelme iránt utasítást

adott.

15. A küzdolgoknak tárgyalásától a latín nyelvet másmívelt nemzeteknek

példája után kizárván , hivatalbeli nyelvvé , valamint más birtokaiban, úgy Ma-

gyarországban is a német nyelvet tette , és ezen rendeletét a magyar erdélyi

cancellariánál és a tartományi kormányszékeknél ngyan mar 1784-dik évi no-

vember 1-sd napján, a vármegyéknél , sz. kir. városoknál, külün kapuszámmal

bírd kerületeknél vagy székeknél, és a kamarai igazgatóságoknál pedig egy év-

vel késdbben, a bíroi-, kormány-, és türvényszékeknél végre és az országyúlé-

sen 1784-dik évi november 1-sd napján fnganatba tétetni rendelte, és egy-

szersmind megparancsolta: bogy a dicasteriumoknál ezen rendeletének keltétdl,

a vármegyéknél egy évnek , más kisebb hívataloknál pedig háromnak lefolyta

után senki, ha németúl nem tud, hívatalboz ne bocsáttassék , és 1784-dik évi

november 1-sd napjától kezdve latín iskolákba németiíl írniés olvasninemtudd

gyermek fel ne vétessék *)•

16. Az általa behozni szándékolt új addrendszernek, és a küzterhek arány-

lagos felosztásának alapjáúl, minden akadályoknak és ellenszegüléseknek da-

czára, eldszür ugyan az ország népét, semmi osztályt ki nem véve, a türvény-

hatóságból és katonai rendbdl kiküldüttek által gondosan készúltpéldánytáblák

szerint, — melyekben mindenkinek kora, termete, és testi hibái is rovatot

kaptanak, — üsszeíratá, és minden házat folyó számmal megjeleltete 2); azr

után pedig az országnak egész füldterületét birtokonként felmérette, és minden

birtoknak jüvedelmezését megbecsültette, a nemesi füldek felméretésének czél-

jára nézve azt tevén nyilvánosan küzzé: hogy a nemesi füldek mennyiségének

és jüvedelmezésének ismerete akkor, middn a felkelési kütelesség vagy újonan

szabályozandd , vagy megváltandd leszen , mind a királynak mind a nemességr

nek szükséges leend 5),

17. Budán az egész országnak számára egy egyetemi fdtelekkünyvi híva-

talt állított fel> mely által a bitelnek megalapítása végett minden füldbirtok a

rajta fekvd terbekkel együtt, s minden birtokváltozás , ürükvallás, és betáblá-

zás feljegyzendd volt 4)«

18. A nevelés és tanítás dolgában: 1) A népiskolákat megszaporította, je-

lesúl, hol új lelkészi állomást, ott népiskolát is nyitott. — 2) A világiaknak ne-

veld intézeteit, még a bécsi theresianumot is, eltürlütte, és alapítmányaiknak

kamatait iskolai üsztündíjakra változtatta. — 3) Az iskolákban 1784-dik isko-

laévtdl kezdve a tanuldkat tanpénzfizetésre kütelezte, s az abból bejütt üsszeget

üsztündíjképen a jelesebb szegény tanulók küzt felosztotta. — 4) A tanulmá-

0 Lásd az 1784. máj. H. k. rend• es 1787. máj. 18. intézólevelet. — 2) Lásdaz 1784. aug.

16. int. lev. — 3) Lasd az 1786. 10. rend. — «) Lásd az 1787. apr. 2. k. rend.
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nyi ügyeknek igazgatására a helytartdtanács mellett, mint már fenebb is meg

van érintve, egy tanulmányi bizottmányt, a bécsi udvari fd ily bizottmánytól

függdt, és egy helytartói tanácsosnak elnüklete alatt csupán tanítással és neve-

léssel foglalkozó egyénekbdl álltSt, rendelt, és Magyarországot kapcsoltrészeivel

együtt üt, úgymint a pozsonyi, pécsi, kassai, nagyváradi és zágrábi tanulmá-

nyi kerületekre osztván, mindegyikben egy ezen bizottmánytól ugyan függd, de

a helytartdtanácscsal levelezd, s fd- és aligazgatóból , tollvivdbdl és írnokból

álld tanulmányi igazgatóságot állított. — 5) A budai tamtlmanvi bizottmány ál-

tal új szabadelvú nevelési és tanítási rendszert készíttetett, melyáltal a jézsui-

táktól fenmaradott ájtatosság-gyakorlatok , fegyelmi szabályok, máriai társula-

tok , s az ifjúságnak hdnaponkénti gydnásra és áldozásra szorítása megszüntet-

tettek, az ifjúságnak a szinházaknak , táncztermeknek, s más nyilvános mulató

helyeknek látogatása, s minden túrt vallású ifjaknak a katholikus fóiskolákba

járása megengedtetett , és a katholikus iskolai tanszékeknek betültésében , —

a theologiai tanulmányokéit kivéve,— valláskülünbség nélkül egyedúL a képes-

ség rendeltetett tekintetbe vétetni. — 6) A künyvvizsgálatot, minden kritikát

megengedvén, csak a csupán kigúnyoló, s jó erkülcsüt, vallást, és az álladal-

mat sértó iratokat tiltván el, szabadelvüleg szabályozta, az írd nevének kité-

telét mégis megkívánván

//. Az igazságszolgáltatást Meto rendeJetei e küvetkezdk :

1. A hétszemélyes táblát egy ministeri ranggal bírd elnükbdl , egy elsd

vagyis a meggátolt elnüküt pdtló, s 12 eldadd tanácsosból , — kik küzól az

itélethozásra tizenegynek jelenléte volt szükséges , — s négy , üléseiben szinte

jelen lenni tartozó , titoknokból és egy jegyzdkünyvvivdbdl álló udvari türvény-

székké alakította, s nem csak az eldbbi fóTelvizsgálati és fülebbviteli türvény-

széki méltóságát meghagyta , hanem hatóságát tetemesen gyarapította is. Jele-

súl azt megkegyelmezést és korengedelmet osztó , s minden türvényszékekre ,

árvavagyont kezeld eldljárdkra , bürtünükre , és javító házakra felügyeld hata-

lommal felruházta, és egy külün királyi pecséttel, mely alatt batározatait a tur-

vényszékekhez udvari rendelmények alakjában és király nevében küldé , meg-

ajándékozta, és ülnükeit udvari tanácsosi rangra s 3000 forintos évdijra

emelte 2).

2. A királyi táblát, — megszüntetvén a tábla fdpapjainak, bárdinak, al-

nádornak , alországbírdnak , és prímási ülnüküknek azeldtt divatos neveгetс11,

de mégis a nádornak, ország bírájának, és prímásnak ezen táblához tagokat

') Lásd rcszint Keresztury József : Introductio in opus Collectionis in Normalium Constit.

Josephi II. I. r. 33. 8-át, részint Horváth Mihálynak fen idézett munknját. — 2) Lásd az

1785. dec. 12. kelt. rend.
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nevezo jogát, ha azzal élni kívánnának, meghagyván , — egy elnükbdl, egy al

elnükbdl, 18 eldadd kir. tanácsosból s egy bányaügyi ülnükbdl álld, két kilenoz-

kilencz tagú tanácsban hetenként báromszor egybeüld türvényszékké alakította,

s csupán felvizsgálati bírdsággá változtatta , és a fülebbvitelt bármily elsd bírd-

ságtól, — eltürülvén a nádori, tárnoki, személynüki, jász , kún, hajdú és sze-

pesi kerületi és vármegyei fülebbviteli türvényszékeket, — és bármily perek-

ben , a nemteleneknek búnvádi ügyeit kivéve , küzvetlen ahhoz tétetni ren-

delte. Továbbá az alsdbb bíráknak és türvényszékeknek valamint fdkormány-

zását a bétszemélyes táblára, úgy küzvetlen igazgatásukat a királyira bízta

úgy , hogy mind a hétszcmélyes táblának álsdbb türvényszékekbez intézétt pa-

rancsai, mind ezeknek a bétszemélyes táblához tett jelentései a kir. táblának

útján valának küldenddk

3. Erdélyben a kormányzói hívatalnak, mint türvényszéknek , a magyar-

boni hétszemélyes táblával, a marosvásárhelyi királyi táblának pedig, melyet

egy elnükbdl, egy alelnükbdl , 13 ülnükbdl álló, s 4 titokuokkal, és egy

jegyzdkünyvvivdvel ellátott türvényszékké alakíta, a magyarországi kir. táblá

val egyenld hatóságot adott és azokat ezekével egyenld tárgyalás-módra küte-

lezte г).

4. Az elsd bírdságot a jobbágyokra nézve az úriszéknél , melybez a fül-

desúr szolgabírdt és esküdtet tübbé alkalmazni ugyan nem tartozott, de ellen-

ben a felek rendetlen bírói eljárás által okozott kárainak megtérítése alatt al-

kalmas bírákat nevezni küteles volt 5), — a jászokra, kúnokra, bajdú és sze-

pesi 16 városiakra 4)> valamint a sz. kir. városiakra nézve is , a búnvádi peve-

ket kivéve 5), a helybeli tanácsnál meghagyta; a nemesekre nézve pedig Ma-

gyarországban ugyan 5 új szerkezetú, névszerint Nagyszombatban , Kdszegen,

Eperjesen, Debreczenben és Zágrábban székeld, az eldbbi királyi-táblával

egyenld rangú, egy elnükbdl, egy alelnükbdl, 9 eldadd ülnükbdl s 3 titoknok-

ból álld, a zágrábit, melynek ülnükei és titoknokai is egygyel kevesebbek vol-

tak , kivéve , két tanácsra oszld , s teljességére 5 tagnak jelenlétét szükségeld ,

és itélet-végrchajtásokba nem bocsátkozd kerületi táblát, és, megszüntetvén

az alispáni, szolgabírdi, és vármegyei küztürvényszékeknek bírdságár, 38 kerü

leti állandd altürvényszéket , — melyeknek mindegyike az alsdbb tisztvise-

Idkün túl egy elnükbdl s 4 eldadd ülnükbdl mint bírákból, két búnvádi ügyész-

bdl, s két tollvivdbdl állott, és némelyeknek hatósága tübb nem egyesített

vármegyékre is kiterjedt, — alakított; Erdélyben pedig hason szerkezetú 3

0 Lásd az 1785. dec. 12. és 1786. jún. 29. kelt rend. — г) Lásd az 1786. jan. 23. k. rend.

— 3) La"sd az 1786. nov. 30. s 1787. aug. 7. k. rend. — *) Lásd az 1786. mart. 28. és

dec. 21. к. rend. — ») Lásd az 1785. dec. 12., 1786. jún. 9. s nov. 30. , 1787. júl. 19. a

aug. 7. k. rend.
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kerületi táblát, Kolozsvárott és Marosvásárhelyt , és 11 kerületi altürvényszé-

ket alkotott , és mind a kerületi tábláknak , mind az altürvényszékeknek hatd-

ságát pontosan meghatározta. Jelesúl : 1) Az altürvényszékeknek hatósága alá

helyezett minden akár nemes akár bármily sorsú embereket érdekld pereket, a

felségsértésen és hívségtelenkedésen kivül, és a polgáriak küzdl minden neme-

sek vagy más szabad személyek ellen indított kisebb batalmaskodási, vissza-

helyezési, zálogváltási, világos vagy künyvkivonati addssági, szerzddés-telje-

sítési, altürvényszéket bírdúl nevezd szerzddési és ingatlan jószágot külfülditól

megváltási, továbbá füldesúr általi igazságtétel megtagadást, erddkárosítást, ok-

levél-letartóztatást , levélsértést, becstelenítést, tanúság- vagy újbóli dézma-

megtagadást s vadászatijogsértést bosszulú , valamint szinte minden károknak

megtérítését , altürvényszéki végrehajtásnak igazítását, egyszerú hííbéres ndk

által vérségtól idegenekre szállított jószágoknak visszaadását, valakinek kü-

züs épület tatarozására szorítását, kártékuny gátnak vagy malomnak lerombo-

lását, okleveleknek atyafi általi küzlését, valakinek türvény gyalázata aláveté-

sét, ürük emlékezet végetti nyomozásnak megrendelését , vagy új építmény

tételének megengedését kérd pereket. — 2) A kerületi táblának hatoságát mind-

azon perekre , melyeket eldbb a királyi tábla elsdbírdságképen itélt , sdt azo-

kon túl még mindazokat is, melyek általa az altürvényszékiek küzé helyezve

nincsenek , kiterjesztette , és külünüsen az árvák dolgának kormányzását is az

árva-számadásoknak vizsgálatával együtt reájok bízta — 3) Az altürvény

székeknek kütelességúl tette: hogy szemrevételeket és itéletvégrehajtásokat

nem csak tulajdon pereikben , hanem a kerületi táblaiakban is tenni , a pereik-

nek kimutató tábláját a kerületi táblához évenként beküldeni, s ugyanannak

a kürükbeli árvákat bejelenteni , attól teenddik iránt utasítást kérni, és heten-

ként háromszor ülést tartani tartozzanak 2).

5. A hallgatú ifjúságot a királyi-táblától kizárta , de ellenben megengedte :

bogy idézéseknek átadására és más ily mellékes foglalkozásokra a kerületi táb-

lák ugyan három hallgató ifjút, az altürvén) székek pedig szükség megkívánta

számmal tarthassanak , és az ily ifjaknak, ha magokat kelldleg kiképezték ,

küzhívataloknak megnyerésében elsdbbséget adatni parancsolt

6. A megürúlt ülnüki helyeket a hétszemélyes táblánál a királyi táblának,

ennél a kerületieknek, és ezeknél az altürvényszékeknek tagjaibdl, az altür-

vényszékeknél pedig csdd által betültetni rendclte 4).

7. Minden bírói parancsokat és rendelményeket a hétszemélyes táblától a

kiiályihoz, ettdl a kerületihez, és emettó"l az altürvényszékekhez küldetni, és

viszont minden feljelentéseket az altürvényszékektól ugyanazon úton, minden

O Lásd az 1785. dec. 12., 1786. jiin. 29. s ftov. 30., és 1787. aug. 7. kelt rend. — 2) Lásd

az 1786. nov. 30. s 1787. aug. 7. k. rend. — 3) Lásd az 1785. dec. 12. s 1786. nov . 30.

k. rend. — *) Lásd az 1786. aug. 31., oct. 5. s nov. 30. k. rend.
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átugrás nélkül , tétetni parancsolt 1) , s ezen szabály alól egyedúl a fülebbvite-

lekre nézve tett kivételt, melyeket polgári ügyekben bármely elsd bírdsági tür-

vényszéktôl egyenesen a királyi táblához, innen pedig, de csak az elsô és má-

sodik bírdságú türvényszékek itéletei külünbüzésének esetében, a hétszemélyes

táblához intéztetni rendelt 2).

8. 1785-dik évben Magyarország részére egy új polgári türvénykezési rend-

szert és türvényszék-kezelési rendszabályt adott ki , s azokat jüvd évi május

1-sd napjától kezdve foganatba is tétette, melyek által akir. fiskusnak türvény-

székbeni ülésétis megszüntette *).

9. A nemesség-vizsgálást , és a polgári büntetteket nem türvényszékek

által , hanem politikai úton a tiszti ügyész eldterjesztése mellett az alispán és

helytartó tanács által tárgyaltatni rendelte *).

10. A büntetd igazság-szolgáltatást illetdleg, a pallos-jogot minden azzal

eldbb bírt küzhatóságoktól és fóldesuraktól elvevén 5), a bünvádi akármely

sorsú egyén ellen indítandó pereknek bírdságát, — a felségsértés és hívségte-

lenkedés búneit, melyeknek itéletét ünmagának fentartá, kivéve, — a kerü-

leti altürvényszékekre ruházta 6) , melyektdl ily pereiket a nemtelenek ugyan

a kerületi, a nemesek pedig a királyi táblához fülebbezheték 7), és ha az elsd

vagy második bírdság halalos , vagy három évi bürtünre avagy egyszerre kiál-

landó 50 botra kárhoztató itéletct hozott, kegyelmezésért ezek ugyan a hétsze-

mélyes táblához, amazok pedig a kerületi kir. biztoshoz vagy illetdleg a ftumei

kormányzóhoz folyamodhatának 8)- — Továbbá az 1787-diki január 13-dikán

kiadott általános fenyítd torvényét (SídgemeíneS ©efe^ über ЗЗегЬгефен unb berfel-

ben 33e|lrciftmg, Söten 1787) hazánkra is kiterjesztette 9), melyben a fdbenjárd

búntetteknek a politikaiaktóli pontos elkülünüzése , és amazokra nézve a rossz

szándéknak és feltételnek l¿nj•eges kellékúl tétele, a halálbüntetésnek egyedúl

azon búntettekre , melyekre a türvény rügtün itéletet rendel , és ezekben is

egyedúl zsinegre szorítása, és azon rendelkezés, hogy minden fdbenjárd bún-

tettet elküvetd az elmarasztaló itéletnek napjától kezdve , míg büntetésének

ideje tart, a nejének és gyermekeinek állapotjokhoz illd tartására bírdilag k¡-

szabandd mennyiségen kivül minden jüvedelmeit, a nemes pedig nemességét

is tulajdon személyére , és netalán késdbben nemzendd gyermekeire nézve el-

vesztette, fdleg megjegyzést igénylenek.

0 Lásd az 1785. dec. 12., 1786. nov. 30. k.rend. — 0 Lásd az 1785. dec. 12. k. rend. —

3) Lásd az 1785. sept. 29. és dec. 12. k. rend. — «) Lásd az 1787. febr. 6. k. rend. — 5)

Lásd az 1785. dec. 12. k. rend. — e) Lásd az 1786. nov. 30. és 1787. aug. 7. k. rend. —

0 Lásd az 1785. dec. 12., 1786. aug. 21. s nov. 30. és 1787. ang. 7. k.rend. — 8) Lásd

az 1785. dec. 12., 1786. apr. 14., jtíl. 10, aug. 21. s nov. 30. és 1787. aug. 7. k. rend.

— 9) Lásd Keresztury idé/.ett munkája I. r. 20., 36., 38. §§-ait, s az 1791 : 40. és

41. t. cz.

M. TUD. AKAD, ÉVK. IX. 9
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III. Az egyház és vcdlás dolgait ilietó reпdeletei:

1. Az apostoli szék rendeleteinek kii ályi tetszvény nélkftli kihirdetését

megtiltotta I0).

2. A püspüküket a hívataluknak lényegébdl folyó, úgy nevezett eredeti,

jogaiknak pápa befolyása nélküli gyakorlatára késztette, s az újonan nevezett

püspüküknek részére új esküformát szabott 2).

3. A szerzetes rendeknek rdmai fd-fdnüküktól¡ függését megszüntette , s

dket küzvetlen az illetó magyar püspüküknek felügyelése és hatósága ala vetette,

s füld-alatti bürtüneiket eltürlütte Továbbá tübb birtokos szerzeteket eltü-

rülvén, és azoknak vagyonából az úgy nevezett szerzetesi alapvagyont (Fun

dus Religionis) alapítván, annak jüvedelmeit részint a fenmaradott egyéneik

nyugdíjaikra, részint az újonan alapított, vagy addig illendóen ellátva nem volt

lelkészeknek illd ellátására fordította 4).

4. Tübb egyházi húbérnekegy bár mityrangáegyén általi bírását megtiltotta5).

5. A népnevelésnek eldmozdítására, hogy a lelkész híveitdl sehol egy mér-

füldnél messzebbre elválasztva ne legyen, tübb új lelkészségeket vagy legalább

helybeli káplánságokat újonan felállíttott, úgy bogy a katholikus rendes és se-

gédlelkészeknek országlása eldtt 3578-ra mend számát 4767-re emelte.

6. Hogy egyenld elvekkel bírd s felvilágosodott egyházi férfiakat nyerhes-

sen, országos papneveld házakat állított, Budán, Egerben ésZágrábban, és ké-

sdbben a Inula it ugyan apozsonyi várba áthelyezte, a másik kettdt pedig Pesten

egyesíttette e).

7. A szerzeteseknek koldulását, az irgalmas barátoknak egyedúli kivéte-

lével , eltürlütte , — az isteni szolgálatot mindenütt egy forman tartatni paran-

csolta, a csudálatos képekhezi búcsújárásokat, vízkereszti házszenteléseket, s

égiháborúkori harangozást eltiltotta 7).

8. Az evangelikusoknak és nem-egyesúlt gürügüknek vallási szabadságát

1781-dik évi October 25-dikén kelt, úgynevezett „türelmi rendelete" (Decre-

tum Tolerantiale) által új rendbe szedte, melynek fdpontjai küvetkezdk: 1)

Hogy az evangeliknsok és nem-egyesúlt gürügük nyitvános isteni tiszteletet

mindenütt, hol addig tiltva volt is, tarthassanak , és a hol küzülük 100 család

él, lelkészlakot, iskolákat, és imaházat torony és harang nélkül építhessenek ,

iskoláikat azonban a katholikus iskoláknak mintájára rendezni, és a hol tano-

dáik nincsenek , gyermekeiket a katholikus iskolákba küldeni tartozván. — 2)

Hogy akárhol lakhassanak, házat, s telket szerezhessenek, polgárjogot s tiszt-

ségeket nyerhessenek, és vallásukkal ellenkezd eskü-formára ne kényszeríttet-

9 Lásd az 1781. mart. 30. k. rend. — 2) Lásd Horváth Mih. enibtett munkájának IV. sza-

kaszát. — 3) Lásd az 1781. mart. 24. k. rend. — 4) Lásd H . rváth Mih. ngyanott. —

5) Lásd az 1785. febr■ 10. k. rend. — 6) és 0 Lásd Horváth Mih. munkáját ugyanott.
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liessenek. — 3) Hogy a vegyes házasságoknál szokásban volt hitkütelezvények

s reversálisok ezennel megszüntettetvén, ha azapakatholikus, minden gyerme-

kei, ha pedig az anya az, csak a ndnemú gyermekek tartozzanak a katholika

vallást küvetni. — 4) Hogy a lelkészeik ezután a katholika egyháznak fejeitdl

semmi függésben se legyenek, s vallása miatt senki semmiféleképen ne hábor-

gattassék

9. A házasság dolgában 1786-dik évi martins 6-dikán kelt szabályozd ren-

delménye által sok lényeges változtatásokat tett. Jelesúl: 1) Az eljegyzéseknek

minden erejét , még azon esetben is , ha a jegyesndt jegyese teherbe ejtette

volna is, eltürlütte, és a házassági szerzddésekbe azon nyilatkozatot beiktatni

rendelte : hogy annak határozatai csak a valdságos egybekelés után nyerendnek

erdt. — 2) Néhány eldbbi semmisító akadályokat eltürlütt, ugymint a 3-dik és

4-dik ízbeli atyafiságot , a szinte ezen ízekbeli vagy türvénytelen sdgorságot , a

bíróilag be nem bizonyított házasságtürést, a nem vérségi rokonságokat , és a

küz illenddségi igazságot. Ellenben — 3) Néhány új semmisító házassági aka-

dályt alkotott, névszerint a kiskorúságot , s a katonai állapotot, kiveve ha

a kiskorúnak szeizddéséhez az atyjának, s illetóleg az atyai dsnek vagy gyám-

noknak és illetó bírdságnak , vagy legalább ennek, a katonáéhoz pedig az ille-

td katonai felsdségnek engedelme s beleegyezése hozzájárúlt volna, továbbá

ndnek eltitkolt mástóli terhességét, és a háromszori kihirdetcsnek az illetó ka

tonai vagy polgári eldljárdság felszabadítása nélküli elmulasztását. — 4) A tit-

kos vagyis úgy nevezett lelkiisméreti házasságokatteljesen eltürlütte, és jüvdre

megtiltotta. — 5) Az 1-sd vagy 2-dik ízbeli atyafiság vagy sogorságbani felsza-

badítást kérdknek kütelességúl tette : hogy eldbb, mintsem püspük elébe vin-

nék dolgaikat, engedelemért a királyi felséghez folyamodjanak. — 6) A nem

katholikusokra nézve négy esetben , t. i. ha egyik hites fél a másiknak élete

ellen türekedett, vagy házasságtürést küvetett el, vagy hitestársát gunoszúl el-

hagyta , vagy ha a házastársak küzt halálos ellenségeskedések és engesztelhet-

len gyúlülségek támadtak, a házasságnak teljes felbontását is megengedte. —

7) A házassági pereket világi bírdságok alá helyezte.

Azonban II. Jdzsefnek átalakító rendeletei, részint mivel általok a nem-

zetiséget, s az eldjogos néposztályoknak érdekeit, és az embereknek akkor

még igen számos elditéleteit kíméletlenúl és mind egyszerre támadá meg, ré

szint mivel azokat nem annak rendes útján tevé, részint végre mivel az átala-

kulásnak jótéteményeiben isteni gondviselés által kormánya alá adott minden

népeit egyaránt részesíteni, és az által azokat mintegy egybeolvasztani kíváná,

hazánkban hajótürést szenvedtek, oly annyira: hogy halálát küzeledni érezvén,

1790-dik évi január 28-dikán kelt Ieirása által az ország türvényeivel küzértel-

mezés szerint ellenkezni látszó minden rendeleteit, hárman, úgymint a val-

*) Lásd Horváth Mihály emlitett munkaja IV. szak. I. fej. 3. §-át.
9*
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lási türelmet, a lelkészi állomásoknak rendezését, s a jobbágyoknak sorsát és

füldesuraik iránti viszonyaikat érdekldn kivül , — ünmaga visszavonná , és a

vármegyéket, sz. kir. városokat, és külün kapuszámmal bírú kerületeket régi

türvényes hatóságaikba visszahelyezné, és mindent országlása eldtti állapotjába

visszaállítana. . '

III.

II. LEOPOLD.

1790. FEBRUAR 20-DIKÁTÓL, 1792. MARTIUS i-SO NAPJÁIG.

II. Leopold , ki férfi ürüküs nélkül kimúlt bátyja után az ürüküsülésnek

rendje szerint királyi székre lépett, a kornak kívánatát nem kevésbbé átlátta

ugyan , mint felséges elddje II. Jdzsef ; de látván a magyar nemzetnek ôsi al-

kotmányához , s türténeti jogaihoz , és nemzetiségéhezi szoros ragaszkodását,

és nagy idegenkedését az egyéb ürüküs tartományai népeiveli egybeolvadástól,

bátyjának a dicsd ausztriai báz kormánya alatt álló népek erejének tükéletes

egyesítésére, s az"üsszesmonarchiahatalmának lehetô legfdbb fokárai emelésére

czélzó nagyszerú tervével felhagya, és az átalakítás eszméjét általános javítás

eszméjével felváltván, csak azon ójításokat túzé ki czélúl, melyek a külün

nemzetiségeknek fenállásával , és az ósi magyar alkotmánynak teljes fentartá-

sával üsszeférnek, s azoknak létesítésére más útat, az országgyúlésit , válasz-

totta. Ezekkel egybehangzólag mindjárt azon országgyúlésben , melyet koro-

náztatására egybehivott, hazánk rendeivel azokat, mik az dsi alkotmánynak

biztosítására szükségeseknek látszottak, avagy azonnali orvoslást kívántak,

bülcs türvények által elintézte ; az egész nagyszerú múnek létesítésére pedig,

mivel arra tübb eldkészületek kívántattak, megengedte : hogy a küzigazgatás

minden ágaiban bebozandd javításoknak rendszeres kidolgozására kilencz or-

szágos választmány neveztessék, melyek azországgyúlésutánegybeülvén, mun-

kálataikat a jüvd országgyúlés elébe terjeszszék Egyébiránt e királyunktól ,

mivel bülcs és kegyes országlásával hazánk két évnél tovább nem szerencsél-

tethetett, türvénykünyvünkben csak egyetlen egy, de fdleg alkotmányi jogunkra

nézve igen érdekes, türvényleл^éllel bírunk, mely az 1790-dik évi június 6-d¡ká-

ra egybebítt, s Budán kezdett, de késdbben Pozsonyba átszállított országgyúlés

ben hozatott, 1791-dik évi martins 12-dikén kelt, s a királynak eld és utóbe-

szédén, és a rendeknek eldszaván tul 74 ágazatra terjed.

Eldszavában a király elbeszéli: hogy — miután ó testvérének, II. Jdzsef-

nek, férfi ürüküs nélküli halálával , mint annak Iegiddsb testvére Magyaror
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szágban és kapcsolt részeiben is ürüküsüdven, részint megkoronáztatása és új

nádornak választása , résziní azoknak tárgyalása végett , mik az ország küzja-

vának eldmozdítására, s a király és nemzet küzütti szeretet és bizalom kütelé-

keinek szorosbbá tételére alkalmasoknak látszani fognak, Budára 1790-diki jú-

nius 6-dikára országgyúlést hirdetett, és az országgyúlési ügyeknek hosszabb

ideig tartó tárgyalása küzben d ugyan a császári koronázás végett eltávozni

kényszerúlne, országunk rendei pedig koronáztatását óhajtanák, az országgyú-

léstPozsony városába áttette, és abbau elnüklütt volna, — végre bevégeztetvén

az országgyúlési alkudozások, a rendek nekie az e türvénylevélbe foglalt ága-

zatokat benyújtották , és megerdsítésükért esedeztek.

Az ország rendei pedig eldbeszédükben eldadják: hogy azt, mit II. Jdzsef,

ki országlását hazánk türvényeinek megtartása iránt tett ünnepélyes igéretének

eldrebocsátásával kezdé meg, múlt 1790-dik évben megigért, de küzbejütt ha-

lála miatt nem teljesíthetett, II. Leopold tüstént országlásának kezdetén teljesí-

tette , mert baladék nélkül a fen kijelelt helyre és napra országgyúlést hirde

tett, s országlását, mint ímmaga kir. eldadásaiban kijelenté, a királyi ürükü-

südésrdl szdld türvényeknek hív teljesítésével kezdve , a koronának felvételét,

a kir. hitlevélnek kiadását, és a kir. eskünek letételét királyi kütelességei kftzé

számította, egyszermind megigérvén: hogy a megürúlt nádorságra kijelelést

teend , s a megválasztandd nádort szokott hatóságában megtartandja. Azután a

király eldszavával egybehangzdlag eldadják az országgyúlésnek Pozsonyba tür-

tént áttételét, s a királynak ott november 15-dikén véghezment megkoronáz-

tatását, valamint a királyi eskünek Mária Terézia eskümintája szerinti letéte

lét is. Továbbá megcmlítik, mikcpen a türvényeiknek és jogaiknak biztosítása

által szülemlett bizodalmuk az által még inkább nüvekedett, mert d felsége tet-

tekkel tamisította azt, mit vígasztalásukra mondani kegyeskedett, hogy nem ki-

rályukésurok jüttküzükbe, hanem mint atya családja kürébe; és ezen solia fe-

ledésbe nem menendd kegyességeért készeknek nyilatkoznak minden. erejük-

nek, vagyonuknak, sdt életüknek is türvényrendelete szerinti feláldozására,

ha azt az uralkodd családának és a hazának védelme. inegkívánja. Végre d fel-

ségének és fenséges magzatainak minden jót kívánván, hozott ágazataiknak

megerdsítéséért, s megtartásukért esedeznek.

A türvénylevélnek ágazatait illetóleg; azok küzdl

I. Ideigleni, vagy csupán пaр szükségeire vouatkozó rendeletúek :

Az 1-sd ágazat, melyben IL Leopoldnak a kir. hitlevél kiadása és a szo

kott kir. eskünek letétele után türtént megkoronáztatása eldadatik.

A 4-dik ágazat, melyben a rendek dfelségének koronázási ajándékkalked-

veskedvén esedeznek: hogy ezen buzgó lelkületükbüz és d felségének méltósá
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gához képest ugyan csekély, de dszinte szívbdl tett ajánlatukat a nemzet sze-

retetének zálogáúl kegyesen elfogadni méltdztassék.

Az 5-dik ágazat, mely eldadja: mikép országunk rendei, fel sem nyitván

a nádorságra kijelelteknek neveit magában íbglaló к ir. levelet, a király és nem

zet küzütti küicsünüs bizodalomnak nagyobb megszilárdítása , és a nádori küz-

benjárásnak batályosbítása végett, d felségének negyedszülütt fiát, Sándor Leo

pold fdherczeget , de mégis a nádorválasztásrdl , és nádori jogokrdl szóló tür-

vényeknek fentartásával , és jüvdre ezen tételükbdl húzandó minden küvetkez-

tetés nélkül , egy szóval és lélekkel nádorrá választották. Továbbá miképen d

felsége , a rendeket az általok fentartottak iránt biztosítván , sdt abba is , hogy

a nádorrá választott fdherczeg állanddúl az ország küzepében lakjék, és az or-

szágnak fókapitánysága ezután is a nádori hívatallal egybekapcsolva maradjon,

s ezen eldjogukban mind a mostani nádor mind utódai megtartassanak , bele-

egyezvén, nem csak a rendek által eskületételre elébe vezetett új nádornak

választását megerdsítette , hanem sz. István elsô királyunknak példájára nékie

atyai intéseket is adott , melyeknek ezen türvényczikkbe ürük emlékúl beigta-

tott tartalma abban küzpontosúl : hogy az új nádor a nádori hatóságrdl és kü-

telességekrdl szóló türvényeket pontosan teljesítse , s ebben dtet az atya és fiú

küzütti kütelék annál kevesebbé hátráltassa, mivel d a fiúi kütelességnek telje-

sítését a nádori hívatalnak pontos teljesítésétdl mérendi, az leven kívánsága és

akaratja: bogy a király és országrendei türvényes jogainak fentartására teljesen

egyenld figyelcmmel drküdjék.

A 8-dik ágazat, mely a már akkor ideiglenes kir. kinevezés mellett azon

hívatalt viseld Keglevich Jdzscf és Nádasdy Mihály grdfoknak eldre ment kir.

kijelelés mellett türtént korona-drzdkké választását, s id. grdf( Pálñy Leopold

ürüküseinek és id. grdf Csáky Jánosuak a koronáboz tartozó kulcsok átadása

feletti megnyugtatását eldadja.

A 9-dik ágazat , melyben a királynak országunk rendei által hálás szívvel

fogadott azon nyilatkozása eldadatik: hogy rüvid ideig tartott itt maradása alatt

is meggydzddvén arrdl, mily üdvos legyen az országnak küzjavára, ha a király

népét, és ez királyát bdvebben ismeri, ün indulatjából is hajlandd tübbszür hú

Magyarországába jdni , és abban, mennyire egyéb ürüküs birodalmainak kor-

mányzása megengedi, hosszabb ideig is maradni.

A 11-dik ágazat, melyben a király országunk rendeinek eldadására kirá-

lyi tisztéhez tartozdnak elismeri azt : hogy az országnak határai el ne idegenít-

tessenek, az irántok bármely szomszédokkal létezd, sdt a türvény kijelelte

úton kivül már bevégzett kérdések is mindjárt az országgyúlés után, az ország

és egyt"b ürüküs tartományokat illetdleg d felsége által kinevezendd biztosok

által meghányassanak , s a feleknek kihallgatása után minden gonddal elegyen-

líttessenek , és jelesúl az egyéb ürüküs tartományok által elszakított terület-ré
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szek , ellent nem állhatván azon tartományoknak addlajstromába már megtür-

tént felvételük, királyi hatalommal visszaadassanak.

A 33-dik ágazat, mely eltürülve leven már a népnek politikai és katonai

hatalom által türtént üsszeírása, a nép üsszeíratás tervét egy kiküldendd választ-

mány által kidolgoztatni , és a jüvd országgyúlés elébe terjesztetni rendeli.

A 34-dik ágazat, mely az utólsó országlás alatt türtént füld- és birtok-fel-

mérésnek irományait mind türvény eldtt, mind egyébütt erdnélkülieknek nyil-

vánítja, s az arra fordított kültségek és munkák iránt teendd minden küvetelé-

seket megsemmisít , a magánosok küzt jó hiszemmel kütütt szerzddéseken ala-

púlókra nézve mindazáltal a türvénynek rendes útját feuhagyván; végre jü-

venddre minden ily felméréseket tilalmaz.

A 37-dik ágazat , mely által d felsége beleegyezik a rendeknek ezen kí-

vánataiba : 1) Hogy az addzd népnek nem csak a türük háború alatt a császári

sereg számára szolgáltatott gabona, árpa, zab, és szénának ára küz adójába be-

számíttatbasséki hanem egyébként is lehetség szerint alkalom nyújtassék a had-

nak sajnos küvetkezményeibóIi kimenekúlésére. — 2) Hogy a nemesség és sza-

bad kir. városok által árszabály szerint szolgáltatott gabonának árába adott ka-

mat-lekütelezés nélküli addslevelektdl is a türükkel kütütt békének keltétól

a tókének lefizetéséig kamatok fizettessenek.

A 39-dik ágazat, mely eldadja: hogy a király országunk rendeinek kéré-

sére a kir. curiát mindjárt az országgyúlésnek szétoszlása utánPestre áthelyez-

teti , az egyéb dicasteriumoknak Budárdl Pestre szinte kért átvitelére nézve

pedig a kültségek, és Buda városának ezen esetrei felsegélése iránt további

eldadást tétetend , és azután kegyelmes válaszát kiadandja.

A 40-ik ágazat, melyben eldadatik : hogy az igazság-szolgáltatás módjának

II. Jdzsef által az 1780-dik évet megeldzdre türtént visszahelyezésével azokon,

kik fenyító türvények és a türvényszéki új rendszabály szerinti eljárás által

magokat sértve vagy károsítva érezik, még segélve nem levén, a küvetkezd 15

ágazatban mind a fenyító mind a polgári perekre és azokbani további eljá-

rásnak módjára nézve, a kapcsolt részekre is egyaránt kiterjedd ideiglenes ren-

delkezések tétetnek.

A 41-dik ágazat, mely rendeli; 1) Hogy azok, kik az új fenyító türvény-

künyv szerint elmarasztaltatván tümlüczben vagy bürtünben léteznek, vagy

kegyelemért folyamodhassanak , vagy ügyeiknek régi türvényeink szerinti fel-

vételét és meghányását kérhessék, s a tetten nem kapott nemesnek, ha szükés

félelme fen nem forogna , a szabad lábon teendd védelem is megengedtesssék.

— 2) Hogy az imént hozandd itéletekben az új fenyító türvénykünyv szerint

hozott itéletek a bennük kimondott nemesség-veszteségére nézve érvénytele-

neknek jelentessenek ki. — 3) Hogy az új fenyító türvény szerint nemesek
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ellen hozott ideigleni büntetésben marasztald itélet a hozzá kapcsolt gyalázatra

nézve még akkor is foganatlannak tartassék, ha a búnteyd büntetését mar kiállotta.

A 43-dik ágazat a 2. §-ig, mely, eldre bocsátván azt, hogy azon esetben,

middn a rab az új fenyítdtürvénykünyv szerint kapott itéletét újonan meg-

hányatja, az a szerint kapott büntetése soha meg nem nagyobbíttathatik, anem-

telcneknek is megengedi, hogy az újont hozandd itélettdl, ha az három évi

bürtünre vagy egyszerre kiállandd 100 bot- vagy korbácsütésre kiterjedne, a

királyi táblához feljebbezhessenek.

A. 44-dik ágazat, mely az elsd bírdságnál ügydüntd itélet által még be nem

végzett, II. Jdzsef alatti minden pereket, az igazlátó bírdságiakat egyedúl ki

véve , teljesen eltürül , és a felpereseiket türvény régi útjára útasítja.

A 45-dik ágazat, mely hasonlóképen eltürli az elsd bírdságnak ügydüntd

itélete által már bevégzett ily pereket is, ha a feljebbvitel bennük még be nem

jelentetett, kivéve ha a felek a lépcsdnkénti feljebbvitelbe ünként beleegyez-

nének ; azon ily pereket pedig, melyekben a feljebbvitel már bejelentve volt,

az úri-széktól és sz. kir. városi vagy mezdvárosi tanácstól ugyan a hazánk tür-

vényei által rendelt fokonkénti fülebbviteli türvényszékekhez , a kerületi új

tábláktól vagy altürvényszékektól pedig a királyi táblához eredetükben átkül-

detni határozza.

A 46-dik ágazat, mely az dj kerületi tábláktól vagy altürvényszékek

tól ügydüntd itélet után fülebbezett pereket, oda ertve a patvarkodásnak vagy

eliddsítésnek beperelt kérdését is, a királyi tábla által hazai türvényeink

szerint elitéltetni, és küzben teendd fülebbezésnek esetében a hétszemélyes

táblához felbocsáttatni parancsolja, megengedvén mégis, — a világos addssági

pereket kivéve,—-akár az elsd bírdságtól akár a kir. táblától fülebbezd félnek:

hogy a fülebbviteltól elállván birtok-melletti egyszerú perújítással élhessen, és

az ily megújított perben , ha megbuknék , az ügy természetéhez képest birtok-

melletti, vagy birtokon-kivüli fülebbvitelt használhasson.

A 47-dik ágazat, mely a kir. táblának felvizsgálásán átment, és végrehaj-

tás végett az illetó türvényszékhez utasított, de még végrehajtásba nem ment

ily ügyeket, ha a felek fülebbvitellel, mely az új rendszer szerint két egyenld

itéletnek esetében megengedve nem volt,élni kívánnának,akir.tábla által ahét-

személyéshez áttétetni parancsolja, egyébiránt ezekben is a vesztes félnek fülebb-

vitel helyett a birtok-melletti perújítást, valamint ha a mellett ismét megbuk-

nak, a türvényszerinti fülebbvitellel élést is megengedvén.

A 48-dik ágazat, mely a hétszemélyes táblának felvizsgálásától függd azon-

kori ügydüntd itéleteket az által a régi türvényes modor és szokás szerint meg-

hányatni rendeli.

A 49-dik ágazat , mely a hét-személyes tábla által megvizsgált azonkori

pereket végrehajtás végett azilletd türvényszékhez utasíttatni határozza, végre



TURVÉNYEINK TÖRTENETE 1740—1848. 73

hajtás után azonban ezekben is perújítást enged, a netalán teendd ellentállás vagy

visszafoglalás iránt egyszersmind kijelentvén : hogy ezen tételeket a bírdságnak

illetósége vagy idézésnek türvényszerúsége elleni kifogás ne igazolhassa.

Az 50-dik ágazat , mely a már végrehajtás által vagy alperesnek felmen-

tésével bevégzett akkori perekben az itéletet sértetlemíl hagyatni rendeli, a

terhelt félnek azonban a türvényeink szerint használandd egyszerú perújítást,

es ha a mellett a türzsük perbeli itélet új okoknál fogva megváltoztatnék, a

lépcsdnkénti fülebbvitelt megengedvén.

Az 51 -dik ágazat, mely az úri-székeket régi alakjokba visszahelyezi, és ben-

nük az igazságot régi gyakorlat és hazánk türvénye szerint szolgáltatni parancsolja.

Az 52-dik ágazat, mely által azon táblai perek, melyek az új rendszer-

nek behozatala eldtt a kir. tábla eldtt megindítva , de ügydüntd itélet által be-

végezve nem levén, eredetükben a kir. cúriának levéltárába letéve léteznek, ha

azokat a kerületi táblák, melyekhez felpereseik utasítva voltak, be nem vé-

gezték volna, a levéltárbdl a kir. tábla eldtti folytathatás végett az illetd felek-

nek kiadatni rendeltetnek.

Az 53-dik ágazat, mely a régi rendszer szerint kir. cúriához fülebbezett,

de a kir. tábla eldtt úgy felvételbe nem jütt pereket a fülebbezd felek által, ha

hirtok-melletti átvizsgáltatásuknak jdtéteményét elveszteni nem akarják, az

országos türvényszék tartásoknak két elsd szakaiban a kir. tábla eldtt annak

módja szerint perfelvételbe vétetni parancsolja.

Az 54-dik ágazat, mely minden itéleteket, melyek az új rendszernek be-

hozatalától fogva akár a fülebbezett, akár a régi rendszer szerint tárgyalt táblai

perekben hozattak, megerdsít; továbbá az új rendszer szerint 1785-dik évrdl

1790-dik évi aprílis végéig keletkezett minden betáblázásokat , ellenmondáso-

kat, peralkukat és orokvallásokat külsd kellékeikre nézve érvényeseknek, és

minden azdta tett akár oldalagos akár hitelesített tanúvallatásokat a régi rend

szer szerintiekkel egyenld erdvel bírdknak nyilvánít, végre az új rendszer sze-

rinti perindításnak is eliddsülést szúntetd erdt tulajdonít.

Az 55-dik ágazat, mely a házassági ügyekben II. Jdzsefnek rendelménye

szerint világi türvényszékek által hozott és végrehajtásba ment itéleteket pol-

gári küverkezményeikre nézve mindenkorra érvényeseknek nyilványítja , s je-

lesúl az általok elválasztott feleknek mind a házasságbontás eldtt , mind az el-

választó itélet után keletkezett házasságaikban nemzett gyermekeit mind atyai

mind anyai javakbani oroküsüdéssel bírdknak nyilatkoztatja.

A 60-dik ágazat, melyben a király igéri: hogy mindjárt országgyúlés után

katonai és polgári rendbeliekbdl allando vegyes bizottságot rendelend , mely

eldtt Zeng városa a katonai rend által elfoglalt birtokait és haszonvételeit bebi-

zonyíthassa. Továbbá hogy ezen ügyet legküzelebbi országgyúlésen felvétetendi,

iddküzben pedig a károlyvárosi drkatonai batóságnak hatályosan meghagyandja,

M. TUD. AKAD. ÉVK. IX. 10
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bogy a várost az országgyúléshez tett folyamodásáért scmmiféle bántalommal

se illesse.

A 62- és 63-dik ágazatok, melyekben a felség igéri, amabban ugyan, hogy

mindjárt az országgyúlés után katonai és polgári rend bol alló vegyes bizottsá-

got rendelend a Jdzsef kereskedelmi útjának , és a küzütte , és a Károly útja

küzütt fekvd füldterületnek politikai hatóság alá bocsátása iránt, s ezen tárgyat

a legküzelebbi országgyúlésen bdvebb tárgyalás alá veendi; emebben pedig,

hogy az 1715:115. és 1751:13-d¡k czikkek Répásfülde, és egyebek iránti

rendeleteiknek foganatosítása végett annak idejében szinte vegyes bizottságot

nevezend , és az által magának az e tárgynak elintézésérc szükséges kürülmé-

nyekrdl jelentést tétetend.

A 64-dik ágazat, melyben ô felsége azon panasz iránt, mely szerint a va-

rasdi tábornokságban , s a báni és károlyvárosi véghelyekben a nemesek és sz.

kir. városi polgárok vám- és révbérfizetésrekényszeríttetnek, biztosítja az iránt

a rendeket: hogy meghallgatván a katonai hatóságokat, azt rendelendi, mit a

türvény megkíván.

A 65-dik ágazat, mely eldadja: 1) Hogy az ország rendei, miután d fel

sége a türükkel kütendô békesség végett Szisztóvra a császári küvettel egyenlô

batalmú magyar követet is küldütt, a küvetnek utasításúl adandd némely pon-

tokat felterjesztvén , d felsége czéljának méltányos elérésére minden erejükkel

küzre munkálni igérkeztek. — 2) Hogy a rendek azon eldbb már tett ajánlatu-

kat, miszerint a felséges uralkodd ház és haza méltóságának fentartására életü-

ket és vagyonukat feláldozni készek, az 1741: 63-dik türvényczikkben tett fel-

tételek és óvások mellett megújították, és a teendd akadályoknak esetére meg-

fogadták : hogy ha ó felsége az itt névszerint eldsorolt s jüvd országgyúlésig vá-

lasztott 9 férfiak eldtt a küztudomásra nem adható szükséget felfüdüzendi , az

országnak ó felsége által egybehivandd küzgyulekezetébën minden haladék nél-

kül a küz boldogságnak és a királyi méltóság fentartásának módjairdl tanácsko-

zandnak , sdt ha azon országgyúlés a divatos íddszakon kivül foglalandna he-

lyet, azon a bátorságnak védelmén túl egyedúl csak az országnak elhalasztást

nem szenvedd dolgait veendik fel.

A 66-dik ágazat, melyben a rendek az akkori még be nem végezett hábo-

rúra segedelemképen , az 1741: 63-dik czikki feltételek alatt kiállítandd 6000

újonczot ajánlanak, és egyszersmind rendelik: hogy a tartományi biztossági

választmány a hadfogadás iránt, mivel annak szokott módja sok alkalmatlanság-

gal jár , az addzd népnek legkevesbbé terhes, és a népnek természetével meg-

egyezd új módot igyekezzék eldterjeszteni , a jüvd országgyúlésen tárgyalásba

veenddt.

A 67-dik ágazat, mely által a küzigazgatás minden ágaiban behozandd, s

ezen gyiílésben be nem végezhetett javításokñak rendszeres kidolgozására,
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az ország nádorának elnüklése alatt 9 országos választmány , úgymint a küz

politikai , — add és tartományi biztosági, — urbéri, — kereskedés, harminczad,

és küz gazdászati, — bánya és pénzügyi,— ¡gazságszolgáltatási, — tudományi,

— egyház és sérelem vagy kivánatok dolgábani, rendeltetik, s mindegyik

választmánynak tárgyai és tagjai egyenként eldsoroltatnak , oly tárgyakban,

melyek tübb választmányok teenddinek kürébe vágnak , vegyes üléseknek tar-

tása is megengedtetvén, és az ország nádorának batalom adatván , hogy a hol-

taknak vagy gátlottaknak helyébe d felségének megerdsítésére másokat kije-

lelhessen.

Jegyzet. A tagok országunknak mind a négy rendeiból vannak kiszemelve , az úrbéri

választmány t, melyben városi, és a kereskedés-, bánya- s pénzügyi t, melyben fópapi tag e\6

ñero fordúl.

A 68-dik ágazat, melyben az ország batárainak dolgában Magyarország-

nak részérdl ugyan Ausztria, Morva, Slézsia, Styria, Galiczia és Erdély felé,

a kapcsolt országoknak részérdl pedig Styria és Karniolia felé biztosok nevez-

tetnek, és teenddik kijeleltetnek.

A 69-dik ágazat, mely a már honfiusított külfüldiekrdl rendeli: hogy a

kik beczikkelyezve nincsenek , vagy ha volnának , de a taksát vagy esküt még

le nem tették, jüvd országgyúlésig mind a kettdt letenni, és beczikkelyezé-

süket eszküzleni tartozzanak, máskép a honfiusítottaknak névsorábdl kitür-

lenddk.

A 70-dik ágazat, mely rendeli: hogy az 1741:17-dik czikknek példája

szerint a külftildi egyházi férfiak, a nagyobb húbérú püspükük, prépostok vagy

apátok ugyan 1000, a kisebb jüvedelmiíprépost-, apát- vagy kanonokságot bírdk

pedig 200 aranyat az országnak pénztárába flzetni, s a szokott esküt vagy az

országgyúlési rendek, vagy d felsége, vagy a magyar udvari cancellária eldtt

letenni, és jü vó országgyúlésig magokat mindezek iránt annak módja szerint

igazolni küteleztcssenek.

A 71—74-dik ágazatok, melyekben országunk rendei az elsdben ugyan

Szász Kóburg Jozsiás herczeget a bonfiusításnak és taksa-elengedésnek ajánlá-

sával, — a másodikban Valdeck Keresztély herczeget, Gemingen Zsigmond

bárdt , Clerfait Károly és Soro János grdTokat , Spielmann Antal bárdt , Bocca

Ignáczot és Mitrovszky Károly bárdt kérelmükre egész taksának elengedésével,

— a Iiarmadikban Vartensleben Vilmos , s Lamberg Filep és Jdzsef grdTokat,

Durville Károly s Mesznill Jdzsef bárdkat, Tessenberg Jánost, de la Motte An

tal, Chamara János Antal s Alajos, és Petazzy Adelm grdTokat, Bonazza Nep.

Jánost, Kulmer János, Venkheim Jdzsef és Ferencz bárdkat, Kotulinszky

Jdzsef grdfot, Br«dern Jdzsef bárdt, és Stockhomer Jdzsef grdfot, a három

utólsdt ugyan az egész taksának, a tübbit pedig felének letétele mellett, — a

10*
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negyedikben végre Manfredini Fridrik határgrdfot a királyi felség fiainak ne-

veléseért az egész taksának elengedésével magyar honfiak küzé felveszik.

JI. Allandó szabályúl hozott rendeletúek, jelesúl:

1) Л királyt, hazafiak alkotmányi jogait, s hazátüssze-

sen érdekldk:

A 2-dik ágazat, mely II. Leopoldnak 1790-diki november 14-dikén kelt

kir. bitlevelét , és az általa letett eskünek mintáját eldadja. Az esküminta M.

Teréziáéval teljesen egyenld, és a hitlevél is azétól csak abban külünbüzik ,

hogy II. Leopoldénak 1-sd pontjában ugyan az 1741 : 8-dik ágazat rendeleté-

nek, 2-dik pontjában pedig a koronadrzdk, hitvallás külünbsége nélküli válasz-

tatásának biztosítása is már beigtatva áll.

A 3-dik ágazat , mely által a koronának felvétele iránt II. Jdzsef alatt tett

vagy ezután tétethetó minden kétségnek elszélesztésére a király megegyez

abba: hogy a koronáztatás az elhúnyt királynak halala napjától számítandd hat

hdnap alatt elmúlhatlanúl megtürténjék , az urüküsúld egyébiránt ezen iddküz-

ben is az ürüküs királynak minden jogaival, a privilegiumoknak osztogatását

egyedúl kivéve , élhetvén , és az irántai jobbágyi húségre küteleztetés helyet

foglalván.

A 6-dik ágazat, mely azt rendeli: hogy a sz. korona ezntán az ország

küzepében Budán driztessék, s onnan az országgyúlésileg egybegyúlt rendeknek

beleegyezése nélkül sehová át vagy el ne vitethessék , a véletlen és nyilvános

veszedelemnek esetére mindazáltal az annak ideigleni máshova vitelérdl szdld

1715:38-dik czikknek rendelete fentartatván.

A 7-dik ágazat , mely a VI. Károly által Schünborn grdfi családnak ado-

mányzott, de a kir. fiskus által koronaiság czíme alatt tdle türvény ñtján elvett

munkácsi uradalmat, a fiskus által lefizetett pénzüsszegnek, és a perre s végre-

hajtásra tett kültségeknek megtérítése mellett, ugyanazon családnak vissza-

adatni rendeli, és annak helyébe a Bács vármegyében fekvd s 10 mezdváros-

ból és helységbdl álló, úgynevezett tiszamelléki kerületet koronai jószággá

nevezi.

A 10-dik ágazat, melyben a király elismeri: hogy Magyarország kapcsolt

részeivel együtt szabad , és az egyéb ausztriai birtokoktól egész kormányzási

formájára, oda értve dicasteriumait is, független, tulajdon állással, és alkot-

mánnyal bírd, küvetkezdleg saját türvényei és szokásai szerint , nem pedig más

tartományok mintájára kormányozhatd ország.

A 12-dik ágazat, mely világosan kifejezi : hogy Magyarországban és kap

csolt részeiben a türvényhozó , magyarázd , és türld hatalom , — sértetlenúl

maradván az 1741 : 8-dik czikknek rendelete, — a türvényszerül eg megkorö-

názott királynak és az országgyúlésbe türvényesen egybesereglett ország ren
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deinek küzüs joga, mely országgyúlésen kivül nem gyakoroltathatik , s hogy 6

felsége a rendeknek ezen jogát sértetlenúl fentartandja es utódaira is azt úgy

átbocsátandja , küvetkezdleg hazánkat királyi hirdetmények , s pátensek által

nem kormányozandja , a velük élést csak azon esetre tartván magának feo , mi-

ddn a türvénynyel úgyis megeg}'ezd dolgokban aküzhírúltétel illd sikerrel egye-

dúl ezen mód szerint lenne eszküzülhetó*. Továbbá, hogy a türvényszékeknek

türvény által megállapított vagy megállapítandd alakja pusztán királyi hatalom-

mal meg neвд változtatandik , a türvényesen bozott itéletek meg nem másolta-

tandnak , sdt királyi vagy politikai dicasteriumi felvizsgálás alá sem vonatand-

nak, s azoknak végrelmjtásaik parancsok által meg nem gátoltatandnak , sem

másoknak ilyesmi meg nem engedtetendik. Végre l*ogy a végrebajtó batalom a

király által csak a türvényeknek értelmében fog gyakoroltatni.

A 13-dik ágazat, mely eldadja: bogy országgyúlést a király minden bar-

madik évben, és ha az országnak java megkívánja, eldbb is birdetend, s arra

a rendek minden akadály-tétel nélkül megjelenendvén, az országgyúlési tár-

gyakat türvénysze•rú szabadsággal tárgyalandják. Továbbá , hogy d felsége ki

rályi tiszténél fogva minden jüvendd iddkben arrdl gondoskodand , miszerint

mindenik országgyúlésben a királyi eldadásoknak tárgyalása kelldleg megtür-

ténvén, az ország rendeinek minden igazságos panaszai is tettleg és múlhatlanúl

orvosoltassanak , s a mindenik országgyúlésben hozandd türvények pontosan

teljesíttessenek , és foganatba-tételük eszküzültessék.

A 14-dik ágazat, melyben rendeltetik : bogy a helytartdtanács, melynek

úgyis rendeltetésénél fogva tisztében áll a türvény teljesítését eszküzleni, és

megsértésének elejét venni, mint hazánkban politikai fd, s minden más di-

casteriumoktól független, és kdzvetlen d felsége alatt álló kormányszék , ba va-

lamely türvényellenes parancsok küldetnének az országra, észrevételeit ó fel-

ségének felterjeszteni tartozzék , d felsége pedig azokat illdleg méltányolja ,

egyébiránt a vármegyéknek és más türvényhatóságoknak türvényes állása és

hatósága is fenmaradván.

A 16-dik ágazat, melyben eldszür ugyan ó felsége országunk rendeit biz-

tosítja idegen nyelvnek küzügyek tárgyalásárai be nem bozása iránt; azután

pedig rendeltetik : hogy a magyar nyelvnek nagyobb terjesztésére és kimíve-

lésére a gymnasiumokban , akademiákban , és a magyar egyetemnél, magyar

nyelv és irásmúd tanítói rendeltessenek , a dicasteriumi ügyek azonban még

most latín nyelven tárgyalandók leven.

A 17-dik ágazat, melyben a király ünként igéri: hogy az ezennel erejébe

visszatett 1741:11-dik czikknek foganatát minden részeiben eszküzlendi, s

ugyanazért az álladalomnak ministeriumához magyarokat is alkalmazand, és

rendelést teend, hogy ba ki a magyarok küzdl magát külsdküvetségekre szánni

akarná, alkalma legyen az álladalmi legbensdbb cancelláriánál arra kiképezni.



78 SZLEMEMCS PÁL.

Továbbá, hogy a rendeknek azon kívánatát, miszerint a magyar ügyek csupán

magyarok által, a külsdk pedig magyaroknak befolyásával tárgyaltassanak, tel-

jesítendi, és hazánk türükkel kütendd békesség iránti rendeleteinek foganatosí-

tásárdl is gondoskodand.

A 18-dik ágazat, melyben ó felsége megrendelenddnek mondatik azt :

hogy a dicasteriumoknak tagjai, ha az ekkoráig nem türtént volna, atürvények-

nek megtartására is esküdjenek , és ha k¡ küzülük csküje ellen cselckednék, az

ellen a hazafiak országgyúlésen is panaszt tehessenek. Továbbá, ô felsége igaz-

ságosnak elismeri azt: bogy puszta vádra hívatalától senki meg ne fosztassék,

hanem a vádnak pontjai ó felsége által akürülmenyekhez képestmeghatározandd

mód szerint velé küzültessenek , és neki magának kitisztítására alkalom nyúj-

tassék, fenmaradván egyébiránt a hivataltóli elmozdításrdl hozott hazai türvé-

nyeinknek rendelkezése.

A 19-dik ágazat, mely által a király biztosítja a rendeket: hogy sem az

ország rendeire sem a nemtelenekrc bár mily akár pénzben akár termékben vagy

újonczokban adandd segedelmet nem vetend , sdt országgyúlésen kivül , — az

1715:8-dik czikknek az 1741 : 22-dik czikk által továbbá kürülírt rendelete

mégis fenmaradván , — dket szabad ajánlásképen vagy más akármely czím

alatt teendd adakozásra sem sürgetendi. Továbbá ugyan e czikkben kijelente-

tik: hogy az állandd katonaság tartására szolgáld küzaddnak mennyisége min-

denkor az országgyúlésen egyik gyúléstól a másikig fog meghatároztatni.

A 20-dik ágazat, mely által ó felsége kegyelmesen, de mégis királyi jogá-

nak az által okozandd sérelme nélkül, megegyezett abban : hogy asóárának fel-

emelése az országgyúlési rendekkel tárgyalrassék, és asdnak ára, a felette sür-

getds kürülményeket kivéve , országgyúlésen kivül fel ne szükkentessék.

A 21-dik ágazat, melyben eldadatik: hogy d felsége az 1723: 99-dik czikk

ko"zalapértéket és országos pénztárt érdekld rendeletének foganatosításárdl , s

ezen küz kívánatnak teljesítéséi 61 gondoskodand, és ezen tárgynak további sza-

bályozását az országgyúlésnek szabadságára hagyandja.

A 22-dik ágazat, melyben a király országunkrcndeit biztosítja arrdl: hogy a

postákat a helytartótanácsnak kormányzásától, és jüvedelmeiket a magyar kama-

rától elvonatni nem engedendi, sdt a bányáknak dolgát is tüstént az országgyú-

lés után a kir. kamara alárendelendi, s a bányatürvényeknek átalakítását és a bá-

nyatürvényszékeknek rendbeszedését az ország rendeinek küzüs tanácskozásá-

val eszküzlendi, a bányadolgoknakgazdálkodásiszabályozásátmindazáltal, mint

külün királyi haszonvételét érdekldt, egycdúli rendelkezésére fentartván.

A 24-dik ágazat, mely a nádornak, prímásérseknek , bánnak, és tárnok-

mcsternek tekintélyét, igazaités eldjogait újonan megerdsítetteknek nyilvánítja.

A 25-dik ágazat, mely a sz. királyi vagy bányavárosokat , a jász, kún és

hajdú mezdvárosi keruleteket régi jogaikban, szabadalmaikban és mentessé
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geikben ürükre megtartatni rendeli, a hajdúvárosokra nézve mégis a kir. fls-

kusnak az 1715:95-dik czikk szerint türvény útján meghatározandd joga, va-

lamint az dket jelenleg türvényszemleg terheld minden küteleztetéseik is az

igaz aránynak megtartásával fenmaradván.

Л 28-dik ágazat, mely az 1741:18-dik czikknek küvetkezésében már va-

lójában bekeblezett Temes, Torontál és Krassó vármegyéket országgyúlési sza-

vazati jogaikba visszahelyezi.

A 29-dik ágazat, mely által megengedtetni határoztatík : bogy országgyú-

lésekre a jász és kún kerületek két , és a hajdú városok szinte két , üléssel és

szavazattal bírd küveteket küldhessenek.

A 30-dik ágazat, melyben a felség által érdemeik és küzjó tekintetébdl

sz. kir. városok küzé már felvett Temesvár , Szabadka , Károlyváros és Posega

városokat az ország rendei is azok küzé országgyúlési üléssel és szavazattal be-

fogadják, és egyszersmind rendelik: hogy azok magokat mindenben az ország

türvényeihez alkalmazni tartozzanak.

A 32-dik ágazat, mely rendeli : hogy II. Jdzsefnek kiváltságlevelei , men-

nyire türvényeink rendeleteivel megegyezdleg adattak ki, csak akkor bírjanak

türvényes erdvel , ha azokat a jelen országló koronás király megerdsítendi.

A 36-dik ágazat, melyben rendeltetik : 1) Hogy az utóbbi években Te

mes, Torontál, Krassó, Bács, Arad és Csanád vármegyékben fekvd jószágok

fülütt árverés útján kir. adománynyerésre képtelen egyének részére tett ado-

mányoknak megerdsítése mindaddig, míg türvény által meghatározandd úton

magokat jószágbírhatásra képeseknek teendik, fíiggesztessék fel, egyébiránt

azon jószágoknak birtokában iddküzben meghagyatván. — 2) Hogy az ugyan-

azon vármegyékben eladományzandd jószágok aránylagos kisebb testekre fel-

osztva ajándékoztassanak el, miszerint azon vármegyékben a nemeseknek szá-

ma , s a népnek míveltsége , és az ipar gyarapodhassék.

A 38-dik ágazat, mely a zsiddkat addig is, míg az országos választmány

jelentését jüvd országgyúlésre benyújtván sorsuk országgyúlésileg elhatározta-

tik , országszerte a sz. kir. városokban és más küzségekben , — oda nem értve

mégis a kir. bányavárosokat, — azon állapotba visszatétetni , és abban megtar

tatni rendeli, melyben 1790-dik évi január 1-sd napjáig léteztek.

A 57-dik ágazat , mely az akármely okból eredd erdopusztításnak a vár-

megyék által küzügyvédi perrel, és a dolog úgy hozván magával zár alá vetés-

sel is elejét vétetni parancsolja, a vármegye által meghatározandd mérséklett

haszonvétel mindazáltal és a türvény útja az erdd urának fenmaradván,

Jegyzet. Ide is számítható némileg a 23-dik ágazat is.
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2) A türv ényszékeket s i ga z s ágsz o 1 gá 1 1 at ás t , s búntet-

teket érdekl dk:

A 31-dik ágazat, mely a szerencse-fazék játékot országszerte megtiltván,

a mindent vak szerencsére kitevd phárad, koczka, s más illy játékúzdket, vala-

mint azon háznak, melyben a játék úzetik, tudomással bírd gazdáját is, küz-

tiszti-ügyészi kereset mellett az illetó vármegyei, városi, vagy szabad kerületi

türvényszék által egyenként annyiszor a mennyiszer 100 arany birsággal, vagy

ha azt lefizetni képesek nem volnának, bürtünnel vagy személyeikhez képest

testi fenyítékkel büntettetni, és a pénzbeli büntetést a bíráskodd hatóságnak

pénztára, a küz alapérték , ës a feladd küzütt egyenld részekben felosztatni

rendeli.

A 42-dik ágazat, mely a kínzd vallatást, mint a valdság felfüdüzésének

czéliránytalan és magában büntetést foglaló eszküzét, teljesen eltürlütte.

A 43-dik ágazatnak 3-dik §-a, mely által fenyítd-perekben a nemtele-

neknek is megengedtetik a fülebbvitellel élés oly forman : hogy a három évi

bürtünt vag}' egyszerre kiállandd 100 bot- vagy korbács-csapást rendeld itéletet

az elsd bírdsági türvényszéktól a királyi táblához fülebbezhessék , innen mind-

azáltal a hétszemélyeshcz csak a halálbüntetésbe marasztaldt.

Az 56-dik ágazat, mely által a király országunk rendeinek esedezésére

megegyezett abba : hogy a felségsértésnek és hívségtelenkedésnek ezután eld-

fordulandd eseteiben, küvetkezdleg az e türvény eldtt türténteket oda nem ért-

ve, a királyi tábla, a türvényes fülebbvitelnek fenmaradásával , itéljen, ésa

jószágveszteség felségsértésnek eseteiben is csupán a búnüsnek osztályrészére

szoríttassék.

Jegyzet. Nëmileg ide is számithatók a 39-, 54- és 55-dik ágazatok is.

3) Az egyházat, vallásokat, s nevelést érdekldk:

A 15-dik ágazat, melyben határoztatik : hogy az országnak üdve az ifjú-

ságnak jó nevelésétdl sokat fiiggv"én , a nemzeti nevelés, és sajtószabadság fd

elvei- és rendszerének kidolgozására, a királyi jogoknak épen tartásával , or-

szágos választmány neveztessék , munkálatát az országgyúlésnek átvizsgálás és

türvénybe igtatás végett bemntatandó.

A 23-dik ágazat, mely eldadja: hogy ó felsége az egyházakat, mint fó"-

pártfogójok, jogaikban megdrzendi, és bár mily nevú alapítmányokat alapítóik-

nak szándéka szerint kezeltetend.

A 26-dik ágazat , mely által az evangelikusoknak vallásérdekld dolgaik

rendbeszedetnek, nevezet szerint megújíttatván a bécsi és linczi békekütések-

nek határozatai, s az egyháziaknak és avilági katholikusok egy részének ellen-

mondásuk ürükre erd-nélkülinek nyilváníttatván , rendeltetik : 1) Hogy ellen t

nem állhatván bármely késdbbi akár türvény akár királyi rendeletek , Magyar
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szágnak határai küzt bármily sorsú evangelikusok vallásukat nyilván és szabadon,

templomoknak, tornyoknak, harangoknak, iskoláknak és temetdknek használa-

tával gyakorolhassák, és megszüntettetvén a nyilvános és magános vallásgyakor-

lat küzütti külünbség, templomokat, papilakokat, s iskolákat, — a felsdbbeket.

melyekkel eldre nyert királyi beleegyezés szükséges leend, egyedúl kivéve, —

akárhol minden felsdbb engedelem kérés nélkül építhessenek , hol a küzség,

a vármegye vegyes, de még az egyházi megye emberét kizárd küldüttségének

véleménye szerint, azoknak felépítésére és jüvedelmekkel ellátására az addzd

népnek romlása nélkül képes, a füldesúr arra szükséges belsd telket Vagy gye-

pes füldet rendelni küteles Ievén, a katholikus küzségek ellenben mindezekbez

sem pénzzel scm gyalog vagy szekeres munkával járúlni nem tartozván. — 2)

Hogy az evangelikusok más vallásnak külsd szertartásaira semminomú szín.

példáúl czéhbeli Privilegiumnak ürügye alatt, ne szoríttassanak. — 3) Hogy

vallásbeli dolgaikban csupán tulajdon eldljáróiktól függjcnek, fentartatván még

is a királynak azonjog, melynél fogva mindaz eldljárók küzütti lépcsdket, mind

a fenyítékhez tartozókat az illetd vallásbeli világi és papi egyéneknek egyetér-

tésével rendbeszedhesse. — 4) Hogy tanácsüléseket (Consistoria), sdt zsinato-

kat is tarthassanak , melyeknek tárgyait azonban az azokra megjelenenddknek

számával együtt mindegyik alkalommal a királyi felség batározandja meg, kinek

biztosát felügyelés végett tanácskozásaikba bebocsátani és felséges helybenha-

gyását is minden tett batározataihoz megnyerni kütelesek leendnek, egyébként

mindenekre nézve ó felségének az ország türvéuyes dicasteriumai által gyakor-

landd felügyelési hatalma, és mind a két vallásnak egyházi dolgai iránti kirá

lyi jogai sértetlenúl fenmaradván. — 5) Hogy iskolai tanítókat és kormányzd-

kat szabadon nevezhessenek, s azoknak számát tetszésük szerint nagyobbíthas-

sák vagy kevesíthessék , a tanítás módját és rendjét szabályozhassák , fenma

radván mégis az ó iskoláikra nézve is a felségnek dicasteriumai által gyakor-

landd felügyelési joga, és a királyi felség által országunk rendeinek felterjesz-

tése mellett elhatározandd tanítási rendszert, — oda nem értve a vallási tár-

gyakat, — befogadni tartozván. — Továbbá, hogy tanuld ifjaiknak nem csak a

jóltevdikhezi járulás segedelem-szedés végett, hancm a külfüldi tanintézetek-

nek látogatása is szabad legyen, s vallási künyveik általok választandd, de még

is a helytartótanácsnak névszerint bejelentendd , és a katholika vallást sértó

gúnyokért felelds egyének által vizsgáltassanak. — 6) Hogy az evangelikusok

katholikus papoknak, kivéve ha azoknak eljárásával élnének , ágybért, stólát,

vagy más taksát ne fizessenek; s hogy templom-, papilak-, vagy iskolaépítés-

nél vagy tatarozásnál sem a katholikus népség az evangelikust , sem ez amazt

kézi vagy szekeres munkára ne szoríthassa, és az e részben létezd szerzddések

eltürülteknek tekintessenek. — 7) Hogy az evangelikus lelkcszek a szokott

renddri felügyelés mellett a vallásukboli betegeket vagy rabokat szabadon láto-
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gathassák , balalra készithessék , s vesztdhelyre is , de mégis a néphez tartandó

beszéd nélkül, kísérhessék, de viszont a katholikus lelkész se tiltathassék el,

ha az ily beteg vagy fogoly által meghívatnék. — 8) Hogy az evangelikusok

mind nagyobb mind kisebb küzhívatalokra érdemeik és ügyességeik szerint a

katholikusokkal egyaránt alkalmaztassanak , s bogy szúz Máriára és szentekre

esküdni ne tartozzanak. —. 9) Hogy minden ajtatos alapítmányaik , azoknak

kezelésével és igazgatásával együtt kizárdlag nekiek bagyassanak , a király-

nak felügyelési joga mindazáltal ide is kiterjedvén. — 10) Hogy házassági pe-

reik, míglen tanácsszékeik ô felségének jóváhagyásával rendbeszedve leend-

nek , vármegyei s illetdleg szabad kerületi küztürvényszékek vagy városi taná-

csok által, az utólsó országlás alatt divatba hozott elvek szerint itéltessenek,

és ezektdl a fülebbvitel a királyi és hétszemélyes táblákhoz türténjék, a házas-

ságbontó itéletek azonban csak polgári okozataikra nézve vétessenek érvénye-

seknek ; ellenben a püspüküket a házasságikütél megsemmisítésének elismerésére,

és annak katholikusokrai kiterjesztésére ne kütelezhessék. Továbbá, hogy az

evangelikusok atyafiság vagy sdgorság harmad vagy negyed ízébeni felmenté-

sért ô felségéhez folyamodni ne küteleztessenek.— 11) Hogy a templomoknak,

papilakoknak , iskoláknak és alapítmányoknak tulajdoni jogára nézve a katho-

likusok és evangelikusok küzt béke okáért a birtoknak jelen állama szolgáljon

sinórmértékúl , s ezek iránti minden küvetelések mind a két részrdl szunjenek

meg, és a templomok, paplakok, vagy iskolák elfoglalói az 1647:11-dik czikk

kiszabta 600 magyar forinttal búnbüdjenek, az alapítmányokra nézve mindaz

által az eldadott elv aldl az evangelikusoktól II. Jdzsef alatt netalán elvontakat,

melyek nekiek visszaadandók , továbbá a Szirmay-, Hrabovszky- és Apafi-félé-

ket, melyek iránt az evangelikusoknak küvetelései, mennyire azokat bebizo-

nyítbatják, fentartatnak, kivéve. ■—■ 12) Hogy a katholikusok más vallásrai

vakmerd áttérésének meggátlására minden áttérési eset jelentessék fel, és va-

lakit evangelikus vallásra édesgetni kemény büntetés alatt tilos legyen. — 13)

Hogy a kapcsolt országokban az evangelikusok se ingatlan jószágokat se küz

vagy magános hívatalokat ne bírbassanak, s ha ott valamely ingatlan jószág

vérség jogán reájok szállana, kármentesítésükrdl a király gondoskodjék , ke-

reskedés vagy gyáriparúzés végett mindazáltal esen országokban is bérlettházak-

ban lakhassanak , és az AIsd-Slavoniában létezd néhány ágostai és helvét val-

lást küvetd helységek továbbra vallásuknak szabad gyakorlatát, tigy mint jelen-

leg, élvezhessék. — 14) Hogy a vegyes bázasságok, melyeket akármely ürügy

alatt akadályozni tilos, katholikus lelkész eldtt küttessenek, és az ily házassá-

gokból származd gyermekek, ha az atya katholikus, annak hitvallását küves-

sék , ellenkezd esetben pedig atyjoknak vallását csak a férfigyermekek küvet-

hessék. — Továbbá, hogy az ily házasságokat crdekld perek katholikus szent-

székek által itéltessenek, éspetlig még akkor is, ha a házasság kütésekor olyan
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nem volt is, hanem késobben valamelyik evangelikus félnek katholika hitre

térése által vált csak vegyessé. — 15) Hogy az evangelikusok a katholikusok-

nak ünnepnapjait külsdleg megtartani küteleztessenek , házaikban mindazáltal

lármás munkákon kivül nekiek dolgozni szabad levén. Végre— 16) Hogy küz-

ügyészi pernek terhe alatt senki más hitvallású cselédjét vagy jobbágyát vallása

gyakorlásában és szertartásainak megtartásában ne akadályozza. *

A 27-dik ágazat , mely a nálunk polgári joggal bírd gürüg nem-egyesúlt

vallásuakat, eltorülvén a reájok nézve azt ellenzd türvényeket, Magyarország-

ban és kapcsolt részeiben ingatlan jdszágok bírására és hívatalviselésre képe-

seknek nyilatkoztatja , a királynak elddeitól átvett jogai azonban privilegiu-

maikra, alapítmányaikra , s tanulmányi, nevelési, és egyházi dolgaikra, vala-

mint a vallást, melynek gyakorlata nekiek teljesen szabad leend , érdekldkre

nézve is sértetlenúl fenmaradván.

Jegyzet. Némileg ide is számitható egy részben a 16-dik ágazat is.

4) A jobbágyokat illetdk:

A 35-dik ágazat, mely a füldesúr és jobbágyság küzütti viszonyoknak el-

intézését, küvetkezdleg az úrbérnek kidolgozását is mindig országgyúlésileg

tárgyalanddnak nyilvánítván , addiglan , míg ez megtürténhetend , a Mária Te-

rézia alatt bebozott rendbeszedést, iddküzbeni - gondoskodásképen , jelesúl

1792-dik évben tartandd országgyúlésig, mind az úrbéri tartozásokra , és a

jobbágyoknak íüldesuraiktóli függésére, mind ezeknek hatalmára nézve, min-

denütt és mindenek által megtartatni rendeli, és visszaállítván az úriszékeknek

hatóságát, a vármegyéknek az az iránti gondoskodást kütelességúl teszi : hogy a

jobbágyok panaszainak és ügyeinek elitélésére a szükségnek minden esetében

úriszékek a türvény-kiszabta modorban tartassanak , s azokban nekiek tiszti-

ügyészi pártfogás mellett rüviden , szaporán , eldlegesen , és teljes elégtétellel

igazság szolgáltassék, és hogy a jobbágy füldesuráñak kénye szerint ne büntet-

tessék, hanem minden büntetés vagy csak az úriszéknek itéleténél fogva,

vagy pedig úrbéri kihágásnak esetében az úrbérnek határozata szerint a job-

bágynak meghallgatása után türténjék, — Továbbá ugyanezen türvényczik,

amárngyan eldbb is az 1405:6., 14., 1458:15., 1547:26., 27., 1550:34.,

1566:27. és más tübb türvények által eltürlütt, de az országnak némely ré

szeiben ismét bebozott üroküs jebbágyságot eltürli, és megengedi: hogy a job- <

bágy, bejelentvén sz.Mihály napja tájban abbeli szándékát, s eleget tevén min

den küz és füldesúri tartozásainak , s az alispánnak és füldesurának tanúleve-

leivel, vagy ha ez ellenszegúlne , egyedúl amazéval, ellátva, sz. Gergely pápa

napján, és pedig minden fbldbe nem szúrt ingó javaival együtt, sdt telekbeli

építményeit és javításait is a szolgabírd által füldesura küzbejüvetelével meg-

állapított becsúáron eladhatván , szabadon elkültüzhessék , a vármegye mégis

11*
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vigyázni tartozván arra : hogy a küz alapértéknek kárával egyszerre csoporto-

san vagy egész falunként a jobbágyok el ne kültüzzenek. Végre ugyane tür-

vényczikk, a jobbágykültüzésnél elküvethetd csalásoknak megeldzésére, a fen-

érdeklett tanúlevelek nélkül jüvd jobbágynak befogadását, szükevény jobbágy

letartdztatásának büntetése, s azon jobbágy küz és maganos tartozásainak, és

a perbeli kültségeknek megtérítése alatt, tilalmazza.

5) A kapcsolt országokat külün érdekldk:

Az 58-dik ágazat, melyben rendeltetik : hogy a horvát, dalmát és slavo-

niai vármegyék, ezen országoknak királyi tanácsaMária-Terézia által úgyis mar

eltürülve leven, valamint iddküzben minden politikai utasításaikat a magyar

helytartótanácstól kapták , úgy ezután is attól kapják. Továbbá, hogy ezután a

helytartdtanácshoz és attól függd hívatalokhoz igazságos arány szerint egyének

ezen országokból is alkalmaztassanak; a bán pedig abban illd üléssel és szava-

zattal bírjon. Végre hogy az ezen országokat együttvéve érdekld helyhatósági

tárgyak ezen országoknak királyi engedelem mellett tartandd küzgyúléseikben

tárgyaltassanak.

Az 59-dik ágazat, mely rendeli: hogy Horvátországnak és a felsd-slavoniai

három, ugymint Zágráb, Kürüzs és Varasd vármegyéknek küz addja minden-

kor Magyarországnak országgyúlésén , de mégis a magyarországétól külün tár-

gyaltassék, s azon kivül fel ne emeltethessék.

A 61-dik ágazat, mely által annak emléke ürükíttetik: hogy Mária-Terézia

a tengermelléki részeket Horvátországhoz , és az által a sz. koronához vissza-

keblezte. Továbbá Buccari városa a királyi és buccarii kikütóVel együtt, mint

kercskedelmi város és szabad kikütd, kiváltságolt állapotjában megtartatni ren

deltetik.

Jegyzet. Némileg ida is sorolhatók a 24., 60., 62., 63., 64. ágazatok is.

IV.

I. FERENCZ.

1792. márttus l-JÉT0b 1835. márttüs 2-Dikátg.

I. Ferencz jóllehet buzgó gondoskodásával azt kieszküzlüttte, hogy azi 791:

67-dik czikk által rendelt országos válaszmányok munkálataikat mind bevégez-

nék, s6t miután azon terhes veszélyek, melyekkel a trdnokat felforgató fran-

czia forradalom és abból eredd hadak tobb esztenddk által birodalmait, s trdn-

játfenyegeték, végre gydzedelmessé vált fegyvere által elháríttattak, az 1825-ik
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évben egybehítt országgyúlés alkalmával azoknak tárgyalás alá vételét királyi

eldadásai küzé helyezé: mivel azonban az ország rendeinek nézetei iddküzben

sok tárgyak íránt megváltoztak, s annálfogva azoknak újonan rendelendd or-

szágos választmányok általi átdolgozása szükségesnek itélteték; országgyúlési

tárgyalás alá vételét küzülük csak egynek, azúrbérinek, türvénynyé-tételét pe-

dig egyetlenegynek sem élheté meg, és csupán néhány javítás Iétesítésének ürü-

mében részesúlhetett. E királyunknak országlása alatt is egyébiránt az átalakí-

tási buzgalom , —■ Martinovics apátnak és néhány franczia forradalmi tanok

mellett buzgó társainak mindjárt kezdetükben hajótürést szenvedett múküdéseit

kivéve, szinte úgy, mint atyjáé alatt, csupán dsi alkotmányunknak szellcme

szerinti javításokra szorítkozott, s csak annak néhány végsô éveiben, miután a

nemzeti gazdálkodásnak újabb elvei, és azokkal egybe nem hangzó alkotmányi

jogainknak megtámadásai egynéhány tanszéken, grdf Széchényi Istvánnak,

polgári magas állásától külünüs erdt nyert erélyes munkái által pedig a nagy

küzünség küzütt, terjesztetni kezdének, kezdett az magának dsi alkotmá

nyunknak, és alaptürvényeinknek változtatására , s lényeges átalakítására ki-

terjeszkedni. A mi türvényleveleit illeti : e királyunk 43 csztendeig tartó hosz-

szú országlása alatt kilencz türvénylevéllel gazdagította türvénykünyvünket.

1, §. Az elsó tiirvényleveléról•

Elsd türvénylevele az 1792-diki májns 20-kára hirdetett budai országgytb

lésben hozatott, Budán azon évi június 26-dikán kelt, s a királynak eld- és utd-

szaván és a rendeknek eldbeszédén tul 22 ágazatra terjed.

Az eldszavakban a szokottakon, vagyis az országgyúlés helyének és nap-

jának kitúzésén, s a rendek ágazataik megerdsítéscérti esedezésének eldter-

jesztésén tul , a király ugyan eldadja : hogy atyjának balála által az országlás ó

reá háromolván ezen országgyúlést koronázás és azokrdli gondoskodás végctt

hitta egybe, mik az ország boldogságának eldmozdítására , s fenmaradásának

biztosítására, s a király és nemzet küzütti bizodalomnak szilárdítására szüksé-

geseknek találtatandnak; az ország rendei pedig ezeken túl még eldterjesztik ,

miképen azt, mit П. Leopold halála fülütti szomorúságoknak enyhítésére kíván-

hattak, az isteni gondviselés ünkényt megadta nekiek utódjában I. Ferenczben

egy atyja erényeit ürükld, gydzhetetlen vitézségú, nyíltszívú, és a magyar nem-

zethez , mit az atyja és országrendei küzütti tübbszürüs küzbenjárásai is tanu?

sítnak, külünüs kegyességgel viseltetd fejedelmet ajándékozván. Továbbá a kir.

biztosítólevél 1-sd és illetdleg 5-dik pontjában létezni vélt kétségeknek ünként

tett tükéletes eltürléseért , és az 1791 :3-dik türvényczikknek kir. biztosító le-

velébe tett igtatásáért magokat az ausztriai ház és országunk méltóságának vé-

delmére minden erejüknek, vagyonaiknak , sdt életüknek feláldozásával is ké-

szeknek nyilatkoztatják.
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A türvénylevélnek ágazatait illetóleg, azok küzdl

/. Jdeigleni vagy csupán пaр szukségeit érdekló rendeletúek :

Az i-id ágazat, melyben a rendek eldadják, miszerint I. Ferenczet hitle-

velének kiadása, és esküvel pecsétlése után királylyá koronázták.

A 3- és 4-ik ágazatok, melyekben a rendek, amabban ugyan a királynak,

emebben pedig a királynénak koronázási ajándékkal kedveskednek.

Az 5-dik ágazat, melyben a rendek bálás szívvel veszik d felségének azon

nyilatkozását , hogy mennyire más orüküs tartományainak gondjai megenge-

dendik , Magyarországba tübbszür jdni , és abban hosszasabban is tartózkodni

iparkodand.

A 6-dik ágazat, melyben a rendek a franczia nemzet által izent, és már

meg is kezdett háborúra a türük háború által megszegényúlt népnek terhelése

nélkül általok nyújtandd segedelemképen 5000 újonczot, 1000 Iovat, és 4 mil-

lid forintot ajánlanak, s ezen segedelemnek türvényhatdságok küzütti felosz-

tását egy nádor elnüklete alatt egybeülendd országos választmányra , egyen-

kénti kivetését pedig az egyes türvényhatóságok által választandd kiküldüttsé-

gekre bizanddnak határozzák, és a kütelességüket teljesíteni vonakoddkat arra

a kültségeknek megtérítésével együtt tiszti-ügyészi perrel , minden perorvosla-

toknak, névszerint a fülebbvitelnek és a türvényszünet-iddknek kizárásával is,

szoríttatni rendelik.

A 13-dik ágazat, melyben d felsége az érdemek jutalmazásában az 1791:

36-dik czikk rendeletének szemmel-tartását igéri.

A 14-dik ágazat, mely eldadja: miképen d felsége beleegyezett abba, hogy a

sd árának mázsánkénti 11 krajczárrali felemelése országlásának kezdetétól, míg-

len tartani fog, csupán azon czélokra fordíttassék , melyek végett a felemelés

türtént. Továbbá, hogy d felsége a magyar udvari kamarának meghagyandja,

miszerint az a felemelésbdl bejütt üsszeget minden évnek végéu a helytartóta-

nácsnak ezen tárgybani felterjesztés végett jelentse be.

A 15-dik ágazat, melyben a királynak azon nyilatkozata adatik elé: hogy

megtürténvén már a kir. curiának Pestre átszállítása, a tübbi dicasteriumoknak

Budárdl Pestre teendd áthelyezése s az arra szükséges kültségek , és Buda vá-

rosa abból származandd kárának pdtlása iránt is az 1791:39-dik türvényczikk

küvetkezésében, mihelyest azt a kürülményekhez képest jónak találandja, eld-

terjesztést fog tétetni , és kir. válaszát kiadandja.

A 18-dik ágazat, melyben d felsége országunk nádorának eldterjesztésére

a kapcsolt részeknek érdekében igéri: hogy az 1791 : 58-dik czikket eldfordu-

landd hívatalürüléseknél a kormányszéki alsdbb hívatalokra nézve is teljesí-

tendi. Továbbá, hogy az 1791 : 62- és 63-ik czikkek határozatainak foganatosí-

tásárdl, mihelyest a most akadályúl szolgáld hadi kürülmények megengedik, az
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1791 : 64-dik czikkérdl pedig mihelyest az abban foglalt panaszok fülütt kime-

rítd értesítést veend, azonnal gondoskodni fog.

A 19-dik ágazat, mely az 1791:68-dik czikknek gyorsabb teljesítésére

rendeli : bogy az ott kinevezett határbiztosok ezen országgyúlés után tüstént

munkájokhoz fogni küteleztessenek , és ó felsége rendelést tegyen bogy ugyan-

ez türténjék a szomszéd ürüküs tartományoknak és a katonai rendnek részé-

rdl is.

A 20—22-dik ágazatok , melyek küzdl az elsdben Koloredo Ferencz grdf

és testvére Jdzsef, amaz kedveskedés gyanánt, emez kérelmére, és mind a

kettd taksafizetés nélkül , —• a másodikban grdf Pellegrini Eároly unokaücscsé-

vel Jdzseffel , bárd Blankenstein Erneszt unokaücscseivelHenrikkel és Erneszt-

tel, bárd Wallisch Kristóf, Blainville Kristóf s bárd Boltza Péter, a Pellegrini

grdTok taksafizetés nélkül , a tübbiek féltaksa-fizetés mellett , — a bamadikban

végúl Sickingen Vilmos és Lamberti Kamil grdfok, Mayer Albert és Adolf lo-

vagok , Scbloisnigg Ker. János , a már Mária-Teréziától diplomat nyert báró

Pücbler Károly Jdzsefnek fia Jdzsef, s bárd Gabelkhoven Zsigmond, Antal, Fe

rencz és Lajos testvérek, Sickinger grdf ngyan az egész. és Gabelkhoven bárdk

a féltaksának mindegyütti lefizetése mellett, a tübbiek pedig taksafizetés nélkül

honfíusíttatnak, és végúl az 1791 :73-dik czikk által bonfiusított bárd Br«dern

Jdzsefnek a fél taksa elengedtetik.

//. Aliando szabályúl hozott rendeletiïék.

A 2-dik ágazat , mely a királyi bitlevelet és esküt adja eld. Ezen egyébr

ként atyjáéval egyenld tartalmú hitlevélben I. Ferencz az elsd pontnak koro-

názást érdekld kifejezését, mely II. Jdzsef alatt oly értelemre csavartaték, mint-

ha a király magát megkoronáztatni küteles nem volna, ünindulatából világo-

sabbra változtatta, és az 1791:3-dik czikknek határozatárai bivatkozással meg-

toldotta.

A 7-ik ágazat, melybenazon czélból, miszerint bizonyos iddszak ntán hívar

talokra csak magyarúl is tuddk alkalmaztassanak , az rendeltetik: hogy a ma

gyar nyelv minden magyarországi iskolákban rendes tanulmány legyen, az or-

szághoz kapcsolt részekben mindazáltal csak rendkivüli maradván, a külfüldiek

pedig, kik honunkban alkalmazást nem keresnek, annak tanulásától teljesen

felmentetvén. Továbbá a rendeknek azon kérésére, hogy a helytartdtanács a

hozzá magyarúl írd türvényhatóságoknak magyarúl feleljen , a király az iránt

rendelést tenni igérkezik : hogy a helytartdtanácsnak egybeszerkesztésével meg-

bízott országos választmány jüvd országgyúlésre véleményt adjon be arrdl, mi-

kép felelhessen meg a helytartdtanács az ország rendei ezen kívánatának.

A 8-dik ágazat, melyben akirálynak küvetkezd nyilatkozatai foglaltatnak:

1) Hogy a magyaroknak azálladalmi ministeriumhoz alkalmazása iránt az1791:
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17-dik czikkhez képest az álladalmi bensd cancellariának már utasítást adott,

miszerint ott a külügyekbeni fdbb hívatalokraí kiképzés végett a szükséges tu-

lajdonokkal bírd magyar ifjak is felvétessenek. — 2) Hogy a bányadolgoknak

az 1791 :22-ik czikk által igért magyar udvari kamara ala vetését, meghallgat-

ván az aboz szükségesek iránt az illetd dicasteriumokat , eszküzleni fogja. —

3) Hogy megrendelendi, miszerint a magyar bányai üsztündíjak ezután csak

magyaroknak adassanak, s a bányahívataloknak osztogatásában egyenld tulajdo-

nokkal bírdk küzütt a magyaroknak elsdbbség adassék, és a magyaroknak igaz-

ságtalan elmelldzésével eddiglen alkalmazott külfüldi bánj atisztek máshová át-

helyeztessenek, és hogy a magyarok képességukhüz képest katonai bívatalukra,

úgymint a hadibiztosságokhoz , cancelláriákhoz , s kormányokhoz , valamint a

magyar hadikormánytól függd kisebb bívatalokhoz is alkalmaztassanak.

A 9-dik ágazat, melyben a rendeknek az iránt tett felterjesztésére , hogy

a magyarokra a magyar és határszéli ezredeknél a fd, s jelesúl a türzstisztek-

nekés tulajdonosoknakkinevezésében is külünos tekinret fordíttassék, ófelsége

azt igéri: hogy habar viszont a német ezredekben is tübb magyar felsdbb, sdt

türzstisztek is léteznek, mindazáltal magának az ily akár magyar akár német

ezredekben alkalmazott magyar tiszteknek számárdl tükéletes tndósitást adatni,

és úgy intézkedni fog, miszerint az ily tisztségekrei alkalmazásokban az igaz-

ságos arány megtartatván tübbé panaszra ok ne adassék. Továbbá, hogy ar-

rdl is gondoskodand , miszerint a katonai akademiákban , mennyire lehetséges

leend , a magyar katonatisztek fiainak is katonai szolgálatrai kiképzésre alkal-

lom nyújtassék.

A 10-dik ágazat, melyben a király ngyan a rendeknek az iránt tett kérel-

mére megigéri : hogy az illyr cancelláriát, mihelyest a küszübün levd utazásai-

ból visszatérend és annak czélirányos mddjárdl értesíttetni fog, eltürlendi, és ez

megtürténvén mind a magyar udvari cancel láriához mind a helytartdtanácshoz

megkívántató képességgel bírd illyr nemzetbelieket is alkalmazand ; az ország

rendei pedig ó felségének beleegyezésével érseküket és püspükeiket mostantól

kezdve országgyúlési szavazattal bírdknak nyilvánitják , ülésük és szavazatuk

minemúségének meghatározását mindazáltal az országgyúlésnek rendbeszedé-

sére halasztván.

A 11-dik ágazat, mely által Erdélynek Magyarországgal eszküzlendd szo-

rosb egyesítése a küz politikai országos választmány által tárgyaltatni és jüvd

országgyúlés elébe terjesztetni rendeltetik; Kraszna, Küzép-Szolnok s Zaránd

vármegyéknek és Kdvár kerületének visszakeblezése iránt pedig ó felségc oda

nyilatkozik: hogy az iránt az erdélyieket jüvd országgyúlésükün kihallgatja, és

azután véleményét országunk rendeinek kifejezi.

A 12 dik ágazat, mely az 1791 :35-dik czikknek gondoskodását jüvd or-

szággyúlésig kiterjeszti, s egyszersmind a jobbágyok panaszainak szaporább or
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voslatára rendeli: hogy az eldbb divatozott úrbéri vizsgálatok helyett ezután a

jobbágy panaszát akármikor unína k mint elsd bírdságának , és ha ettdl orvos-

lást nem nyerne , a fd- vagy alispánnak vagy szolgabírdnak bejelenthesse , ki

azonnal nyomozásra kimenni, s a dolognak barátságos kiegyenlítését eszküz-

leni, és ez nem sikerúlvén, egy részrdl ngyan a füldesurat úriszéktartásra in-

teni, más részrdl pedig a vármegyének gyúlését eljárásárdl tuddsítani tartoz-

zék; mely a füldesurat a panasznak , ha szükséges lenne, gyúlésilcg kitúzütt

határnapon tartandd úriszék eldtti tárgyalására bírni , és ha ezt meg nem nyer-

hetné, a panaszt tulajdon úrbéri székén elitéltetni küteles legyen, a paraszt vé-

delme mind a két esetben a tisztiügyésznek kütelességúl teendd levén.

A 16-dik ágazat, melyben a perlekedésnek gyorsítására küvetkezdk ren-

deltetnek: 1) Hogy a türvényszéktartásnak azon szakaiban, melyekben a ki-

rályi-tábla egybenül, a húsvét-utánit kivéve, a hétszemélyes táblais együtt

legyen. — 2) Hogy országgyúlés alatt is , vármegyékben ugyan a világos adds-

sági , kisebb hatalmaskodási, visszahelyezési , és tiszti-ügyészi , városokban pe-

dig mindennemú perek megindíttathassanak, s illetdleg emlékeztetd idézés nél-

kül folytathassanak. — 3) Hogy ó felsége a királyi-táblánál négy itéldmeste-

ren túl az ülnükük küzdl még négyet eldaddkká nevezzen. — 4) Hogy a bírd-

ság a pernek kifogó részében háromnál, derekában pedig négynél tübb szóvál-

tást az ügyészeknek ne engedjen, a hosszú és érdektelen feleseléseíket ne túr-

je. — 5) Hogy a pernek egész folyama alatt egyik-egyik perlekedd félnek csak

kétszer szabadjon tilalommal (Prohibita) élni. — 6) Hogy a kir. fiskus változ-

ván , utódját újra megidéztetni szükséges ne legyen. 7) Hogy az ellentálld,

tettének jogszerú okát adni nem tudván , a türvény büntetésén és kültségeken

túl , az ellentállás napjától számítandd jüvedelmeknek megtérítésébe is marasz-

taltassék, de viszont ha a felsdbb türvényszék az ily elmarasztald itéletet meg-

változtatja, a bírdi yisszafoglalás szinte a jüvedelmekre és kültségekre is kiter-

jecijen. — 8) Hogy az itéleteknek végrehajtásai a türvényszünet szakai alatt is

tétethessenek. ■—■ 9) Hogy ügyvédet és teljes hatalmú biztost szolgabírd és es-

küdt eldtt is lehessen vallani.

A 17-dik ágazat, mely a kereskedésnek eldmozdítására megengedi: hogy

ó felségének más ürüküs tattományaiban lakosi joggal nem bírd hazafiak is , ha

kereskedés végett váltólevelet kiadván, és szerzodésre lépvén, magokat ausz-

triai ürüküs tartományokbeli váltótürvényszékeknek egyenesen alájok vetnék ,

vagy magokat valamely azon tartományokbani helyen teendd fizetésre nyilván

leküteleznék, avagy ugyanazon tartományokbani váltótürvényszékhez tartozd

kereskedókkel kereskedelmi társaságba állanának, valamint akkoris, ha csak

küzszerú addsságot csinálnának ugyan, de tulajdon bírdságukrdl lemondva ma

gokat azon tartományokbani türvényszék alá vetnék : azon türvényszéknek ,

melynek magokat világosan alája veték, színe elébe idéztethessenek, és ott, ha

M. TUD. AK.AD. ÉVK. IX. 12
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képesek valának magokat türvényeink szerint lekütelezni, érvényes kütelezd

leveleik mellett oly foganattal elmarasztaltathassanak; bogy azon külfüldi bí-

rdság által hozott itéletet bazánknak tür\ ényszékei , és pedig az ellentállásnak,

kivéve ha vagy a jószágra vagy személyre nézve elvétés türtént volna, —

kizárásával végrehajtani küteleztessenek, a lefoglalandd ingatl an javak mindaz-

által , a nemesiek ugyan akármikor, a yárospolgáriak pedig egy év és nap alatt

visszaválthatók leven, és a gydztes külfüldi azon esetben , ha a végrehajtás al-

kalmával valaki az addsnak lefoglalandd vagyonárai igényét vagy elsdbbségi jo-

gát bejelentené, vagy a kütelezd-levélnek türvényszerútlenségét vítatná, az el-

foglalás alá vett jószág iránt tükéletes biztosítékot adni tartozván. Továbbá

ugyane türvényczikk a külfüldi türvényszéknek az illetd batárnap kitúzésé-

vel kiadandó" idézdlevelét a magyar udvari cancelláriának útján azon türvény-

hatósághoz, melyben az adds lakozik, átküldetni, és azt annak a hatósug által,

be nem várva a vármegye gyúlését, azonnal kézbesíttetni rendeli, és befeje-

zésúl eldadja, miszerint ó felsége viszont rendelkezni fog az iránt: bogy az

egyéb ürüküs tartományainak türvényszékei , is a magyar türvényszékeknek

azon tartományok lakosai ellen hozando itéleteit , ha azok magokat Magyar-

országban teendd fizetésre kütelezték, vagy máskép egyenesen magyar hírdság

alá vetették, addig is, míg nálunk váltótürvényszékek behozatandnak , szinte

egész készséggel és haladék nélkül végrehajtsák.

2. §. Második tiirvényleveléról.

Második türvénylcvele az1796-dik évi november 6-dikára hirdetett pozso-

nyi országgyúlésben hozaték, azon évi december 10-dikén kelt, a király és

rendck eldszavain és a királynak utdszaván t\íl csupán 3 ágazatból áll.

A király eldszavában a szokottakon tiíl eldadja: hogy a franczia nemzet

által négy év eldtt igazsiígos ok nélkül indított háborút bevégezni akarván, ez

országgyúlést oly czélbdl hítta egybe, miszerint az ország rendeivel, melldzvén

minden más tárgyakat, csak azokrdl tanácskozzék, mik a királyi széknek szi-

lárdítására, s az dsi alkotmánynak, nemzeti eldjogoknak és a hitvallásnak vé-

delmérc az ellenségnek minden türvényes alkotmány és keresztény vallás fel-

forgatásáia czélzó múküdései ellen szükségeseknek látszatandnak. A rendek

pedig eldbeszédükben az országgyúlés egybehivásának czélján és a hozott tür-

vényczikkek szentesítésének kérésén tul megcmlítik, mikép d felsége az ünne-

pélyes bejüvetelnek melldzésével minden pompa nélkül mint atya érkezett hív-

rendei küzé, és hogy megértvén azon óhajtásukat, melynél fogva a hallhatat-

lan emlékú elluínyt nádornak , Sándor Leopold fdherczegnek helyébe más ná-

dort választani kívánnak, e részben is az ország alkotmányának megfelelni ipar-

kodván a szokott nádor-választási rendszabályokat is még megérkezése eldtt

átkñldütte.
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Az ágazatoknak, melyek mind csupán nap szükségein segéld rendeletúek,

tartalma e küvetkezd :

Az 1-sd ágazat eldadja Jdzsef fdherczegnek , akkoron d felsége magyaror-

szági helytartójának, nádorrá választását, és annak hogyan türténtét, miképen

t. i. jóllehet d felsége türvényeinknek értelmében arendek küzdl a nádori bíva-

talra kijelelést tett, és a nádorválasztást az országnak régi szokása szerint té-

tetni akarta ; az ország rendei mindazáltal azon külcsünüs bizodalomnak , mely

Sándor Leopold fdherczegnek nádorsága alatt a király ésnemzet küzüttdíszlett,

erdsb szilárdítása végett üsszesen d felségéhez járúlván, Jdzsef fdherczeget,—

fentartván egyébiránt jüvd esetekre nézve a nádorválasztásrdl szdló türvények-

nek teljes erejét, — magoknak nádorúl adatni kérték, és elválasztották , és

mikép ezen választás a király által megerdsíttetvén , a fdherczeg a szokott ná

dori esküt letette.

A 2-dik ágazatban a rendek , ó felségének eldadásában azon veszélynek

nagyságárdl, mely a franczia háboruból Magyarországra is támadhatna , értesít-

tetvén, arra az 1741:63-dik czikkben kijelelt óvások mellett 50,000 újon-

czot, továbbá a 340,000-nyi seregnek és 80,000 ldnak tartására 2,400,00 méró

rozsot s 3,760,000 mérô zabot, 20,000 ükrüt, s 10,000 lovât oly formán aján-

lának: hogy 1,500,000 mérd rozsot, és 2,000,000 mérd zabot terinészetben

adni tartozzanak, az ajánlatnak tübbi részét pedig tetszésükre a kiszabandd

áron meg is válthassák. Továbbá ezen egész segedelemnek vármegyék; városok

és külün kapuszámmal bírd hatóságok küzütti felosztását ugyan egy, a nádor el-

nüklete alatt egybeülendd, országos választmányra, az ezen választmány által

kijelelt emberosztályokrai kivetését pedig az illetd hatóságoknak kiküldüttsé-

gei által tétetni, s a vonakodókat tisztiügyészi , minden perorvoslatot és tür-

vényszúnnapokat kizárd perrel, a kültségeknek megtéritésével együtt kütelessé-

gükre szoríttatni rendelik. Végre a szükségnek esetére már eldre általános ne

mes i felkelést is ajánlanak.

A 3-dik ágazatban az 1791 :35. és 1792: 12-dik czikkeknek gondoskodása

az eldbbi czikkben foglalt óvatékokkal jüvd országgyúlésig kiterjesztetik.

3. §. Harmadik tôrvénylevelérôl.

Harmadik türvénylevele az 1802-dik évi május 2-dikára hirdetett pozso-

nyi országgyúlésnek múve, azon évi October 31-dikén kült, s a királynak eld-

és utd-, és a rendeknek eldszaván túl 34 ágazatokra terjed.

A király eldszavában a szokottakon tul eldadja: mikép valamint minden-

kor az volt fd czélja és kívánsága, bogy ürüklütt országainak boldogságát eldmoz-

dítsa és ürükítse; úgy most is, miután a terhes franczia háború, mely annak fogana-

tosításában dtet akadályozá, lecsilapíttatott, ugyanazon kitúzütt czélt küvetdleg

azért hítta az ország rendeit egybe : bogy velük legeldbb is ugyan a hadak által

12*
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megürúlt kir. kincstárnak felsegélésérdl, s az álladalom szükségeinek füdüzé-

sérdl, és a külbátorságnak megerdsítésérdl, azután pedig az országnak belsd

boldogságát küzelcbb érdekldkrdl tanácskozzék. — Ugyanezeket ismétlik rüvi-

den az országrendei is eldszavokban, azon egy külünbséggel, hogy dk a k. kincs-

tár felsegélése iránti királyi felszdlítást meg nem említik.

Az e türvénylevélnek ágazatait illetdleg , küzü1ük

I. Ideigleni, vagy csupún пaр szükségein segéló rendeletúek:

Az 1-sd ágazat, melyben az ország rendei azon ajánlatot teszik , bogy a

határszéli katonaságon tul 12 gyalog és 10 lovas ezredbdl, vagyis 64,000 fóbdl

¿lló magyar sereget az országgyúlésileg kidolgozott terv szerint három éven át

teljes számban megtartandják, és egyszersmind e végre rendelik : hogy mihe-

lyest ezen határidd küzben azt aszükség megkívánja, egyedúl a nádornál teendd

jelentésre 12,000 újoncz azonnal állítassék ki, fenmaradván azon tul a felségnek

azon joga, hogy ezeknek kiállítása után toborzás útján pattanyúsokat, nyergeseket

és szekereseket toborzás útján fogadtathasson. Továbbá, hogy ha a háború tettleg

kiütvén a király ezen 12,000 újoncznál tübb katonát szükségelue , az iránt or-

szággyúlést tartson , és ha azt a kürülmények meg nem engednék , iddküzben

katonát toborzás útján fogadtasson, és a jászoktól , kúnoktól és hajduktól, de

mégis csak privilégiumaik szellemében , állíttatni kérhessen. Végúl eldadatik ,

miképen ó felsége a rendeknek ezen ajánlását elfogadta, fentartván mégis az

ország védelmét illetd királyi jogait, és azon reményét kifejezvén, hogy a ren-

dek jüvd országgyúlésen a magyar ezredeknek fentartása iránt oly eszküzüket

terjesztendnek eld, melyek a bátorság kívánatait teljesen kielégítik.

A 2-dik ágazat, mely a nemtelen népséguek országgyúlésileg megállapított

minta szerinti üsszciratását megrendeli.

A 3-dik ágazat, melyben a rendek beleegyeznek abba, hogy a jelen szük-

ségnek füdüzhetésére a sdnak ára, ó felsége jogának sérelme nélkül, mázsán-

ként 1 forint 16 krajczárral felemeltessék.

Az 5-dik ágazat, mely eldadja, mikép az 1791:8-dik czikkben nevezett

koronadrzdk küzdl grdf Keglevich Jdzsef elhalván, grdf Nádasdy Mihály pedig

más méltdságra emeltetvén , az ezeknek helyébe ó felsége által helyettesített

Teleky Jdzsef és Rháday Gedeon grdfok is más világra kültüzvén, a rendek az

ó felsége által kijelelt katholikus és evangelikus egyének küzdl bárd Splényi

Jdzsefet és ¡fj. Almásy Pált, kik királyi eldgondoskodás mellett mostanig e hí-

vatalt viselék, egybehangzd szavazattal koronadrzdkké nevezték, és Nádasdy

Mihályt, valamint Keglevich Jdzsef, Teleky Jdzsef és Rháday Gedeon grdfok-

nak maradékait is a koronai kulcsoknak kiadása füiütt megnyugtatták.

A 6-dik ágazat, mely az 1792:12-dik, és abban idézett 1791:35-dik czik-

keknek eldgondoskodását ismét jüvd országgyúlésig kiterjeszti.
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A 11-dik ágazat, mely ó felségének az iránti biztosítását eldadja: hogy

Zeng városára nézve az 1741 :56. és 1791 :60-d¡k czikkeknek rendeleteit egy

kiküldendô választmány által mindjárt az országgyúlés után foganatosítandja.

A 17-dik ágazat, melyben ô felsége a rendeknek kérésére megigéri: hogy

az esztergomi káptalannak alapítási helyébe, Esztergomba, visszavételét a ki-

nevezendd primas által az 1638:36. és 1723:55-dik türvényczikkeknek rende-

lése szerint eszküzültetni, és ezen küteleztetést kinevezd-levelébe iktattatni fugja.

A 18-dik ágazat, melyben a szalavári apátságnak a gottwiczitdli függet-

lenné tétele iránt ó felsége igéri: hogy meghallgatván eldbb a gottwiczi apátot,

a dologban igazságos határozatot hozand.

A 25-dik ágazat, mely által ó felsége biztosítja a rendeket: hogy a türük

küvetnek tovább vitetésére és tartására szükséges kültségekkel a létezd türvé-

nyeknek értelme szerint ezután terheltetni nem fognak.

A 26-dik ágazat, melyben eldadatik: miszerint ó felsége beleegyezvén ab

ba, hogy az országos határbizottinányoknak jelesúl Ansztria, Slézsia és egyт

részbdl iMorva felé vivo határok iránt bevégzett munkálatai ó felségének eldreт

mend belybenhagyásával végrehajtásba vétessenek, az eddiglen be nem végzet-

tek pedig folytattassanak, és névszerint azon íünforgott vlsszálkodások, melyek

az illetd maganos füldesuraságok küzütt létre jütt szerzddések által idóküzileg

lecsilapíttattak , a határbiztosok által újonan felvétettetvén , mennyire lehet-

séges, jüvd országgyúlésig d felségének eldremend belybenhagyásával igazsá-

gosan egyenlíttessenek ki , és minden határbizottmányok jüvd országgyúlésre

munkálataikrdl kimerítd jelentést tenni tartozzanak, az ország rendei is gon-

doskodandván, hogy azok, kikhez tartozik, a kiegyenlítésnek foganatját esz-

küzüljék. Végre mivel az 1791 : 68-dik czikkben eldsorolt határbiztosok küzdl

sokan vagy elhaltak, vagy más alkalmazást nyertek, ugyane czikkben Morva,

Styria, továbbá Styria és Karnidlia, s Galiczia és Erdély felé új határbiztosok

neveztetnek.

A 27—29-dik ágazatok , melyekben a rendeknek kérésére d felsége igéri:

az 1 -sdben, hogy a varasdi véghely által elfoglalt Répás füldének és Kéthely

szállásnak ügyében politikai és katonai vegyes bizottmányt nevezend , mely

eldtt a felek igényeiket igazolhassák. A 2-ikban, hogy a nemeseknek és polgá-

roknak katonai véghelyekben vámésrévbérvétel által megsértett eldjogát, megT

hallgatván a haditanácsot, az 1791:64-dik czikknek foganatosítására türvénye-

sen orvoslandja. A 3-dikban, hogy a katonaságtól a bajai és futaki élettárak-

ban az 1723:21., 1729:4., 1765:37-dik türvényczikkek ellenére gyakorlott

italmérések iránt tett panaszt az illetd kormányszckeknek vegyes küldüttsége

által megvizsgáltatandja, és annak jelentését vevén, e bajun a türvényeknek ér-

telmében segítend, az ilyetén türvény szellemével ellenkezd italméréseket ji,*-

vote is tilosokká nyilvánitván.
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A 30-dik ágazat, melyben az 1723:99. és 1791 : 12-dik czikkeknek nyo-

nyomán egy országos választmány neveztetik annak kidolgozására , mikép le-

gyen dsi alkotmányunknak s országunk rendei jogainak sérelme, és az addzd

népnek új terheltetése nélkül egy küz alapérték (Fundus publicus) létesíthetó?

hogyan legyen az kezelenddl és mily czélokra fordítandó?

A 31—34-dik ágazatok, melyekben országunk rendei, az elsdben ugyan

Kolowrath Leopold grdfot tulajdon indulatjokból és taksaelengedéssel, — a má-

sodikban Pergen János Antal grófot, Thugut Ferencz bárdt, Saurau Ferencz és

Ferraris Jdzsef János grdfokat , Thuguton kivül , ki a taksát ünként megigéré,

szinte taksafizetés nélkül , — a harmadikban a nádornak oldalánál létezd Bec

kers Jdzsef grófot hasonlóképen taksaelengedéssel, — a negyedikben végre

Lodron Ferencz grófot, Eger Fiidrik bárdt, Manfredini Alajos határgrófot, Hil

ler János , Schlaun Móricz , Walterskirchen Gyürgy Vilmos bárókat fél , Myl-

lius Antal, Schroffl Tgnácz, s Toussaint Károly bárókat, és Mocsenigo Alajos

grófot, ezen utólsdt Mátyás VI. türv. 32-dik czikkének daczára, egész,— Auers

berg Kajetán, Miklds és Joddch grófokat szinte egész, de mind a három által

üsszesen teendd taksafizetés mellett, Degelmann Bernárd és Jdzsef bárókat,

Dezasse Ferenczet és Antalt , Kranzberg Ferenczet , Vorberg Károly bárdt és

Markovics Miklds grdfot pedig az egész taksának elengedésével, hazánknak ho-

nosított fiai küzé felveszik.

//. Aliando szabálifúl hozott rendeletúek :

A 4-dik ágazat, melyben a rendek megküsZünik a királynak azon kegyel-

mét, melynél fogva eldszür ugyan szándékukat, melylyel addig is, míg a neme-

sek részére katonai akademia felállíttatni fog, a pesti egyetemnél a katonai tu-

dományokra egy tanszéket felállítani akarnak, helybenhagyván , megengedte :

hogy a magokat ezen tanulmányokra alkalmazandd ifjúk volt iskolai üsztündí-

jaikat megtarthassák, és újakat is nyerhessenek ; másodszor pedig grdf Festetics

Gyürgynek 40,000, Rhédey Lajosnak 10,000 ésPárniczky Mihálynak 1,000 fo-

rintnyi a végre tett ajánlataikat, hogy abból néhány magyar ifjak, míg hazánk-

ban katonai akademia létre jüvend, a bécsiben taníttassanak , nem csak kegye-

sen elfogadni, hanem azt is megígérni méltóztatott: hogy ezen nevendékeknek

azon akademiában felvételük iránt a hadi udvari tanácsnak útján rendeletet

teend.

A 7-dik ágazat, mely által a tetmékbeli kilenczed, hegyvám és tized ki-

vételének késdre halasztásából afüldmíveldkre háramld károknak eltávolítására

rendeltetik : hogy mihelyest valamely határban vagy birtokrészben az dszi vagy

tavaszi vetésnek aratása bevégeztetik, a füldmíveldk által azonnal ícendd beje-

lentéstól számított 8 nap alatt a tized vagy kilenczed okvetlenúl vétessék ki, s

a füldmíveld gabonáját tovább füldén hagyni netartozzék, a botból járdtizedet,
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kilenczedet, vagy termékbeli hegyvámot pedig a füldesiír az 1647:95-d¡k czikki

büntetés alatt a hatóság által meghallgatása mellett kitúzendd határiddben és

meghatározandd mód szerint mustban vagy fürtükben szüretkor kivenni küte-

les legyen, meghagyatván mégis az ilyetén gabona- vagy borkilenczed, hegyvám,

vagy tized iránt femílld , vagy azután keletkezendô maganos szerzódéseknek,

valamint azon kürnyékek divatának ereje is, hol ezen borbeli uddzások szüret

kor egyenként szoktak kivétetni.

A 8-dik ágazat, mely által Bács és Bodrog vármegyéknek egyesítése tür-

vényczikkileg kijelentetik.

A 9-dik ágazat, mely Kishontb megyét Nagyhonthtól elszakasztatni , és

fekvése szomszédságának tekintetébdl Gomür vármegyéhez türvényczikkileg

kapcsoltatni határozza.

A 10-dik ágazat, mely által a szepesi 10 lánesás nemeseknek azeldtt kü-

Ion hatósággal bírd szcke , tulajdon kérelmükre Szepes vármegyével egyesítte-

tik, külün eldjogaik egyébiránt sértetlemíl maradván.

A 12-dik ágazat, mely által. azon Honth és Zólyom vármegyék küzotti

csere , melynél fogva Honth vármegye Bozók Lehotkáért Domanyik és Rákdcz

falukat nyeré , beczikkelyeztetik.

A 13-dik ágazat, mely Ilmicz falunak eldbb Sopron vármegyéhez tartozd

részét a küzigazgatásnak künnyítése végott, az illetó vármegyéknek akaratja

szerint, Moson vármegyébe bekebleztetni rendeli.

A14-ik ágazat, melySzabolcs vármegyének hatósága alatt álló Polgári me-

zdvárosátaküzadd kezelésének künnyítése végett kapuszámaira nézve Szabolcs-

ba bekeblezenddnek határozza.

A 15-d¡k ágazat , melyben rendeltetik: hogy a beszterczei káptalan, mely

1780-dik évben a sz. Mária thurdczi conventének levéltárát átvevén, a hiteles

helyi eljárásokat és kiadásokat annak neve és pecséte alatt tevé , ezután tulaj

don nevében, és d felségétdl nyert pecséte alatt tegye, az eldbbi név és pecsét

alatt eddíg tett eljárásai vagy kiadásai érvényességüket megtartván.

A 16 dik ágazat, mely már visszaállítva levén a pannonhegyi és chômai,

jászói és leleszi conventek, apannonhegyi éschornaiconventeknekngyan a gydri,

a jászói- és leleszinek pedig az egri káptalan által levéltáraikat hiteles helyi ha-

tóságukkal együtt visszaadatni rendeli, a leleszire nézve azonban, mivel az an

nak levéltárában létezô oklevelekkor és idd víszontagságai által nagyon elkop-

ván azonnal hiteles jegyzdkünyvekbe átirandók , azon megszorítással : hogy anr

nak levéltára és hatósága, ha a convent maga ezen munkának teljesítésére ké-

pes nem volna, továbbra is az egri káptalan mellett maradjon.

A 1 9-dik ágazat, mely az igazságszolgáltatásnak gyorsítására rendeli: hogy

a felperesnek halála, s országgyúlési és nemesi felkelési szúniddk ntán , és az

állanddúl kitúzütt iddszakokban egybeüld altürvényszékeknek kezdetén , ha a
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határnap itélet által ki nem terjesztetett, szokásban levd emlékeztetd kereseti-

levelekkel és idézésekkel élni ezután, — kivéve ha az alperesnek utódaira há-

ramlanék a per, vagy új alperesek lennének beperlenddk, — szükséges ne le-

gyen , hanem a felperes perét a határnapon vegye fel , és erre az alperes meg-

jclenni küteles legyen.

A 20-dik ágazat, mely a városi polgároknak, és úri hatalom alatt nem álló

szabad sorsú embereknek a szerzddési és egyszerú ürükosüdési perekben, sdt

a szerzddésiekben az úri hatalom alatt létezdknek is, a nemesek ellen személyes

felpercsséget enged, az úrihatalom alatt állókatmindazáltal, ha e joggal élni nem

akarnának, ezekben is szinte úgy, mint a személyes keresetekben , a füldesúr,

vagy ha ez azt elmulasztaná, vagy szegénységc miatt nem tehetné, a vármegyei

tisztiügyész , kinek a perbeli kültségek a vesztes fél által mindenkor megtérí-

renddk, védeni tartozván. Továbbá ugyane türvényczikk rendeli : hogy middn

városi polgárnak, vagy más szabad sorsú nemtelennek hatalmaskodási vagy

másféle személyes keresetét az illetd hatoság által rendelendd tisztiügyész eld-

mazdítja, a vérdíj és a kárpdtlás a megsértett nemtelennek, a perbeli küitség-

nek megtérítése pedig a tisztiügyésznek itéltessék.

A 21-dik ágazat, melyben a naprdl napra nüvekedd uzsoráskodásnak za-

bolázására rendeltetik: 1)Hogy az 1715:51. és 1723:120-dik türvényczikkek

nem csak erejükben maradjanak, hanem azokra is, kik kisebb üsszegért ma-

goknak nagyobbat küteleztetnek , kiterjesztessenek, és pedig oly formán : hogy

a kütelezdlevélbdl a feleslegesen lekütütt üsszegre és a türvényest fülülhaladd

kamatra nézve senkinek kereset ne engedtessék, s az iddküzben türvényesen

túl fizettetett kamatok az addsnak visszaadassanak , maga a valósággal külcsün

adott tókepénz pedig a kir. fiskusra szálljon, és az ily uzsoráskodd bitelezd to-

kepénzének veszteségén túl, tiszti-ügyészi kereset mellett, még bürtünnel vagy

pénzbeli birsággal is büntettessék. — 2) Hogy az atyai vagy gyámnoki hatalom

alatt álló nevendékkorú, s tulajdon szerzeménnyel nem bírd férfi vagy rió sze-

mélyeknek atyjok vagy gyámnokuk beleegyezése nélkül akár az 1792: 17-dik

czikknek ellenére már kiadott, akár ezután kiadandd kütelezvényeik érvényte-

leneknek és semmiseknek tartassanak. — 3) Hogy az addzd nép küzt néhol di-

vatozd szolgálattételek , termék-adások, vagy jobbágyi füld egész termése ka-

mat-gyanánti lekütésének eseteiben, ha az adds által panasz tétetnék , a vár-

megye a füldesúrnak küzbenjárásával a kamatkép járandd ily addzásokat poli-

tikai úton a türvénynek mértékére húzza, a súlyosb eseteket pedig az úriszék

tárgyalás alá vegye, fenmaradván mégis attól a szokás-szerinti felebbvitel.

A 22-dik ágazat, melyben az 1542. pozs. türv. 5-dik czikkének megtíjítása

mellett rendeltetik: 1) Hogy ingó vagy ingatlan jószág hatalmas elfoglalásának

újonan türtént, vagyis egy évet túl nem haladd eseteiben az alispán bírdtársai-

val a sértett félnek egyszerú folyamodására a helyszínén nyomozást tenni, s

kisúlvén az elfoglalásnak valdsága és türvényellenessége, azt az elfoglalt ingó
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vagy ingatlan jószágnak birtokába az idézett türvénybeli büntetés alatt azon-

nal , vagy akadály joven küzbe, legfülebb a hozzá intézett folyamodásnak nap-

jától számított egy év alatt, és ha a sértú félnek ellenszegülése miatt máskép

nem lehetne , a vármcgye által elhatározandd hatalomkarral is, helyezze vissza,

és eljárásárdl a vármegyének jelentést tegyen, fenmaradván egyébiránt az 1543:

3-dik czikk szerint a sértett félnek visszahelyczése után is a hatalmaskodás

büntetésének és kára megtérítésének kérésére nézve a türvénynek rendes útja.

— 2) Hogy ugyanezen rüvid úton küteles legyen az alispán bírdtársaival visz-

szahelyezni a haszonbérldt is a tóle elfoglalt haszonberleti jószágba, ha d maga

részérdl a haszonbérleti feltételeket illdleg teljesítette , és hogy ily alkalommal

az alispán a feleknek árendából folyó mellékesküveteléseit is kihallgatni éskí-

egyenlíteni tartozzék , fenmaradván egyébiránt minden esetre a küveteldknek

a türvénynek vagy folyamodásnak útja.

A 23-dik ágazat, mely által megújíttatván az 1635:20-ik czikknek rende-

lete, hasonld rüvid úton parancsoltatnak, akár valamelyik félnek folyamodására,

akár a tiszti ügyésznek bejelentésére a határvillongásokat , valamint a határújí-

tásokatis, ha a szomszédok arra ünként kimenni vonakodnának , az alispán

bírdtársaival, vagy ha kéttürvényhatóságküzüttihatárjelekiránt volna a villon-

gás, a nádori s illetóleg báni kiküldüttek, habar végettük a rendes határper mar

folyamatban volna is, elegyenlíteni, és a határvillongás esetében új határje-

leknek, de mégis a régiek sérelme nélküli, téte1ével is a feleknek birtokát

meghatározni , fenmaradván mindazáltal a meg nem elégedd bármelyik fél

nek a türvény rendes útja , és abban az ily rüvid úton tett határjeligazitás

semmi tekintetbe sem vétetvén; de viszont a határjeligazító vagy újító bírdsá-

got eljárásában tettleg gátolni, a netalán alkahnazandd hatalomkarnak koltsé-

gein túl, tiszti-ügyészi pernek terhe, és az ezen úton megigazított vagy újított

határjeleknek birtokában a másik felet háborgatni kisebb hatalmaskodásnak bün-

tetése alatt tilos levén.

A 24-dik ágazat , mely a vadászati jogot szabályozza, s jelesúl rendeli:

1) Hogy a parasztoknak , és mindazoknak, kiknek az 1729:22-dik czikk a va-

dászatot megtiltja, az agár- és kopdtartás is, az azon türvényczikkben kijelelt

vad- és madár-fajoknak , valamint a császármadaraknak is vadászatával együtt

jüvdre szinte tilos legyen. — 2) Hogy a fuldesúr akár egész határt, akár csak

egy elkülünüzütt nagyobb testet tevd jószágának , az uradalmakat illetdleg pe-

dig akár egy vármegyében fekvd uradalmának akár mindegyik határjának a vár-

megye kiküldüttségének küzbejüvetelével kijelelendd felét küz határozás mel-

lett , saját vadászatára megtarthassa , és másoknak vadászásától tilalomtáblák-

nak kitételével eltilthassa. És hogy ugyanezt tehessék a küzbirtokosok is, és

pedig nem csak együtt véve az egész küzüs birtoknak, hanem mindegyik küz-

birtokos is saját birtokrészének felere nézve is, ha az a vadászatra elégséges. —
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3) Hogy a határnak tilos részében egyedúl magának a tulajdonosnak, a nem-

tilosban pedig más nemeseknek és ncmesi eldjoggal bírdknak is szabad legyen

vadászni, de ezeknek csak tul ajdon szükségükre egy-két szolga által és csak a

fajzásnak idején kivúl, s hogy ezen tekintetbdl nekiek a hímszarvasokat Septem

ber 15-dikétdl június 1~jéig, a ndstényszarvasokat június 1-jétdl September 1-

jéig, a ndsténydzeket mártius 1-jétól május küzepéig, és a nyúlakat február 1-

jétdl mártius végéig vadászni szabad ne legyen. — 4) Hogy a vadászás vetése-

ken aratásnak végéig, réteken aprílis 24-dikéig széna-, és hol sarjú is nd, sarjú-

kaszálásig , szdldkben pedig a nyúlak fajzásának kezdetétdl szüret végéig, se

gyalognak, se lovasnak meg ne engedtessék. ^— 5) Hogy a vadkergetés küzben

vetésekbe , rétekbe , vagy tilosba beszaladt ebeket , — a szdldket egyedúl ki-

véve,— agyonldni vagy megtartani ne szabadjon, de ellenben a nem-tilos részben

megsebesített vadnak kihozása vagy a vadúzésben befutott ebeknek visszahí-

vása végett a tilosba is bemenni szabad legyen. — 6) Hogy ha az útazó nemes

vadaskerten kivúl az út mellett, — a fáczánokat és foglyokat oly helyen, hol

élelemmel tartatnak, kivéve, — vadat megld, vagy ha valamely kártevd vadat

akárki, nemes vagy paraszt, mívelt füldén megfog vagy megül, a tilosan vadá-

szók ellen hozott büntetés alá ne essék ; a paraszt azonban az általa megült va

dat meg ne tarthassa , hanem csak a füldesúrtól kárpdtlást kérhessen. — 7) Hogy

a máséban vadászd,ha ezen türvénynek valamely határozatát áthágja, a vadnak

és perbeli kültségnek megtérítésén tul a nemes ugyan alíspán eldtt indítandd és

legfelebb két hónap alatt elitélendd per mellett kisebb hatalmaskodási birság-

ban, a nemtelen pedig bírói mérséklés által meghatározandd büntetésben marasir

taltassék ; de viszont a nem-tilos vadászást gátld füldesúr is hatalmaskodd gya-'

nánt bünhüdjék. — 8) Hogy vadászd nemestdl a puskát elvenni, vagy puskát

emberre rá fogni vagy épen rá kildni tilos, és hogy az, ki ilyest tenne, ha bár

a ldvésnek nem lenne is gyászos küvetkezése, búnvádi kereset alá vétessék.—

9) Hogy a vadakat tenyésztó füldesúr az általok okozott károkat tüstént megr

becsültetni , és teljesen megtéríteni tartozeék, és ha azt meg nет tenné, arra

kisebb hatalmaskodási perrel szoríttassék, s hogy az urának külünüs megbízása

nélkúl kart tevd vadászt az ura, vagy ha az elmulasztaná , az illetd hatóság az

elégtételen tul búnéhez mérendd büntetés alá vetni küteles legyen, és ezeken túl

a vármegye a füldesurakat vadaiknak megkevesbítésére vagy elzárására szorít-

hassa. — 10) Hogy a ragadozd vadaknak és a vetésekre vagy szdldkre nézve

kártékony madaraknak kiirtását a helybeli hatóságok kütelességüknek tartsák,

e végbdl nekiek, a füldesúrnál eldre teendd bejelentés mellett, az ily vadak és

más madarak ellen vadászatot tartani is szabad levén. — 11) Hogy ó felsége

az 1729:22-dik czíkknek értelmében a katonatiszteket és katonai hatóság alatt

állókat is a vadászat iránt kiadott legfelsdbb rendeleteknek megtartására szo-

rítani kegycskedjék.
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4. §. A negyedtk tôrvéttyleveléról.

Negyedik türvénylevele az 1805-ik évi October 13-ikára hirdetett pozso-

nyi országgyúlésben hozatott, azon évi november 7-dikén kelt, s a királynak

és országunk rendeinek eldszavain , — melyekben mind- a király mind a ren-

dek a szokottakon tul azon veszélyt , mely az országgyúlésnek kihirdetésekor

a külbátorságot fenyegette , s mely az iddküzben kitürt franczia háború és an-

nak szerencsétlen eseményei által gyászos valósággá vált, és azt, hogy az or-

szág rendei ezen veszélynek legydzésére ünkényt országos felkelést ajánlottak,

sajnosan eldadják, — és a királynak szokott tartalmú szentesítd zárszaván túl

8 ágazatból áll , melyek küzdl

/. Idêigleni, vagy csupán пaр szükségein sêgélÔ rendeletûek :

Az 1-sd ágazat a 17-dik §-án kivúl, melyben a rendek belátván azt, hogy

a franczia háború által az ország és alkotmány az 1741-dik évinél nem cseké-

lyebb veszélyben forog, az 1741:63-dik czikkben foglalt dvásokkal országos

felkelést határoznak , és azon ajánlatot teszik, hogy az 1715 : 8-dik türvény-

czikknek értelmében minden nemes , és kit a türvény ezen nevezet alá foglal,

személyesen vagy általa állítandd lovas által fegyvert fogand , és hogy ezen

személyes felkelésen tul minden nádori kaputdl fegyverrel és más szükségesek-

kel ellátandd, és jüvd 1806-dik évnek végéig alább eldadandd mód szerint élel-

mezendd két lovast és hat gyalogot minél eldbb kiállítandnak. —■ Hogy pedig

mind a személyes felkelés, mind a kapuszámtóli lovasok állításának módja iránt

egyes türvényhatóságokban támadható minden nehézségek megeldztessenek , a

küvetkezd szabályokat megtartatni rendelik: 1) Hogy a kik koruk, alkalmat-

lanságuk, szolgálatjok , vagy más okok miatt személyesen fel nem kelhetnek,

kiknek 500 forintnyi jüvedelmük van, négyen együtt, kik pedig 2000 fo

rint vagy tübb jüvedelemmel bírnak, minden 2000 forinttól egy, havonkénti üt

forintnyi zsolddal ellátandd, lovast kiállítani és élelmezni tartozzanak. ■— 2)

Hogy a csekélyebb értékú nemesek, ha felkelésre alkalmasok, a személyes

felkelési kütelesség alúl fel nem mentetnek , hanem azt a kapuszám szerint ál

lítandd gyalogok küzt teljesítsék , és ha az ily nemeseknek számok nagyobb

lenne, mint kik a kapuszám szerint állítandd gyalogokhoz megkívántatnak,

azoknak kültségén keljenek fel , kik tulajdon személyükben nem katonáskod-

hatnak , a kik pedig ezt meg nem tehetnék , a vármegyének bülcs mérséklése

szerint taksáltassanak. — 3) Hogy mindegyik hajdúváros egy lovast ál-

lítson. — 4) Hogy a czímzetes püspükük , s a káptalanba be nem keblezett jd-

szágokkal bírd apátok és prépostok, ahúbéres fdesperestek, abirtokos kolosto-

rok, conventek, és más szerzetes egyesúletek a nemességre nézve megállapított

elvek szerint lovast állítsanak, azon megjegyzéssel : hogy minden egyházi hú-

bértdl, habár most egy másikka1 egybekapcsolva legyen, és akár egyes egyén

13*
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akárkamara, küz alapítmány vagy testület által bírassék, egy-egy lovas állítandó

legyen. — 5) Hogy ne csak a káptalan üsszesen egy lovast, bancm azon tul

még mindenik kanonok, kinek 2000 forint jüvedelme van, egyet, a tübbiek

pedig minden 2000 forintnyi jüvedelemtdl együtt véve szinte egyet állítsa-

nak. — 6) Hogy a birtokos lelkészek a felkelés terhét az ország nemeseivel

egyenlden viseljék; a birtoktalanok pedig, a szegényebbeket kivéve, a vár-

megye által megyés püspüküknek küzbejüvetelével jüvedelmeiknek arányá-

ban taksáltassanak. — 7) Hogy mindazokra, kik az 1741:63-dik cz. 17-dik

§-ában és ott idézett türvényekben eldsorolvák, a vármegyék s illetdleg váro-

sok e türvényczikk rendelete szerint aránylagos s mérséklett felkelési taksát ves-

senek. — 8) Hogy mindegyik szabad királyi vagy bányaváros, — a ncmesi

birtokaitól más nemeseknek mddjára kiállítandókon tul, — az illetd vármegyé-

nek kebelébe üsszesen egy, általa élelmezendd , lovast, és minden kaputól hat

gyalogot állítson, az 1741 : 63. czikk szerint városoktól kívánható lovasoknak

állításától és 100 forint fizetésétdl azonban azon feltétel alatt felmentetvén,

hogy ezek helyett ottbon a bensd bátorságnak fentattására fegyveres csapato-

kat tartani küteleztessenek. — 9) Hogy a hajdúvárosoktól a nádor, mint az or-

szágnak fdkapitánya , az általok kapuszám után állítandd gyalogok helyett tet-

szése szerint aránylagos számii lovasságot , melyre lakosai bajlanddk , kíván-

hasson , és bogy ugyanezt tehesse a jászokkal és kúnokkal is , de hogy azután

ezek a lovasság által reájok báramló tehernek nagysága miatt ezen háborúnak

lefolyása alatt a további lovaskatona-állítástól menttek legyenek. — 10) Hogy

a fenérdeklett mód szerint kiállítandó lovasság, valamint a gyalogságis, melyet

ruházattal ugyan a türvényhatóság, fegyverrel és más szükséges hadiszerekkel

ó felsége ingyen látand el, a kerületi rábornokok által kitúzendn helyen és határ-

iddben, az 1681:46. czikkben kijelült, vagy a vármegyének mérséklése szerint

meghatározandd büntetés alatt megjelenni és szemlére kiállani, és ezen alka-

lommal, ha a szükség megkívánná, a felkeld mind lovas mind gyalog sereg or-

szágon-kivúlre is menni küteleztessék, ezen esetben azonban alovasságnak tar-

tásárdl a király ingyen gondoskodjék. — 11) Hogy a felkeld seregnek kültsé-

geit füdüzendd pénztárnak alapítására a kebelbeli nemességre a vármegyék a

szükséges pénzüsszeget aránylagosan vessék ki , természet szerint tekintettel

levén azokra, kik tulajdon kültségükün kelnek fel, vagy felkeldt állítanak, a

másokért felkeld szegényebb nemeseket pedig teljesen felmentvén. — 11) Hogy

a kiállított gyalogságot az illetd hatóság egy hónapi zsolddal lássa el ; annak to

vábbi ellátásáról pedig a kir. pénztár gondoskodjék. —■13) Hogy a vármegyék-

nek zászlója alatt táborba szállandd felkeld sereg a jó rendnek fentartása végett

a nádortól veendd útasítás szerint csapatokra és századokra osztassék, és ezek,

a hatóságok küzelségének és nyelveknek tekintetbe vételével, ezredekbe és zász-

lóaljakba alakíttassanak — 14) Hogy a tiszteknek, kik a seregrendbeliekkel
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egyenld ranggal bírandnak, kinevezése alovasságnál általánosan, a gyalogságnál

pedig századosig, az ¡Meto vármegyék mellett legyen, fdleg egyébiránt olyak levén

választandók, kik sorezredeknél vagy az eldbbi felkelésben már tisztséget visel-

tek; a gyalogsági türzstiszteket pedig született magyarokból, az ezred kiállításához

járúlt vármegyéknek kijelelése mellett, a nádor nevezze, valamint szinte a meg

ürúlt tiszti helyeknek betültése is hasonld kijelelés mellett dt illesse; végúl ake-

rületi tábornokoknak , és mind az ezek mellett mind az ország fdkapitányának

oldalánál leendd fdtisztikarnak kinevezése, valamint a felkeld seregnek ágyúk-

kal s más badiszerekkel és szekerekkel ellátása, s mindezeknek élelmezése is a ki-

rályhoz tartozzék. — 15) Hogy a lovasságélelmezésének, melyet ezen ízben a ren-

dek magokra vállaltak, künnyítésére , azon batóságok, melyeken az átmenend,

kenyeret, zabot és szénát a katonarendszabályi, de kész pénzzel fizetendd árron

szolgáltatni küteleztessenek , sdt kenyeret és zabot ezen lovasságnak d felsége

a kir. tárházakból is adasson, szénával pedig azt a tábori fdbiztos lássa el, a ba

tóságok azonban a küzülük táborba szállandd legénységnek és lovaknak három

hdnapra szükséges gabonát, zabot vagy árpát a kir. gabonatárakba, a szénának

pedig árrát a tábori fdbiztosnak eldre beküldeni, és ennek azilletdleges veszte-

séget (deperditát) , mihelyest arr<il értesíttetendnek , megtéríteni tartozván. —

16) Hogy a hatóságok gondoskodjanak, miszerint élelmi szerek a táborba bd-

ven szolgáltassanak ; minek künnyítésére azok , kik a táborba élelmi szereket

viendnek, minden vám és harminczad aldl felmentetnek. — 17) Hogy a felkeld

sereg ellátására bozandd rendeleteknek kelld teljesítése végett d felsége a tar-

tományi biztoságoknak fóigazgatóját fdtáboribiztossá nevezze , és mellé elég-

séges személyzetet adjon. — 18) Hogy a nádor a fegyverreli bánásnak egyen-

ldsége végett ugyan a katonarendszabályokat anyanyelvre fordíttassa, és a tür-

vényhatdságoknak küldjemeg; a szükséges fegyelemnek fentartására pedig ha-

zánk türvény eivel egybehangzó katonai türvényeket készítsen, s azokat a kerülcti

tábornok által hirdettesse ki, és a vármegyék által az 1741:63. cz. 31 -dik§-ának

értelmében nevezendd tisztviseldk a felkeldknek kjhágásait ezek szcrint summás

perrel itéljék. Végre — 19) Hogy az 1741 : 63-dik czikknek minden pontjai,

melyek a jelen türvényczikk által módosítva nincsenek, ezep alkalommal is

tényszabályúl szolgáljanak.

A 2-dik ágazat, mely által d felsége beleegyezik abba: hogy a kapcsolt

országoknak felkelésérdl az 1741 : 59-dik czikknek gondoskodása erejében ma-

radjon, s az a szerint rendezett felkeld seregük a mostani rendkivüli kürülmé-

nyekben a nádornak parancsaitól függjün , és a gyalogságnkon kivül a bandé-

riumi lovasságukat is a bevégzett szemLe után ez ízben szinte a kir. kincstár

lássa el.

A 3-dik ágazat, mely az 1802:6., 1792.12. és 1791:35rdik czikknek

gondoskodását minden újítások nélkül jüvd országyúlésig kiterjesztl
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A 6- és 7-dik ágazat, melyek küzdl amabban Csartorinszky Ádám herczeg,

emebben pedig Detours Ferencz grdf, Lilien Jdzsefbárd, Osorio Bukovszky

Márton grdf, és Wehring Gellért, — Csartorinszky herczeget és Buchovszky

grdfot illetdleg Mátyás VI. türv. 32-dik czikkében kivételt téve , — mindjárt

kitund érdemeikért taksafizetés nélkül honfiúsíttatnak.

A 8-dik ágazat, mely eldadja, mikép a terbes háborúnak jelen kürülmé-

nyei miatt az 1791-ik évben rendelt országos választmányoknak munkálatai és

az országnak sérelmei fel nem vétetbetvén , s azoknak felvételét a jüvo, tür-

vényes idejének lefolyta eldttis, ba a kürülmények megengednék, tartandd

országgyúlésre halasztani szükséges leven, a nemzetnek fdkívánatait illetdleg a

nádor ugyan küzbenjárását, a király pedig azoknak kegyelmes méltánylását

megigérték.

//. Aliando szabályúl hozott rendeletúek .

Az 1-sd ágazatnak 17-dik §-a, melyben a czímeres nemesek, hogy felke-

lési kütelességüket készebben teljesítsék , az 1723:6*dik czikk által rendelt

bázi pénztárbai taksáltatás alól ürükre felmentetnek.

A 4-dik ágazat, mely a magyar nyelvnek eldmozdítására küvetkezdket

rendeli : 1) Hogy a kir. felséghez teendd felterjesztések már ezen országgyúlés-

ben latín és magyar nyelven szerkeztessenek. —■ 2) Hogy a türvényhatóságok

a magyar kir. udvari cancelláriához szinte latín és magyar nyelven szerkesztve te-

hessék felterjesztéseiket.— 3) Hogyaz azt óhajtó türvénybatóságoknak szabad

legyen a kir. helytartdnácscsali levelezéseikben, valamint itélettéleikben, és el-

járásaikban is az anyai magyar nyelvvel élni , és a helytartdtanács az ily , hoz-

zá hazai nyelven írd torvényhatóságoknak ugyanazon nyelven feleljen ; a kir.

curia mindazáltal a magyarúl vitt és bozzá felebbezett perekben még most

magyar nyelven itélni ne tartozzék. — 4) Hogy d felsége a magyar nyelvet

Magyarországnak határai küzt rendes tanulmányok küzé helyezd 1792 : 7-dik

czikknek sikert szerezni kegyeskedjék.

A 5-dik ágazat, mely az ártatlanok hamis bevádlásainak elhárítására ren

deli: 1) Hogy a feladdk, miszerint a hamis feladásnak eseteiben illd büntetés

alá vettethessenek, magokat mindenkor nevezzék meg, küvetkezdleg a névte-

len beadásokra semmi eljárás se tétessék. —■ 2) Hogy a vármegyék,— mi a baza-

fiakra nézve az 1649:42. a sz. kir. városokra nézve pedig az 1715:36-dik czikk

által már tiltva van, — királyi biztosoknak küldése által ne terbeltessenek

rendkivüli s az elkerülbetlenúl megkívánó eseteken kivül, és akkor is kir. biz-

tosokká a vádlottaknál kisebb rangú személyek ne neveztessenek. Továbbá,

hogy az ily kir. biztosok a nyomozást ne csak a bevádlott ellen, banem egyenld

gonddal annak részére is tegyék, az ellenük harczoló okiratokat velük ne cson-

kán, hanem egészen a tanúknak neveikkel és vallomásaikkal együtt küzüljék, s
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a tamík elleni kifogásaikat fogadják el. — 3) Hogy a bttntetést kívánd kihá-

gásokrdl bevádlottak tiszti-ügyészi perbe fogassanak , s büntetéseiket , melyek

küzé a hívatalviselésrei képtelenség is tartozik, a türvénynek szokott útján ve-

gyék, fenmaradván a felségsértéssel vádlottak befogatása iránt azon királyi jog,

melynél fogva ó felsége az iránt perbefogatásuk eldtt is oly rendelkezést tehet,

mindt a küz álladalomnak bátorsága és türvényeinknek rendelése megkíván.

5. §. Az ütiidik torvényleveléról.

Ötüdik türvénylevele az 1807-dik évi aprílis 5-dikére birdetett budai or-

szággyúlésnek múve, ugyanazon évi december 15-dikén Budán kült, s a ki-

rálynak és ország rendeinek eldszavain túl, melyekben a szokottakon fülül ezen

országyúlésnek fd czéljáúl mind a király mind a rendek az álladalom folytonos

hadak által meggyengúlt belsd erejének belyreállítását, és a haza boldogságá-

nak hosszú évsorokrai szilárdítását kitúzüttnek mondják, és a rendek azon tul

ezen országgyúlésnek egybehivásában a királyi felség békebeállás esetére adott

szavának beváltását is elismerik , — a királynak szentesítd zárszavából és 3!$

ágazatból áll , melyek küzdl ;

/. Ideigleni vagy csupán пaр szükséget"t érdekló rendeletúék ;

Az 1-sd ágazat, melyben országunk rendei a dolgoknak létezd rendkivüli

állásában , minden abból húzható küvetkeztetés nélkùl , ünkéntes segedelemkér

pen 12,000 újonczot ajánlanak küvetkezdfeltételekkel: 1)Hogy azok ne részen-

ként, banem egyszerre, minél elébb, és pedig telen állíttassanak ki, és küzibük

zsidók is bevétessenek. — 2) Hogy a bevételben ne az alak és mérték, hanem

a testi alkat vétessék tekintetbe, s jelesúl 5 lábnyi magasságúak is, ha egészsé-

gesek és izmosok, s még 24-ik évüket be nem tültütték, küvetkezdleg nüvésok.-

hüz remény van , befogadtassanak. —<- 3) Hogy a beállító tiszteknek szabályúl

az 1802-dik év dta divatozd útasítás szolgáljon, s abban kijelelteknél cseké-

lyebb testi hibák miatt az állított újonczok vissza ne vettessenek. — 4) Hogy

a mik 1802-ik évben az akkori ujoncz-állítástóli kivételek, s a kiállításnak mód-

ja, és a kdborlók iránt rendeltettek, mennyire ezen országgyúlés által meg nem

változtattak , most is tartassanak meg. ■—• 5) Hogy ezen ünkéntes újonczajánr

latból ezen újonczok akármikép megfogyandd számának betültésére küvetkezés

ne húzassék. — 6) Hogy ezen 12,000 újoncznak kiállítása után a toborzái

tüsténtvisszaállíttassék, és a magyar ezredek jüvdre toborzás útján egészíttesser

nek ki. — Továbbá, a toborzások czélszerúségének s katonaságbai ünkéntes

beállásnak eldmozdítására a rendek ugyane türvényczikkben eldszür ugyan a

felpénzeknek felemelhetése végett az eddigi toborzási pénztárnak gyarapítására,

a küzadóra nézve felállított óvatékok és külün viendd számadás mellett 200,000
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forintot ajánlanak; azután pedig a királyt kérik, miszerint azokat, miket a to-

borzás hiányainak orvoslata iránt az 1791:66-dik czikkben eldadtak, méltány-

lani, a magyar ezredekbe oly fel- és altiszteket, kik az alattok álld legények-

nek anyai nyelvüket ertik, nevezni, s azoknak, valamint a véghelyieknek ve-

zérletére is az 1791:9-dik türvényczikknek értelmében született magyar tábor-

nokokat, s türzs- és egyéb tiszteket állítani, s a hadi érdemeket czimercs leve-

lek , sdt jószágadományzások által is jutalmazni méltóztassék. Végre a katona-

ságba állottaknak vagyonát otthon árva-vagyon gyanánt ingyen kezeltetni , a

húszévi szolgálat után haza bocsátott katonákat, noikkel és velük egykenyéren

éld gyermekeikkel egyutt a fejaddtd) s minden küzmunkától vagy levélhordás-

tól felm"entetni , a mesterségtudókat remekkészítés után a czéhbe ingyen befo-

gadtatni s a mesterségtdli addtól felszabadíttatni, és az ily katonáknak árváit

az árva- vagy szegényintézetekhe felvétetni rendelik.

A 2-dik ágazat, melyben a rendek d felségének minden ingatlan jdszágaik-

ból, vashámoraikbdl , vasolvasztókályháikbdl, vasbányáikbdl , timsdfdzéseikbdl,

gyáraikból, s királyi és másfélc haszonvételeikbdl jard tiszta jüvedelmeiknek

hatod, továbbá épületeik és ingó jdszágaik értékének, s tiszti fizetéseiknek, és

kamatlehúzást nem szenvedd készpénzeiknck századrészét , és pedig adóssága-

iknak, — melyekre nézve megis ezen évben száztóli egyforint kamatot belfüldi

hitelezdiknek ugyan lehúzhatnak , külfüldiekre nézve pedig adórészükbe be-

számíthatnak , — tekintetbe vétele nélkül, két félévenkénti fizetendd segede-

lempénzképen felajánlják, és ezen teher aldl csak az úrbéri szolgálatot tevd

vagy megváltó addzd jobbágyokat, s hazas és házatlan zselléreket, továbbá a

küz vagy lelkészi épületeket, templomokat, istcni szolgálathoz tartozd szere-

ket, a kórházaknak, árvaházaknak, s jószágtalan férfi- vagy ndszerzeteseknek

tókepénzeiken kivüli értékét, végre a hadikészületeket, künyveket, ruhadara-

bokat, s házi és gazdasági szereket veszik kí.

A 16-ik ágazat, mely eldadja a király az iránt teendd rendeletének igére-

tét: hogy azon türvényhatóságoknak, melyek akár ófelsége katonaságának akár

asegédseregnek élelmi szereket piaczi árroknak megtérítése iránt adott biztosí-

tás mellett szolgáltattak, ha aztaszabályúl tett bizonyítványokkal igazolják, az

igért megtérítés teljesíttessék, sdt hogy az ily bizotmányoknak hiányában más-

féle türvényszerúek is tekintetbe vétessenek.

A 18-d¡k ágazat, melyben a király azon türvényhatóságoknak kérelmére,

melyek H. Jdzsef alatt az úgynevezett concurrentiális és deperditális alapér-

tékhez pénzüsszegeket adtak, és azok iránt magokat kármentesíttetni kérik,

azt nyilatkoztatja: hogy magának azon pénzek mennyiségérdl a belytartó-

tanács által tudosítást adatni, és azután ezen kívánatra is tekintettel len-

ni fog.



TÖRVENYEINK TÖRTENETE 1740—1848. 105

A 19-dik ágazat, melyben a rendeknek az iránt tett panaszára, hogy a

tulajdon és házi népôknek szükségére behozott vagy kivitt magyar termékektól

az ausztriai, styriai és morvaországi vám-és barminczadi hívatalokban azi 630:

17. 1662:46. és 1723:24-d¡k türvényczikkeknek ellenére taksáltatnak, a király

arrdl gondoskodni igérkezik: bogy azon türvényeknek, névszerint az 1723:24-

dik türvényczikknek elégtétessék.

A 23-dik ágazat, mely az ország lakosai szabadalmainak véghelyekbeni

védelmére rendeli : 1) Hogy a nemeseket, városi polgárokat, és más kiváltsá-

golt személyeket a véghelyi katonai fdnükségek gázlókon, útivámokon és ré-

veken hazánk türvényeinek ellenére ne terbeljék, és d felsége hazánknak ez

iránti türvényeit tartassa meg. — 2) Hogy azok, kik gabonát visznek, és illetó

polgári hatóságaik útilevelével ellátva vannak , a katonai fdnükségektól más

útileveleket váltani ne tartozzanak , fenmaradván mégis azon esetre , ha a kül-

bátorságnak kürülményei mást kívánnának, ó felségének szabadon rendelke-

zési joga.

A 24-dik ágazat, melyben grófSzéchényiFerenczkir. fdkomornoknak azon

bdkezúsége, melyel bô és válogatott künyvtárát, ritkább pénzeknek, jelesb csa-

ládok czímereinek, füldabroszoknak, képeknek és kéziratoknak általa szerzett

gyújteményeivel együtt, a magyar nemzetnek használatárateljesjoggal átenged-

te, és így a felállítandd nemzeti muzeumnak alapküvét letette, ürük emlékúl

beczikkelyeztetik.

A 28-dik ágazat , melyben az országnak mindegyik kerületében egy-egy

országos választmány neveztetik, mely küteleztessék, eldszür ugyan a tobb ha-

tóságokban kebelezett helységeket, meghallgatván eldre atürvénybatóságokat és

füldesurakat, nem sikerúlvén az egyeztetés, a jognak és méltányosságnak szem-

mel tartásával egy türvényhatóság alá helyezni, és az ily helység addjának azon

részét, melyet eldbb máshová fizetett, új türvényhatóságának pénztárába át-

tegye, azntán pedig jüvd országgyúlésben eljárásárdl jelentést tegyen, mely a

türvényhatóságoknak biztosítására türvényczikkbe iktatandd leend.

A 29-dik ágazat, mely a Heves és Borsod vármegyék küzütt régóta tartó

hatósági viszálkodásoknak elegyenlítésére rendeli: hogy az eldbbi ágazat-

ban nevezett tiszáninneni országos választmány Egert egészen, oda értve a

folyón túli részét, valamint Szdlldske, Czegléd, Tihamér és Al-magyar pusz-

tákat is, Heves vármegyéhez csatolja, ésBorsodnak Heves által egyetérd cserét

adasson. Továbbá, hogy Egernek eddigleni külün kapuszámai Heves vár-

megyéjéihez csatoltassanak , küvetkezdleg Egerre az add tübbé ne külün ka-

puszámok szerint, hanem más Heves vármegyei helységeknek módjára ro-

vassék.

M. TUD. AKAD. ÉVK. IX. 14
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A 30-d¡k ágazat, melyben a Bács, Verdcze és Szerém vármegyék küzt

Zsiva vidéke és néhány dunai sziget iránt fenfurgó peres határkérdéseknek

igazságos elitélésére egy országos választmány neveztetik.

A 31-dik ágazat, melyben az ország határainak elegyenlítését tárgyald 1802:

26-dik czikknek batározatai megújíttatnak, és mivel az Ott kinevezett határbiz-

tosok küzdl néhány elhalt vagy más alkalmazást nyert, helyükbe mások nevez-

tetnek. Végre eldadatik : hogy d felsége további üsszcütküzéseknek megeldzé-

séreMáramaros vármegye, ésa második oláhezred küzt határjárást rendelt, oly

meghagyással , miszerint az ezen eljárással megbizandók a peres határoknak

elitélésébe ne avatkozzanak , és a határjárásrdl készítendd okiratba e szavakat:

„Magyarország és Erdély határainak sérelme nélküT' beigtassák.

A 32-dik ágazat, mely eldadja : mikép az országnak sok dolgait, és a ren-

deknek tobb kívánatait ezen országgyúlésben felvenni, és illdleg tárgyalni nem

lehetvén, d felsége azoknak a türvényes ido alatt egybehívandd legküzelebbi

országgyúlésen teendd felvételét, és elintézését megigérte.

II. Aliando szabályúl hozott rendeletúek :

A 3-dik ágazat, mely az 1805:3., 1802:6., 1792:12. és 1791:35-dik

czikkeknek gondoskodását ismét a juvd országgyúlésig kiterjesztvén, a kilen-

czednek kivétele iránt az 1802:7-dik czikknek rendeletét megújítja, azon hoz-

záadással : hogy a szdldmiveldk egész termésüket a kilenczedeld házhoz vinni

sehol, még oly helyeken se kényszeríttethessenek , hol az szüretkor egyenként

szokott kivétetni, hanem csak a szdldhegynek színe eldtt kijelelendd termés-

részt tartnzzanak oda bevitetni.

A 4-dik ágazat , mely által Fiume városa és kikütdje, mely Mária Teréziá-

nak külün oklcvele által az országba bekebleztetett , az országhoz tartozdnak

nyilváníttatik, és a fiumei kormányzdnak ugyan a fórendek, Fiume városa kü-

veteinek pedig a karok és rendek táblájánál ülés és szavazat adatik.

Az 5-dik ágazat, melyben rendeltetik : 1) Hogy oly árúktól, melyeknek

külfüldrdli behozatala meg van engedve , s melyeket jüvdre Magyarországba

is egyenesen behozni szabad leend, az ürüküs német tartományokon áthozata-

luknál az úti vámon tul egyéb vám ne vétessék, és az ily árúkat az e végre fel-

állított magyarországi harmiuczadi fdraktárakban lehessen megharminczadoltat-

ni. —^ 2) Hogy az ausztriai német tartományokban a magyarhoni árúknak és

termékeknek kivitelénél emésztési add fejében kívánni szokott pénzbeli letétel

helyett a kivivdktól ezután csupán elégséges biztosíték is elfogadtassék.

A 6-dik ágazat, melyben a gabona kivitelének nagyobb biztosítására d fel

sége a rendeket biztosítja az iránt: 1) Hogy a gabonának kivitele az azt szük-

ségeld álladalmi legfontosb okok nélkül meg nem fog tiltatni. — 2) Hogy a ga-

bona-kivitelre nézve Magyarország iránt egészen azon elvek fognak, melyek a
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tubbi üioküs tartományok iránt , megtartatni. —. 3) Hogy a gabonakivitelnek

netalán fenyegetd éhség veszélye miatti megtiltásárdl szó leendvén, d felsége as

iránt magyar dicasteriumait eldre meghallgatandja. — 4) Hogy d felsége ren-

delkezést teend , hogy gabonát kivivdktdl a kiviteli harminczadon és útivám-

vagy révbéren ttíl semmiféle taksa ne vétessék.

A 7-d¡k ágazat, melyben d felsége az iránti gondoskodását igéri : hogy a

borkivitel az eddigi kedvezésekben ezután is részesúljün, és a magyar borok-

nak Ausztriába bevitele a Dimán és a kültartományokba kivitele vizen, és pe-

digausztriai borok bizonyos mennyiségének kivitelérei küteleztetésnélkül meg-

engedtessék. Továbbá kinyilatkoztatja: miszerint már arrdl is intézkedést tett,

hogy a magyar borok külországbai kiv itelénél az emésztési arló fejében leteendd

pénz helyett elégséges biztosíték is elfogadtassék.

A 8-dik ágazat, melyben a perlekedésnek gyorsításárarendeltetik : 1)Hogy

a pervédmásolással éló visszavont perbeli eldadásait ugyanazon napon, a ki-

rályi- vagy báni-táblánal pedig három nap alatt pdtolja, máskép a türvényszék

visszahúzását érvényttlennek tekintse. — 2) Hogy a tilalommal (Prohibita)

éld okait a jüvd türvényszéktartás alatt is eldadhassa* de ha a tilalommal élés

utáni második türvényszéki iddszak alatt sem adná azokat eld, tilalma annak

nyolcz utdlsó napjaiban bírdilag visszavettessék. — 3) Hogy ezután a vissza-

úzéssel éld is, ha tettét eléggé nem igazolhatná, az ellentállásrdl hozott 1792:

16-dik czikknek mintájára, az 1729:33-dik czikkbeli büntetésen túl, a vissza-

nzésnek napjától bevett jüvedelmeknek és kültségeknek megtérítésében marasz-

taltassék , a már érdemükben lefolyó hosszúperek mindazáltal még a régi tür-

vényeknek rendelése mellett hagyatván. — 4) Hogy az into- vagy idézdlevél-

nek átadása csak akkor tartassék türvényszerúnek , ha a levél vagy magának

az érdeklett személynek, vagy valamely hatdsága alatt álldnak kezébe nyiijta-

tott, vagy ha ünmaga személyesen fel nem találtathatván, és hatósága alatt álló

egyéne sem levén , házának kapujára a bírdnak , esküdtnek , vagy jegyzdnek

jelenlétében felszegeztetett, és hogy valaki hatósága alatt állóknak csak annak

jobbágyai vagy zsellérei s azoknak feleségeik, továbbá szolgái, szolgálóleányi,

és még atyai hatalma alatt levd türvényes korú gyermekei tartassanak. — 5)

Hogy az idézést bármily perben és bármely türvényszék hez egyedúl egy szol-

gabírd vagy esküdt, avagy kir. táblai jegyzd, és külünosen a kerületi táblához,

úriszékhez, sz. kir. városi vagy privilegiált mezdvárosi tanácshoz annak illetd

írnokaisérvényesen megtehcsse; bírdi intéseket vagy eltiltásokat ellenben csak

a szolgabírd egy esküdttel, vagy egy királyi-, s illetdleg báni-táblai jegyzd te-

hessen, a szolgabírdra és esküdtre nézve azonban a kiküldetés szükséges nem

leven. —^6) Hogy egyformaság végett a keresetilevél ezután ne a küzünséfjnek,

hanem egyenesen a felvett bírdnak nyújtassék be, és az minden további kikül

detés nélkül bírdi tisztében járjon el.

14*
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A 9-dik ágazat, mely a kir. tabla balmozott munkáinak részint gyérítése,

résziiit gyorsabb bevégezhetése végett rendeli: 1)Hogy akir. táblánál a fülebb-

viteli fenyítd-perek két ugyanazon iddben elnüki intézkedés szerint egybeüld,

s kilencz-kilencz—ha szükséges lenneaz e!nük által helyettesítéssel pdtlandd—

tagokból álld külün tanácsban itéltessenek, az itéletnek kihirdetése azonban az

egész táblának ülésében teendd leven. — 2) Hogy. a báni táblátdl és tárnoki

széktdl fülebbezett perek ezután a kir. tabla eldtt teendd perfelvétele eldrebo-

csátása mellett annak eldadói által egyenesen s küzvetlenúl a hétszemélycs-

tábla eldtt adassanak eld, és csak ott vizsgáltassanak át. —■3) Hogy a tübb vár-

megyékben fekvd zálogok perében ezután az azokat magában foglald kerület-

nek, vagy ha tübb kerületekben volnának á zálogos jószágok elszórva, a felpe-

res által kozülük választanddnak táblája, a zálogátruházási perekben pedig a

vármegyei bírdság, vagy ha a jószágok tübb vármegyékben léteznének, szinte

az illetd kerületi tábla bíráskodjék. Továbbá, bogy mind a két rendbeli perek

ben a fülebbvitel a kerületi táblától vagy illetdleg a várjrfegyei küztürvényszék-

tÓl csak birtokon kivül türténjék. — 4) Hogy ha a hétszeirijíyes-táblánál valamely

pernek elsd bírdsághozi tisszaküldése szükségesnek találtatnék, azt ezen fdtür-

vényszék is oda visszaküldeni tartozzék.

A 10-dik ágazat, mely a persor iránt rendeli: 1) Hogy a kir. tábla eldtt

indífottperekrenézveaz eddig divatozott persor megszüntettetvén, ezután a per

nek kora azon naptól számíttassék, melyben a per iigydüntd, vagy per érdemét

érdekld, habar csak kereset, felperesség, perút vagy bírdság kérdésében ho-

zandd itélet alá bocsátatott. — 2) Hogy a fülebbvitt perekben a kir. tábla eldtti

felvételoknek napjátóli sor foglaljon helyet; a máskép birtokon kivül fülebbvi-

hetd perek azonban, ha birtok mellett átküldd parancs segedelmével hozattak

a kir. táblához, eldlegesen soron kivül vétessenek átvizsgálás alá. — 3) Hogy

minden türvényszéki iddszaknak végén mind a tablai, mind a fülebbviteli per

rekre nézve persor készíttessék , és szigorúan megtartassék.

A 11-dik ágazat, mely a másodszori ellentállást jüvdre eltürülvén, rendeli:

hogy a másods/or ellenszegüld ellen az itélet hatalomkarral , — mely a végre-

hajtó bírdnak kérelmére azon vármegyének küz gyúlésébdl, melyben a végre-

hajtásnak tétetnie kell, mindenkor határozandd, —■ hajtassék végre , és ily

esetben a hatalomkarral teendd végrehajtásnak kültségeit is a vesztes fél meg-

téríteni tartozzék ; de viszont ha a végrehajtást igazíttató perben itéletileg úgy

találtatnék, hogy a végrehajtás a keresetilevélen vagy itéleten tul kiterjeszte-

tett, a gydztes félnek mind az iddküzben bevett jüvedelmek, mind a kültségek

oda itéltessenek.

A 12-dik ágazat, mely a megbukott akár nemes akár nemtelen addsokat

bukásuknak igazolására szoríttatni, és csalárdságuk akár vagyonuknak eltitko-

lása, akár hitelezdiknek kárára intézett kereskeddi múküdésük, akár pazarló
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életmddjok által bebizonyodván, búntársaikkal együtt tolvajok gyanánt büntet-

tetni rendeli, s mint érdemetleneket ajó lelkú bukottaknak kereskedésük vissza-

állításához nytíjtatni szokott jótéteményre , hitelezdik iránt, még teljesen ele-

get nem tesznek , üriikre lekütelezctteknek nyilvánítja, és ha késdbb vagyon-

hoz jutnának, ellenük a h. t. 3. r. 28-dik czímét alkalmaztatni határozza.

Л 13-dik ágazat, mely a rüvid útú visszahelyezésrdl szdló 1802:22-dik

czikket küvetkezd rendeletekkel bdvíti: 1) Hogy az alispán eljárásának meg-

kezdcse eldtt az ellenfélnek megjelenésre az 1613 : 34-dik czikk szellemében

elégséges határnapot túzzün ki, és a feleket hallgassa ki. — 2) Hogy kisúlvén

az elfoglalásnak valdsága és türvényellenessége, a folyamoddt az iddküzben be-

vett jüvedelmeknek, s az elfoglalás tettébdl származott károknak, oda nem ért-

ve mégis a meggátolt nyereséget, és a kültségeknek megtérítésébe is helyezzo

vissza. — 3)Hogy az elfoglalt ingó jószágokra nézve, ha azok jelen nem levén,

vissza nem adathátnak, az alispán azon esetben ugyan, ha azok felemésztettek,

vagy mar elidegeníttettek, az elfoglald által azoknak lelkiismeretes becsúárát

téríttesse meg; azon esetben pedig, middn azokat az elfoglald más türvényha-

tóság alá átszállította , az általa megitélt visszahelyezésnek végrchajtását azon

hatrísághoz intézett megkeresd levele által eszküzültesse.— 4) Hogy az alispán

ezen rüvid úton jogkérdésbe ne bocsátkozzék, hanem csak a birtokban lételnek,

és a tény mindségének kinyomozására szorítkozzék, s a visszahelyezést az el-

foglaltaknál továbbra ki ne terjeszsze. — 5) Hogy a visszahelyezésnek meggát-

lásában használandd hatalomkart mindenkor a vármegyének küzgyúlése hatá<-

rozza meg , s ugyanott türténjék az érdekeltség vagy más okok miatt visszahe

lyezést nem tehetó alispánok helyébe az ezen tételre szükséges helyettesítés

is. —• 6) Hogy a megsértett fél visszahelyezése után is türvény útján ellenfelén

nem csak a büntetést, hanem a hatalmaskodd tett által meggátolt nyereséget

vagy abból küvetkezett kárt , sdt ha rüvid úton a tettnek alkalmával türtént

kárra vagy kültségeire nézve sem mentesíttetett volna teljesen , ezen hi-

ányoknak pdtlásait is kereshesse. — 7) Hogy a rüvid úton elmarasztalt fél , ha

magát terhelve érzi, szinte akár folyamodás akár per útjával élhessen, jelestü a

károk , jüvedelmek és kültségek iránti helytelen elmarasztaltatásra nézve kár-

mentesítést, az egész visszahelyezés helytelenségének esetében pedig vissza

helyezést kérd, s lehetségig Iegrüvidebb iddben elitélendd, s fülcbbvitelt csak

birtokon kivül engedd pert használhasson. Végre ugyane türvényczikk a határ-

napnak kituzésérdl tett rendeletét ahatárbeli viszálkodásoknak az 1802:23-dik

czikk szerinti elintézésében is megtartani parancsolja.

A 14-dik ágazat, mely a hiteles káptalanoknak és conventeknek levéltá-

raik minél eldbbi lajstromozását és az okleveleknek épen tartását kütelességúl

teszi, és az I765:11-dik türvényczikknek büntetését a lajstromozásnak elmu-

lasztására is kiterjeszti.
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A 15-dik ágazat, mely által a nádornak és országbírájának levéltárai Bu-

dán az ország levéltárának épületében , a személynüké , s nádori és országbírdí

itéldmesterekéi pedig a kir. curia levéltárának helyén Pesten, külün zárok alatt

tartatni rendeltetnek.

A 17-dik ágazat, mely rendeli: hogy haaz érdekeltetdknek nagyobb része

vízáradás elleni építményeknek tételébe megegyezne, a megegyezdk ne kény-

szeríthessék ugyan a részt ven ni nem akardkat a kültségekhüzi addzásra ; ter-

vüket mindazáltal az illetd türvényhatóságnak és kir. helytartdtanácsnak eldre

nyert beleegyezésével és az érdekletteknek szinte eldre teendd kármentesítése

mellett tulajdon küitségükün létesíthessék , és a munka sikerúlvén, azon abból

szülemld haszon-részt , mely a kültségben részt nem vevdkre esik, mindaddig

zár alatt tarthassák, míg azok által a küitségek kipdtoltatnak.

A 20-dik ágazat, mely a futd-bomok általi károsítások ellen teendd válla-

latoknak eldmozdítására rendeli : 1) Hogy a futóhomokos küzüs tájaknak küz-

birtokosai a teenddk iránt meg nem egyezhetvén, azoknak részeiket, kik faül-

tetés vagy más alkalmas módok által káraiknak elejét venni kívánják, a vár-

megye által kérésükre kiküldendd alispán bírdtársaival a vállalatnak szükségé-

rdl meggydzddvén, rüvid útú visszahelyezésnek módjára jelen belsd birtokaik-

nak, a pusztákban pedig birtokrészeiknek aránya szerint, befoglalván a küzben

fekvd gyepes téreket is, füldmérdi kézzel szakaszsza ki, arra mégis egyszers-

mind gondosan ügyelve: hogy a faültetés, hol a legeld tigy is szúk, annak meg-

szorítására ürügyúl ne szolgáljon. Továbbá, hogy a beültetett tájékban a legel-

tetés mindaddig, míg a fák oly magasra nem ndttek, hogy a marha kártétel

nélkül küzüttük legelhessen , kisebb hatalmaskodási büntetés alatt tiltassék el;

az alattomos fafevágás vagy lehéjazás általi károk iránt pedig a fenálló türvé-

nyek teljesíttessenek.

A 21-dik ágazat, melyben az akármely okból türténhetd erddpusztításnak

meggátlására küvetkezdk rendeltetnek: 1) Hogy azok által, kiket érdekel , az

erddpusztítás iránt panasz tétetvén , a vármegye annak megvizsgálására tüstént

küldüttséget nevezni, ez pedig, bebizonyodván az, hogy a vádolt fél az erddvá-

gatásban azon módot, melyet az utánandvés megkíván, nyilván túlhágta, vagy

az erddt szükségnek esetén kivül a kisarjadzást elüld iddben vagy móddal vá-

gatta, vagy a kivágatás után a fatenyésztésnek szokott módjait alkalmazni el-

mulasztotta, vagy erddkiirtást más haszonvételre nem fordítható helyen tett, az

erddnek további vágatását erddpusztításnak büntetése alatt tüstént eltiltani, és

a vármegyének legelsd küzgyúlésében mind a felfüdüzüttekrdl jelentést tenni,

mind pedig a netalún szükséges erddzárnak módja, a nevezendd zárgondnok s

annak fizetése, és az erddvágatásnak zár-ideje alatt megtartandd szabályai iránt,

meghallgatván mind a feleket, mind az erdészetben jártasokat, és tekintetbe

vevén az erddnek mindségét, kiterjedését, és évenkénti tenyészését, vélemé
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nyét benytîjtani, — a türvényhatdság végre ha a küriilmények megkívánják, az

erddzárt megrendelni , és miket a kiküldüttségnek véleménye mellett czélirá-

nyosnak tartand, azonnal életbe léptetni tartozzék. — 2) Hogy a zár-alatti er

ddnek a türvényhatósági utasítás szerint tecndd vágatása se hagyassék az erdd-

nek unínal, hanem azt a zárgondnok tétesse, ki azonban a leyágott fát az erd6

urának átadni tartozzék, azon esetet kivéve, ha az erdd küzüs leven, a küzbir-

tokosok küzt a haszonvételbeni részesülés iránt semmi bizonyos kulcs sem lé-

teznék , és azok valamely ideigleni kulcsba sem akarnának beleegyezni ; mely

esetben a zárgondnok a levágott fát folyó áron eladni , és a bevett pénzt zár

alatt tartani küteles legyen, ttdajdon szükségeikre az erdd birtokosainak mind-

azáltal folyó áron fát adni , és pedig pénz nélkül is puszta feljegyzés mellett,

tartozván; de viszont az erddnek akár egyetlen egy akár tübb birtokosai is, fd-

leg ha az eldre ment pusztítás miatt az évenkénti vágatásnak helye nem lenne,

túzfabeli szükségeikre a lehullott vagy kidtílt fával, ha az arra elégséges, meg-

elégedni küteleztetvén. — 3) Hogy ha az erdd ura az erddzárt megsértené, a

zárnok felelet terhe alatt minden egyes esetet a türvényhatóságnak vagy legkü-

zelebb lakó tisztviseldjének bejelenteni küteles legyen; atürvényhatóságpedig,

nem tekintve a kárnak nagyobb vagy kisebb mennyiségét, ellene annyiszor, a

mennyiszer azt tenné , tiszti ügyészi pert elengedhetlenúl határozzon , s azzal

rajta az erddzársértésnek büntetését, — mely a perbeli kültségeken, a felperes

tiszH-ügyésznek munkadíján, és küzüs erddt illetvén a dolog, a küzbirtokosok

kárának megtérítésén túl, két harmadában a vármegyének küz szükségeire, egy

harmadában pedig a zárgondnokra szálló 200 forintban áll, — elengedhetlemíl

vétesse meg, és ha vagyonából elégtételt nem adbatna, dtet búnéhez mérendd

büntetéssel fenyíttesse ; a küzügyész pedig perét egy év alatt befejezni tartoz

zék. — 4) Hogy az erddzár mindaddig tartson, míg megszúnvén annak oka, a

türvényhatóság által meg nem nyittatik , vagy ha arányosító per folyik iránta,

ezen per be nem végeztetik. — 5) Hogy mikor és mikép legyen akár zár alatt

levd akár éves pagonyokra osztott erddben megengedendd a legeltetés , azt a

hatóság határozza meg, és ha ki az általa tilosokká tett évek alatt ott szánt-

szándékkal marhát legeltetne , mint erddpusztító a• most eldadott büntetés alá

essék, a kecskéknek tartását pedig a türvényhatóság, hol azt károsnak itélendi,

elkobzási büntetés és kármegtérítés alatt tiltsa el. — 6) Hogy a nem-szabályo-

zott küzüs birtokú erddnek, fúzesnek, vagy bokrosnak bármelyik küzbirtokosa

annak arányos felosztása és zár alá vetóse iránt a türvényhatósághoz folyamod-

hassék, mely azt, — kivéve ha azt a birtokosok küzütti eldbbi szerzddés vagy

erddszabályozás gátlaná, — mindenkor megrendelni küteles; de viszont a tübbi

küzbirtokosoknak szabad legyen az arányosító pert azonnal a zár alá vétel

után megkezdeni; mely per lefolyásának gyorsítására ugyane türvényczikk

kovetkezdket rendeli: à) Hogy a felperes, mihelyest a pert megindítani szán<
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dékozik, bejelentvén a vármegye küzgyúlésének ebbeli szándékát, a peres er-

dót méresse fel , és annak a küzbirtokosság kültségén készítendd rajzát a per-

nek kezdetén benyújtani iparkodjék, — a felméretésben dt háborgatni, annyi-

szor, a mennyiszer az türténnék, általa a háborgatdn megveendd kisebb hatal-

maskodási büntetés alatt, tilos leven, és az ellenszegülés folytatásában a hatd-

ság neki az ellenszegüldnek kültségén elégséges segéderdt adni tartozván. —

A) Hogy, mivel az erddnek használatához a helységnek tudva levd birtokosain

kivül néha másoknak is osztálybeli fentartásoknál, s iddküzben szülemlett ürü-

küsüdéseknél, vagy más jogczímeknél fogva joguk szokott lenni , rendes ün-

nepélyi módon csak a tudva levd birtokosokat szükséges türvénybe idéztetni ;

a tübbiekre nézve pedig elégséges a per felvételének batárnapját a helytartdta-

nácsnak kürlevele által küzhirul tétetni , és hogy ha azok erre meg nem jelen-

nének , és magokat a perbe , mi nekiek megengedtetik , késdbben sem avatnák

be, az itéletnek végrehajtását ellentállással ne akadályozbassák. Továbbá, hogy

ha a pernek lefolyása alattabirtokosokküzt változás türténnék, az i"ij birtokosok

minden megidéztetés nélkül perbe ereszkedni tartozzanak. — c) Hogy a felek

e perben nem csak a némely vármeg}•ében kitúzütt türvényszéktartás napjai-

ban , hanem az országos türvényszékek tartásának kirendelt egész iddszaka

alatt dolgozni kütelesek, s a pernek kifogó részében két szóváltásnál, a per

derekában pedig háromnál tübbet érvényesen nem tehetnek, s a bírd, vala-

hányszor szükséges, a íeleknek feleletadásra határozatilag határnapot szabni

küteles. — d) Hogy e perben semmi bírdi parancsnak, még a késleltetdnek

se adassék hely, kivéve az udvari cancelláriának eldre kért türvényszéki tu-

dósítás mellett adandd parancsait. — e) Hogy e perben a fülebbvitel a vár

megye küztürvényszékéhez birtok mellett, onnan pedig birtokon kivül tür-

ténjék, és az elitélt pert a bíráskodd alispán a vármegyének legelsd küzgyú-

lésében bejelenteni , s a vármegye azt legelsd küztürvényszékén átvizsgálni kü-

teleztessék. — 7) Hogy ezen türvénynek gondoskodása ne csak az egy határ-

ban, hanem atübbekben fekvd, de határjelek által el nem választott erddkrdl is

értessék. — 8) Hogy a türvényhatóságok az erddknek kímélése végett a jobbá-

gyokat arra szorítsák , hogy ezután az ingoványos és áradásnak kitett helye-

ken kivül , bármily épületeiket ne fából , hanem másféle anyagból készítsék , a

füldesurak úgyis ezennel a fának falakrai szolgáltatásától felmentetvén. — 9)

Hogy a jobbágyoknak a füidesúrengedelme nélkül teendd erddkiirtás testi bün

tetés és kiirmegtérítés alatt tiltassék meg, azon hozzáadással : hogy a máskép

tett irtományaikat a ftildesúr minden munka- s kültség-megtérítés nélkül tdlük

elvehetendi. — 10) Hogy ha a küzbirtokosságban az arányosítás már behozva

van ugyan, de a Iegeltetés kozüsnek hagyatott, minden küzbirtokosuak meg-

engengedtetik, miszerint ellent nem állhatván az elóbbi gyakorlat vagy szerzd-

dés, erddrészét vágásokra feloszthassa , s annak kivágott és nüvés alá vett ré
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szében a legelést, mennyire az ártalmas lehetne, eltilthassa, arra mindazáltal

ügyelni szükséges leven : hogy az ily erddkben se nagyobb kiterjedésú ter egy-

szerre tilalom alá ne vettessék, mint a szükséges legeltetés megengedi, se a

tilalom úgy ne tétessék, bogy a szabad és tilos téreknek egybevegyitése miatt

a legeltetés egészen lehetetlenné váljon.

A 22-dik ágazat, melyben a mértékek és pénzek egyenldségének létreho-

zása iránt rendeltetik: 1) Hogy az egyébféle mértékek eltürültetvén , 1808-iki

június 24-dikétól kezdve a pozsonyi akd, ül, rdf és mérd orszâgszerte egyedût

divatozzék, s mind az akd mind a méró 64 itczés legyen, a hegyalján mindaz

által a bornak szokásban levd hordonkéntj eladása azon hozzáadással, hogy min-

den hordd 2% pozsonyi akdnyi tartalmú legyen , meghagyatván. — 2) Hogy a

kádárok az ezen türvénynek kihírdetése után általok készítendd hordókat el-

kobzás büntetése alatt ne árulják eldbb, mintsem a hegybeli hatóság tartalmu-

kat megvizsgálta, és az azt kijelentó hatósági bélyeget, — a melyért fizetendd

taksát a türvényhatóság a helyeknek kürülményei szerint határozandja meg, —

reá nem sütütte, a biányos tartalmú hordókkal élés az 1659:71-dik czikki bün-

tetéssel, a kádároknak csalárdságát túrd eldljárdság pedig búnének mértékéhez

képest fenyítendd levén. — 3) Hogy, a tübbi forintfajok eltürültetvén, a pénz-

számítás mindenütt rhénes forintok szerint tétessék , s az e türvénynek meg-

szegdit a türvényhatóságok állapotjokboz képest büntessék.

A 25-dik ágazat, melyben a rendek ó felségének megküszünik azt, hogy

Drenovbrok, Krapje, Jeszenovacz és Puszka helységeknek a báni véghelyhez

és hatalomboz visszakapcsolását nem csak megigérte, hanem már tettleg is tel-

jesítette.

A 26-dik ágazat, mely által a boszniai vagyis diakovári káptalannak régi

hitelessége visszaállíttatik.

A 27-dik ágazat, melyben az 1791 : 61-dik czikk által bevett Buccari vá-

ros küveteinek a rendek táblájánál országgyúlési ülés és szavazat adatik.

6. §. A hatodik tiirvéiiyleveléról.

Hatodik türvénylevele az 1808-dik évi augustus 28-ikára hírdetett pozso

nyi otszággyúlésben hozatott, azon évi november 15-dikén Pozsonyban kült,

s a király és rendeknek eldszavain tul, — melyekben a szokottakon tul mind

a király mind a rendek egybehangzólag azt, hogy ezen országgyúlés a király-

nénak forrdn óhajtott koronázására bívatott egybe, és ez megtürténvén , fdleg

a hazának üdvét s védelmét, és a békének fentartását szorosban érdekldk vé-

tettek tárgyalás alá, adják eld, — a királynak szentesító zárszavából és 11 ága-

zatból áll; melyek küzdl:

M. TüD. AK.AD. ÉVK. IX. 15
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/. Ideigleni, vagy csupdn nap sziikségeire vonatkozó rendcletûek :

Az 1-sd ágazat, melyben a rendek Mária Luduvika királynénak, minde*

nek külünüs ürümére megtürtént ünnepélyes koronáztatása után , koronázási

ajándékkal kedveskednek, egyszersmind esedezvén : bogy azt kegyesen fogad-

ni, és a magyar nemzetet tanúsított kegyelmével ápolni méltóztassék.

A 2-dik ágazat, melyben országunk rendei ezen egy ízben, minden abból

jüvdre húzandd küvetkeztetés nélkül, a királyt jüvd három évre feljogosítják

arra: bogy ha ezen három évnek lefolyása alatt ojy hadierdvel megtámadtat-

nék , melyet a rendszerezett hadsereg fel nem tarthatna, és az ellenségnek be-

robanása hazánkat nyilván fenyegetné, országgyúlésnek egybehívása nélkül, a

veszély esetének egyedúl csak a nádomál , prímásnál és borvátországi bánnál

teendd küzlése mellett, az itt alább eldadandd modorban teljesítendd nemesi

felkelést hírdetbessen. E küvetkezdket rendelik pedig annak modorára nézve :

1) Hogy kihirdettetvén a felkelés, minden nemes és nemesi név alatt jüvd csa-

ládból , oda értve az országon kivúl , de mégis ausztriai ürüküs tartományok-

ban lakó honfíúsított külfüldieket is, egy tag személyesen táborba szállani tar-

tozzék, az atya és fiu vagy az osztatlan testvérek azonban, ha egy kenyéren

élnek , ezen alkalommal is egy családnak veenddk levén. — 2) Hogy a táborba

menni küteles tag, ha családjának évenkénti jüvedelme , az utólsd segedelem

alkalmával tett nyilatkozása szerint, ingó értékének század részével együtt

3000 forintra riig, mint lovas, egyébként pedig mint gyalog keljen fel, szabad

levén egyébiránt a gyalog felkelésre kütelezettnek is , ha ünkényt kívánná , lo-

vasúl felkelni. — 3) Hogy a lovasképen felkeldk, ■—■ a 2000 forintnál cseké-

lyebb jüvedelmúeket, kik a lótartást a felkelési pénztárból húzandják, kivéve,

— magokat minden szükségesekkel ellátni és élelmezni tulajdon kültségükün

tartozzanak; a gyalogképen táborozók ellenben erre csak akkor legyenek küte-

lesek , ha évenkénti jüvedelmeik legalább is 1000 forintra rúgnak , ellenkezô

esetben pedig az érdeklett pénztárból minden szükségesekkel és zsolddal js lát-

tassanakel. — 4) Hogy a személyes felkeléstól csak e küvetkezdk legyenek menr

tesek : a) Kik tagjaik vagy érzékeik hiánya, türddütt koruk , vagy folytonos

s súlyosb betegségük miatt táborozásra alkalmatlanok. — 6)Kiknek otthon ma-

radását nagyohb számú kis korú gyermekeiknek élelmezése a kebelbeli kikül-

düttségnek véleménye szerint szükségessé teszi. — c) Kik az egész nemzet-

ségre, nem pedig annak egyes ágára nézve, egyetlen egy fiúk. — d) A szerze-

tesek és más papi egyének, a bár mely vallásbeli lelkészek, — e) Az oly kirá-

lyi és másféle küz tisztviseldk , kiknek hívataluk helyébeni jelenléte , névsze-

rint a politikai és kamarai dicasteriumoknál levdkre nézve az elnüknek, vár-

megyéknél a küzünségnek s egyéb hatóságoknál az illetd eldljárdságnak kijele-

lése szerint, mindenkor és elkerülhetetlenúl szükségcs, oda nem értve mégis

a gazdasági tiszteket, valamint a tiszteletbelieket és a türvényszékieket is. —



TÖRVENYEINK TÖRTEN ETE 1740— 1848. 115

f) Az akár városi akár falusi tanítók, és még iskolába járd tanulók. — g") A ha-

tdságnak szolgálatában létezd orvosok és sebészek. — A) Az üzvegyek és kis-

korú árvák. — i) A katonai valóságos szolgálatban levdk, ezen utólsókra nézve

mégis azon megjegyzéssel , miszerint azért, mert valamely tübb tagból álló

családnak egy tagja katona, az egész család a felkeléstdl még nem mentes. —

5) Hogy a kik felmentve a felkeléstdl nincsenek , személyesen táborozni tar-

tozzanak, s mást magok helyébe ne helyettesíthessenek, sdt ha a felmentettnek

felkelésre alkalmas fia volna, az se legyen a táborozástól mentes. — 6) Hogy

a felkeléstdl személyükre nézve felmentettek, ha családjokban felkelésre alkal

mas egyén nem létez, magok helyett, — kivéve a szegényeket és katonai szol

gálatban levdket, — más jámbor, alkalmas, s ha lehetséges, nemes egyént ál-

lítsanak , a katonai szolgálatban levdk azonban vagyonaiktól a felkelési pénz-

tárhoz a kiszabott kulcs szerint járúlni küteleztetvén. — 7) Hogy mindegyik

káptalan üsszesen egy lovast, tagjai pedig egyenként jüvedelmeikhez képest

más birtokosoknak módjára katonákat állítsanak. — 8) Hogy a külun jdszá-

gokkal bírd czímzetes püspükük, apátok vagy prépostok , a húbéres fdesperes-

tek, s birtokos szerzetes testületek a kitúzütt mód szerint katonát állítani küte-

leztessenek oly formán: hogy minden külün, habar most egy birtokoshoz tar-

tozd, apát- vagy prépostságtdl, és pedig akár a kamara, vagy valamely testület,

akár egyes személy által bírassék, egy-egy lovas állítassék. — 9) Hogy mind

egyik sz. királyi vagy bányaváros az illetd vármegyébe egy általa felszerelendd

és élelmezendd lovast állítani, s azon túl nemesi birtokaitúl más nemeseknek

módjára , az országgyúlésileg megállapított kulcs szerint az urszágos felkelési

pénztárhoz járúlni, és a belsd bátorságnak báborü ideje alatti fentartására fegy-

veres csapatot tartani küteleztessék. — 10) Hogy a jász s kún kerületek, és a

hajdú-mezdvárosok, valamint a kikindai és tiszamelléki kerületek is , az utólsó

segedelem-adáskor bevallott minden 3000 forintnyi jüvedelemtdl egy jól fel-

fegyverzett lovast állítsanak, és élelmezzenek, a jász-, kún- vagy hajdú-mezd-

városokban lakó , s máshol nem birtokos nemeseknek , mivel mind a kerület

felkelési pénztárához járúlnak, mind pedig jüvedelmeik a kerületnek üsszes jü-

vedelmeibe beszámítva vannak, megengedtetvén az : hogy az illetd kerületnél kü-

telességeiket, eddigi szokás szerint is, teljesíthessék. Továbbá, hogy mint a sz.

kir. városok, úgy ezen kerületek és mezdvárosok is, a belsd csendnek fentar

tására fegyveres csapatokat tartani kütelesek legyenek. — 11) Hogy a kivált-

ságos mezdvárosok, és az úrbérinél lágyabb rendszerrel bírd helységek, s mind-

azok, kiket az 1741 : 63-dik czikk kijelelt, az országos felkelési pénztárhoz az

illetd vármegyének taksálása szerint járúljanak. — 12) Hogy ezen ízben a fel-

keld sereg hazán-kivúlre csak akkor vitethessék, ha az ellenség az ausztriai

német tartományokba már beütütt, és a császári sereg hátiálni kényszerúlvén,

hazánkat berontással fenyegetné, és hogy ezen esetben a felkeld sereget mind

15*
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zsolddal, mind más szükségesekkel a kir. pénzíár lássa el. — 13) Hogy a fel

keld sereg, melynek tisztjei a sorkatonaságéival egyenld ranggal bírandnak, 6

felségének küzvetlen hatalmától és a nádornuk vezérletétdl függjün , s azt a

sorkatonaságnak ezredeibe semmi szín alattbekeblezninc lehessen. — 14) Ilogy

a felkeld seregnek ruházata iránt az országgyúlés határozata megtartandd, a ke-

nyér- és széna-részen kivül napidíjúl a lovasnak 16, a gyalognak 12 kraj-

czár fizetendd; a tisztek pedig mind zsolddal mind egyebekkel a sorezredi

tisztekkel egyenlden ellátanddk. — 15) Hogy a felkeldseregnél a parancsszavak

magyarok legyenek, a levelezések magyarúl folyjanak, és az d felsége által

nevezett s itt névszerint eldsorolt négy kerületi tábornokoknak tisztéhez tar-

tozzék, az illetd vármegyékkel levelezni, a sereg fülütt szemlét tartani, azt

vezérleni, s kormányozni, és e végre d felsége mind melléjük mind az nrszág

fdkapitánya mellé egy általa mindennel ellárandd fótisztikart nevezend, s az

egész felkeld sereget ágyúkkal és azokhoz szükségesekkel ellátandja.— 16) líogy

afelkeld sereg szükségeinek füdüzésére az országgyúlésileg elfogadottkulcs sze-

rint, fél évre egy országos felkelési pénztár hozassék létre, melyet más czélra,

mint a felkelési kültscgekre fordítani szabad ne legyen, ezen tehernek türvény-

hatóságok küzütti felosztása, és a bejüvendd pénzek kezelésének igazgatása a

nádorra bizatván , és ó felsége azon esetre , ha a fizetések k«lld iddre be nem

hajtathatnának , megkéretvén : hogy a szegényebbeknek felfegyverzésére és a

seregnek küzszükségeire megkívántató pénzüsszeget eldlegezni kegyeskedjék. —

17) Hogy ha félévnél tovább szükséges lenne a felkeld seregnek alkalmazása,

d felsége mincl rüvidebb ido alatt országgyúlést híjon egybe, a felkelésnek és

az ország védelmének eszküzeirdl tanáeskozanddt,

A 3-dik ágazat, mely által a személyes felkelés czélszerúségének eldmoz-

dítására a regenten divatban volt szemlék, és fegyverben gyakorjó táborozások

három évre visszaállíttatnak, és azoknak módja iránt küvetkezdk rendeltetnek:

1) Hogy minden vármegye a kebelbeli nemeseknek és kiket a türvény e név

aláfoglal, pontos lajstromát készíttesse meg, és e három évben évenként igazít-

tassa ki. — 2) Hogy meglevén a nemeseknek lajstroma, küzgyúlésében a fd-

vagy alispán elnüklete alatt el j anuidd szemleválasztmányt nevezzen, és a szem-

letartásnak helyeit és ideit határozza meg, arra ügyelve, hogy a szemle mezei

munkáknak idejére ne essék, a hely, mennyire lehetség, senkinek lakától há-

romorányi távolságnál tovább ne legyen , s egy helyre igen sokan egybe ne

gyúljenek. — 3) Hogy a szemlére kitúzütt napon minden nemes és más szem-

lére kütelezett személy, habár az eldbbi felkelésben már részt vett is, a laká-

sához legküzelebb szemlehelyen személyesen jelenjék meg, s Ott minden kato-

náskodni küteles egyének a 18 évesektól 50 évesekig számíttassanak üssze, és

küzülük azok, kiknek személyükben vagy helyettesítenddk által lovasokúl vagy

gyalogokúl kelljen felkelniük , jeleltessenek ki. — 4) Hogy ezekkel bevégeztet
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vén az eldszemle, a türvényhatdságok táborozandóiknak névsorát a nádornak

azonnal küldjék be, ez pedig a felkeldket csapatokra és századokra oszsza fel,

s az általa tett felosztást a szükséges fel-és altiszteknek számával együtt a tür-

vényhatóságoknak írja meg, melyeknek azutan tisztében álljon küzgyúlést,

melyre kiki türvényes büntetés alatt megjelenni tartozand, hirdetni, abban

tiszteket, tekintettel leven azokra, kik a seregben vagy felkelésben már hiva-

taloskodtak, fdleg a kebelbeli nemességbdl választani, a megválasztottaknak

küzbejüvetelével a második szemlének határnapját kitúzni, és a nádornak fel-

jelenteni; ki a kerületi tábornokokat az arra személyesen vagy küldütteik által

teendd megjelenésre felszdlítandja. — 5)Hogy elérkezvén ezen szemlének nap-

ja, a fegyverek és más készületek, — milyenek a Iovasra nézve a hadiszolgá-

latra alkalmas Id, és szükséges, nem gazdag, de czélszerú ldszerszám, két pisz-

toly, kard, fokos és tültéstartó, a gyalogra nézve pedig a puska, szúrony,

kard, és tültéstárcza , — vizsga alá vétessenek, a puskákra és pisztolyokra

nézve, melyeket még is d felsége fegyvertárából mind a felkeldknek mind a

városok és kerületek által belsd csend fentartására tartandd csapatoknak

külcsünüzni igérkezett, megkívántatván : hogy egyenld üblüek legyenek, tu-

lajdon, akármind kardját ellenben, csak jó mindségú legyen, valamint hor-

dani szokott ruházatját is kiki megtarthatván , sdt aranyat vagy ezüstüt akár

ruhára akár loszcrszámra alkalmazni még a tiszteknek is , a magokat szemlétdl

elluízókra szabott büntetés alatt, tilos revén. — 6) Hogy a felkelô katonaságot

és annak rangját megismertetd jegyekrdl a nádor gondoskodjék, — 7) Hogy a

felkeldknek betanítása, mely ezen második szemle ntán mindjárt megtürtén-

hetik, magyar nyelven és magyar parancsszavakkal türténjék, és arra azon fel-

keldk is , kik sorezredekben már szolgáltak , másoknak tanítása végett megje

lenni tartozzanak, egyébiránt a betanítás 14 napnál továbbra soba scm terjesz-

tethetvén és csak a legszükségesb mozdulatokra és gyakorlatokraszorítandd le-

vén. — 8) Hogy a szemlére kiállottak küzdl azok is, kik táborba nem szálland-

nak, 18-dik életévtól 50-ig ottbon magokat fegyverben gyakorlani, és így fegy-

verviselésre alkalmasokká tenni küteleztessenek. — 9) Hogy ha ki betegsége

vagy valamely életét vagy vagyonát fenyegetd veszély miatt a szemlére vagy

táborozásra meg nem jelenhetne, vagy eldre vagy legalább késdbben elégséges

bizonyítmányokkal magát igazolni tartozzék , s ha ezt megtenné , minden bün-

tetéstól ment legyen; de megszúnvén az akadály, elmulasztását még azon év-

ben pdtlani tartozzék ; a ki ellenben kütelességétdl magát elégséges ok nélkül

elvonná, a fdrendbeli 200, a birtokos vagy czímeres, de gazdagabb nemes 100,

az egy telkes vagy szegényebb czímeres nemes pedig 12 forinttal bünbüdjék,

és azon tul még azon évben kütelességének teljesítésére szoríttassék , s hogy

ugyanígy bünhüdjék a második ily kihágásnál is, a haimadiknál pedig, vala

mint akkor is, ha a birságot meg nem fizethetné, ezeken túl búnéhez mért hür
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tünbüntetés alá is vettessék. — 10) Hogy a türvényhatóságoknak tiszrjében

álljon: e) Gondoskodni arrdl, miszerint minden akár a lovasságnak akár a gya-

logságnak szükségcs élelmi szerek méltányus árron mindenütt kaphatók legye-

nek. — 6) Bátorságos helyet kijelelni a hatóság által szerzett puskák , piszto-

lyok és más hadiszerek drzésére, s melybe a felkeldk saját fegyvereiket, ha

kívánnák, letehessék. — c) Eldállítani a szemlének alkalmával eldforduló kültsé-

geket, minden e végbdl teendo teher-kivetés nélkül. — d) Jelentés tenni a ná-

dornak minden évben a szemlének és fegyverbeni gyakorlásnak mikép türtént

véghez-menetelérdl. —• 11) Hogy a mik itt a szemlének és fegyverbeni gyakor

lásnak módjárdl rendelve.vannak, azokat a jászok, kúnok és hajdúvárosok is

teljesítsék ; a sz. királyi , vagy bátiyavárosok pedig a reájok nézve külünüsen

megállapított táborozási módot tartsák meg. — 12) Hogy a felkelési türvény-

szünet ne a szemlétdl, hanem a felkeld seregnek táborba szállításától vegye

kezdetét.

A 4-dik ágazat, melyben az illetdknek az 1715:8-dik czikk szellemében

zászldaljjali felkelésre szoríthatása végett egy 24 tagból álld, a k. curiának jelesb

tagjait magában foglald , országos választmány neveztetik oly meghagyással :

1) Hogy ezen tárgyat a türvénykünyvnek , küz okiratoknak és híteles türténet-

irati kútfdknek segedelmével felvilágosítván, a jüvd országgyiílésnek elébe ter-

jeszsze, lciket, mely arányban, és mily móddal terheljen ezen kütelesség? —

2) Hogy nyomozza ki, és véleményéVel együtt adja az országgyúlésnek eld,

mikép kelljen az egyházi tizeddel bírdknak az ország védelméhez türvényeink-

nek szelleme szerint járulni?

Az 5-ik ágazat, melyben Dalmát- s Horvát-országokra és Slavoniára nézve

az 1741 : 59-dik czikknek gondoskodása most is erejében meghagyatik oly for

man: hogy ezen országoknak felkelése a fegyverbeni gyakorlásnak módjára is

azoknak országos gyúlésében rendeztessék , és ha valójában ellenség elébe vi-

tetnék, az 1681 : 66-dik czikk szerint a bánnak küzvetlen parancsától függjün.

A 6-dik ágazat, melyben országunk rendei a bár ki által netalán inditandd

háhorúnak szükségeire segedelemképen 20,000 iíjonczot, a hatóságok kozt a

múlt országgyúlésben ajánlottaknál használt kulcs szerint felosztanddt, aján-

lanak, küvetkezd feltételek alatt: 1) Hogy ezen ajánlatból se az ezredeknek se

ezen újonczoknak teljes számban tartására küteleztetés ne küvetkeztessék , se

máskor béke idejében ily segedelemkérésre ürügy ne vétessék. — 2) Hogy az

njonczoknak elfogadásában az alakra, termetre s életkorra tekintet ne vétessék,

hanem egyedúl a fegyverviselésrei alkalmasságra, úgy, hogy tit lábnyi magassá-

gúak ¡s bevétessenek, és pedig még akkor is, ha további nüvésükhez tübbé remény

nem volna, és hogy az alkalmassághoz megkívántatók iránt a befogadd tisztek

az ezen országgyúlésben kidolgozott útasításhoz alkalmazzák magoк at. — 3) Hogy

a zsidóküzségek által állítandd iíjonczok is a népességnek aránya szerint befo
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gadtassanak. — 4) Hogy azon türvénykijátszáshoz , melynél fogya a kiállítás-

nak terhe alá esô ifjak magokat az alól nemeseknek szolgálatába állás által ki-

húzzák, segédkezet nyújtók, az ily ifjaknak kiadására türvényhatóságilagkény-

szeríttessenek. — 5) Hogy ezen most állított újonczok semmi ürügy alatt más-

hová mint a magyar ezredekhez ne alkalmaztassanak. Végre ugyane türvény-

czikkben rendeltetik: hogy a toborzások ezen újonczállítás bevégzéséig szün-

jenek ugyan meg, de azután ismét tüstént divatba tétessenek.

A 9-d¡k ágazat, mely az 1792:12. s 1807:3-dik és ebben idézett tür-

vényczikkeknek gondoskodását ismét minden újítások nélkül jüvd országgyú-

lésig kiterjeszti.

A 10-dik ágazat, melyben a rendek tisztelettel veszik a királynak az

iránt tett nyilatkozatát, hogy azoknak tárgyalására, a mik most elhalasztandók-

nak látszottak, ha a kürülmények megengedik, a türvényes három év eldtt is

országgyúlést tartand.

A 11-dik ágazat, mely a felkeld seregnek fegyelmi türvényeit adja eld, s

jelesúl rendeli : 1) Hogy a szemlérdl és táborozásrdl türvényszerú ok nélkül el-

m arado vagy onnét idd eldtt eltávozd országnagy 200, a birtokos, vagy a czí-

meres de gazdagabb nemes 100 , az egy telkes vagy szegényebb czímeres ne

mes 12 forinttal bünhüdjék, és azontúl még azon évben kütelességének

teljesítésére szoríttassék, az elmarasztalás tüstént a szemlének alkalmával ho

zando, de annak végrehajtása csak a küvetkezd küztürvényszék által és azon

esetben, ha elmaradását nem igazolná, elhatározandd levén. Továbbá, hogy

ugyanezen büntetésnek legyen helye a második elmaradásnál is, a harmadiknál

pcdig ezeken fülul a búnüs búnéhez mért bortüiibüntetés alá is vettessék, a bür-

t( inbünt с tés akkor is, ha a bun Os birságát lefízetni nem tudná, alkal maztat-

ván. — 2) Hogy az , ki a király vagy haza elleni lázitásban akár mint szerzd,

akár mint buntárs vagy fel nemaddrésztvészen, halállal bünhüdjék.—3)Hogy

az, ki a seregben lázadást létre hozni múküdik, vagy abban részt vesz, kemé-

nyen, sdt tettének súlyosságához képest, fdleg a fdszerzd, halállal büntettes-

sék. — 4) Hogy szinte kemény vagy a kürülményekhez képest halálbün-

tetés alá vettessék az is, ki türvényes eldljárdjának, a tiszteknek és katonai fd-

nüküknek a küteles engedelmességet megtagadja, s ellenük illetlenséget elkü-

vet, vagy épen fegyvert fogni merészel; valamint az is, ki az drálldra kezét

felemelni, és épen rá rohanni ellenség eldtt vakmerdsküdik.— 5) Hogy az ellen-

ség eldtti drálld-helyét elhagyó életét veszítse ; az azt máshol tevd vagy az dr-

álláson elaluvd pedig czélszeru büntetéssel fenyíttessék. — 6) Hogy az drállásra

vagy szolgálatra részegfdvel jüvd, vagy azt elégséges ok nélkül elhagyd, bürtün-

nel és bilincscsel büntettessék.— 7) Hogy ha egész csapat vagy osztály ellenség

eldtt ellenszegúl, vagy gyalázatosan hátat fordít, a tisztek ugyan hívatalaiktól

gyalázatosan , sdt a kürülményeknek súlyosságához képest életüktdl is fosztas-

sanak meg ; a küzlegények küzdl pedig minden tizedik halállal bünhüdjék , és
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ezen büntetés mindazokat is érje, kik a csatából magokat kihúzták. — 8) Hogy

a ki csatának alkalmával prédálni, s a sereghez tartozd podgyászt és tulajdont

elrablani mer, életét veszitse. — 9) Hogy a zászlúját elhagyó elsd izben bilin-

csekben hetenkénti két napi büjttel kiállandd két hónapi bürtünnel, másodízben

szinte bilinosben hetenkénti négy napi btïjttel keményitettnégy hónapi fogsággal,

harmad ízben pedig, valamint az ellenséghez átszükd is, ha megfogatik, halállal

büntettessék ; azok, kik csak a szemlérdl szüknek meg, az arra meg nem jelendk

gyanánt levén fenyítenddk. — 10) Hogy a gyújtogatók, rabldgyilkosok, rablók,

útonálld fosztók, gazdáiknak vagy lakostársaiknak erdszakos megtámadói, a ká-

roknak megtérítése mellett, búntettok súlyosságához képest fogsággal, bilincsek-

kel, vagy halállal is, a bajvívók, veszekeddk és verekeddk pedig búntetteikhez

mért fenyítésselbüntettesscnek. ■—"11) Hogy a kisebb tolvajlásokban és kártéte-

lekben az orzott vagyonnak visszaadásán és kárnak megtérítésén túl burton vagy

bilincs legyen a büntetés, anagyobbak pedig az ország türvényei szerint itéltesse-

nek. —"12) Hogy a káromlás atürvények szelleme és türvényszékek gyakorlata

szerint fenyíttessék. — Egyébirántmivel azévenkénti szemlére megnem jelendk

még szoros értelemben felkeldknek nem tekintethetnek , küvetkezdleg az ál-

talok elküvetett vétségek is lágyabb bánást igénylenek, ngyane türvényczikk-

ben a szemle alkalmával búnhüddk iránt, az eldljáróknak miheztartására , kü-

vetkezdk rendeltetnek : 1) Hogy a tetten kapott nemes befogathassék ngyan,

de letartóztatása a fd- vagy alispánnak tudta nélkül, kiknek a tény azonnal be-

jelentendd, ne folytathassék. — 2) Hogy a katonai kihágásokat szemlének al

kalmával a fd- vagy alispán a katonai tisztséget viselenddk küzdl rendelendd

választmánynyal rüvid perrel itélje; avégrehajtásazonbancsak a szemle alatt tel-

jesíthetó büntetésekre nézve tétethessék azonnal ; a kisebb katonai kihágásokat

mindazáltal, melyek a szemletartásának idejét tul nem haladd bürtünt hiiznak

magok ntán, a katonai tisztek is büntethessék, a veretésnek mégis helyc

nem levén. — 3) Hogy az egyéb elküvetendd búntettek a türvénynek rendes

útján tárgyaltassanak, azoknak egyedúli kivételével, melyekben a küzbátor-

ság a rügtüni kivégezretést szükségessé teszi , milyenek a kitürt üsszeesküvés

és pártütés, a fegyveres kézzel elküvetettrablás vagy rabldgyilkosság, s az eldl

járóknak és tiszteknek másoknak botrányával, vagy sértéssel, csonkítással vagy

megüléssel eszküzh"itt megbántása; mely búntetti esetekben a katonai, legalább

hét , legfeljebb tizenegy tagból, küzlegényeknek alkalmazásával is, szerkesz-

tendd rügtünitéldszék bíráskodand , melyben nem csak a halalos itélet, hanem

az aziránti határozatis, vajjon az elküvetett tény ezen büntettek küzé tarto-

zik-e , csak egybehangzd szavazatokkal hozható. — 4) Hogy a türvénynek ren

des útjára tartozd búntettekben arra ügyeljen a türvényszék, miszerint a per,

példaadás végett is, jüvd évi szemletartásnak idejéig bevégeztessék. — Végre

ugyane türvényczikkben a szemle-alatti helybeli renddri szabályoknak hozatala
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az illetd türvényhatdságobra es eldljárdi karokra bízatik , és meghagyatik azon

füliíl: hogy ezen türvényczikket a szemlére mendknek elindulásuk eldtt az illetó

szolgabírák hirdessék ki, és a szemle is mindenkor azoknak kihirdetésével

vegye kezdetét.

//. Aliando szaibályúl hozott rendeletúek:

A 7-dik ágazat, melyben egy felállítandd katonai akademia iránt eldadják

a rendek : 1) Miszerint oly czélból, hogy maradékaik a mesterségnek testi erd-

hoz járúltával a hazáért, dsi alkotmányért , és az országld családért foganato-

sabban harczolbassanak , szabad ajánlatok útján, a királyné d felségének ritka

bdkezúsége által is gyámolíttatva, nevezetes alapértéket egybegyújtüttek, mely-

bdl egy , Yáczon a király által e czélra ajándékúl adott néhai Teréziánumban

székelendd" , s a királyné nemzetünk iránti kegyességének orük emlékéúl Ludo-

vicea nevet viselendd, és a királyi felségnek ugyan legfelsdbb felügyelése, az

ország nádorának pedig foigazgatása alatt állandd, katonai akademia fülállíttas-

sék, melyben a magyar ifjak katonai fegyelemben neveltessenek, és fdleg ugyan

katonai, de mivel az ott nevelendd ifjak politikai pályára is léphetendnek, egy-

szersmindpolgáritudományokraistanittassanak. —-2) Miszerint a királyi felség

nemcsakaz iránt rendelkezni igérkezett- hogy az ezen akademiának hivatalaira

érdemes egyének alkalmaztassanak, az egészintézetpénzalapjávalegyüttaz ala-

pítóknak szelleme s az országgyúlési határozat szerint kelldleg kezeltessék, és az

országgyúlésen kivül az iránt semmi változásse tétethessék, hanem azon akade

miának igazgatóit tanítóit és novendékeit külünüs kedvezményekkelis halmozta,

jelesúl: a) Hogy az igazgató, felügyeldés tanító tisztek ezredeikben azon rend-

ben eldlépjenek, melyben máskép eldléptek volna; az akademiai megürülendd

hivatalokban pedig eldléptetést szerzett érdemeikhez és egyéni képességükhez

képest nyerjenek. — b) Hogy az akademiai folyamot jeles vagy elsd rendi tan-

jegygyel bevégzd nüvendékek a seregnéli alkalmazásban ngyanazon kedvezmé-

nyekben részesúljenek, melyek a neostádi akademiaiakra nézve megállapítva

vannak. — 3) Miképen az akademiának tisztjeire , a novendékek felvételére,

és a tanulmányokra nézve eldlegesen határoztatott , a tisztekre nézve ugyan :

hogy az elsd és másod fonüküt (Praefectus) , kiknek egyéb hívatalukhoz meg-

kívántató tulajdonokon tul bazafíaknak és türzstiszti ranggal bírdknak kell len-

niük, valamint a tanítókat és felügyeldket is nádori kijelelés mellett ô felsége, a

tübbi hívatalnokokat pedig az akademia fdnükének kijelelése mellett a nádor

nevezze, éshogy a tanítók és felügyeldk,—a hazai türténet és türvény, s a ter-

mészet- és moztan tanítóit, s a nyelv és testgyakorlat mestereit, kivéve, —

katonai tisztek küzdl, és pedig, mennyire lehetséges, született magyarok, vé-

tessenek; a nüvendékekre nézve pedig: o) Hogy a felveenddk szabályként se

12 évnél ifjabbak, se 15-nél iddsbek ne legyenek. — b) Hogy magokat a szd-

M. TUD. AKAD. ÉVK. — IX. 16
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noklati vagy 1egalább nyelvészeti iskolai osztályoknak jelefl, vagy legalább elsd

rendi tanjegygyeli bevégzésérdl iskolai bizonyítmánynyal igazolni tartozzanak.

—■ c) Hogy hitvallásrai tekintet nélkül fóleg uemesek vagy várospolgári sor-

stiak vétessenek fel. — rí) Hogy az alapítmányi nevendékek száma 120-nál , a

fizetdké pedig 80-nál nagyobbra ne emeltessék. — é) Hogy a lanfolyam hat

évig tartson, és országgyúlésileg megbatározott tárgyak taníttassanak. —/) Hogy

az alapítmányi nüvendékek küzé az alapítók minden 10,000 forinttól egyet ne-

vezhessenek. — 4) Miszerint azok, kik 5000 forintnál kevesebbet ajánlottak,

ajánlatukat 1809. évi január 1-sd napjától számított egy év alatt két féléven-

kénti részletben lefizetni tartozzanak ; a kik pedig 5000 forintnál tübbet aján-

lának , azt száztóli 6 forintnyi kamatnak fizetése mellett, míg a szükség vagy

biztosságnak hiánya azt kivánandván felmondatni fognak, magoknál megtart-

hassák, a már megajánlott tokékre nézve a kamatfizetcs 1809. évi január

1-jétdl vevén kezdetét, és az ajánlottaknak mind befizetései, mind a megtar-

tottak fülütti kütelezvényeknek beküldései az ország pénztárához , melybez

ezen akademia alapértékének kezelése tartozik, teenddk levén. Továbbá ugyane

türvényczikk eldsorolja az addiglani alapítóknak neveit, es az általok tettj s

üsszesen 993,400 forintra mend ajánlatokat.

A 8-dik ágazat, melyben eldadatik: 1) Hogy a nádor hazánknak boldogí-

tása iránti buzgalmánál fogvást a nemzeti muzeum felállításának tervét a vár-

megyéknek megküldvén, és azokat az e végre szolgáló alapértéknek gyújté-

sére felszólítván , részint a múlt országgyülés alatt, részint késdbben nevezetes

ajánlatok tétettek. — 2) Hogy miután a nádor annak helye és alkalmas épület-

nek tétele iránt már czélszerú lépéseket is tett, Grassalkovics Antal herczeg

pedig az eldbb egyetemi fúvésztani kettet, melyet a hatvani kapunál létezd

pesti kertjéért cserébe szerzett, a muzeum intézetének ajándékozta; az ország

rendei a királyt ugyan ezen intézétnek legmagasb pártolásáárt , a nádort pedig

az iránt megkérték: bogy addig is, míg jüvd országgyúlésen mind ezen intézet

nek mind egy tudományos társaságnak alapítása iránt bdvebben intézkedhet-

nek , ezen intézetnek részbeni behozatalára, és a magyar nyelv kimívelésének

eszküzeire gondját fordítani kegyeskedjék. Végúl rendelik : hogy mind az épü-

letnek tételére és felszerelésére , mind az egyéneknek fizetésére pénz szüksé-

ges levén, a türvényhatóságok az eddiglen tett, és késóbben még teendd aján

latokat minél eldbb beszedvén, a nádor által kijelelenddpénztárba küldjék be, az

e pénzeket kezelendd hivatal pedig évenként anádornak számot adjon, és ez a

számadásokat kivonatban az országnak türvényhatóságaival küzülje.

7. §. Hetedik tôrvenylevelérôL

Hetedik türvénylevele az 1811. évi augustus 25-dikére hirdetett, s a

bécsi papirospénz külsd értékének ezen évben türtént leszállításából támadt
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jogviszonyoknak magánosok küzütti elintézése füiott folyt sikeretlen tanácsko-

zások által kilencz egész hónapra húzódott pozsonyi országgyúlésben hozatott,

1812. évi május 26-dikán Dresdában kült, s a királynak és rendeknek eld-

szavain túl, — melyek a szokottakon kivül egybehangzólag egyedúl azt adják

eld, hogy ezen országgyúlés a hazának üdvét érdekld fontos dolgokrdli tanács-

kozás végett hívatott egybe , — a királynak szokott tartalmú szentesító zársza-

vából, és, az utólsdt kivéve, csupán napszükségeire vonatkozó 5 ágazatból áll.

Az 1-sd ágazatban országunk rendei a királynak, szokott óvásaik mellett,

segedelemképen 1,000,000 mérd rozsot, és 1,500,000 mero* zabot ajánlanak oly

móddal, bogy az természetben és az 1807:22-dik czikk által behozott mérték

szerint legyen kiszolgáltatandó. Továbbá rendelik, hogy ezen segedelmet a tür-

vényhatóságok küzt ugyan a nádornak elnüklete alatt egybeülenddországos vá-

lasztmány , az egyesek küzütt pedig az egyes türvényhatóságoknak kiküldütt-

ségei az ezen országgyúlés által felállított elvek szerint oszszák fel, és ezek

minden gonddal és türvényes batalmokkal azon legyenek : miszerínt kiki az

ezen segedelemból reá esd részt a kitúzütt batáriddkben , — kivéve ha a sze-

mélyes felkelésnek nem várt esete annak további teljesítését kizárná , — ok-

vetetlenúl beszolgáltassa, a vonakoddk az 1796:2-ik türvényczikkben leírt per-

rel kütelességüknek, teljesítésére szorítanddk levén.

A 2-dik ágazat eldadja azoknak neveit, kik a Ludoviceára 1808. év

dta ajánlatokat tettek, az általok tett, osszesen 284,961 forint 40 krajczárra

mend, egyenkénti ajánlatokkal együtt.

A 3-dik ágazat az 1792:12. 1808:9. és abban idézett türvényczikkek-

nek gondoskodását minden további újítások nélkül ismét a jüvd országggyúlé-

sig kiterjeszti.

A 4-dik ágazatban az 1807:28. és 31-dik czikkek által tübb hatóságokban

fekvd helységeknek , és országunk batárainak dolgában kiküldütt bizottmá-

nyoknak elhalt vagy más oknál fogva tisztükben el nem járható tagjai helyébe

mások neveztetnek , és az 1807:28-dik türvényczikknek gondoskodása tübb-

batóságok batárába bézárt helyekrdl is értetni rendeltetik.

Az 5-dik ágazat által beczikkelyeztetik az 1807:29-dik czikknek küvet-

kezésében Borsod és Heves vármegyék küzt a kiküldütt országos választmány

eldtt létre jütt azon csere, mely által Borsod vármegye Egernek folyón túli ré-

szét Szdldske, Czegléd, Tihamér s Almagyar pusztákkal, s Bekülcze és Fel-

Nénieth faluknak egy részével együtt Hevesnek , ez pedig Ivánka és Eger-Far-

mos helységeket, az egész Szdke, máskép Szívbalmi pusztát, és a káptalannak

Kis-Tallya helység alsd részében létezdZúgó nevú peres malmátBorsodnak át-

engedte.

16*
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8. §. A nyolczadik tórvéuyleveléról.

Nyolczadik türvénylevele az 1825. évi September 11-dikére hirdetett,

8 néhány nap híával két évig tartott pozsonyi országgyúlésnek múve, 1827.

évi augustas 18-dikán Pozsonyban kelt, s a királynak és rendeknek eldsza-

vaín túl, — melyekben a szokottakon kivül a király ugyan azt, hogy ezen or-

szággyúlést a királynénak, türvényhatóságaink által is óhajtott, koronázása vé-

gett hítta egybe, arendek pedigmég azt is, mikép a királynak fáradhatatlan gon-

doskodása, és a kormánya alatt létezd népeknek kész áldozatai által a legve-

szélyesb háborri, mely valaba létezett, bevégeztetvén, és az eurdpai béke meg-

alapíttatván, d felsége ezen gyúlésnek egybehívásával a nehéz háború küvetke-

zései orvoslata iránti atyai gondoskodásának foganatosítával népeit megvigasztal-

ni kívánta , hálás tisztelettel eldadják , — a királynak szentesító zárszavából és

45 ágazatból áll , melyek küzdl

/. Ideigleni vagy csupán пaр szühségeit érdekló reпdeletúek :

Az 1-sd ágazat, melyben a rendek Karolina Augusta királynénak, ünne-

pélyes megkoronáztatása után, koronázási ajándékkal kedveskednek, egyszers-

mind esedezvén , miszerint felséges férjénél hazánk javát szdszdlásával eldmoz-

dítani kegyeskedjék.

A 2-dik ágazat, mely által az 1802. évben nevezett koronadrzdk küzdl

AlmásyPál kir. fdlovászmesterré, és az annak helyébe d felsége által helyette-

sített iddsb Eotvüs Ignácz bárd kir. fdpohárnokká neveztetvén, az d felsége ál

tal rdmai katholikusok és evangelikusok kúzdl tett kijelelés mellctt Végb Ist-

ván, ki helyettesítésnél fogva azon hivatalt akkor viselé, koronadrzdvé válasz-

tatik, Almásy Pálnak ürüküsei és bárd Eütvüs Ignácz pedig a koronai kulcsok-

nak átszolgáltatásárdl megnyugtattatnak.

A 3-dik ágazat, mely által d felsége a rendek múltban türténtekbdl szü-

lemlett félelmének megszüntetésére kinyilatkoztatja : miszerint az ország , ko

ronázási esküjével erdsített alkotmányának mindenkori védelinét és fentartását

fd gondjai küzé számítja, s ugyanazért az 1791:10., 12. és 19-dik türvényczik-

keket mind ünmaga mindenkor megtartandja , mind pedig mások által megtar-

tatandja.

A 5-dik ágazat, melyben a király arrdl biztosítja a rendeket, hogy azokat,

mik országgyúléseknek tartásárdl az 1791:1 3-dik czikkben rendeltettek , mul-

hatatlanúl foganatba teendi.

A 6-dik ágazat, mely által a rendek kijelentik: hogy miután d felsége a

küzaddnak mind az 1822. évi november 1-sd napja eldtt hátramaradásban

volt, mind pedig az e nap dta 1825. évi november 1-sd napjáig hátramara-

dásba jütt részeit megszünteknek nyilvánította, dk is viszont a beszámításnak

sflrgetésétdl elállanak.
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A 7-d¡k ágazat, melyben az országnak kapuk kiigazítása kulcsáúl szolgá-

landd azonnali, s országgyúlésileg megállapított elv szerinti üsszeíratása ren-

deltetik, és a türvényhatóságok által beküldütt üsszeírási jelentések átvizsgála-

tának gyorsítására, és az e tárgyban netalán felmerülendd nehézségeknek elhá-

rítására a nádor mellé egy országos választmány neveztetik.

A 8-dik ágazat, mely által az 1791:67-dik czikkben nevezett országos vá-

lasztmányok munkálatainak új átvizsgálására, és türvényágazatoknak azokbóli

tervezésére, a nádornak elnüklete alatt egy számosb tagokbdl álld, és tobb al-

osztályokban múküdendd országos választmány neveztetik, és a király megké-

retik: hogy annak az érdeklett munkálatok bevégzése ntán küzbejütt vagy

máskép szükségeseknek találandd okiratokat a nádornál teendd bejelentés mel-

lett adassa ki , egyébiránt a nádor ezen országos választmányra nézve is felha-

talmaztatván arra, hogy az elhalt vagy türvényesen gátolt tagok helyébe má-

sokat megerdsítés végett d felségéhez felterjeszthessen.

A 9-dik ágazat, melyben a bánya és pénz dolgának további tárgyalására,

mivel az 1791:67-dik czikk által kiküldütt bizottmány munkáját be nem vé-

gezte , egy új országos választmány küldetik ki , és ahhoz a nádor általi meg-

hívásra mindenik bányakerületbdl két dologhoz ért6, s társaik által választandd

bányabirtokos felvilágosító szavazattal kapcsoltatni rendeltetik, és egyszersmind

a királynak az iránt tett igérete eldadat^k: hogy azon esetben, ha kamarai egyé-

nek által adandó fülvilágosítás szükségeltetnék, a nádor által teendd feljelentés

mellett, ily egyéneknek kiküldetését is megrendelendi.

A 10-dik ágazat, mely az 1791:35., 1792:17., 1807:3. és 1812:3-dik

czikkeknek gondoskodását jüvo országgyúlésig ez alkalommal is minden újítá-

sok nélkül kiterjeszti.

A 12-dik ágazat, mely azoknak neveit, kik a magyar tudds társaságnak

alapítására ajánlatokat tettek , az általok tett, s gróf Teleki Jdzsef és testvé-

reinek künyvtárán , és Slavniczai Sándor Istvánnak szinte künyvtárán, pénz,

kép és füldabroszgytíjteményein túl, üsszesen 250,60(bforintra rugó ajánlataik-

kal együtt ürük emlékúl eldsorolja.

A 14-ik ágazat, melyben az illyriai tftrvényszékek eldtt forgott szávántúli

és magyar-tengermelléki perekrdl rendeltetik: 1) Hogy azon polgári perek ,

melyek ezen részeknek elvesztése eldtt jndíttattak, ha visszakapcsolásokig itélet

által még el nem düntettek, az eredeti türvényes bírdságokhoz hazánk türvényei

szerinti elitélés végett visszautasíttassanak, a már elitéltek pedig, akár átvizsgáltat-

tak máraz iddküzbenifeljebbviteli szék által, akár nem, a felek által a feljebbvi-

teli türvényszékekhez feljebbeztethessenek. — 2) Hogy az illyriai türvényszékek

eldtt kezdett, de még be nem végzett, vagy legalább feljebbviteli széknek átvizs-

gálásától függd perekben a pernek érdeme azon iddben divatozott türvény sze-

rint düntessék el, melyben a pernek okúl szolgáló tény türtént, az ily tények
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iránt kifejld dsiségi kérdésekrdl vagy hazai türvények szerint itélendd eldbbi

jogoknak természetérdl teendd gondoskodás mindazáltal a jüvd országgyúlésre

fentartatván, és a bírói eljárások vagy végrehajtások a türvényeink által kijelelt

mód szerint teenddk leven. — 3) Hogy a károlyvárosi türvényszék eldtt meg-

indított és még el nem itélt perek, a nemesek ellen vagy nemesi ingatlan jd-

szág iránt folyók ugyan a kapcsolt országoknak itéldszéke eldtt, a károlyvárosi

polgárok ellen indítottak pedig a károlyvárosi tanács eldtt folytattassanak , és

mind a két rendbeliek az elsd bírdságtól a báni, és innen a hétszemélyes táblá-

hoz feljebbeztessenek. — 4) Hogy az illyriai türvényszékek eldtt indított és

be nem végzett perek , a Fiume vagy Buccari városok polgárai vagy alatt-

valói ellen folyók ugyan az illetd Fiume vagy Buccari városának tanácsa, a

tengermelléki kerület lakosai ellen indítottak pedig a kamarai úriszék eldtt

folytattassanak, s mind a két félék onnan a fiumei kormányszékhez , és ettdl a

hétszemélyes-táblához vitessenek. — 5) Hogy a kereskeddi s más váltótürvény-

széki , és tengeri ügyvitelt illetd ügyek végre folyamat végett ugyanazon tür-

vényszékekhez utasíttassanak, és onnan feljebbvitel útján a fiumei kormány

székhez menjenek.

A15-dik ágazat, mely által a fenebbi8-d¡k ágazatban rendelt országos vá-

lasztmány azzal megbízatik: hogy segedelmúl vevén azokat is,mikaz iránt

már az 1807. és 1817-iki oiszággyúlésekben és az 1808:4-ik czikkben kikül-

dütt országos választmány által kidolgoztattak , tervet készítsen , mikép lches-

sen létesíteni azt: hogy a nemesi személyes felkeld sereg, és illetdleg a bande-

riumok szükségesekkel ellátva, és szükség esetére elkészúlve legyenek.

A 16-dik ágazat, melyben az 1807:28. és 31-dik czikkek által a tübb ha-

tóságokban fekvd helyeknek és országunk határainakdolgában kiküldüttbizott-

mányoknak 1812. évtdl ismét elholt, vagy máskép akadályozott tagjai helyett

mások neveztetnek, és nekiek meghagyatik: hogy a reájok bízottakban szor-

galmasan járjanak el, és jelentéseiket jüvd országgyúlésre elmulaszthatatlaiuíl

nyújtsák be.

A 21-dik ágazat, mely az esztergomi érseki szék és káptalan eredeti he-

lyére, Esztergomba, megtürtent visszaszállításának, és Rudnay Sándor prímás-

herczeg az iránti érdemének emlékét ürükiti.

A 24-dik ágazat, mely által az ifjúságnak nevelésére és tanítására Bibics

János hitvese , Tomján Margit által ugyan 1775. évben Ara<5, Királyi Jdzsef

pécsipüspük által pedig18l4. és1819. évekbenKomárom vármegyében tett ne-

vezetes alapítmánj oknak emléke ürükíttetik.

A 28-d¡k ágazat , melyben a Dunán és Tiszán inneni kerületek határaiban

fekvd Felsd-Sunya helységének bekeblezése iránt Liptd vármegyc által Szepes

ellen tett küvetelésben az 1807:28-dik rzikk értelme szerint teendd rendelke-

zés végett egy külünüs országos i álasztmány neveztetik.

A 30-dik ágazat , melyben egy országos bizottmány rendeltetik, mely a
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nem-egyesúlt gürügük és evangelikusok küzütti vegyes-házassági perekben tür-

vény által felállítandd bírdság feldl , meghallgatván az illetd vallásoknak papsá-

gát , jüvd országgyúlés elébe javaslatot terjeszszen.

A 31-dik ágazat, mely által a hegyalján szemlátomást megcsükkent szdld-

mívelésnek és a borkereskedésnek emelése végett egy országos választmány

neveztetik, mely meghallgatván azok iránt, mik az 1807:22-dik czikk küvet-

kezésében rendeltettek , a türvényhatdságokat, és a helyszínén magának tudo-

mást szerezvén, mind a szdldtermesztés és borcsinálás, mind a borkercskedés

eldmozdítása iránt, tekintettel levén az 1723:118., 1729:12. és 1741:29-dik

czikk <> к re is , jüvd országgyúlés elébe egy sinormértékúl szolgálandd szabály-

tervet terjesszen.

A 35-dik ágazat, melyben országunk rendei a nádor fdherczegneknemzeti

muzeumunk iránti érdemeiért hálás küszünetüket kijelentvén, annak ügyét to-

vábbi ]>ártfogásába ajánlják, és eldsorolják az ezen intézetnek alapítására mind

készpénzben tett, mind utóbb váltóczédulai értékre emelt, üsszesen készpénz-

ben ugyan 333,287 forint 51 krajczárra, váltóczédulai értékben pedig 214,490

forint 42% krajczárra mend, ajánlatokat, az ajánló részint türvényhatóságoknak,

részint egyes személyeknek, valamint az intézetet külünbféle gyújtemények-

kol gazdagító egyéneknek neveivel együtt.

A 38—45-ik ágazatok, melyekben a rendek d felségének beleogyezésével

az 1-sdben Metternich Winneburg Kelemen Vonczel Lothar herczeget háláda-

tosságuknak tanuságáúl onindulatjokbói és taksafizetés nélkül , — a 2-dikban

Steinlein Eduard bárdt, bajor küvetet, és — a 3-dikban Kutschera János és

Stifft András Jdzsef bárdkat szinte tulajdon indulatjokból és taksaelengedéssel,

— a 4-dikben Szász Kóburg Gdthai Ferdinánd és Hohenzollern Hechingen Frid-

rlk Xa> ér herczegeket, Bissingen Nippenburg Ferdinánd grdfot, Frimont Já

nos bárdt, Nugent Laval s Radeczky Jdzsof grdfokat, Fechtig Ferdinánd bárdt,

Hoyos János Erneszt grófot taksafizetés nélkül, — az 5-dikben Stürmer Ignácz,

Ottenfels Gschwind Ferencz, Taxis Pál, s Collenbach Gábor bárdkat, Tige

Jdzsef grdfot, Kavanagh Hall \ ano Henrik, Л\ impfen Dogobert, Bittner Károly

bárdkat, Spanocchi Leopold grdfot, Schlcchta Ferencz és HeVaulx Károly báró

kat, Cebrian Antal grdfot, Vouvermanns Károly, Amánd és Fortunát testvéreket,

Schmerzing Antal bárdt, Brajda Eugén grdfot és Bernrieder Jdzsefet szinte taksa

elengedéssel , — a 6-dikban Attems Ignácz, Jdzsef, Ferencz és Tluídé grdfokat,

Pallavicini Eduárd határgrdfot, s Breczenheim Ferdinánd és Alfonz herczegeket

az egész taksának, de még is a négy Attems éskét Breczenheim testvérekre néz-

ve együttvéve teendd lefizetése mellett, — a 7-ikben Hennequin János Károly

és Folliot Creneville Lajos Károly grdfokat, Pley András, PiretLajos s Brettfeld

Emanuel bárdkat, Tige Lajos grdfot s Rosen András bárdt féltaksa elengedéssel,

végre — a 8-ikban Vasseiges Károly és János, Mandell Károly s Dietrich Jdzsef

bárókat, s Liebenberg Emanuel Károly és Leopold testvéreket az egész tak
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sának , a Vasseiges testvérek által ugyan együtt és egymásért , a tobbiek által

pedig egyenként teendd leftzetése mellett honfiusítják.

II. Aliando szabályúl hozott rendeletúek .

A 4-dik ágazat, melyben a király biztosítja a rendeket, miszerint a küz-

addnak , és az akár pénzben akár termékben vagy újonczokban adandd segede-

lemnek dolga az országgyúlési tárgyalástól , hová az 1715:8. és 1791 .- 19-dik

türvényczikkeknek világos szavai szerint tartozik,— egyedúl a küzadóra nézve

fenmaradván az 1715 :8-dik ágazatnak az 1741:22-dik czikk által bdvebben ki-

fejtett rendelkezése, semminemú, bár rendkivüli esetekben el nem fog vonatni,

és a küzadóval sem fog annak országgyúlésileg meghatározott nemére és men-

nyiségére nézve országgyúlésen kivúl változtatás tétetni.

A 11-dik ágazat, melyben a magyar nyelvnek nem csak terjesztése, hanem

a tndományoknak és mívészeteknek minden nemeibeni kimívelése végett ren-

deltetik: hogy a magánosok által üsszeadott alapértékbdl egy Pesten székelendd

tudós társaság vagyis magyar akademia minéleldbb állíttassék fel, és hogy mi-

helyest ezen országunk nádorának kegyesen felvállalt pártfogása alatt állandd

társaság az oiszágos választmánynak munkálatában kifejtett, és az alapítók ál

tal kijelentett elvekkel egybehangzó tervét, s ereje és eszküzei szerint mérsék-

lendd alapszabályait bdvebben kidolgozandja, azokat a nádor országgyúlésnek

idején kivúl is helybenhagyás végett ó felsége elébe felterjeszthesse.

A 13-dik ágazat, melyben az 1809. évi franczia háború által elvesztett

szávántúli részeknek és a magyar-tengermelléknek elvesztésük eldtti állapot-

jokbai visszahelyezése , és sz. koronánkhoz visszakapcsolása beczikkelyeztetik

a rendek azon megydzddésének kijelentésével : hogy mind akirályi felségmind

annak utódai Magyarországnak és kapcsolt részeinek minden birtokait és ré-

szeit egészen visszakeblezendik.

A 17- és 18-dik ágazatok, melyekben a Ludoviceát illetóleg, az 1-sdben

ugyan rendeltetik: hogy az, mennyire jelen alapértéke bírja, minden haladék

nélkül állíttassék fel Pesten, az annak székéúl eldbb kijelelt váczi Teréziannm

pedig az akademia alaptdkéjének nüvelésére minél jutányosabban adassék ela

Továbbá mihelyest az akademia valdsággal állani fog , ahhoz alkalmaztassék a

felkelési országos alapérték kamatainak, annak kültségeitól fenmaradd része is

az országgyúlési rendeknek további rendelkezéséig. Végre a király az iránt

rendelkezni igérkezik: hogy a Ludoviceába katonai rendbdl tanítókúl vagy fel-

ügyeldkúl alkalmazandd egyének zsolddal a katonai pénztárbdl láttassanak el,

és a polgári iskolákból ezen akademiába netatán átlépendd ifjak eldbbi iskolai

osztündíjaikat, — kivéve ha azok kizárdlag polgári tanulmányoknak míveldire

volnának szorítva, — megtarthassák, sdt hogy ezen intézetnek szegényebb ne-

vendékei, ha annak tanulmányaiban magokat külünüsen kitüntetik, eredetileg

f
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Í9 üsztündíjakat nyerjenek. — A 2-dikban pedig eldsoroltatnak azoknak nevei

eldszür ugyan , kik a Ludoviceára leszállított bécsi bankókban tett ajánlataikat

ugyanazon számszerinti mennyiségú váltdczédulákbani ajánlatokra változtat-

ták, azután pedig azokéi, kik 1812. év dta tettek ajánlatokat, és azokéi, kik

ajánlataikat bécsi bankókban eldbb megtevék ugyan, de még neveik be nem

czikkelyeztetének , mind a két utóbbi rendbeliek ajánlataiknak mennyiségét is

kijelelve.

Jegyzet. Tettek pedig 2000 bankó 39,925 for. 22y, kr. váltó és 100 eieüst forintot.

A 19-dik ágazat, melybe orük emlékúl beczikkelyeztetik grdf Festetics

Lászldnak azon hazaftui két rendbeli bdkezúsége , melylyel eldszür ugyan aty-

jának az 1802:4-dik czikkbe foglalt ajánlatát ezüst pénzbelire emelteés 10,000

forinttal üregbítette , azután pedig a magyar tudds társaságnak mathematikai

osztálya melletti hadi tudományi osztálynak alapítására szinte 10,000 forintot

ajándékozott,

A 20-dik ágazat , mely a városi vagy más nem-nemes bírdságnak nemes

ellen indított tisztán személyes keresetekben eszküzlendd alászállítására elég-

ségesnek rendeli: ha a perbefogott fél nemességnek gyakorlatában lételét a

vármegye alispánjának, az illetd járás szolgabírdja és esküdtje által együtt alá-

írt tanulevelével bebizonyítja.

A 22-dik ágazat, mely Mátyás VI. türv. 32-dik czikkének velenczeieket és

lengyeleket honfiúsításból kizárd rendeletét eltürli.

A 23-ik ágazat, mely a keresztelteknek, házasoknak és elholtaknak anya-

künyveit bármily vallásbeli lelkészek által két példányban készíttetni, s annak

egyikét a türvényes bizonyság által átvétetni , és annak aláirásával a türvény-

hatóságnak levéltárába letétetni rendeli , egyszersmind azonban megparancsol-

ván : bogy ezen anyakünyvek ott titokban tartassanak , és azok kivonatának

kiadása ezután is a lelkészek mellett maradván, máskor hasznuk ne vétethes-

sék, mint haaz egyház mellett létezd példány valamikép elveszett, vagyhaszon-

vehetetlenné vált.

A 25-dik ágazat, mely az drlésért járd malom-részt a kir. élelmezési hiva-

talok által is országszerte kiadatni parancsolja.

A 26-dik ágazat, mely a székesfiejérvári székes káptalant tulajdon pe-

csét és neve alatt gyakorlandd hiteles helyi hatósággal felruházza, és a h ajelan i

fejérvári káptalannak levéltárából türük elfoglalás alatt más levéltárakba jutott

okleveleket, melyeknek lajstromát eldmutatandja , nekie visszaadatni hatá-

rozza.

A 27-dik ágazat, melyben a szepesi és veszprémi káptalanoknak küteles-

ségúl tétetik, amannak ugyan, hogy levéltárából azon okleveleket, melyeknek

odajutását a veszprémi káptalan igazolandja , annak visszaadni , — emennek

M. TUD. AKAD. ÉVK. IX. 17
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pedig, hogy azoknak átvételére tagjai küzdl kettdt a szepesi káptalanboz kül-

deni tartozzék.

A 33-dik ágazat, melyben a Sárvíz folyó szabályozása által bevégzett

kültségcs múnek fentartására az 1715:69-dik czikk gondoskodásának az ottani

csatornákra és gátakra kiterjesztése mellett küvetkezdk rendeltetnek : 1) Hogy

ezen csatornáknak vagy gátaknak minden erdszakos vagy vétkes megrontása, a

kárnak és kültégeknek megtérítése , s illetdleg kisebb hatalmaskodási büntetés

alatt tilos legyen. — 2) Hogy az érdekeltetd füldes urak vagy Székesfejérvár

városa ezen szabályzattal függésben levd bármily új múbez csak a vármegyé-

nek, vagy ha tübb hatóságok küzt forogna a kérdés a helytartdtanácsnak do-

loghoz értdk és érdekeltetd felek meghallgatása után adandd beleegyezésével

foghassanak. — 3) Hogy a senki vétségének sem tulajdonítható , és a kártevd-

nek vagyonából meg nem térítbetd károkat az érdeklett füldes urak és Székes-

fejérvár városa a küzüttük , birtokaiknak és hasznaiknak aránya szerint , a fe-

leknek és illetd hatóságoknak meghallgatásával , minden türténhetd esetre meg-

határozandd kulcs szerint viseljék, ezen kulcs, ha a felek abba külcsünüsen

meg ncm egyezhetnének, az illetd vármegyéknek alispánai által, a feleknek

rüyid útoni meghallgatása mellett meghatározandó levén, azoknak határozatától

mindazáltal a bétszemélyes-táblához küzvetlen teendd birtok-melletti feljebbvitel

megengedtetvén.— 4) Hogy az illetd vármegyék a szolgabírák és helységek bírái

által ezen csatornákra és gátakra felvigyáztassanak, miszerint minden károsíttatá-

saik megeldztessenek, és minden kártételek, sdt arra czélzd cselekvések is felje-

lentessenek. —- 5) Hogy megtürténvén a fenyegetd vagy tettleges károsítás, a fd-

és alispánok azonnal a járásbeli szolgabírdt bírdtársával ésafüldmérdvel ahely-

színérenyomozás, s szemrevétel, és akijavítás kültségeinek számbavétele végett,

küldjék ki, kik egyszersmind az illetdket aszabályzati mtn'eknek kart tevd min

den cselekvésektdl eltiltani, amár okozottkárok megtérítésétszorgalmazni, ésa

jüvd küzgyúlésben eljárásuknak sikerérdl jelentést tenni tartozzanak, melyben

mind akárosítotttárgykijavítása, mind akijavítás kültségeinek éskármegtérítés-

nekki által teendd viselése iránt batározat hozandd, melynek ha akütelezett nem

engedelmeskednék, az 1715:69-dik czikknek rendeletéhez képest bírdi intés'-

nek eldre bocsátása után a reá esd tehernek és per kültségeinek megtérítésére

tiszti-ügyészi per által szorítandó , az úrihatalom alatt levdk fülütt füldesuraik

az igazságszolgáltatás megtagadásának büntetése alatt bíráskodni, a béres cse-

lédeik által elküvetett károkat pedig ünmagok, de mégis ellenük teendd visz-

keresetüknek fenmaradásával , megtéríteni tartozván, és a vagyontalanok bún-

tettükhez mérendd fenyítés alá vetenddk levén. — 6) Hogy ezen rendelkezés

Székesfejérvár városára nézve oly formán értessék, miszerint a városi tanács

a polgárait és hatósága alatt levdket az általok okozott károknak megtérítésére

szorítani tartozzék, és ha azt elmúlasztaná, azon károknak és kültségeknekmeg



TÖRVENYEINK TÔRTENETE 1740—1848. 131

térítése végett vármegyei bírdság eldttperbe fogathassék, a kártevd elleni visz-

kereset azonban nekie fenmaradván. — Végre ugyane türvényczikk által a Sid

s Kapos folydknak és Balaton tavának szabályozására legfelsdbb helyrdl kikül-

dütt bizottmány munkáját folytatni , és annak foganatját a türvények szelleme

szerint eszküzleni parancsoltatik.

A 34-dik ágazat, melyben az 1807:28. és 1812:4-dik czikkeknek küvet-

kezésében országos bizottmányilag létesített két rendbeli kiegyenlítések, egyik

Bihar ésSzabolcs, másik Szabolcs ésSzathmár vármegyék küzütt, beczikkelyez-

tetnek; melyeknek elsdje által Acsád helység Szabolcshoz, ésMihályfalva hely-

ségnek míntegy otüdrésze Biharhoz, másodika által pedig Panyola, Szamosszeg,

Kér , Kér-Semjény , s O-Pályí egész helységek Szathmárhoz , Szalmád és Rohod

faluk, Szennyes, Sige s Bánháza puszták, továbbá néhány Encsencs, Edr, Lu

gos , Kis-Máda és Gyúve falukbeli részek Szabolcshoz átkapcsoltatnak.

A 36-dik ágazat, melyben a nenies testdrzd seregnek eredetí állapotjához,

számához és rendeltetéséhez küzelebb hozására rendeltetik: 1) Hogy a testdrzd

seregnek künnyebb élelmezése végett akenyér, zab vagy széna részvényeknek

szolgáltatása árverés útján béreltessék ki, és azoknak bevitele minden har-

minczad s más királyi pénztárba folyó fizetéstól felmentve legyen. — 2) Hogy

a sereg részérdl teendd számadások magyar nyelvén vitessenek, és a helytartd-

tanács elébe terjesztessenek, a pénztárnak kezelése a sereg kapitányának felvigyá-

zása és feleldssége alatt továbbra is meghagyatván. — 3) Hogy a Magyarország

részérdl felveendd testdrzdk, oda értvén tisztjeiket is, magyarúl tudjanak, és

mások , mint kiket az illetd türvényhatóságok ajánlottak , fel ne vétessenek. —

4) Hogy a testdrzdkre ó felsége, mennyire a megkívántató kellékekkel bírand-

nak, nem csak a katonai, hanem a polgári hívatalokrai alkalmazásokban is te-

kintettel legyen. Végre a testdrzd sereg alapértékét terheld addsságoknak lefi-

zetésére, és illetdleg annak gyarapítására, a türvényhatóságok által a királyné

koronázási ajándékára ajánlott minden darab arany mellett két-két forint or-

szágszerte most egyszer behajtatm határoztatik.

A 37-dik ágazat, melyben rendeltetik: hogy a honfiúsításnak mindenkor

aranyokban fizetendd taksáját nem csak a jelen országgyúlésben honfiñsítottak,

hanem a márbeczikkelyezettekis, hamég kütelessegüket nem teljesítették, ezen

országgyúlésnek berekesztésétdl számítandd két év alatt lefizetni tartozzanak ,

máskép tettleg kiczikkelyezetteknek tekintessenek , és kizáratásnk a jüvd or-

szággyúlésben türvényczikkileg jelentessék k¡. — Továbbá, hogy ennek küvet-

kezésében a kir. helytartótanács azon beczikkelyezetteknek neveit, kik a tak-

sát leteendik, tüstént annak letétele után kürlevele által az országnak minden

türvényhatóságaival küzülje. — "Végre, hogy a királyi felség a honfiusítottak

iránt hozott 1687:26., 1715:23., 1741:17.s41. és 1791:69-ik türvényczikkeknek

pontos megtartásárdl gondoskodni kegyeskedjék.

17*
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9. §. A käenczedik torvé/iyleveléról.

Kilenczedik türvénylevele az 1830, évi September 8-dikára hirdetett

pozsonyi országgyúlésben hozaték, ugyanazon évi december 20-d¡kán Bérsben

kelr, s a királynak és rendeknek a szokottakon tul azt, Iiogy ezen országgyúlés

fdleg Ferdinand koronaürüküs fdherczegnek koronáztatása végett hívatott egy-

be, eldterjesztd eldszavaiit, és a királynak szentesító zárszaván kivúl, 17 tür-

vényágazatot foglal magában , melyek küzdl

/. Idetglem, vagy csupán пaр szükségeit érdekló rendeletúek:

Az 1-so ágazat, melyben eldadatik, miképen a rendek bálás szívvel fo-

gadván a királynak dsi alkotmányunk maradékokrai sértetlen átbocsátása iránti

buzgalmából eredd azon kivánatát, miszerint elsdszülütt fia Ferdinand, a nél-

kül azonban, hogy az ó életében magát ó felségének és országunk rendeinek

beleegyezése nelkúl az országnak kormányába avatbatná, vagy felségi jogokat

gyakorolbatna, királylyá koronázrassék, dtet, Ferdinand fóherczeget, a szokott

hitlevélnek kiadása és a királyi cskünek, melynek tartalma ngyanezen ágazat-

hoz csatolva van , letétele után , tapsok és ürümkiáltások küzütt ünnepély sen

megkoronázták.

A 2-dik ágazat, melyben a rendek bálaérzettel eldadják a királynak biz-

tosítását az iránt , bogy az újonan koronázott király azon naptól , melyben or-

száglását megkezdendi , számított bat hdnap alatt országgyúlést hirdetni fog.

A 3- és 4-dik ágazatok, melyekben a rendek, amabban ngyan az imént

megkuronázott királynak koronázási ajándékkal kedveskednek, emebben pedig

nekiemegküszünikazonkegyelmér, melylyel ezen ajándéknak egy részét a rossz

termes által szenvedett addzó népnek felsegélésére, egy más részét pedig a ma

gyar akademia tdkéjének nüvelésére ajándékozta.

Az 5-dik ágazat, mely a királynak azon hazánktól elszakasztva volt, de

már visszaszerzett részek visszakeblezése iránt adott, s jobbágyi hódolattal fo-

gadott válaszát adja eld : hogy ezen tárgy iránt minden tekintetben nagy ne-

bézségek forogván fen, e végre bizottmányt nevezend, s annak jelentését ve-

vén, és a dologrdl teljesen értesúlvén , a kir. hitlevél 3-dik pontjábani biztoáí-

tásnak teljesítéséhez tartozókat meghatározandja , és teendd határozatát a ren-

dekkel küzlondi.

A 6-dik ágazat, melyben azon oknál fogva, mivel az országos választmányi

mnnkálatoknak felvételére 1831-diki december 2-dikára hirdetendd országgyú

lés valdszinúleg hosszabb ideig tartand , az igazságszolgáltatás iránt küvetke-

zók rendeltetnek : 1) Hogy minden elsd bírdságú akár egyházi akár világi tür-

vényszékeknél, a királyi és báni táblákat kivéve, a türvényszéktartásnak szo

kott iddszakaiban az érdeklett országyúlés alatt akárkik ellen perek indíttatbaar

sanak és elitéltethessenek. — 2_) Hogy az ugyanazon országgyúlés alatt az elsd
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bírdsiigú türvényszékektdl feljebbezett pereket a feljebbviteli türvényszékek

átvizsgálni és elitélni tartozzanak , a kinilyi és báni táblakat azonban ezekre

nézve , a bünvádi és házasságbontási pereknek egyedúli kivételével , melyek-

ben ezek is, sdt a hétszemélyes-tábla is itélendnek, hasonloképen kivéve. —

3) Hogy ha a munkálatoknak átvizsgálatára intézett országgyúlés félbeszakasz-

tatnék, ezen rendelkezés ünkényt megszünvén, a további intézkedés a hozandó

türvénytôl függjün.

A 7-dik ágazat, melyben a rendek, a dolgoknak mostani rendkivüli állása

és a magyar katonaságnak állapotja feldl d felsége által felvilágosíttatván, sege-

delemképen, a szokott óvatékok mellett, 48,000 újonczot ajánlanak, és pcdig

azok küzdl 28,000-et küvetkezô feltételek alatt: 1) Hogy szolgálat-idejük csak

tíz évig tartson, sôt haküzólük valakiiddküzben otthon elkerülhetetlenúl szüksé-

gesséválnék, eldbb is hazabocsáttassék.— 2) Hogy akiállított újonczoknak szá-

mában akármikép felmerülendóhiányt az ország pdtolni ne tartozzék. — 3) Hogy

ne részenként, hanem egyszerre, minél rüvidebb ido alatt, éstélben állíttassanak

ki. —4) Hogy a zsidd küzségek által népességük arányában állítandd zsidd ifjak is

bevétessenek, és a hatóság által állítanddknak számába beszámíttassanak. — 5)

Hogy üt lábnyi magasságúak is, ha ép és erds testtel bírnak, befogadtassanak, s

mind az orvosok és sebészek, mind a katonai tisztek és politikai hatdságok az

ezen országgyúlésben megállapított utasítást sinórmértékúl tartsák a bcfoga-

dásnál, s kisebb hiányért , mint melyek abban kijelelve vannak, senkit ki ne

vessenek, és azokat is, mik az állítás alóli kivételek, az állításnak módja és a

kdborlók iránt rendelve vannak, mind tartsák meg. — 6) Hogy a kor vagy

szolgálat által megtürüttek a rokkantak küzé bocsáttatván, az 1807:1-sd cz. 11--

dik §-nak kedvezményeiben részesúljenek, és azok, kik otthoni szükségessé-

gük miatt haza bocsáttatandnak, se másnak helyettesítésérc, se a rnhapénznek

megtérítésére ne szoríttassanak. — 7) Hogy míg ezen újonczoknak kiállítása

tartand, a toborzás szúnjék meg, és ha kik ezen türvénynek hozatalától kezd-

vc az állításnak bevégzéséig akár toborzás urján, akár máskép, akár otthon,

akár máshol katonákká leendnek, az illet<í hatóság által állítanddknak számába

beszámít assanak. — 8) Hogy az iíjonczoknak otthon maradott vagyonárdl aг ,

illetd polgári hatóság árva-vagyon gyanánt gondoskodjék. — 9) Hogy az újon

czoknak felosztása egy meghitelt választmány által ezen országgyúlés alatt ki-

dolgozandd kulcs szerint türténjék. — A hátralevd 20,000 újonczra nézve

pedig a rendek küvetkezd feltételeket tevék : 1) Hogy ezeket a király csak

ürüküs tartományai ellenséges megtámadásának esetében, mely a nádornak a

türvényhatoságoknál teendd rendelkezés végett bejelentendô leend, szedethesse

ki. — 2) Hogy ezen ajánlatnak ereje csak jüvd évi October 2-dikáig tartson, s

annálfogva a türvényhatóságok ájonczállításra ezen nap után tübbé fel ne szd-

líttathasssnak , azon újonczokat azonban , kiknek kiállítására ezen nap eldtt fel

valának szólítva, késdbben is kiállítani kütelesek leendvén. — 3) Hogy a fel-
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tételes megtámadásból keletkezett had bevégzddvén, azok , kik ezen 20,000

újoncz küzdl életbenleendnek, azonnal haza bocsáttassanak. — 4) Hogy mind-

azon feltételek, melyek a 28,000 újoncznak kiállítására nézve tétettek, — a

tíz évi szolgálatnak és a kiállítás idejének feltételeit kivéve, — ezeknek kiál-

lításárdl ¡s értessenek. — Végre megemlíttetik a királynak az iránt tett biztosí-

tása: hogy a katonai szellemnek emelésére a magyaroknak fdbb katonai hiva-

talokra alkalmazásárdl szdld türvényeknek teljesítését szívén viselni, s a kitúnd

érdemeket czímeres levelek és adományzások által jutalmazni fogja.

A 14-dik ágazat, mely az 1791:35., 1792:12., 1807:3., 1812:3. s 1827:

10-dik czikkeknek gondoskodását ismét minden újítás nélkúl jüvd országgyú-

lésig kiterjeszti.

A 15- és 16-dik ágazatok, melyekben a rendek d felségének beleegyezé-

sével amabban ugyan Bellegarde Henrik grdTot, az ifjabb királynak fdudvar-

mesterét, emebben pedig ugyanannak oldalánál régtdl hívataloskodd Salis Ru

dolf és Segur Agost grdfokat ünindulatjokból és taksa-elengedéssel honfiúsítják.

A 17-dik ágazat, mely által Attems Ignácz, Jdzsef, Ferencz és Thádé grd-

fok, Folliot Creneville Lajos, Pley András, PiretLajos, Bretfeld Emánuel ,

Vasseiges Károly és Jdzsef bárók, AuerspergMiklds grdf Miklósnak fia, ésEger

bárd a türvényes taksának le nem fizetése miatt az 1827:37-dik czikknek kü-

vetkezésében a honfiúsítottak küzdl kitürültetnek,jüvdre pedig rendeltetik : hogy

a honfiúsítást nyerendd külfüldiek küzdl ezután senki eldbb be ne czikkelyez-

tessék , mintsem magát a bevételi taksának teljesített lefizetése feldl az ország

pénztárának nyugtatványával igazolta.

//. Aliando szabályúl hozott rendeletúek :

A 8-dik ágazat, mely a magyar nyelnek használásárdl rendeli: 1) Hogy a

helytartótanács a magyar felterjesztéssel éld vármegyéknek ezen türvény kihir-

detésétól kezdve ne csak magyarúl felelni, hanem minden intézdleveleit is, akür-

Jeveleket kivéve , magyar nyelven küldeni tartozzék. — 2) Hogy a kir. curia a

feljebbvitt magyar perekben magyar kivonat mellett magyar itéletet hozzon. —

3) Hogy azon kerületi táblák és Magyarországnak határai küzt létezd várme-

gyei, városi, sdt világi perekre nézve egyházi türvényszékek eldtt is szabad le-

gyen magyarúl pereket vinni, melyeknél a magyar nyelv eddig még divatos

nem volt ; azokban mindazáltal az ily türvényszékek akár magyarúl akár latí-

núl itélhessenek. — 4) Hogy ezután, a ki magyarúl nem tud, az országnak ha

tárai küzt kozhívatalokra fül ne vétettessék. — 5) Hogy 1834. évi január 1-sd

napja után ügyvédi vizsgálatra senki se eresztessék , ki a magyar nyelvet kel-

ldleg nem tudja. Végre ugyanc türvényczikknek végén a rendek hálás küszü-

netüket kijelentik a királynak az iránt tett rendeletéért : hogy a magyar akár
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sorbeli akár határszéli ezredek , és minden magyarországi katonai fdnükségek

magyar irományokat most is mar elfogadni küteleztessenek.

A 9-dik ágazat , melyben az elhunyt katonai személyeknek vagyona iránt

rendeltetik: 1) Hogy ezután katonai hattísághoz egyedúl csak a haláluknak al-

kalmával szolgálatban létezett katonai nemtelen személyek ingó vagyonának

tárgyalása, és a hazán kivúl elhalt nemes katonai személy ilyen vagyonának

üsszeírása és eladása tartozzék. — 2) Hogy a hazán kivúl elhalt nemes katona

ingóságainak eladásából bevettpénzt, a netalán találtatottvégintézetével együtt,

a katonai hatóság további tárgyalás végett az illetó polgári hatósághoz átkül-

deni , cz pedig azt azon esetben ugyan , ha az ürüküsük vagy hagyományosok

arrdl , hogy a katonai pénztárnak egy év lefolytáig netalán teendd igazolt kü-

veteléseit azon vagyonnak erejéig per nélkúl kielégítendik, elfogadható bizto-

sítékot nyújtanak, nekiek tüstént kiadni, ellenkezd esetben pedig biztos helyre

kikülcsünüzni, és mindaddig letartóztatni kOteleztessék, míg vagy az, hogy az

elhúnyt sem a kir. pénztárnak sem más alapértéknek nem tartozik, kamarai

vagy katonai számvevdségnek tanúlevelével bebizonyíttatik , vagy legalább egy

egész esztendd a nélkül, hogy a katonai pénztár küvetelést tett volna, teljesen

lefolyt. — 3) Hogy a katonai személyeknek hadi lábon álltokban tett végin-

tézeteik az 17i5;27-dik czikk szerint kiváltságosok ; hadi lábon állóknak pe

dig, zsoldjok hadi lábra emeltetésének napjától annak békességi lábra állítása

napjáig tartassanak,

A 10-dik ágazat, melyben a rendek tisztelettel fogadják a királynak az

iránti nyilatkozását, hogy a tengeri sdnak kezelését a magyar tengermelléken

a magyar kamara alá rendelendi , és a radobóji kénkdbánya iránt a türvénynek

kívánata szerint intézkedend.

A 11-dik ágazat, melyben a határbizottmányok iránt rendeltetik, hogy

mind az 1827:16-dik czikk által nevezettek, mennyire munkájokat be nem

végezték, mind az ezután kinevezendok azokat jüvd országgyúlésig bevégezni,

és annak sikerérdl minden esetre jelentést tenni küteleztessenek, areájok bízott

munka be nem végezhetésének esetében pedig az akadályoknak okait is eldadni

tartozzanak.

A 12-dik ágazat, mely a szávántúli részekben franczia vagy idóküzbeni

ausztriai kormány alatt küzbejütt jószágeladások és végrehajtások iránt ren-

deli: 1) Hogy az ezen iddszakokban türtént jószágeladások is türvényeink sze-

rinti, okoknál fogva megerdtleníttethessenek, és a birtokra képtelenek által tett

jószágvételek iránt az eltíhb fenálld türvényeink tartassanak meg. — 2) Hogy

az ugyanazon idószakok alatt bíróí végrehajtás alá vett jószágokbírdizáloggya-

nánt tekintessenek.
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A 13-dik ágazat, mely a pannonbegyi fdapátokat arra kütelezi : hogy egy-

házok nemescinek megürúlt telkeit magoknak meg ne tartsák, hanem szokott

adományzásra fordítsák.

Jegyzet. Ide tarto/.ik a 17-dik aga/.atnak azon rendelete is: hogy a honfiúsítottak a

taksának letétele elótt ezután be ne czikkelyeztessenek.

10. §. Az e korbeli egyéb émlt"tést igénylókról.

E királyunk alatt az itt eldterjesztett türvényleveleken tul türvénytudo-

mányi tekintetbdl említést igénylenek e küvetkezdk is :

I. Atürvényhozásnakmddjáranézve: hogy az eldbbi egyes ke-

rületi, s pusztán a szétágozd véleményeknek némi egyesítésére szolgáló és vég-

zéshozatalba nem ereszkedd tanácskozások, az országnak mind a négy kerületét

magában foglald és végzéseket hozd gyülekezetekké változván, és ez által az

alsd tábla elnükének , a kormány egyetlenegy orgánumának , türvények indít-

ványárai befolyása megsemisíttetvén vagy legalább tetemescn meggyengíttetvén,

e királyunknak korában a türvényhozás módjára nézve, nem türvény rendeleté-

nél fogva, hanem gyakorlatilag, lényeges változás türtént.

II. A királyaink rendkivüli hatalmának, — melynek Mária

Terézia azúrbérnek behozása, a boszorkányokat üldüzd pernek eltürlése, a kín-

zd vallatásnak felfüggesztése , és a menedékhelyeknek czélszerú megszorítása

által oly üdvüs hasznát ve vé , — g у a k o 1 1 a t á r a nézvc: hogy e királyunk a

franczia háborúkra szükségelt tümérdek kültségeknek füdüzésére a bécsi bank-

nak jegyeit szaporítani kényszerúlvén, monarchiája pénzügyi állapotjának or-

voslása végett azoknak értékét királyi általános rendelete által 1811. évi már-

tius 15-dikétól kezdve egy ütüd részére, melynél nagyobban az adásvevés-

ben akkor már úgy sem fogadtatának el, leszállította, és hogy, — miután azon

mind magánosoknak, mind bíráknak sinórmértékúl szolgálandd szabályok iránt,

melyek azáltal, mert a bécsi bankjegyeknek értéke nem tüstént kibocsátta-

tásukkor, sem nem egyszerre, hanem lépcsdnként szállván le, ezen együtüdrei

leszállítást a magánosok küzütt külünb-külünb iddkben keletkezett szerzddé-

sekre s kütelezvényekre általánosan alkalmazni az igazság meg nem engedé, a

magánosok küzütti viszonyokra nézve szükségesekké Idnek, az 181У2. évi or-

szággyúlési rendekkel egyetértésre nem juthatott volna, — 1812. évi au-

gustus 1-sdnapján kelt felségcs leirata által ezen viszonyoknak elitélésében si

nórmértékúl szolgálandd ideiglenirendeletekethozott; melyek habár országgyú-

lésileg solia nyilván el nem fogadtattak, mindazáltal türvényszéki általános gya-

korlatba jüttek és folytonosan erejükben maradtak. Küvetkezdk pedig ezen

rendeletnek határozatai :

1) Hogy a magánosok küzütti fizetéseknek kulcsáúl hazánkban, a tübbi

ausztriai ürüküs tartományokban divatozd , s ezen rendelethez kapcsolt pénz-

keleti jegyzék szolgáljon.



TORVENYEINK TÖRTENETE 1740—1848. 137

2) Hogy az 1799. év eldtt keletkezett bármily szerzddésekbdl szár-

mazó pénzbeli tartozások váltdczédulákban minden lehúzás nélkül, az 1799.

év kezdetétdl fogva 1810. évi September végéig keletkeztekbdl származdk

pedig a tartozás keletkezésének idejekor létezett pénzkeleti jegyzék szerint fi-

zetenddk, és pedig oda értvén mind a két rendbelieknek bécsi bankjegyekben

iddküzben lefizetett kamatait is, ha azok jüvd rendelkezésrei fentartás mellett

vétettek fel; az 1810-dik évi October 1-sd napjától , mely óta a bécsi bankje-

gyek egy ütüdértékükre leszállva voltak, 1811. évi mártius 14-dikéig keletke-

zett bankóbeli kütelezésekbdl eredd pénzbeli tartozások egy ütüd részükre le-

szállítva váltóczédulákban fizenddk levén.

3) Hogy az itt eldadott szabály kivételt szenvedjen azon akár 1799. év

eldtt, akár késdbb ezen rendeletnek kiadásáig keletkezett szerzddésekbdl és

kütelezésekbdl , melyekben arany vagy ezüst pénzbeni fizetés nyilván kütelez-

tetett, származd pénzbeli tartozásokra nézve, melyek minden lehúzás nélkül,

és pedig azon esetben , ha az arany vagy ezüstpénznek faja névszerint kijelel-

tetett, a kijelelt arany vagy ezüst pénzfajban egyébként pedig váltóczédulák

ban kielégítenddk.

4) Hogy az álladalomnak java a pengdpénz képét viseld váltóczédulák hi-

telének fentartását parancsolván , ezen rendeletnek kihirdetésétdl kezdve az

ürüküs tartományoknak lakosai cgymás küzt minden szerzddéseket váltóczédu-

lai értékben kütni tartozzanak, samáskép kütenddk érvénytelenek legyenek *),

a külcsünadásnak azon esetét, ha az arany vagy ezüst pénznek névszerint kije

lelt bizonyos nemében türtént, egyedúl kivéve. Továbbá, hogy ugyanazon okból

a hitelezésnek eseteiben az adós kütelességét mind a tdkére mind a kamatok-

ra nézve váltóczédulákban mindenkor teljesíthesse , és pengd pénzben azt tel-

jesíteni csak akkor tartozzék, ha kütelezése névszerint kijelelt arany vagy ezüst

pénz fajaban türtént.

5) Hogy a bátramaradott kamatok, melyek 1811. évi mártius 15-ike eldtt

fizetenddk lettek volna, mint a folyó kamatok ezen rendeletnél fogva fizeten-

ddk, kivéve ha az adds bebizonyíthatná, hogy a kamatok nem az dvétke miatt

maradtak hátra, mely esetben azokat egy ütüd részükre leszállítva tartozzék

váltóban fizetni.

6) Hogy a jüvd rendelkezésrei fentartás nélkül felvett akár 1811. évi már

tius 14-dike eldtti akár utáni kamatok kifizetettekúl tartassanak ; az ily fentar

tás mellett felvettek pedig az 1811-diki mártius 14-dike eldttiek ugyan az

*) Késóbben az 1816. június 1-só napján kelt Pátens által megengedtetett , hogy ba•rmily

Bzerzódések és lekotele/.ések arany és ezüst pénzben is kötteíhessenek, és az 1817. évi

február 28-dikan kelt udvari rendelet által nyilvánittatott : hogy az igy kótelezett tarto

zások , ha csak általánosan pengó pénzre (conventionalis moneta) , a pénz fajának ki-

jelelése nélkül, tórtént is a kotelezés , arany és ezüst pénzben ñzetendók.

M. TÜD. AKAD. ÉVK. IX. 18
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eldbbi pont szerint, az e nap utániak pedig a folyó kamatoknak mddjára tár-

gyaltassanak.

7) Az árendák iránt : a) Hogy a íuld- vagy ház-árendai szerzddések erejü-

ket megtartván, ha a bérbeadd az 1811. ¿vi mártius 14-dike akár eldtti akár

utáni bért minden jüvd rendelkezésrei fentartás nélkül felvette, az megfizetett-

nek tekintessék, és ugyanez értessék az eldrefizetett árendai pénzüsszegekrdl

is; a hátramaradott árendabérek pedig, mennyire a bérbeaddnak vétke küzbe

nem jütt , a szerzódés kiadásának idejében létezett pénzkeleti jegyzék szerint

pengd pénzzé változtassanak, és ugyanannyi váltóval fizettessenek. — o) Hogy

az úrbéri jüvedelmeknek, vámoknak, vagy réveknek bérldi a jobbágyoktól s

illetdleg utazóktól akár 1811. évi mártius 15-dike eldtt, akár azután bécsi ban-

kóban bevett, s nálok hátralevd bért szinte csak azon bankúknak névszerinti

értékében tartozzanak lefizetni.

8) Hogy a letételi bírák abankjegyeknek leszállításamiatt 1811. évi már

tius 14-dikétól fogva nálok bírdi kézbe letett pénzüsszegeket huszad rcszüknek

másként türvényszerú lebúzása nélkül teljesen visszaadni tartozzanak.

9) Hogy minden akárjószágoknak lekütelezésével akár a nélkül tett pénz-

heli adósságok, ha a bankók értéke leszállításának határnapjáig akár bankük-

kal akár kütelezvény átengedésével letisztáztattak , kifizetteknek tartassanak;

hogyha pedig valaki másnak addsságát az arrdl kelt régi adóslevélnek aláirása,

vagy egy új adóslevél mellett ugyan , de a régi addslevélnek keltérei hivat-

kozással átvette, a régi addslevélnek keltéhez képest tartozzék a fizetést tenni.

. 10) Hogy ha valamely 1811, évi mártius 1Srdike eldtt kelt kütelezvény-

ben vagy másféle szerzddésben azon feltétel volna téve, miszerint a tdkepénz-

nek lefizetése a visszafizetésnek idejében folyamatban leendd pénzben annak

névszerinti teljes értékében tétessék, az ily feltétel nem tettnek tekintessék, és

a kütelezett fizetés a fen megállapított elvek szerint teendd legyen, s névsze-

rint a bankjegyekbdl származó ily feltételes fizetések 1811. évi mártius 14-ke

után csak azoknak kiegyenlített értékében küveteltethessenek.

11) Hogy ha a hitelezd és adós küzütt külünbüzdiddkben külcsünzüttpénz-'

üsszegek feletti számolásban az adds adósságának egy részét mar eldbb világos-

nak elismerte, ezt külcsünüzéskori, a tübbit pedig számoláskori értékében tarr

tozzék fizetni.

12) A kütelezdlevelekkel tett változások iránt: o) Hogy a másért felvállalt

addsság, ha a felvállald-levélben az eldbbi kütelezvénynek kelte ki van téve, a

régi kütelezvénynek kora szerint fizetendd. — b) Hogy az átengcdett kütelez-

vények vagy más szerzddések melletti tartozások az eredeti kütelezvénynek

vagy szerzddésnek kiadásakori értékben teljesítenddk. ■—• c) Hogy ha ki áten-

gedett kütelezvénynyel, melyért d az átengeddnek maga nevében, de az ebbeni

szerzddésre és annak keltére hivatkozás nélkül kütelezvényt adott, addsságát
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kifizeté , az átengeddnek a nekie adott iij kütelezvény kora szerint tartoz-

zék kielégítéssel. — d) Hogy régi kütelezvények vagy bármily tartozás feletti

oklevelek újakkal felcseréltetvén, ha bennük az eldbbi addsságra az arrdl szóld

level [keltének világos kijelelésével hívatkozás türtént, a fizetés az eldbbi okle-

vélnek, máskép pedig az újnak kelte korábani értékben teendd.

13) Hogy ha a hitelezd 1811. évi mártius 14-dike után tdkepénzét ban-

kókban ugyan, de a jüvd gondoskodd rendelkezésrei fentartással felvette, adds-

sától annak kipdtlását küvetelheti , mi tdkepénzének külcsünüzéskori értékébdl

hiányzik.

14) Hogy a szerzddés vagy végintézet által rendelt nyng- vagy élelem-

pénzek, valamint a bíróilag elválasztott ndknek tartására itélet vagy szer

zddés által kiszabott évenkénti fizetések is, a megállapított elvek szerint tár-

gyalandók; ha azonban a végintézd intézetëben valamely nyug- vagy élelmi-

pénznek fizetésére bizonyos kiegyenlítés alá eso tdkepénzt jelelt ki, az azon

pénzben kiadandd , melyben a tdkepénznek kamatai a megállapított elvek sze

rint fizettetnek.

15) Hogy az árváknak tókepénzcikre nézve a bécsi bankdk értékének

leszállásából származd kárt, a bizonyos árvának nevére kiadott tdkepénzekben

ugyanazon árva, mint annak tnlajdonosa, az üsszesen, egyes árváknak megne-

vezése nélkül , kikülcsünüzüttekben pedig az illetd árvák arány szerint szen-

vedjék.

16) Áz ürük vagy zálogjoggal szerzett jdszágokat illetdleg: o) Hogy ha a

jószágszerzd magát a jószágon fekvd addsságoknak letisztázására, és annak, mi

a jószág árából még fenmarad, lefizetésére kütelezte; az addsságokat ugyan a

rdlok szdló adóslevélnek, a jdszág árának fenmaradd részét pedig az ürük vagy

zálogvallásnak kora szerint legyen küteles lefizetni. — 6) Hogy az ingatlan jd-

szágrtH tett ürükvallás vagy másféle szerzddés türvény útján felbontatván, mind

a szerzddési tdke mind a beruházások a másféle pénzbeli tartozások iránt fen-

meghatározott mód szerint megtérítenddk, az ürük vagy zálogár lefizetésé-

nek, és a beruházások megbecsülésének idejét az ürük vagy zálogvevd tar-

tozván bebizonyítani ; ha mindazáltal a beruházásoknak egyik részét lefizetvén

a jószágot visszavevd, a másik részérdl addslevelet adna, addsságát ezen levél-

nek keltéhez képest küteles lefizetni, kivéve ba az eldbbi birtokos még tovább

birtokban maradhatván, abból oly feltétel alatt ment volna ki , hogy a beruhá

zásoknak becsúára nekie bizonyos határnapon pengd pénzben fizettessék ki ;

mely esetben a feltétel megtartandó lenne. — c) Hogy habár a zálogvevd a zá-

Iogos jószágot ürüküs urának a rajta fekvd pénzérdl adott új kütelezvény mel-

lett bocsátotta is vissza, ha még is abban a tett beruházásnak idejére vagy az

érdeklett zálogi szerzddésre hívatkozás türtént, a fizetés azon iddnek pénzke

18*
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lete szerint teendd, melyben a beruházás türtént ; azon esetben pedig, middn a

felek azt, bogy mennyi legyen egy pengd forint helyett fizetendu, szerzddési-

leg meghatározták, magokat ezen határozatukhoz tartani kùtelesek. — d) Hogy

ha a zálogvevd késdbben a zálogos jószágokra tulajdonosának újonan pénzeket

adván, magának új zálogos-levelet adatna, és abba a késdbbi «isszegek adásá-

nak idejeit beigtattatná, mindenik ily pénzüsszeg az adatásakori pénzkel et sze

rint fizetendd , külünüsen pedig az aranyban , ezüstben , vagy ezekkel egyetérd

pénzben adott summák, mennyire a kütelezd levélben azok kijeleltetnek, vagy

az azokat magában foglald záloglevélre hívatkozás tctetik, semmi kiegyenlítés

alá nem húzhatók.

17) A végintézetekbdl származd pénzbeli tartozások iránt: a) Hogy ha a

végintézetnek tartalmából világosan kitetszik, ürükségének hányadrészét szánta

legyen a végintézd hagyományoknak kifizetésére , és hányadát az ürüküsnek

ürüküsüdésére fordíttatni , és vagyonának értéke akármely okból csekélyebb

volna, mint mennyinek d azt tartotta, a hagyományok és ürükség küzütt a

végintézdnek szándéka szerinti arány megtartandd. ■— 6) Hogy a mindenkép s

fajara nézre is meghatározott hagyomány természetben , az általánosan s csak

nemére kifejezett pedig a végintézetnek tételekori, vagy havégintézettételének

ideje kitéve nem volna, és eléggé máskép sem bizonyíttathatnék be, a végin

tézdnek balálakori értékében kiadandd , és ha az intézd vagyonának értéke idd-

küzben bármely okból csükkent volna, a hagyományosok aránylagos lehúzást

szenvedni tartoznak. — c) Hogy ha az osztályban egyik osztozó fél régi, vagy-

is 1799. év elotri, a másik késdbbi addslevelet akár mint hitelezd akár mint

adds kapott, ha a régi eredeti állapotjában megmaradott, az eredeti osztálynak

igazítása kérhetó. — d) Ilogy ha a pengd pénzben kiadott dsi tdkepénz visszar

fizetés által új kütelezvény melletti, s kicgyenlítés alá esd papirospénzzé vál-

tozott, az azt osztályban kapd atyafi magon-szakadván, annak vagyona (dsiség

nevében) csak kiegyenlített értékében kovetelhetd. — e)Hogy az oly üzvegyek,

kik az akár eljegyzési szerzddcsnél, akár végintézetnél vagy türvénynél fogva

férjeiknek vagyonaiból dket illetó jüvedelem helyett évenkénti pénzüsszeget

magoknak küteleztettek, ha ezen üsszeg a kiegyenlített értékben élelmükre elég-

séges nem volna, per útján küvetelhessék : hogy ezen évenkénti üsszeg a jószár

goknak jelen jüvedelmeihez, vagy az eljegyzési szerzddéshez avagy végintézet-

hez alkalmaztassék, a férjnek ürüküsei a szerzddésbeli snmmát nekiek beszámí-

tás mellett a pernek lefolyása alatt is fizetni tartozván. —/) Hogy a türvényes

hitbér az üzvegyeknek folyó pengd pénzben, aszerzddési pedig, — kivéve haaz

általánosan pengd pénzben vagy épen arany vagy ezüst pénz bizonyos fajában

lenne kütelezve, — a szerzddés idejébeni értékében fizetendd.
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18) A peralkurdl : a) Hogy a mindkét részrdl teljesített peralkuk ezen

rendelet alá nem húzhatók ugyan; ha azonban az általok lekütelezett pénz-

üsszeg , vagy annak egy része le nem fizettetett , az a peralku tételekori érté-

kében fizetendd. — 6) Hogy ha a peralkunak tárgyát egészen vagyrészben oly

pénzüsszeg tevé, mely korára nézve vagy nem tartozott kiegyenlítés alá, vagy

annak eldbbi iddszakába esett, mennyire ez a peralkunál fogva bebizonyíthatd,

azon iddnek mértéke szerint, melybe a peralkunak tárgya esik, tárgyalandd.

V.

V. FERDINAND.

1835. márttus 2-ek.ától 1848. December 2-tkátg.

Ezen kegyes királyunk alatt , — ki a magyar nemzet iránti külünüs hajla-

mát és hazánknak emelésére türekvd munkás buzgalrnát, mind tüstént királyi

székre léptekor azáltal, mert azon akkor már két évnél tovább tarto országgyú-

lést, melyet atyja az országos választmányi munkálatoknak tanácskozás alávé-

telére 1832. évi december 16-dikára egybehívott, annak baldía után, míg kí-

vánt eredményre jone , szakadatlanúl folytattatá, mind késdbb azáltal, mert

türvényleveleinek bdséges tanúsága szerint a nemzetnek számos legnagyobb

fontosságú kívánatait megeldzd kegyességel teljesíté, Iegfényesebben bebizo-

nyította, — egy részrdl ugyan a magyar nemzetiségnek terjesztésére, más rész

ról pedig az dsi alkotmánynak mostani divat szerintivé átalakítására türekvd

buzgalom naprtíl napra kiterjcdtebbé Idn, és oda járúlván a hevesb vérúeknek

túlzásai , amaz ugyan más néptürzsükükbdl eredetteknél keserú, s némelyeknél

utóbb polgári háborúra fajúlt ellenszegülést szúlt, emez pedig eldszür ugyan

tübb vármegyékben az ellenkezd véleményúek küzütt, miután a pártfdnükük

czéljaiknak kivitelére a tudatlan alnemesi tümegeket a tanácsteremekbe becsd-

díték, véres jeleneteket, s némelyekben ünhatalommali iíjításokrai vetemedést

idézett elé, késdbben pedig, miután a túlzó pártnak a vármegyékbeni rendnek

visszaállítására, habárcsakországgyúlésisikertelen kísérletután, és türvényekre

támaszkodva tett királyi intézkedéseket megbiúsítani, és fdnükeitaz országgyú-

lésiterembebeboznisikerúlt, eldsegíttetve a franczia thrdnnak küzbejüttmásod-

ízbeni felforgatása és Bécs városának felzendülése által, a századok tapasztalá-

sából üdvüsnek bizonyúlt királyi hatalomnak lényeges meggyengítését, és mi

után ugyanazon párt újítási mámorában vágyait hazánknak az ausztriai monár-

chiátóli elszakasztására is kiterjeszté , és a király eldtt a magyarországi alatt
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valóira hathatásnak útját is elzárá, a legjobb királynak 1848. évi december

2-dikán beküvetkezett lemondását, és az ausztriai egyéb üroküs tartományok-

kali gyászos háborút er"edményezé.

Ezen hazánk iránti páratlau érdemeiért Iegnagyobb hálátlanságot aratott

királyunk 13évigtartórüvidországlásaalatt ütországgyúlést tartott ; mivel azon-

ban az utólsdnak, melyet túlcsapongásai miatt szétoszlatni kényszerúlt , hatá-

rozataitól helybenhagyását megtagadta, csak négy türvényleveleivel bírunk , és

azok küzdl is csupán a három elsdt lehet türvényerejúnek tartani.

1. §. Az elsó türvényleveléról.

Elsd türvénylevele , — mely a magyar és latín nyelveken egyszersmind

szerkezett türvényleveleink küzdl a legelsd, — az atyja által 1832. évi de

cember 16-dikára hirdetett, s három év- és négy hdnál tovább tartott pozsonyi

országgyúlésben hozaték, 1836. évi május 2-ikán Pozsonyban kelt, s a király

nak és rendeknek eldszavain tul , — melyekben a szokottakon kivül az , hogy

ezen, boldogúlt I. Ferencz király által által hirdetett és halala után is folytatott

országgyúlés az 1791:67. és 1827:8-dik czikkek küvetkezésében készúlt or-

szágos választmányi munkálatoknak tanácskozásba vétele , és azok nyomán ,

dsi alkotmányunk épségben tartása mellett, hozandd uj türvényeknek alkotása

végett hívatott egybe, és azon tul a rendek által még az, hogy ezen gyúlésben

legeldl ngyan az urberi tárgy és azzal kapcsolatban állók , azután pedig azok ,

mik a hazának küzjavára nézve halasztást nem szenvedhetének, vétettek tár

gyalás alá, rüviden eldadatik, — a királynak szokott tartalmú szentesítd zár-

szavából, és 49, tübbnyire igen érdekes ágazatból áll, melyek küzdl

/. Idetgleui, vagy csupán пaр szukségeíre eonatkozó rendeletúek :

A 2-dik ágazat, melyben eldadatik, mikép Splényi Jdzsef bárd, és Végh

István koronadrzdk elhalván, a szokott királyi kijelelés után koronadrzdkké

grdf Keglevich Gábor, ki ezen hívatalt királyi helyettesítés mellett már viselé,

és id. Szilassy Jdzsef választattak, és az elhúnytaknak ürükoseik a koronai kul-

csok kiadásárdl megnyugtattatnak.

A 24-dik ágazat, mely bárd Szepessy Ignácz pécsi püspük azon hazafiúi

buzgóságának emlékét, mely által Pécsett bülcsészeti és türvénytani intézetet

alapított, ürükíti.

A 25-dik ágazat, mely által azoknak kedvezményéûl, kik a küzjdnak

eldmozdítása végett Pestrdl a magyar tengeri révpart, Bécs, Zimony, Morva,

SIézia, Galiczia, Kolozsvár, vagy Nagy-Szeben felé, avagy Bécsbdl s illetd-

leg Ausztriának határszéleitdl egy részrdl a magyar tengerpartokig , más rész-

rdl Eszckig s igy tovább Torükországig, vagy Magyarországon keresztúl Kra-

kóig, avagy Nagyszombattól Kassáig, Kassától Krakóig, Miskolcztól Gali

czia s Oroszország felé, vagy Sziszektdl a magyar tengerpartokig kereskedést
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elémozdító csatornák vagy vasútak saját kültségükün teendd készítésére egye-

súlnének, jüvd országgyúlésig ideigleni határozat gyanánt küvetkezdk rendel-

tetnek : 1) Hogy a vállalkozók az eldmunkálatoknak megkezdését jelentvén ,

az illetd türvényhatóság , a vármegye ugyan egy szolgabírdt és esküdtet, a sz.

kir. varos vagy külün kapuszámmal bírd kerület pedig egy tanácsbelit az eld-

munkálatok akadályozásainak elhárítása, és gyors segedelemnyújtás végett ren-

deljen ki; és annak kütelességében álljon, az eldmunkálatok alatt türténd min-

den károkat sommás úton s egyedúl a birtokon-kivülí feljebbvitelnek fenhagyá-

sával elitélni, és a károsított birtokosnak rügtüni teljes elégtételt szerezni; de

viszont, hogy ha ki kárának megtérítese után ¡s gátlaná az eldmunkálatot, az

illetd hatóság annak ellenkezését , hatalomkarral is , hárittassa el. — "2) Hogy a

vállalatnak egész vonalában eso füldeknek és épületeknek tulajdonosai azévégre

szükséges és egyedúl e végre fordítandd helyet, mintán annak mennyiségét és

átenged eiset a fdkormányszék meghatározandja, tükéletesen teljes mértékú kár-

pdtlás mellett átengedni küteleztessenek, a kárpdtlásnak mennyisége, ha abban

a felek meg hem egyezhetnének, vármegyékben az alispáni szék , városokban

a városi taimcs, kerületekben pedig, a mint vagy egyes lakosoknak vagy egész

küzségnek, vagy pedig a jászokat és kúnokat illetóleg egyesúlt kerületeiknek

birtokát vagy jüvedelmét ijleti a dolog, vagy a helybeli tanács, vagy a kerületi

türvényszék, vagy a nádortól rendelendô bírdság által, barátságos egyezés meg-

kísértésének eldrebocsátása után , sommás úton bozandd , s minden perorvosla-

tok kizárásával teljesítésbe veendd, és csak birtokon kivúl, de így egészen a

legfelsdbb türvényszékig, feljebbvihetóitélet által levén meghatározandd, az úr-

béri füldekre nézve azon külünüs megjegyzéssel: hogy nem csak a füldesúrnak az

által okozott kára, bogy a jobbágynak tartozásait kisajátított füldének arányá-

ban leszállitani küteles } hanem a jobbágynak haszonvétele szabad eladásijogá-

ban szenvedett csonkulása is a vállalkozók által megtérítendd. —■ 3) Hogy az

útasok és szállítok által minden külünbség nélkúl fizetendd bérnek meghatáror

zása a vállalkozóktól függjün ugyan, de az, hogy mikor kezdessék, és hány

esztendeig tartson a bérszedés, a fd politikai kormányszék és vállalkozók küzt

kütendd alku által határoztassdk meg, s ezen határozaton a kijelelendd évek-

nek lefolytáig legkisebb változtatás se türténhessék. — 4) Hogy minden kér-

dések , melyek a fenérdekletteken kivül , akár a szerzddési egyezkedések és

rendelkezések alkalmával , akár késdbben a bérszedésre engedett éveknek le

folytáig eldfordúinak , a fen kijelelt bírdságok által és mód szerint fenálló tür-

vényeinknek értelmében elhatározandók. — 5) Hogy a -vállalkozók a vállalat

utáni küzaddzástól, és minden ugyanattóli taksálástól mentek leendnek ugyan,

a kisajátított úrbéri javakra aránylag esd küzaddt azonban megfizetni tartozza-

nak, valamint az általok alkalmazandd mesteremberek , felvigyázók és cselé-

dek is a fenálló addzási rendszer szerint addzni küteleztessenek. — 6) Hogy
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az illetd küzhatóságok , kikhez az ily vállalatokrai felügyelés tartozik , a vállal-

kozóknak minden akár véletlenúl akár vétkesen vagy épen szántszándékkal

okozott károkat a fen eldadott rüvid úton téríttessék meg , és ha a kártevdk

arra képtelenek volnának , dket türvényszékük eldtt tiszti-ügyészük által indí-

tandd per útján tetteiknek mivoltához mérendd feuyítés alá vonják , és hogy

ugyanezek értessenek viszont a vállalkozók és embereik által okozott károk-

rdl is, és pedig oly kijelentéssel : hogy a vállalkozdk embereiknek károsításai-

ért is teljes elégtételre vonathatók.

A 28-dik ágazat, mely a Siófok helység iránt Veszprém és Somogy vár-

megye küzt fenforgó beszegellési kérdésnek elintézését újonan az alábbi 32-dik

czikkben kiegészített bizottmányra bízza.

A 31-dik ágazat, melyben Krassó vármegye, Erdély, és a véghelyi vidék

küzt fenforgó némely határbeli villongásoknak megvizsgálására és elhatározá-

sára, egy az országgyúlés elébe jelentést tenni küteles országos választmány

neveztetik.

A 32-dik ágazat, melyben az 1827:16-dik czikk által rendelt országos bi-

zottmányokhoz a meghalt vagy meggátolt tagok helyébe mások neveztetnek.

A 38-ik ágazat, mely által a nemzeti muzeumra 1827. év ota mind küuyv-,

okirat- ésképgyújteményekben, mind pénzben tett adazokozások beczikkelyez-

tetnek. A pénzbeliek 15,754 forintot tesznek.

A 39-dik ágazat, melyben a Ludoviceára 1827. dta részint kész pénzben,

részint kütelezvényekben tett, üsszesen 188,493 for. 8%0 krajczárra mend ada-

kozások elésoroltatnak.

A 40-dik ágazat, mely gróf Buttler János azon ritka példájú hazafiúi buz-

giiságának emlékét ürükíti, melynél fogra 20 ifjúnak a Ludoviceában adandd ne-

velésére, az 1812:2-dik czikkben eldadott tízezer forintnyi ajánlatán fülül ,

még 126,666 for. 40 krajczárt ezen katonai intézetnek részére lekütelezett ;

ezekre nézve a bemutatási jogot 13 vármegye küzütt ógy osztván fel, hogy

Heves, Ung, Ndgrád, Bihar, Bnrsod és Szabolcs kettdt-kettdt, Gümür, Zemplén,

Abaúj, Torna, Bereg és Ugócsa egyet-egyet mutathasson be.

A 41-dik ágazat, mely által a Buda és Pest küzütt felállítandó bid iránt

rendelt országos kiküldüttség megbízatik : hogy figyelembe véve a Pesten épí-

tésben levd szinbáznak kürülményeit, egy nemzeti díszes játékszínre kültség-

számolással együtt tervet készítsen , és a hazafíakat e czélra teendd adakozásra

türvényhatóságok útján felszdlítván, ha elégséges pénzt szerezhet, Pesten a ná-

dor által kijelelt helyen azt építtesse fel; ha pedig reménylett sikert nem érhet-

ne , jüvd országgyúlésre az iránt javaslatot adjon, mimódon Iehessen ezen nem

zeti kívánságot legczélszerúbben eszközlcni.
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A 42-dik ágazat, mely grdTNádasdy Ferencz váczi püspüknek ésGáspárik

Kázmér váczi kanonoknak az elméjükben háborodottaknak ápolására, amannak

ugyan egy haz , emennek pedig 1000 pengd forint ajándékozása által tett érde-

meiket órükíti.

A 43-dik ágazat , mely a Vas vármegyei drségi kerület lakosainak kivált-

ságos jogaiktóli megfosztásokrdl tett panaszaikra az 1681:55-dik türvényczikk-

nek rendeletét oda változtatja: hogy a panaszkodók igazaiknak bebizonyítását

türvény rendes útján , és pedig a korona ügyvédének pártolása alatt eszküzül-

hessék.

A 44-dik ágazat , melyben, a kir. városokra és külün kapuszámú türvény-

hatóságokra nézve az abbeli eddig gyakorlott szokás meghagyatván,rendeltetik:

hogy az országgyúlésnek kültségeit ezen egy ízben, minden innen származtat-

ható küvetkeztetés nélkül, egyedúl a nemesi rend, és kiket a türvény ezen ne-

vezet alá foglalva ért, seukit, még a küveteket magokat sem vevén ki, visel-

jék olyformán : hogy mindenik vármegye csak saját küveteinek részére szol-

gáltassa azokat ki , a kivetési kulcsnak és a beszedés módjának elhatározása a

vármegyéknek küzünségeire , Horvátországban pedig, melyre ezen türvénynek

rendelete szinte kiterjesztetik , ezen országnak küzgyúlésére hagyatván , és az

eleget tenni nem akardk fizetésre az 1807:2-dik czikk 17-dik §-a szerint szo-

rítandók levén.

A 46-dik ágazat, mely által bárd Hiller János ürüküseinek, s báró Rosen

Andrásnak, és Pley András bárdnak, ennek ngyan az 1827: 44-dik czikk által

reá szabott egész féltaksa, amazoknak pedig a féltaksának még le nem fizetett

része elengedtetik.

A 47—49-dik ágazatok, melyekben országunk rendei az elsdben Leinin-

gen Weszterburg August grdfot, és testvérének fiát Keresztélyt , Burgberg du^

Mont-Beaufort Agoston, János és Ignácz, testvéreket, Montbach Fridrik s

Stvrtnik Agoston bárókat, Niesner Jdzsefet, Brigido Pál, Jüchlinger Felix bá-

rókat, Sardagna Jánost, Paccassi János, Károly, Jdzsef és Henrik, Gerstäcker

Venczel, s Bibra Károly Fridrik bárdkat, Reissig Lajos Keres*télyt, s Pück

János és Peregrin bárdkat, az egész taksának elengedésével, a másodikban Man-

dell Lajos bárdt és Pidoll Károlyt féltaksának már teljesített lefizetése mellett,

— a harmadikban végre Yivenot Domokosnak, ó felsége és atyja orvosának,

két fiát, Rudolfot és Eduárdot minden taksafizetés nélkul honfiúsítják.

//. Áliandó szabályúl hozott rendeletüek :

Az 1-só ágazat, melybe e királyunknak 1830. évi September 25-dikén kelt,

s atyjáéval teljesen egyenld tartalmií koronázási hitlevele latín nyelven, melyen

szerkesztve van, beczikkelyeztetik.

M. TÜD. AK.A.D. ÉVK. IX. 19
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Л 3-dik ágazat, melyben a rendek eldszür ugyan hálás tisztelettel veszik a

király atyai szívénekazon jóságát, melylyel kinyilatkoztatai kegyeskedett: bogy

a türv^nyeknek magyar szerkezete legyen eredeti, és a két szerkezet küzütt

támadható kétséges értelem eseteiben elhatározó. Azután pedig a magyar nyelv-

nek eldre haladására rendelik : 1) Hogy a felek pereiket ezután a kir. tabla

eldtt is magyarúl vihessék, és az ily perekben a hétszemélyes-tábla is magyar

itéletet bozzon. — 2) Hogy minden híteles kiadásnak szokott bevezetése és be-

fejezése magyarúl készíttessék.— 3)Hogy azon helyeken, hol a szent beszédek

magyarúl mondatnak, az anyakünyvek is magyarúl vitessenek. — 4) Hogy a

királyi felség az d-aradi oláh mester- és papképzd intézetben, a magyar nyelv

tanszékének felállításárói gondoskodni fog.

A 4—10-dik ágazatok, melyek az ezen országgyúlés által állanddúl meg-

állapított úrbéri türvényeket adják eld, névszerint a 4-dik ágazat a jobbágy kül-

tüzésnek módjárdl s annak küvetkezményeirdl, az 5-ik a jobbágytelki állomány-

rdl, a 6-dik azon haszonvételekrdl, melyek a jobbágyot telkének haszonvételén

fülül illetik, vagyis a jobbágyoknak irtományaikrdl , bormérési, pálinkafózési,

legeldi, faizási, makkoltatási , vadgyümülcsszedési , nádlási, termékekkeli ke-

reskedési, s boltnyitási jogaikrdl , — a 7.dik a jobbágyi tartozásokrdl , — a 8-

dik az úrbéri szerzddésekrdl , — a 9-dik a küzségeknek belsd igazgatásáníl ,

s — a 10-dik a füldesúri türvényhatóságrdl és az úrbéri perrdl, rendelkeznek.

Ezen türvények , middn a Mária-Terézia úrbéreinek minden jdtékony rendele-

teit állandd türvényerdre emelik, egyszersmind számos mddosító rendeleteik ,

névszerint az úri és jobbágyi legeld elkülünítésének, a jobbágy minden fúldbeli

illetékei üsszesitésének és egy tagbani kiszakításának , a boltnyitásnak, ésa

jobbágyi egész haszonvételi jog szabad eladásának megengedése, továbbá a bá-

rány, gida, s méhrajkilenczcd- és tizednek, a csirke-, kappan-, tojás-, vaj-

és borjúadásnak , s a füldesúr eldvételi és botoztatási jogának eltürlése, végre a

füldesúrnak és embereinek úrbéri úriszékekbdli kizárása által a jobbágy sorsát

a Mária-Terézia úrbérei szerintinél ismég sokkal lágyabbá éskedvezdbbé tették.

Küvetkezdk pedig ezen ágazatoknak részletes tartajmaik :

A 4-dik ágazat a jobbágyok kültüzésének módjárdl és küvetkezményeirdl

küvetkezdket rendeli : 1) Hogy a kültüzni akard jobbágy küteles úri és küztar-

tozásait kielégíteni , maganos addsságait pedig vagy kifizetni vagy hitelezdjétól

elfogadott kezességet állítani, továbbá füldesúrától elbocsátó, az alispántól vagy

illetó szolgabírdtól pedig ingyen adandd útilevelet szerezni , s elmenését sz.

Gergely napjáig eszküzleni. — 2) Hogy e végre küteles szándékát az uradalom-

nak, helybeli eldljárók jelenlétében , September 1-sd napja eldtt bejelenteni, s

ha ezeket teljesítvén, a füldesúr elbocsátd-levelét >kiadni nem akamá, az alis-

pánhoz folyamodni; ki nekie, ha a füldesúr megtagadásának türvényes okát

nem adhatná, e kürülményt is magában foglald bizonyítványt adand, melylyel
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szabadon elmehetend, és ha a füldesur dt még ezután is letartóztatná, az az

alispán és bírdtársai által a letartóztatásból származd kárnak és kültségnek meg-

térítésével együtt , a megye kOzgyúlésében elhatározandd hatalomkarnak sege-

delmével is, rüvid úton szabadon bocsátandd, és a fóldesúr tiszti-ügyészi pep-

reí 200 forinttal, melynek fele a megyét, fele a jobbágyot illeti, büntetendd,

ngyanily szinte tiszti-ügyészi perrel megveendd, és a megyei pénztárra szálld

birság alatt viszont tilos leven a türvényszerú elbocsátás nélkül kültüzd jobbá

gyot befogadni is. — 3) Hogy ha valamely helységnek számosb lakosai elkül-

tüzni akarnának, a füldesúr ily szándékukat azonnal a vármegyének bejelente-

ni, ez dket és az uraságot kihallgatni, s a netalán eldadott alapos okokat elhá-

rítani, és ezt nem eszküzülhetvén , a dolgot a helytartótanácshoz kürülménye-

sen feljelenteni , és emez a szükséges intézkedést türvény értelmében megtenni

küteles. — 4) Hogy minden jobbágynak vagy zsellérnek megengedtetik , mi-

szerint a telekbe fektetett kültségeket és javításokat a teleknek és jobbágyi ál-

lományoknak haszonvételével együtt szabad adásvevés útján akárkinek, saját

füldes urán s azon helységnek küzbirtokosain és a küzségen kivül, eladhassa,

az eladásnak érvényességéhez mégis kettd szükséges leven , t. i. a füldesúrnak

megegyezése , melyet azonban az csupán a jobbágynak telkétóli elmozdítására

elégséges valamely oknál fogva tagadhat meg, és az e végre szolgáld mind

fuldesúri mind küzségi jegyzdkünyvbei bejegyzés, mely minden taksa nélkül te-

endd. — 5) Hogy a vevd az eladdnak jogaiba és küteleztetéseibe lép , küvet-

kezdleg hogyaz adásvevés az tirbéri rendbeszedést , üsszesítést, legeldelkülün-

zést, vagy megszorítást nem gátolhatja. — 6) Hogy ily adásvevéseknél a telek

nek külsd illetdségeit a belsdktdl elszakasztani, vagy a telket füldesúri engede-

lem nélkül szétdarabolni nem szabad. — Továbbá, hogy (a Bánátot és azon

helyeket, hol a telkeknek megszorítás nélküli adása-vevése e türvény eldtt di-

vatban vol t, és a türvényes, vagy végintézeti ürüküsüdésnek, küvetelés fejébeni

bírói végrehajtás általi átadásnak, s az árverésnek és más vevd nem-találkozá-

sának eseteit kivéve) egy személy maga részére egy 40 teleknél tübbdl nem

álld helységben egész , vagy ha a helység merd másfél vagy % telkekre volna

felosztva, a helyben divatozd nagyságú egy teleknél, 40—80 telkesben kettó-

nél, 80—120 telkesben háromnál, 120-nál tübb telkúben négynél tübbet nem

vehet, a tübb, habár vele egy kenyéren éld fiakkal ellátott jobbágy azonban

azok mindegyikének részére ezen határok küzütt telket vásárolhatván. -— 7)

Hogy a jobbágyi telkeknek zálog vagy ahoz hasouló lekütés alatt teendd adása-

vevése , a szerzddésnek semmisége és a rajtok fekvd pénznek elvesztése alatt

tilos. — 8) Hogy a jobbágy vagy úrbéri zsellér a h. t. 1. r. 40-dik czímének

esetén kivül csak küvetkezd esetekben mozdíttathatik el: a) Ha az úri vagy küz-

terhek viselésére elégtelen ; de ha mégis nem tulajdon vétke által esett ily álla-

potba , nckie tehetségének helyreállítására egy év engedendd. — 6) Ha nagy és

.19»
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a küzonségre nézve veszedelmes kicsapongásokban , vagy — c) jobbágyi küte-

lességére nézve az uraságnak kárával tübb ízbeni nyakasságban vétkesnek ta-

láltatik. Továbbá, hogy az elmozdítás urbéri úton, s feljebbvitelnek megenge-

désével teendd, és nekie a végitélet kibirdetése után vagyonának eladására, s

a kiegyenlítenddknek kiegyenlítésére három hónap engedendd, és ha addig va-

gyonát el nem adná, az a türvényes-bizonyságnak és tiszti-ügyésznek jelenlété-

ben árverés útján eladandd , s ha mi tartozásainak kielégítése után megmarad-

na, nekie kézbesítendo ; hogy ha pedig az árverés foganat nélkül maradna, és

így, vagy bármily oknál fogva a telek üres lenne és azt a füldesúr be nem szállít-

batná, azt az illeto szolgabíró hívatalának vesztesége és a kárnak megtérítése

alatt a legküzelebbi küzgyúiésnck bejelenteni, ez a teleknek üressé létét, ha

szükséges lenne , a helytartótanács útján is kihirdettetni , a telek elhagyá-

sának okaiiránt vizsgálatot rendelni, ésbaa füldesúr kegyetlensége volt azelha-

gyásoka, azt tiszti-ügyészi perbe fogatni, ha pedig azt a teleknek teljcs vagy rész-

beni haszonvehetetlensége okozta, a telket az úrbéri telkek számábdl kitürülni, s

illetdleg tartozásait ahíbb szállítani, és azon iparkodni tartozik: hogy míg meg-

népesíttethetik , a küzség vagy más a teleknek szokott terhek melletti míve-

lését vállalja fel. — 9) Hogy a jobbágy vagy zsellér gyermekeknek és házat-

lan zselléreknek , kiknek szabad kültüzhetését gátolni nem szabad , füldesúr el--

bocsátó levelére szükségük nincsen, hanem csak az illetó vármegyei tisztviseld-

nek tanúlevelére , a házatlan zsellér azonban kütelezcseinek eldbb eleget tenni

tartozván.

Az 5-dik ágazat a jobbágytelki állományrdl eldrebocsátván azt, hogy a

helységeknek az úrbér-behozásakor kedvezd vagy nem-kedvezd helyheztetésük

tekintetébdl türtént 3, 4 vagy 5 rendbe osztása, és a telek állományához ezen

osztályok szerint tartozú szántófüldek holdjainak, és a sarjútermés- vagy nemr

termésnek külünbségéhez képest ahoz csatolt rétek kaszálóinak száma, valamint

Mária-Terézia úrbéreinek azon rendelete is: hogy a Bánátban minden hold 1600,

Szerém és Verdcze vármegyékben a szántófüldnek holdja 2000, a kaszáldé

1000, Posegában mindkettdé 1296, Magyar- ésHorvát-országokban pedig a füld-

nek termékenységéhez képest 1100, 1200 vagy 1300 négyszegú üllel számíttas-

sék, jüvenddre is fentartatik, eldadja: 1) Hogy abelsdegy egész telki állomány, —

aBánáton, hol a teleknek nagyságárai tekintet nélkül minden jobbágynak 1 hold-

nyi belsd telek jár, és Slavdnián kivül, melyben az eddigi szokás meghagya-

tik, — egy hold füldbdl, a fél félbdl, és így aránylag áll. — 2) Hogy a külsd egy

egész telki állomány, — a Bánátot ismét kivéve, hol az külünbség nélkül, és

oda értve a rétet és legeldt is, 33 holdat teszen, — magában foglal : a) szán-

tófüldekben ugyan a helységeknek osztályrendei szerint Turdczban 16, 18, 22,

Pozsony, Sopron s Trencsinben 16, 18, 20, 22, Nyitrában 16, 18, 20, 22, 24,

Nagy- és Kis-Hontban, Szalában s Vasban 18, 20, 22, Liptóban 18, 2.0, 24,
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Barsban és Zdlyomban 18, 20, 22, 24, Beregben 18, 20, 22, 24, 28, Esztergom-

ban, Gydrben, Komáromban s Ugucsában 20, 22, 24, Mosuny, Nógiád, Sáros,

Ung s Zemplénben 20, 22, 24, 26, Abatij , Baranya, Fejér, Somogy, Tolna s

Veszprémben 22, 24, 26, Szepes és Máramarosban 22, 24, 26, 30, Pestben 24,

26, 28, 30, Gümürben 24, 26, 28, 32, Árvában 24, 26, 32, 40, Pozsega, Sze-

rém és Verdczében 24, 32, 40, Arad, Bihar, Borsod, Heves, Szatmár és Tor-

nában 26, 28, 30, 32, Szabolcsban 28, 30, 32, Bácsban 32,34,36,38, Csongrád

és Békesben 34, 36, 38, Csanádban 36 s 38, és a három horvát vármegyét il

letdleg: Varasdban hegyen fekvd helységekben 12, 14, 16, síkon fekvdkben 14,

16, 18, Kürüzsben a podravai kerületben 12, 14, 16, 18, a verbovcziban 16,

18, 20, 22, a kolonhegyiben 18, 20, 22, 24, Zágrábban a tengermelléki és be-

gyi járásban 12, 14, 16, 18, a hegyaljai kerületben 14, 16, 18, a síkon fekvdben

18, 20, 22, s egyébütt 12, 14, 16 holdat; — é) Rétekben pedig Abaúj , Árva,

Bars, Nagy- és Kis-Hont, Liptó, Nyitra, Pozsony, Sáros, Sopron, Szala,

Trencsin, Turdcz, Vas és Zdlyomban 6 s 8, Esztergom, Gydr, Komárom, Mo-

son, Ndgrád, Veszprém és Zemplénben 6, 8 s 10, Pozsega, Szerém és Verd

czében külünbség nélkül 8, Arad, Baranya, Beieg, Bihar, Borsod, Fejér, Gü-

mür , Heves , Máramaros, Pest, Somogy , Szabolcs, Szatmár, Szepes, Tolna,

Torna, Ugocsa ésUngban 8, 10, 12, Csanádban 20, Bácsban, Békesben s Cson-

grádban 22, és a horvát három vármegyét illetdleg Kürüzsben, valamint Varasd

és Zágráb megyéknek síkon fekvd vidékeiben is 6, 8 s 10, egyébütt pedig 5,

7 s 9kaszáldt. —3)Hogy a fél vagy negyedtelek külsd tartozmányainak meny-

nyisége, — Bánátot kivéve, hol külünbség nélkül, a rétet és legeldt is beszá-

mítva, a fél telek 18, a negyed 10, a nyolczad 6 és néhol 7 holdfüldbdl áll, —

egyenes arány szerint kisebbedik. — 4) Hogy a belsô birtoknak fülüslege, bel-

sd telki természetét megtartván, a külsd birtokha számítandd, fogyatkozása

pedig abból kipdtlandd , és az ily pdtlék belsd teleknek természetével bír. To-

vábbá, hogy a szántófüldnek fogyatkozása réttel, és Slavdniában szdldvel is, a

rété pedig szántófülddel pdtolható, egy hold szántófüldért egy kaszás hasonld-

rendbeli rétet, és illetdleg két kapás szdldt számítva. — 5) Hogy ha valamely

irtvány jobbágytelki állományba ftíglaltatott úgy , hogy természetét elvesztvén

már annak részét teszi, sem az tübbé el nem szakasztathatík , sem a jobbágy-

ság annak megváltását, vagy az irtásbérnek megtérítését nem küvetelheti. —

6) Hogy a telki állományoknak füldesúri kijelentett egyezés nélküli felcseré-

lései vagy elosztásai, a füldesúr által azok ugyan , melyek eddig türténtek,

maga útján , a jüvdre türténenddk pedig summás úton , a türvényes-bizonyság-

nakés tiszti-ügyésznek küzbejüvetével felbonthatók. Továbbá, hogy e teleknek

füldesúri engedelemmel ekkoráig tett felosztásai mostani állapotjokban megma-

radnak ugyan, de jüvdre a jobbágyteleknek egynegyeden alúli szétdarabolására

engedelmet a füldesúr semadhat, sdt az egynegyeden alúli teleknek eladásához
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is , a Bánátot kivéve , csak úgy adhatja megegyezését , ha az más telekrészhez

kapcsoltatik , és ha ily egynegyeden alúli telek ürüküsüdés által reá száll, azt a

negyeden alúli telkeknek üregbítésére fordítani küteles. — 7) Hogy a füldesúr

a telki illetdségeknek eddigleni elzálogításokra és ideiglenes cseréikre nézve

azon esetben, ha megegyezésével türténtek, jobbágyát a szerzddési feltételek

megszúntével azoknak visszaváltásokra, ha pedig a nélkül vagy annak ellenére

keletkeztek, a zálogba vagy cserébe vevdtper útján a telki állománynak vissza-

bocsátására, és pedig a zálogért vagy cserére netalán fizetert pénzének vesztesé-

gével, szoríthatja, a türvénynek ezen rendelése alá mégis oly küzségek, melyek-

ben e részben is külünüs szerzddési szabály divatozik, nem tartozván. — 8) Hogy

a füldesúrnak úrbéri helyekben jobbágyi külsd vagy belsd tartozmányokat ter-

mészetben adandd teljes egyetérdért, az épületeknek és javításoknak megtérí-

tése mellett, felcserélni úrbéri úton szabad, és hogy aBánátban a jobbágyok is

sorsukoak javítása végett telki állományaiknak egymás küzütti felcserélését fül-

desuroknál szorgalmazhatják. — 9) Hogy a fenálló úrbéri zsellértelkeknek ál-

lományaimostani állapotjokban meghagyatván, a jüvdre alakítandd egy zsellér-

telekre legalább is 150Q ülnyi füld adandó, és hogy ha ezen házhelyen fülül a

zsellér más belsd vagy külsd telki tartozmányokat is kaрna, az azoktól járandó

tartozások iránt a füldesúrnak szabad a türvényes-bizonyságnak beíolytával ,

vagy vele alkura lépni , vagy dt aránylagos jobbágyi állapotba helyezni.

A 6-dik ágazat eldadja, hogy a jobbágyokat a teleknek haszonvételén fü

lül küvetkezd haszonvételek illetik : I. A telki áliományba be nem számitott,

vagy eredetileg és egyedúl jobbágyok élelmére nem szánt minden irtásokat,

míg azok úrbéri úton vissza nem vétetnek, a füldesúrral kütütt, vagy a türvé

nyes-bizonyságnak és tiszti-ügyésznek küzbejüvetelével kütendd egyezés mel

lett, vagy ez nem eszküzültethetvén , az eddig divatozott füld vagy haszonbér

mellett megtarthatják , a visszaváltásra az tétetvén szabályúl : — a) Az eddig

tettekre nézve : hogy a füldesúr az ellenmondása ellen tett irtásokat a reájok

fordított munkának megtérítése nélkül, a füldesúrral kütütt egyezés szerint

tetteket, és az olyakat, melyeken valamely pénzüsszeg fekszik, csak a rajtok

fekvd pénznek lefizetése, s illetdleg az egyezésnek tartalma szerint, az egyéb-

kénttürténteket végre akármikorugyan, de csak úrbéri úton, a munkamindségé-

nekés mennyiségének gondos megvizsgálásával meghatározandd bírdi becsúarnak

lefizetése mellett vehesse vissza. — 5) A jüvdben teenddkre nézve pedig : hogy

a füldesúr az engedelme nélkül, — mely a visszaváltáskor megtérítendd mun-

kabérnek feljegyzésével mindenkor írásba foglalandó , és az uraságnak jegyzd-

künyvébe beiktatandó, — tett irtásokat a türvényes-bizonyság és tiszti-ügyész

jelenlétében (kik csak arra. hogy az állománybdl vagy régi irtásokból semmi el

ne szakíttassék , vigyázni kütelesek) az irtás használatának kezdetétdl számi

tott három évig summás úton minden munkabér-megtérítés nélkül visszaveheti,
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késdbben mindazáltal ezekre nézve is azúrbériútat tartozván küvetni. Továbbá,

hügy ha a füldesúr a kiváltás feltételeit írott engedelmébe foglalni elmulasz-

taná, a kiváltás csak szabad egyezkedés útján legyen eszküzülhetd. — II. Meg-

szüntetvén valamint a füldesúr bora házankénti méretésének terhe, úgy az

egyes jobbágyoknak bormérése is , minden külün bírúval és esküdtekkel ellá-

tott jobbágyküzség, fekvéséhez és kiterjedéséhez képest egy vagy tübb házban

bort, habar máshol szerzettet is, mérethet, és pedig ha szóldhegye (melyen az

uraság engedelmével beültetett, és a füldesúrnak eddig kilenczedet, hegyvá-

mot vagy bért add táj éitetik) vagyon , sz. Mihálytól sz. Gyürgyig , ha szdlô-

hegye nincsen, sz. Mihálytól karácsonyig, de csak a helységben, nem pedig sá-

tor alatt vagy gyepen , kivéve az országos vásároknak idejét oly küzségekben,

melyek eddig is az ily gyepen tett bormérésnek gyakorlatában voltak , azon~

ban a jobbágyok ezenhaszonvétele sem afüldesúrnakkorcsmárlási jogának gya-

korlatát, sem annak azon megszoríthatlan szabadságát, melylyel vendégfogaddt

vagy korcsmát, és pedig ha arra sem alkalmas úri telke, sem küzel levo gyepe

nem volna, a jobbágyok által igazságos csere vagy egyezés mellett átengedendd

helyen is felállíthat, nem gátolhatván; továbbá a feneldsorolt iddkün kivül a

jobbágyoknak csak a bornak saját szükségeikre, vagy kereskedés végett abron-

csok alatt levd edényekben, és betegeskedés vagy lakodalom esetében kisebb

mennyiségben is, teendd be vitele engedtetvén meg, annak kimérése ellenben,

— a szdldhegyeken szerteszélylyel Iakókat, kik munkásaiknak szdldmunka ide-

jén, hol az addig szokásban volt, bort mérhetnek, kivéve, — a küzségeknek

is a csap alatt találtató mennyiségnek vesztesége alatt tilos levén. — III. Ajobbá

gyok türkülybol, gyümülcsbdl, borból , borseprúbdl , és bármily füldi termeszt-

ményból tulajdon szükségükre vagy akdnkénti eladásrapálinkátfózhetuek, a gabor

nát egyedúl, és eztis csak akkor,ha azabbóli égetésnek gyakorlatában nincsenek,

kivéve, de a kazántól és üsttdl mindenki, ki azzalél, azuraságnakévenként, nem

tekintve a kiégetett mennyiséget, 2 forintot fizetni tartozván, a kimérés pedig tilos

levén. — IV. A jobbágyoknak, mennyire a helybeli kürülmények megengedik,

elégséges legelójár, és erre nézve a panaszoknak megeldzésc, és a nemzeti iparnak

eldmozdítása végett rendeltetik : hogy a hol csak a helyezet megengedi, ajobbágyi

legeld a füldesúrétól, mihelyest azt a füldesúr, vagy csak egy küzbirtokos is, vagy

a telkes jobbágyoknak nagyobb része kívánja, csekélysége sem állhatván ellent,

a feleknekmegyeiküldüttség küzbejüvetelévelkütendd és türvényszék által meg-

viszgálandó szabad egyezése mellett, vagy ha az nem cszküzültethetnék , úr

béri úton, a réteken, tarlókon és ugarokon gyakoroltató Iegeltetést is odaértve,

külüníttessék el, sdt hogy ily alkalommal, ha a jobbágyságnak nagyobb ré

sze kívánja, és a gazdálkodásnak módja javallja, egyszersmind minden egyes

jobbágynak egész birtoka, az dt illetd legeldvel együtt, egy tagban, vagy leg-

alább dúldk szerint hasíttassék ki , az elkülünítésnél és kihasításnál küvetkezd
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elvek megtartandók levén : 1)Hogy a jobbágyságnak ¡lletékene oly tájon adas-

sék, mely legeltetésre épen nem alkalmas. — 2) Hogy a legeldnek használatá-

ból a füldesúr se gáratték ki, habár eddig annak gyakorlatában nem volt is,

kivéve ha vagy arrdl nyilván lemondott, vagy úrbéri rendbeszedés által kizá-

ratott, vagy ha azontúl , bogy eddig legeld használatával nem élt, és a legeld a

jobbágyok mezei munkara szükséges marháinak legelésére is elégtelen , azon

határban az úrbérin kivül semminemú sem belsd sem külsd birtoka nincsen. —

3) Hogy az úrbéri bírdság a jobbágyi legeld mennyiségének meghatározásában

mind a jobbágyságnak szükségeit és helybeli kürülményeket, mind a füldesúri

jogoknak épségben tartását szemmel tartsa, s"egy egész telekre sehol keveseb-

bet 4, és, a fülotte bdséges legeldvel ellátott határokat kivéve, sehol tübbet 22,

mindenbol 1200G üllel számított, boldnál ne adjon. — 4) Hogy a lelkésznek,

bármily polgári joggal bírd vallásbeli legyen , s akár bírjon fiokegyházzal akár

nem, egy egész, az iskolamesternek és helység jegyzdjének pedig fél telki il-

letdség, kivéve ha élelmük fejében amaz ugyan egy egész, emez pedig fél te-

leknél tübbet bírna, és végre 8 úrbéri zsellérnek egy egész telki illeték adas-

sék. — 5) Hogy aBánátban, hol a legeldi ¡Hetdségeldbb már meg volt határozva,

az eddigi legeltetési szokás mindenütt, még a telekhez nem tartozó, úgy neve-

zett iparfüldekre nézve is, megtartandó. — V. A jobbágyok és küzségi szolgák

mindazonhelységekben, bol nekiek az uraságnak akár határbeli akár azon kivüli

erdejében akár úrbérek vagy krsdbbi úrbéri rendbeszedések, akár divatozd szokás

által faizás engedtetett, és pedig azon esetben, haezen engedmény építési fára is

kiterjedett, nem csak túzi fára, hanem ha az oly erddben eladásra szolgáld fa-

mennyiség is találtatik, a jobbágyi vagy zselléri ház és istáló füdelére szüksé-

ges épületi fára nézve is, — oda nem értve mégis a zsindelyt és deszkákat, —

iпgyenes fm"zásssA bírnak, a túzi faizás iránt netalán támadd panasz a küzgyúlé-

sileg kirendelt küldüttségnek küzbejüvetelével kütendd szabad egyezés által,

és ez nem sikerúlvén , úrbéri úton, a jobbágyoknak addiglani gyakorlatukban

hagyásával levén elintézendd, a füldesúr azonban, kézi múvekre, pálinkaége-

tésre, vagy épen kereskedésre jobbágyainak fát ingyen engedni nem kütelez-

tethetvén, de ellenben a fenérdeklett ingyenes faizást a hazánkban polgári jog

gal bírd minden hitvallások papjainak és iskolamestereinek is , ha szokás vagy

szerzddés erejénél fogva eddiglen azzal bírtak , ezután is engedni tartozván. —

Továbbá a jobbágyok az uradalmi erddkben ingyenes erdei gyämiilcsszede"ssel ,

— a gesztenyét, didt, és másféle nemesb gyíimülcsüket kivéve, — és mások-

nál jutányosb makkoltatással is, de csak tulajdon szükségükre, nem pedig ke

reskedésre neveltsértéseikre nézve, bírnak, jelesúl Magyar- és Horvátországban

darabonként másoknál 6 krajczárral olcsdbban, a Bánátban, ha a makk legalább

3 hóra elegendd, nagyobb sertéstól 6, kisebbtdl 3 krajczárnyi , Slavdniában

végúlj ha a makkmennyiség 8 héti makkolásra elégséges, a sertéseknek nagysá
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gához képest 12, 9 vagy 6 krajczárnyi bérfizetés mellett, és pedig a Bánátban

nem csak a határukban levd, hanem minden azon uradalomhoz tartozó, babár

határukon kivüli urasági erddkben is; de viszont az alattomos makkoltatás

minden abbdl behajtott darabtóli kétszeres taksafizetés alatt tilalmas. — A mi

végre a jobbágyoknak tulajdon erdeit illeti: azokkal, ha nekiek szántófüld vagy

rét helyett adatván a telki állománynak részét teszik, mint egyéb úrbéri javaik-

kal szabadon és megszorítás nélkül élhetnek , ha pedig azokat állományukon

fülül bírják, azokban a faizás, makkolás, sdt gubacsszedés is dket illeti ugyan,

de fenmaradván az uraságnak is azoknak küzüs használata, mennyire annak

gyakorlatában volt, valamint az erddvágásnak mtídját és rendjét meghatározási

és fd felügyelési joga is; ily erddkben egyébiránt, ha azoknak állapotja meg-

engedi, a jobbágyok füldesuroknak felügyelése alatt, és azon esetben, ha

az erdd az egész küzséget együtt-véve illeti, a küzségnek fizetendd mér-

sékelt taksa mellett a fával kereskedést is úzhetnek. — VI. A jobbágyok és

küzség szolgái minden nádassal ellátott helységben nádlási haszonvétel[e\ is , ha

annak gyakorlatába jüttek, az eddigi használásnak módja szerint, ez után is

bírnak; ha azonban a nadas kiszáríttatik, a füldesúr a megszúnt haszonvételért

kárpdtlást adni küteles nem levén, kivéve azon esetet, ha anádasnak egyrésze

a küzségnek vagy egyes jobbágyoknak telkeik után akár az úrbér, akár az ura-

dalom által kirekesztd használatukra volt volna adva ; mely esetben a füldesúr

a nádasnak kiszárított füldjét az eldbbi vagy azzal egyetérd, s külcsünüs egyc-

zéssel , vagy az nem sikeriílvén, a türvényhatóság által meghatározandd tarto-

zás mellett nekiek hagyni küteles. — VII. A jobbágyoknak,. ellent nem állhat-

ván a füldesúrnak mészárszéki kirekesztd joga, a véletlen eset által további

megtartásra alkalmatlanná vált marhájokat kim^rni vagy mészárossal kiméretni,

és általánosan akkor, ha a füldesúr alakosoknak szükségére elégséges luist nem

vágatna , az uraságnál az iránt eldre teendd bejelentés mellett húst vágatni és

kiméretni szabad. —■ VIII. A jobbágy bármiféle termesztményeinek eladását, —

azokat egyedúl , melyeknek árulásától külünüs türvény által el van tiltva , ki

véve, — akár kisebb akár nagyobb mértékben és mennyiséghen minden taksa

fizetés nélkül teljes szabadsággal gyakorolhatja , sdt a füldesúrnak, vagy küz

ségnek, hol a boltbeli jogot az gj•akorolja, fizetendd, s ezen türvény által meg-

határozott bér mellett akár telki akár zselléri illetdségének helyén boltot is

nyithat, s azt akár tulajdon árúinak eladására használhatja, akármásnak, és

pedig idegennek is, —> kit azonban fontos_ okoknál fogva a füldesúr kizár-

hat, — haszonbérbe adhatja, és ha ezen jogában dt a füldesúr türvénytelenúl

gátlaná, az alispán dt, füldesurának kihallgatása után, ha a szükség úgy

hozná magával, a megyei küzgyúlésben elhatározandd hatalomkarral is, jogá-

nak gyakorlatába, a megtagadásból eredett kárnak és kültségeknek megtérí-

tésével együtt, rüvid úton behelyczni tartozik, a meg nem elégedett félnek az

M. TUD. AKAD. ÉVK. — IX. 20
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úrbéri út fenmaradván. Három rendbeli boltokat külünbüztet meg pedig a tür-

vény a füldesurat vagy küzséget illetd bérre nézve: a) az elsd kézbdl vett fíno-

mabb és küzépszerú árúkkal, —■ 6 a kereskedési úton fekvd s alábbvaló, de

mégis vásárokra küldeni szokottakkal. és — с) a tartományi más kereskeddktól

vett s csekélyebb értékúekkel ellátottakat; s ezen fokozat szerint az évenkénti

bért 20, 15 és 10 fui intra határozza, hozzáadván mégis, hogy ha valabol bér-

nélküli vagy csekélyebb bér melletti boltnyitás volna keletben, ott ezen eldbbi

gyakorlat legyen megtartandó, és hogy azok, kik házrdl házra úzik a kereske-

dést, ezután minden taksafizetéstól mentesek. — IX. Habár a jobbágyok a hely-

ségüknek határaín kivüli haszonvételekre, és az úgyneyezett királyi kisebb

igazokra szabályként semmi küvetelést sem tehetnek , ha mégis valamely hatá-

rukon kivüli haszo/wételek nekiek telki állományukba adattak, és az iírbéri künyvbe

beírattak, vagy ha az uraságnak ellenkezése nélkül ily haszonvételeknek gya-

korlatába máskép jutottak, és a Vasar, piacz, vám, vagy révigazságokat illetó-

leg, ha azokra kir. kiváltságlevelet nyertek, azokkal is, és külünüsen aBánátban

némely kiizségek a szüksegos nádlásnak fejében nekiek átadott tavakban halá-

szati joggal is bírnak.

A 7-ik ágazat, mely ajobbágyitartozásokrdl küvetkezdket rendeli: 1)Hogy

minden tulajdon házza\ bírdjobbágy vagy úrbéri zsellérévenkéntifier fejében tar-

tozik füldesurának egy forintot fizetni, s annakfelétsz. Gyürgy, felét sz. Mihály

napján letenni, az országnak azon részeiben azonban, hol ennél csekélyebb házbér

divatozott , vagy ezen tartozás a belsd telekre szoríttatott , az eldbbi gyakorlat

leven megtartandd, valamint Slavoniában is, hol a házas zsellér évenként 1 fo

rintot, a telkes jobbágyok pedig egész telektdl 3 forintot, féltdl másfelet, ne-

gycdtelektdl 45 krajczárt ugyanazon határnapokon fizetnek. — 2) Hogy a jobbágy,

a belsd telki , s rét- és legeldbeli illetdségét , vagy az ezekért netalán adot-

takat kivéve , küteles minden egyéb füldének termékébdl , — kivéve ha vala

bol szerzddés vagy szokás által ezen addzás el volna türolve, vagy annak egyet-

érd általi megváltása divatoznék, — természetben, hol ugyan úri tized vagy ki-

lenczed és papi tized helyett heted- vagy nyolczadadás van behozva, hetedet

vagy nyolczadot, egyébütt pedig kilenczedet adni és behordani , a lent és ken-

dert külünüsen illetdleg azt is megengedyén : hogy oly helyeken, hol kilenczed

helyett egész telkenkénti 6 fontnyi fonás volt szokásban , a jobbágyok annál

megmaradni nem akarván a természetbeni kilenczedadást választhassák. Egyéb-

iránt mindezen addzásoknak megvételére a türvényhozás a türvényhatóságok

által fdleg pártolandd azon óhajtását fejezi ki : hogy a füidesurak ésjobbágyok,

a hol csak lehet, azokra nézve egy vagy tübb évre megváltó oly egyezéseket

küssenek, melyek által bizonyos s évenként egyaránt akár tiszta szemben,

akár szemben és szalmában, akár masban adandó mennyiség küteleztessék , a

váltságnak módjára nézve azonban azon kivételt tevén: hogy váltság fejében a
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telki állománynak egy részét kihasítani és átengedni szabad ne legyen , egyéb-

ként pedig az 1802:7-dik czikknek kilenczed-kiszedés iránti rendeletét oda

változtatja: hogy mihelyest a jobbágyok akár az egész határban akár annak egy

részében vagy dúldjében az aratást bevégzik, a küzségi elóljárdk által jelentés

tétetvén, a jelentéstól számított három nap alatt, a küzbejüvd ünnepnapot még

is oda nem számítva, a füldesúr járanddságát minden további halasztás nélkül

kivenni tartozzék, és ha ezt meg nem tenné, a jobbágy azt a füldün hagy-

ván, amagáét elbordhassa, az uraság a füldün hagyottal, melyet ajobbágy tübbé

ingyen behordani sem küteles, minden utóbbi nyomozás és küvetelés nélkül

megelégedni tartozván. — 3)Hogy a jobbágy füldesurának a bortermésból is, az

aszúszdldt és abbdl csepegd nedvet kivéve, a mint eldbb szokásban volt,

szinte vagy kilenczedet, (Slavoniát mégis a telki állományba be nem számított

szdldkre nézve , melyektdl J^-ed jár , kivéve) vagy hegyvámot adni , a szdldlá-

baktól pedig a szokásban levd addzást tenni, és a kilenczed alatti szdldket ille-

tdleg füldesurának jogát szdldfürtük árulása által meg nem sérteni tartozik; a

szüretelésnek ideje, hol úgy szokásba jütt, a vármegye, egyébütt pedig a vár-

megyének felügyelése alatt a füldesúr által a jobbágyoknak károsodása nél

kül meghatározandd ; a borkilenczed vagy hegyvám szedésre és behordásra

nézve pedig az 1802:27. és 1807:13. czikkek azon hozzáadással, hogy a füldesúri

járanddságot behordani külünüs szerzódés nélkül a szdldsgazdák csak a határon

beldl tartozzanak , megtartanddk levén, és megengedtetvén a hegyvámot add

bortermesztónek, hogy ha hegyvám alatt levd szdldikben valamely évben sem-

mi bor sem teremne, tartozásuknak hiányát a küvetkezd évi termésbdl pdtol-

hassák ki. — 4) Hogy méhrajoktól, bárányoktól, s güdéktól, valamint a szár-

nyas állatokban, tojásban és tübbek által üsszesen borjúkban tett eddigi addzá-

sok jüvdre megszúnnek. —5) Hogy az egész telkes jobbágy , aBánátot kivéve,

hetenként egy igás , vagy a helyett, ha füldesura akarja, két napi gyalog mun-

kát , a kisebb állományúak pedig ezen mértékhez aránylag, a napot keltétdl

fogva nyugtáig számítva, füldesurának szolgálni tartozik, Slavoniára nézve azon-

ban azon külünbséggel : hogy ott a marhátlan jobbágyot füldesura igás mun-

kára nem szoríthatja, és hogy ott a jobbágy rotbotjának csak részét tartozik

ingyen szolgálni, a tübbit csak fizetés mellett, az igás napot 24, a kézit 12

krajczárral számítva. ABánátban pedig a szolgálati napoknak száma a telkek jó-

ságához képest, mely tekintetbdl azok három rendre osztvák, változik, s név-

szerint az évenkénti szolgálatok a teleknek osztálybeliségéhez képest egész te-

lektól 104, 78 s 62>2, féltól 58, 43/2 s 35, negyedtdl 34 , 25У2 s 20У2, nyolczad-

tól 21У2, 16, vagy 13 kézi napot teszen , és az egész, fél vagy negyed telkes

jobbágy szolgálati napjainak csak egy részét, névszerint telkének osztálybeli

ségéhez képest az egész telkes 45У2, 35/2 s 29У2, a féltelkes 27, 21 s 17, a ne-

gyedes 18, 14 vagy 11% kézi napot küteles természetben szolgálni, a tübbit,

20*
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minden munkanapot 1Okrajczárral számítva, megválthatja. A zsellérek végre, a

mint vagy házzal bírnak, vagy nem , a Bánátban ugyan 8 vagy 6, Slavdniában

12 vagy 10, egyébütt 18 vagy 12 kézi napot szolgálni kütelesek; a telki tar-

tozmányokkal nem bírd múvészek, mesteremberek , kalmárok és kereskeddk

végre úrimunkáikat barátságos egyezés által, vagy ha ez nem sikerúlne, úrbéri

úton meghatározandd pénzbeli fízetéssel megválthatják , sdt általánosan ily, és

pedig igás munkára nézve 20, kézire nézve pedig 10 krajczárrali megváltással

minden más johbágyok is élhetnek azon esetben, ha a füldesúr azoknak úrbéri

munkáikat másnak külünbérbe adni akarná, kütelesek leven azonban ezen ha-

tározatukat a füldesúr szándékának velük türtént küzlésétdl számított 30 nap

alatt nekie szolgabírd által megüzenni. — Egyébiránt az úrimunkák kiszolgál-

tatásának módja iránt is rendelkezik с türvény, jelesúl : a) Hogy a pihenés,

étetés, itatás, s a munkára jüvetel és hazamenetel ideje a napba beszámítandd,

a téli hdnapokban novembertdl február végéig mégis , ha a munkahely a hely-

ségnek határán kivúl esik és a menetnek ideje másfél óránál tübbet nem teszen,

a Bánátot kivéve, a menet és jüvet idejére nézve a beszámításnak helye nem

levén, és ha a beszámítandd iddkre nézve a füldesúr és jobbágyok küzt kérdés

támadna , az a vármegye által elhatározandd levén , fenmaradván mégis a meg

nem elégedd félnek az úrbéri út. — 6) Hogy ha esd vagy más akadály miatt a

jobbágy úrbéri munkájából hazaküldetik , a menetnek és jüvetnek ideje, sdt

ha már munkaküzben türtént az akadály, a napnak azon fele is, melyben az

türtént , a napba beszámítandd. — c) Hogy a jobbágy munkáját alkalmas mun-

kásokkal, eszküzükkel és marhákkal küteles teljesíteni, két vonómarhánál tüb-

bel azonban, a szántást ott, hol az szokásnál fogva 4 marhával türténik, egye-

dúl kivéve , a füldesúr munkára nem kívánhat , sem a jobbágynak munkára ho-

zott marháit, netalán munkasiettetés végett, tübbfelé nem oszthatja. — d)Hogy

a füldesúr sürgetds munka idején, a szántást egyedúl kivéve, a telki állomány-

nak aránya szerint járd munkát minden héten, mígaztart, kettdztetheti , a

házas vagy házatlan zselléreket azonban ily munkakettdzésre nem szoríthatván,

és a Bánátban a munkakettdztetésreküvetkezd hetet a jobbágynak szabadon hagy-

ni tartozván. — e) Hogy távolabb helyen teendd munkákra nézve jó eldre bo-

csátandd értesítés mellett a jobbágyot aria is szoríthatja : hogy akár igás akár

kézi munkában 4 egymásra küvetkezd napon maradjon , e joggal mégis a fül

desúr havonként csak egyszer, és sürgetdsb mezei munka idejében kétszer,

de mégis egy szabad hétnek küzbetételével élhetvén, és nyáron a marháknak

elegendd legeldrdl , telen pedig mind a jobbágynak mind marhájának alkalmas

hajlékrdl gondoskodni tartozván. —/) Hogy minden rendú úrimunkákjárandd-

ságának legalább egy negyedrésze a hat téli hdnapra hagyandó. — g) Hogy

a füldesúr jobbágyát általános munkára, vagy olyanra, melylyel az uraságnak

egyetértése vagy legalább elnézése mellett a múlt évre adds maradott, nem szo
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ríthatja; de ellenben, ha az Пу tartozás a jobbágynak nyakasságából vagy rest-

ségébdl származnék , helyette az d kültségére , fdleg sürgetds munka idejé-

ben más munkást fogadhat, és azon tul dt az elmulasztott munkának ki-

pdtlására kényszerítheti. — Ä) Hogy a megyének kütelességében áll felügyelni,

miszerint a jobbágy- munka fülütti számvetések rendesen tétessenek, és a

jobbágyok szabad alku nélkül járanddságuk folütt teendd munkára ne szo-

ríttassanak , a jobbágyát ily munkákra szorító füldesúr az alispán és bírdtársai

általatiszti-ügyésznek felperessége mellett a netalán okozott kárnak megtéríté-

sén tul a munka folyó bérének kétszeres megfizetésére rüvid úton, hatalomkar-

ral is, szorítandd, azily kihágás ismétlésénekesetében pedigtürvény szokottútján

tiszti-ügyészi perrel annyiszor a mennyiszer 200 forinttal büntetendd is levén. —

6) Hogy a kártékony vadaknak kiirtására, aBánátot kivéve, tartoznak ajobbágyok

ugyan minden egész telektdl,a zsellérek pedig minden 8 zsellértdlévenként egy

embert 3 napra vadászathoz küldeni, kiket a füldesúr a vadászatboz szükséges

mellékmunkákra is alkalmazhat, küteles levén azonban dket a vadászathoz szüksé

ges szerekkel ellátni, és e szolgálatotsem megváltatni, sem más szolgálatra változ-

tatni szabad nem levén.—■ 7) Hogy az eldbb a Bánáton és Slavónián kivül divatban

volt hosszúfuvar helyett egy egész-telkes jobbágy 2 két igás napot, és ebhez arán>v

lag a kisebb állományú, gazdasági munkában a szántást kivéve, 2 marhával füldes-

urának szolgálni tartozik. — 8) Hogy úrbéri állományba nem foglalt erddbenfai-

zással éld mindegyik egész-telkes jobbágy , és ehhez aránylag a kisebb állomá--

nyú, küteles afüldesuraáltal kijelelendd, s lakhelyétdl 2 küzünséges mérfüldnél

messzebb nem fekvd erddkbdl, orinan szinte ugyanazontávolságnáltovább nem

levd, és füldesura jószága határában fekvd kijelelt helyre egy pozsonyi mérté-

kú olfát hordani és ott ülbe rakni ; mindenik házas zsellér pedig fejenként fél

ül fát üsszevágni, a Bánátban mégis, valamint azeldtt, úgy ezután is ezen add-

zásnak helye nem leendvén, Slavdniában pedig a marhátlan jobbágyok által

üsszevágott ülfa bchordásának kütelessége amarhás gazdákat, úgy mint azeldtt,

csak ezeknek lakhelyük határában fekvd erddkre nézve illetvén. — 9) Hogy

hol a jobbágyok úrbéri nádlásnak használatát élvezik , a zsellérek ugyan fejen

ként 20 kéve nádat levágni, a telkes jobbágyok pedig egy egész telektdl 40 ké-

vét levágni és behordani tartoznak, a behordás távolságára nézve a türvénynek

fabehordást érdekld rendelete a nádbehordásra is kiterjedvén. — 10) Hogy a

kozségnek belsd és külsd foldeitól járó adózások iránt az eldbbi szokás megtar-

tandó. — H} Hogy ez évenkénti úri szolgálatokon és addzásokon fülül a fül-

desurak jobbágyaiktól jüvenddre semmit sem kívánhatnak , s minden elsdbb-

ség vagy mások eldtt vételi füldesúri jogok, minden kényszerítések , s bármely

más természetú taksavételek és terhelések ezennel eltürültetnek.

A 8-dik ágazat az úrbéri szerzddésekrdl küvetkezdket rendeli : 1) Hogy a

régi szerzddések, melyek az úrbéri rendszabály behozatalának idejét felülmúl
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ják, vagy eddig úrbéri «ton megállapíttattak , ezután sem vétethetnek kérdés-

be, a mennyire pedig feltételekhez lennének kütve, csak azoknak elmúltával

leendnek türvény útján felbonthatók. — 2) Hogy jüvdre a jobbágyoknak sza-

bad legyen akár ideigleni akár ürüküs külün-külün szerzddéseket kütni, s ama-

zoknak nem csak az úrbéri bármiféle tartozások, banem a királyi adományból

származott úri baszonvételek is tárgyaik lehetnek, emezeknek pedig csak az

eldbbiek, és ba az ürüküs szerzddés az utóbbiakra is valamikép kiterjesztetnék,

a szerzddd füldesúrnak ürüküsei ezeket türvény útján visszavehessék , egyéb

foglalatjára azonban azon szerzddés teljes erejét továbbra is megtartván. —

3) Hogy a határozatlan iddre kütütt szerzddéseket , ba a fülmondásnak ideje

bennük meg nem volna állapítva, az elállani akard rész egy évvel eldbb fel-

mondani tartozzék. — 4) Ho^y minden akár az úrbér behozatala után eddig

tett , akár jüvenddben teendd ürüküs szerzddések a szerzddd feleknek szerzd-

désrei képtelenségük, vagy erdszak, félelem, vagy csalárdság általi rávétetések

miatt is, de mégis nem ünhatalommal , hanem türvény útján felbonthatók. —

5) A szerzddés feltételeinek iddküzbeni lehetetlenné válta miatt se ürüküs, se

ideigleni szerzddést fel ne lehessen bontani, banem az oly feltételek úrbéri úton

másokkal váltassanak fel, s hogy a szerzddési bánásmód, hol az úrbér valóság-

gal behozva nem volt, mindennemú kütésekre nézve ezentúl is meghagyatik. —

6) Hogy évenkénti tartozásokat tárgyazó akár ürüküs akár ideigleni szerzddéseket

mindenkor a tiszti-ügyész és türvényes-bizonyság jelenlétében szükséges kütni,

kiknek kütelességük arra figyelmezni : hogy a szerzddés a munka és egyebek

folyó árához , s a keresetnek és megélhetésnek módjához legyen alkalmazva,

továbbá a szerzddésbdl származó jobbágyi tartozásokat a szerzddd jobbágyok

nak addiglani úrbér-szerinti tartozásaival üsszehasonlítani , és az üsszehason-

Htó irományt a megye türvényszékének bemutatnt; mely ha kényszerítésnek

vagy ravaszságnak küzbejüttét, vagy azt, hogy a szerzddésbeli terheknek üssze-

sége az úrbérieknek üsszegét fülülmúlja, észrevenné, a feleket új egyezkedésre

útasítani, külünben pedig a szerzddést belybenhagyni , s bárom példányban ,

melyek egyike a megye levéltárát, ketteje a feleket illeti , kiadatni, ésazt,

ha ürüküs volna, foganatba tétele eldtt a helytartdtanács elébe terjeszteni tar-

tozik, az ideigleni ellenben tüstént a türvényszéknek helybenhagyása után fo

ganatba tétethetd levén, fenmaradván mindazáltal az ily szerzddésekre nézve

is a királyi felségnek helytartótanács útján gyakorlandd felügyelési joga. —

7) Hogy a megszállítási , biztosítási, soltészi , jutalmazási, vagy akármely czím

alattí szerzddések a batárnak jüvenddbeli rendbeszedését nem gátolhatják , a

kütésbeli tartozások mindazáltal egyebiránt épségükbén maradván.

A 9-dik ágazat a helységeknek belsd igazgatásárdl rendeli : 1) Hogy azon

küzségek, melyek eddig jegyzdiket és eldljárdikat az uraságnak minden jóvá-

hagyása és befolyása nélkül szabadon választották, s illetdleg felfogadták, ezen
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szokásuk mellett ezután is meghagyatván, egyébütt a küzség bírája, a foldesúr,

s küzbirtokosságban a küzbirtokosok , és ezek 3 nap alatt meg nem egyezhet-

vén, a szolgabírd által kijelelt legalább három alkalmas lakosok küzdl, az cs-

küdtek és kisbírák pedig minden füldesúri kijelelés nélkül, oly helyeken, hol

eddig a választásban minden lakos külünbség nélkül részt vett, a helybeli la-

kosoknak üsszesége, másutt pedig mindenütt a helységbeli báz- vagy füldbirto-

kos s választásra megjelent lakosok által évenként választassanak ; jegyzdt pe

dig a küzség szabadon fogadjon, de mégis a füldesúrnak jóváhagyása mellett,

melyet ha az megtagadna, a megyének küzünsége a fenforgó nebézségeket,

hogy a helység jegyzd nélkül ne maradjon, minél eldbb elitélni küteles. To-

vábbá , hogy a helybeli bírák és csküdtek egy évnek leforgása eldtt , kivéve ha

dket kütelességükneknagyobb elmulasztása terhelné, vagy fontos okok másnak

behelyezését szükségcssé tennék, szolgálataiktól meg nem foszthatók; a jegy-

zdk ellenben vétségükhez képest, vagy más szükség úgy kívánván, a küzség

által a szerzddési ido eldtt is, a füldesúrnak eldretudtával elbocsáthatók. — 2)

Hogy a füldesúr jobbágyait a küzség küzhaszonvételeinek és jüvedelmeinek

rendes kezelésére, és ha csak be nem bizonyíttathatnék, hogy a házi gazdálko-

dás nagyobb hasznot hajt, árverés útján eszküzlpndd bérbeadására szoríthatja,

és az árverésre , melynek idejét a küzség eldljárdi nekie idejekorán bejelen-

teni tartoznak, felügyelhet , azon esetet, ha a haszonbérlésre maga az uraság

is hajlandd volna, kivéve, melyben küztisztviseldnek szukség az árverésre fel-

ügyelni. — 3) Hogy a küzségnek bírdi és eldljárdi , miután a küzadó a helysé-

gekre kivettetett , az iránt az uraságot a végre tuddsítani tartoznak , hogy az

felügyelési jogánál fogva az addnak jobbágyaira teendd személyenkénti kiveté-

sébe befolyhasson, annak beszedésébe azonban soha sem avatkozhatván. — 4)

Hogy a jegyzd a bírdval és eldljárdkkal minden évnek elején az annak lefor

gása alatt hihetóleg eldfordulandd minden küzkültségekrdl jegyzéket, s hnnnan

és mikép teendd füdüzésükrdl tervet készíteni, és az nraságuak bemutatni, ez

pedig azt megvizsgálni, és jdnak találván , helybenhagyni küteles, az uraság-

nak ezen tisztét, ha általa a bemutatásnak napjától számított egy hdnap alatt

nem teljesíttetnék, a járásbeli szolgabírd haladék nélkúl pdtolni küteleztetvén.

— 5) Hogy a jobbágyküzségek a füldesúrnak eldre-tudta nélkül addsságokat

nem csinálhatnak , és számadásaikat minden évnek lefolytával füldesuraiknak

beadni, ezek pedig azt az éy elsd felének végéig megvizsgálni és a vizsgálattal

kapcsplatban levdket mcgrendelni kütelesek, akkor azonküzségeknek lajstroma,

melyeknekszámadásaikmegvizsgálvanincsenek, aszolgabírák által beadandd, és

az ily számadások a füldesúrnak kültségére a megye által megvizsgáltatandók

levén. — 6) Hogy a jobbágyi szüldknek akármelyike árvákat hagyva meghal ván,

a bírd két esküdttel és a jegyzdvel annak vagyonát szemmel tartani , sdt ha a

szüldknek egyike sem lenne életben, annak bátorságárdl gondoskodni, az esetet
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mind az uraságnak mind a szolgabírdnak bejelenteni , az árva vagyonárdl az

uraságnak küzbejüvetelével lelettárt, melynek egyikpéldánya aküzségnél meg-

tartandó, készíteni, továbbá az uraság, természeti és végintézeti gyámatyának

nem-létében, megballgatva a küzségct, alkalmas gyámnokot rendelni, s annak,

ha e hívatalt ingyen senki felnem vállalná, a vagyun mennyiségéhez arányzott

jntalmat rendelni, minden tetteire felvigyázni, tdle évenként számadást venni,

s mindezeket minden taksa vagy napidíj vétel nélkül megtenni küteles, az ár-

váknak akár az üsszeirásból akár a vagyonuk kezelésébdl származó minden

veszteségét, a mennyiben az azt okozó tiszt, gyámnok, vagy helybeli eldljárdk

meg nem téríthetnék, az uraság megtérítni tartozván. Továbbá, hogy azon

esetben , ha kisebb korú gyermekekkel elmaradott üzvegy nd más füldesúrnak

türvényhatósága alá kültüznék, az árva-vagyonnak lelettára azon füldesurasággal

vagy másféle hatósággal is küzlendd, melybe átkültüzik. Végre, hogy a gyám-

nokság alatt lcvdk gyámnokuknak füldesurok által helybenhagyott megegyezése

nélkül vagyonukrdl nem rendelkezhetnek , és hogy a gyámságrdl mondottak az

árva-gondviseldségekrdl is értenddk. — 7) Hogy ha valamely jobbágy magzatok

nélkül múlna ki, azt a bírd és helybeli eldljárdk a füldesúrnak, mint a jobbá-

gyok magonszakadásbóli Ürüküsének, nyomban bejelenteni tartoznak, egyéb-

iránt a jobbágyok ezennel feljogosíttatván arra, hogy ezentúl minden nem csak

ingó, hanem ingatlan szerzeményeikrdl is végintézetet tehessenek.

A 10-dik ágazat a ftildesúri türvényhatdságrdl és úrbéri perrdl rendeli:

1) Hogy az úri-széknek, mint elsd bírdságnak, hatósága minden oly tárgyak-

ban , melyek eddig oda tartoztak , a jobbágyokra nézve ezentál is meghagya-

tik ugyan, hanem a füldesúr és jobbágy küzütti perekben azon a fiildesúr maga

vagy tisztjei soha sem elnükük, sem küzbírák, sem jegyzdk jüvdre nem lehet-

nek , hanem az ily perekben itéld úriszéknek a szavazattal nem bírd jegyzdn ,

és a küzaddnak alapjára felügyelés végett mindenkorjelen lenni tartozó tiszti küz-

ügyészen kivül üt , sem tübb sem kevesebb , szavazattal bírd tagból , t. i. egy

elnükbdl , két türvénytudd meghívottból , és a járásbeli , vagy ha azok kifogás

alá esnének, vagy máskép gátoltatnának, a megyének küzünsége által kikül-

dendd, szolgabíroból és esküdtbdl kell állania, s ezeknek a jegyzdvel együtt ki-

fogás-nélkülieknek lenniük, az elnùk és megbívottak a füldesúr által , és pe-

dig az elnük a táblabírdk küzdl, nevezenddk levén, egyébiránt ezen hívatalokra

a megyéknek koztisztviseldit is, —■ az alispánokat , szolgabírákat , esküdteket,

jegyzdket, tisztiügyészeket és fizetéses táblabírákat kivéve , — kinevezni le-

hetvén. — 2) Hogy az úrbéri panaszokat ilb tdleg: a) A jobbágy úrbéri pana-

szát az uraságnak jelentse be, és ha attól 15 nap alatt orvoslást nem nyer, a fd-

vagy alispánhoz, vagy szolgabírdhoz folyamodjék ; mire a megyegyúlését nem

várva a fd- vagy alispán ugyan vizsgálatot rendelni, a szolgabíró pedig minden

kiküldetés nélkül tüütént a felcknek kihallgatásához fogni , a panasznak barát
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ságos Vitoni elintézésén dolgozni, és eljáriísának sikerérdl a legküzelebbi küz-

gyúlésen kürülményes jelentést tenni , s azt a feleknek ingyen kiadni tartoz-

zék. — 6) Hogy az egyezés nem eszküzültethetésérdl jelentést nyervén a me-

gyének küzünsége, a füldesúrnak úriszék tartására tüstént határiddt, és a pa-

naszldnak, ha azzal élni kíván, tiszti ügyészi pártolást rendeljen, s egyszers-

mindhagyjaroeg : hogy az úriszék a panaszt maga módja szerint vizsgálja meg,

s a pert a dolughoz tartozd bizonyítványokkal illden elkészítvén , minden kés-

leltetd kifogásoknak elzárásával itélje el, a türvényes-bizonyság pedig a már

elitélt pert birtokon-beldli megvizsgálás végett a megye türvényszékének adja

be. — <■) Hogy ha a füldesúr a megye küzonsége által rendelt határidd alatt

úriszéket tartani elmulasztaná, aküzelebbi küzgyúlés annak kültségére egy elsd-

bírdságképen bíráskodandd úrbériszéket alakítson, és az a kitúzendd határidd

alatt itéljen. — d) Végre, hogy ha a füldesúr csekély jüvedelmei miatt az úri-

széknek kültségeit nem viselhetné, annak vagy a perlekedni akard jobbágyok-

nak folyamodására a megyének küzünsége által egy minden napidíjs kültségi il-

letdség nélkül bíráskodandd úriszék alakítandó. — 3) Hogy a füldesúr a szer-

zddésnél vagy úrbérnél fogva dt nyilván illetd addzásokat, melyeknek folyto-

nos gyakorlatában volt, s melyek iránt a jobbágyok részérdl eddig semmi pa-

nasz f"el nem terjesztetett , puszta füldesúri hatóságánál fogva minden per nél

kül, de mégis a helybeli eldljáróknak jelenlétében , és testi büntetés nélkül,

jobbágyain végrchajtás által megveheti, és hogy megfordítva, a jobbágyot is, ha

eddig békességesen használt úrbéri tartozmányaiból és haszonvételébdl füldesura

által ünhatalommal kivettetnék, a szolgabírd esküdt társával, meghallgatván az

uraságot, egy év és egy nap alatt akároknak éskültségeknek megtérítésével visz-

szahelyezni, és végzését a megye küzgyúlésébebeadni tartozik, a meg nem elé-

gedd félnek mind a kct esetben az úrbéri út fenmaradván. — 4) Hogy a privi-

legiumból vagy iírbértdl külünbüzd jogczímbdl eredd, vagy úrbéri szerzddést

erdtlcnítd perek a türvénynek rendes útján indítandók és a legfelsdbb türvény-

székig birtok mellett feljebbvihetók; ellenben az úrbérbdl vagy ennek küvet-

kezésében kütütt szerzddésbdl származd kérdések irántiak az úriszék eldtt in

dítandók, és onnan szinte birtok mellett, de a helytartótanácshoz feljebbvihe

tók , és ily perekben az itéletek minden bírdságok , küverkezdleg a helytartó-

tanács által is ezntán türvényen alapúló és eldsorolandd okokkal támogatanddk

levén. — 5) Hogy a jobbágyi kapcsolatból eredd s eddig nem érintett rendet-

lenségek és kihágások megfenyítése iránt küvetkezdk megtartanddk : a) A fül-

desúri munkát resten, vagy épen a füldesúrnak kárával tevd akár nem-nemes ,

akár nemes jobbágy, ha azon nap ismételve megintetvén bünüs tette mellett

megmaradott, azon helytelen munkájának be nem számításán fülül a füldesúr

vagy annak képviseldje által a 7-dik türvényczikkben kifejezett móddal kettd-

zütt munkatételre szoríttassék, ezen munkatételnek egyike azonban nekie be-
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számítandd levén. — b~) A füldesura vagy embere parancsainak magát vakme-

rden ellenszegezd nem-nemes jobbágy, a füldesúr vagy képviseldje által egy

naptól báromig terjeszthetd, de reá mindenkor két tanúnak jelenlétében mon-

dandd, árestommal fenyíttethetik, sdt ezen büntetést az úriszék a vétségnek

minémüségéhez képest egész nyolcz napig kiterjesztheti , az árestomot egyéb-

iránt más pdtlékkal megsanyarítani vagy büntetés más nemérc változtatni sza-

bad ncm levén , és a füldesúr a jobbágynak egészségét semmi tekintetben nem

veszélyeztetd fogsági helyrdl, és ha szegény volna, szükséges tápláltatásárdl

gondoskodni tartozván. — c) A füldesúr vagy embere parancsának ellenszegüld

nemes, valamint a füldesurát vagy emberét épen méltatlansággal vagy szemé-

lyes megbántással illetd, avagy külünben siílyosb fenyítéket érdemld nem-ne-

mes jobbágy ¡s, a megyei türvényszéknek bírálása alá bocsátandd. — d) Ha a

jobbágy fítldesnrának vagy jobbágytársának kart teszen, a füldesúr azt minden

esetben részre nem bajló, dologbuz értd, és ha valamelyik fél kívánná, szom-

szédhelységbdl hívarandd emberek által, a helybeli eldljárdknak befolyásával ,

megbecsültetni küteles; mi megtürténvén , haakár ravaszságon éstetemes gon-

datlanságon kivül türtént, a kártevd nem-nemes jobbágyot, (a nemes jobbágy

ellen a kártevd Aildesiít rdl tettintézkedésnek levén helye), azon esetben ugyan,

ha az 60 forintot meg nem balad, puszta füldcsiíri batóságával, de mégis ngyan-

azon helybeli eldljárdknak jelenlétében, ha pedig 60forintnál tübbet tenne, úri-

széke által a kárnak a becsúsük napi díjaikkal és kültségekkel együtti megtérí-

tésére szoríthatja ; ha pedig a károsítás ravaszsággal , vagy tetemes gondatlan-

ságból türtént , azon tul dt úriszéke által egy naptól nyolczig terjedhetd bür-

tünnel is fenyítheti, és névszerint az alattomos makkoltatás vagy gubacsszedés

esetében az üsszeszedett makknak vagy gubacsnak elvételével és a makkolás-

nak kétszeres bérével is büntetheti. — é) A jobbágyának kárttevd füldesúr, ha

az 60 forintot tul nem halad, a szolgabírd által, a helybeli eldljárdknak jelen

létében teendd vizsgálatnak , s barátságos egyeztetésnek , és a kár fen eldadott

mód szerinti megbecsültetésének eldrebocsátásaután, a kárnak és minden kült-

ségeknek megtérítésében summás úton marasztalandd, és végrchajtás által , a

feljebbvitelnek csak birtokonkivüli megengedésével , szorítandó ; ha pedig a

kár 60 forintot fülülhalad, az elégtétel a megyei küztürvényszék által ugyan,

de szinte summásan és eldlegesen szolgáltatandd , és azon esetben, ha a káro

sítás tetemes hiba vagy ravaszság által türtént, egyszersmind kétszeres bünte-

tésben marasztalandd. —/) A cselédek azon károkat, melyeket gazdájoknak

tudta nélkül gondatlanságból vagy korhelységbdl ünszemélyeikben elküvetnek,

bérükbdl vagy egyéb vagyonukból megtéríteni tartoznak, a tetemes hibából

vngy ravaszságból általok elküvetett ily károsításokban ugyanazon eljárásnak

és fenyítésnek levén helye, melyet anemes vagy nem-nemes jobbágyokra nézve

a türvény meghatározott ; azon károk pedig, melyeket a cselédek gazdáiknak
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barmaik és aprd marháik által okoznak , a gazdák által megtérítenddk , fenma-

radván mindazáltal ezeknek a kártevd cseléd elleni viszkeresetük. — g) Azon

akár nemes akár nem-nemes cselédek vagy jobbágyok , kik az általok okozott

károkért eleget nem tehetnek, a megyei türvényszék által vétségükhüz mérendd

büntetés alá vetenddk. — A) Valamint a makacssággal vagy rosszasággal egy-

bekotütt kihágásait, rendetlenségeit és kártételeit ismétld jobbágy füldestira

által telkérdl annak Vitján elmozdítható, úgy viszont a jobbágyának ismételve

szántszándékkal kárt tevd, vagy jobbágyát méltatlanúl vagy a szabott mérté-

ken túl büntetdfüldesúr is atiszti-ügyésznek felperessége alatt, kibágásának mi-

nemóségéhez képest, felében az illetd jobbágyra, felében a házipénztárra szál-

1Ó50—200for¡ntnyibirságban marasztalandd ; hogy ha pedig kihágását kegyet-

lenségig úzné. fenyítdperbe fogandd, és az elégtételen túl gonosztettének foká-

hoz mért büntetés alá vetendd, a jobbágyoknak és cselédeknek búntettet ma-

gokban rejtrf kihágásaik is a fenyitd türvényszékek elébe tartozván. — 0 ^z

eldre borsátottak iránti bíráskodásoknak minden eseteiben a hozott itélet a fe-

leknek, ba kivánják, ingyen kiadandó. — 6) Hogy a helybeli határok úrbéri

per útján eszküzlendd rendbeszedésére nézve küvetkezd szabályok megtartan-

ddk : à) Ezen rendbeszedésnek , —■ melynek alkalmával, mennyire lehetséges,

mindenkor az üsszesítés is egyszersmind megrendelendd és végrehajtandd , —

helye akkor van, ha azt a füldesúr vagy valamelyik küzbirtokos, vagy a jobbá

gyoknak nagyobb része kívánja; azon határok azonban, metyek a jelen tür-

vénynek értelmében telkek üsszesítése , s a telki állományok és legeld elkülü-

nítése mellett egyszer már rendbeszedettek, új rendbeszedés alá nem eshetnek;

sdt azon határokra nézve is , melyek egymásküzütti eldbbi szerzddés vagy a

jelen türvény eldtti szabály szerint bíróilag a felsdbb vizsgálásnak hozzájárúl-

tával szedettek rendbe, az új rendbeszedésnek csak az osszesítés és a telki állo-

mányoknak s legeldnek elkülünítése lehet a czélja, nem pedig az urbéri illetd-

ségnek vagy tartozásoknak megváltoztatása. ■— 6) A szerzddési rendszerrel élô

helységckben a rendbeszedés csak a szerzddésben megállapított elvekkel és fel-

tételekkel megegyezdleg létesíthetd. — c) Azon küzbirtokosságokban, melyek-

ben a türvényes arány még behozva nincsen, az úrbéri rendbeszedés a türvé-

nycs aránynak behozatalával együtt eszküzlendd. — d) A pert magát illetdleg,

annak kezdetén az úriszéknek mindenek eldtt azt kell megvizsgálni , és ¡télete

által eldünteni : vajjon nincsen oly türvény vagy szerzddésbeli akadály, mely

a kivánt rendbeszedést ellenzi? és a fülütti végzése minden esetben a megye

türvényszékének, sdt ha valamelyik fél ennek végzése ellen feljebbvitellel élne,

birtok mellett a helytartótanácsnak is vizsgálataaláterjesztendd. —■é) Ezen eld-

leges kérdésnek eldontése után, a türvényes bizonyság, tiszti-ügyész, és a mun-

kálódd füldmérd által — a) Az úrbér-behozatalakori állapot, az akkor készúlt

úrbéri lajstromokból, végrehajtási jelentésekbdl, s más segédforrásokból kinyo

21*



i 64 SZÍ,EMENICS PAL.

mozandó. — /?) A jobbágyi tartozmányoknak jelen állapotja felmérendd, én

ezen felmérés meghitelesítendd. — /) A dúldk a feleknek és egybehívandd

szomszédoknak jelenlétében , az uraság és jobbágyok által egyenld számmal

szabadon választandd s részre nem hajló alkalmas egyéneknek bozzájáridtával

mindségükre és mennyiségükre nézve meghatározandók és elosztályozandók. —■

d)Ezekután a rendbeszedési terv, a füIdkünyvvel, és az iíj telki állományokat,

— melyek nagyságának megbatározására sinórmértékúl az úrbérnek behoza-

talakor nyert állománynak füldmérdi kimérése szolgál, — kimutató füldabrosz-

szal együtt, oly módon elkészítendd, bogy a haszonvehetetlen füldek, a küzben

fekvd útak, és a batárjárás vagy viszontagságok által elszakasztott tájak a füld

mérdi számításból kihagyatván, minden jobbágynak illetdségc, a mennyire le-

hetséges, egy tagban, vagy legalább a küzelségeknek és vetó-nyomásoknak te-

kintetbe vételével jeleltessék ki.Yégre — t) A jobbágyoknak illetdségétól fen-

maradd , s füldmérés által kimutatott fülüslegcs füldeknek, továbbá az irtvá-

nyoknak és javításoknak mennyisége kipuhatolandd , és czeknek Hlendo be-

csúje meghatározandó. —/) Ezek elkészúlvén az úriszéknek folyamodására a

vármegye által küldüttség rendelendd, melynek kütelessége a munkálódd füld-

mérd által készített ÍOldabroszt, adúldknek osztályozását, és a füldkünyvet, egy

részre nem hajld füldmérdnek küzbcjüvetével, meghitelesíteni, afelek küzt fen-

forgó kérdéseknek szabad egyezkedések általi kiegyenlítésén igyekezni , egy

pontos egybehasonlító irományt készíteni, s azt a meghitelesített fülrfabroszszal és

füldkünyvvel együtt a hely színénkifejlettkürülményeknekkülün eldszámlálása

mellett, minden határozattétel nélkül itélethozás végett az úriszéknek elébe

terjeszteni. — g) A bírói itélet által, melyet e türvény minden esetre lépcsdn-

kénti feljebbvitel útján birtok mellett a helytartótanácsnak felterjessctetni pa-

rancsol, haszonbajtóknak elismert épületeknek és javításoknak árát, melyet ha

irántok afelek meg nem egyezhetnének, azúriszék határoz meg, az küteles meg-

fizetni, kinek egyenes és basznos birtokába jutnak, kivéve ha azok d rea nézve

haszonvehetetlenek lennének; mely esetben ezen kütelesség a rendbeszedést

kivánd felet terheli. — A) Az új telki állományok nagyságának meghatározásá-

ban az úrbérnek bchozatalakor nyert állománynak füldmérdi pontos kimérése

szolgálván sinórmértékúl , s ha az akkor jobbágyok bemondása szerint készír

tett eredeti úrbéri lajstromokra nézve azúj rendbeszedésnek alkalmával fogyat-

kozás tapasztaltatnék, az úrbéri lajstromoknak kiigazítása a tetkek számának

leszállításával teendd , s a foldesúr a fogyatkozásnak kipdtlására, — kivéve,

ha az abból eredne, mert jobbágyaitól azon füldeket, melyeket telki illetósé-

gükün folül bírtak, az úrbérnek behozatala dta elvette, — nem kényszerítbetó ;

ellenben ha az új rendbeszcdéskor azon okból, mert az úrbérnek behozatalakor

a telkek illetóségüknél nagyobbra alakíttattak , némely füldek fenmaradnának,

vagy ha a füldesúr megmutatná, hogy jobbágyai a küzüs legeldbdl vagy major
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sági füldjeibdl felszántás által vagy máskép valamit elfoglaltak; a majorsági

füldekbdl vagy legclcíbdl elíóglalt részek ugyan azokhoz visszakapcsolanddk , a

telki illetóségtól fenmaradt füldek pedig «j telkek alakitására fordítanddk. —

0 A füldmérésnek kültségeit viselni mindenkor a fbldesúr küteles , a kézi és

igás munkák szolgáltatásának terhe mégis azon esetben a jobbágyok által vise-

lenddlevén, ha a rendbeszedés az d kívánságukra torténik. — /) Jóllehet az

egyszer már üsszcsítéssel együtt rendbeszedett határt új rendbeszedés alávetni

nem lehet ; ha mégis a rendbeszcdésben számolási , vagy felmérési hibák tür-

téntek, vagy ido jártával fogyatkozások szülemlettek, a rendbeszedésnek meg-

igazítása úrbéri úton , és pedig egyes jobbágynak alapus panaszára is, akár-

mennyiszer eszküzülhetó, ba mindazáltal a telki állományban vagy lcgeldben

létezd részleges fogyatkozás az egész határnak rendbeszedésétszükségessé nem

tenné, a fogyatkozást szenvedd jobbágy csupán az úrbéri lajstromnak megigazí-

tását kivánhatván.

A 11-dik ágazaf, mely által: 1) A jobbágy-telken, habar kiváltságos vagy

szerzddéses helyeken, lakó nemesekrdl rendeltetik : hogy egy részrdl ugyan, az

épületeiket kivéve, minden füldesúrnak szabad rendelkezése ala úrbéri türvény

szerint tübbé nem eshetó, akár belsd akár kulsd telki fekvd vagyonaiktól , va-

lamint úrbéri legeldi , faizási és nádlási haszonvételeiktdl , mind a hadi mind a

bázi pénztár terheit , — oda nem értve egyedúi a hadfogadásnak eldsegélésére

rendelt általános üsszeget, — aránylag viselni, sdt az e türvénynek kihirdetése

után jobbágyfüld használatát vásárlanddk (a már mostabban létezdk az eddigleni

gyakorlatban hagyatván) a katona-élelmezéshez is nem-nemes jobbágyok mód-

jára járúlni tartoznak ; más részrdl ellenben a katona-szállásadástól és az eldr

számláltakon kivül az addzó népet illetó minden küzterhektól és addzásoktól

mentesek legyenek. -'— 2) Az addzó nép katonatartás eddigi módja általi terhel-

tetésének minél elébbi megszúntetésére egy országos választmány neveztetik ,

mely meghallgatván a király által felvilágítás adása végett melléje nevezendd

tagokat, mind a szállásttartó mind az atmend katonaság élelmezésének és be-

szállításának legjobb és igazságosb módja iránt a jüvd országgyúlésnek elébo

véleményt terjeszszen. — 3) Mindazon akár helység akár pusztabeli jobbágyi tel

kek, melyek vagy az úrbérnek behozatalakor mint megszállva levdk üsszeírattak,

vagy idd jártával alakúltak, és késdbben vagy elhagyattak, vagy a h. t. 1-sd r.

40-dik czímének esetén kivül a füldesúrnak magános használatára fordíttattak,

megyei kiküldüttségek által üsszeíratni, és a haszonvehetetlenekké váltakat ki

véve, hat évig terjedhetó minden küzaddzástóli felmentésnek igéretével is,

megszállíttatni, s azazoknak add ig hasznát veendd akár füldesurak akár mások

haszonvételeikhez kapcsolt küzterheknek viselésére , szolgabírdi szék eldtt in-

dítandd, s minden perorvoslatot és türvényszüneti iddt kizárd, s egyedúl me-

gyei türvényszékhez birtokon kivül feljebbezheídtiszti-ügyészi perrol szoríuatni
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parancsoltatnak ; és a füldcsúr, ki ily csetben a teleknek átengedéséért semmi

árt nem küvetelhet, ha a teleknek megszállítását a vármegye küzgyúlésének

határozata után , — mely ellen nekie a türvény útja is csak akkor, middn az

ily telkek állományaikkal együtt az úrbéri lajstromból njilván ki nem jeleltet-

hetnek, engedtetik meg, — bár mily módon gátlaná, annyiszor, a mennyiszer

azt tenné , 200 forinttal büntettetni rendeltetik.

A 12-dik ágazat, mely a határbeli küzüs haszonvételeknek gyakorlat-

nál fogvásti arányosításárdl rendeli: 1) Hogy az arányosításnak tárgyai min-

den jelenleg küzüsségre tartozó haszonvételek, sdt azok is lehetnek, melyek-

rdl bebizonyítható, hogy valamelyik küzbirtokos által küzüsbdl szakíttattak el,

és pcdig az eliddsítésnek éveit tul haladd maganos használat sem állhatván el-

lent. — 2) Hogy az arányosítás -kéréshez mindenkinek joga van, ki a küzüs

haszonvétel birtokának valóságos gyakorlatában van. — 3) Hogy az arányosság-

nak kulcsáúl lakosok által megülve levd helyeken szabályként osztályos atya-

fiakra, vagy ezeknek jogán bírdkra nézve ugyan az elágazás és osztályi rész,

másokra nézve pedig a telekutáni tartozmányokkal ellátott, s mennyiségükre

nézve hírdi osszeszámítás által birtoklási gyakorlatot tamísító bizonyítmányok-

nak segedelmével meghatározandd régi házhelyek, és pedig habár iddfolytával

ktílsd tartozmányaik tólük elszakíttattak volna is, szolgáljanak ; ha pedig ezen

kulcs használható nem lenne , a küzbirtokosok küzütt a királyi jogoknak , vagy

küzhaszonvételeknek , avagy a küzüs terheknek felosztásában megállapítva le-

\ó, és tettleg divatozd szabály, és e kulcs sem leven alkalmazható , kinek-ki-

nek régi, vagyis a küzüs gyepbdl tett elfoglalásoknak és belsd birtokká fordí-

tott külsd birtokrésznek kihagyásával felmérendd belsd telki, vagy ha ez sem

volna tükéletesen meghatározható, a küzüsbdl tett elfoglalásokon kivül így fel-

veendd egész birtoka vétessék arányosítási kulcsúl. Továbbá, hogy a puszták-

ban szinte az itt eldadott elsd kulcs használtassék , és annak hiányában a máso-

dik kulcs foglaljon helyet, vagy pedig a helynek pusztává léte eldtt volt ház-

helyeknek mennyisége bírdi üsszeszáuiítás vagy felmérés által határoztassék

meg, és mindezek nem alkalmaztathatván , a negyedik kulcs alkalmaztassék.

Végre, hogy ugyanezen kulcsok használtassanak a külün testet tevd küzüs er-

ddknek vagy téreknek , valamint a bormérési és mészárszéki , a küzbirtokosok

által ezután csak küzüsen gyakorlandó, jogok jüvedelmeinek felosztásában is.

— 4) Hogy minden arányosításnál szükséges az egész határnak eddigi egyes

birt''kok szTinti fekvését kimutató füldabroszt az 1807:21. cz. 11-dik §-sában

kijelelt mód szerint elkészíteni, az egész határbeli füldeket, küvetkezdleg a

régi belsd telkek utáni tartozmányokat is, — azon cgy testben fekvd szdldket

vagy gyümülcsüsüket, melyek küzüsbdl elíoglalt füldün ültetve nincsenek, kivé-

ve, — üsszesiteni, s a fuldek osztályozásának eldrebocsátásával minden i k küz-

birtokosnak illetdségét mind füldbirtokban mind a megállapított kulcs szerint
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elosztandd mindert határbeli haszonvételekben , mennyire eszküzülhetd, egy

tagban kihasítani, és ha a birtokosok más módba nem egyesúlnének, sorshúzás

szerint kiadni, a legeldre nézve mindazáltal azon egy esetben, ha az semmi

más használatra nem fordítható füldekból állana, vagy valamely ok miatt f"el

nem hasíttathatnék , mindenik küzbirtokosnak illetdsége csak az általa legelte-

tendd marha számának és nemének kijelelése által meghatározandó leven. —

5) Hogy ha egyik küzbirtokos, a küzüs határnak egy részét magános haszná-

lat alá elvonván, megszállította vagy beültette, és azt már tübb évekig bírja; a

tübbi küzbirtokosoknak a küzüs füldekbdl aránylagos pdtlék adandd , és ha ezt

tenni nem lehetne, az elfoglalt füld maga, a beruházásoknak megtérítése mel-

lett, felsztandd. — 6) Hogy az itt érdeklett üsszesítés és egy-tagbani kihasítás,

ha csak egyetlen egy küzbirtokos kivánná is, és pedig még oly helyeken is, hol

az arányosítás már behozva van, létesítendd, s hogy ugyanaz a már ezentür-

vénynek hozatalakor folyamatban levd arányosító perekben is folytatólagos

keresetilevél és idézés mellett kérhetd. A^égúl — 7) Ugyane türvényczikk az

1807:21. cz. 12—15-dik §§-nak rendelkezéseit az arányosító perekre is kiter-

jeszti.

A 13-dik ágazat, mely által minden nem-nemesek, akár álljanak füldes-

úri hatalom alatt, akár nem, feljogosíttatnak arra: hogy minden küveteléseiket

vagy személyeiknek sértéseit ezentúl akárki ellen tulajdon felperességük alatt

kereshessék, egyébiránt ezentúl is szabadságnkban maradván nekiek, ha kь

vánnák , az illetó tiszti-ügyésznek pártfogását szinte úgy , mint azeldtt , igény-

be venni.

A 14-dik ágazat, mely a szüldkrdl vagy magonszakadt testvérekrdl ma-

radt vagyonbani világos ürüküsüdésbenrüvid-titu osztályt hozott be, s jelesúl kü-

vetkezdket rendelte: 1) Hogy akármelyik osztozó félnek folyamodására azon

vármegye, melyben a vagyon fekszik, vagy az tübb vármegyékben elszórva

létezvén, a feleknek egyetértésével választandd, és ha afelek azt meg nem ten-

nék, az egyik félnek vagy illetdleg csekélyebb ürükségeknek esetében a meg-

szólított vármegyének folyamodására ó felsége által nevezendd vármegye, küz-

gyúlésébdl azonnal egy választmányt küldjün ki ; mely eldszür ugyan barátsá-

gos egyezést eszküzleni, és ez nem sikerúlvén, a folyamodástételnek napjától

számított egy év alatt az osztályt, ha a szükség megkivánná, azon megyének

küzgyúlése által , melyben a gátlás türtént , rendelendd hatalomkarral is , meg-

tenni , és tudósítását a legküzelebb tartandd küzgyúlésre beadni tartozzék ; az

osztályrészek , ha elfogadásuk iránt az egyesség létre nem jühetne , afelek,

vagy ha azok vonakodnának , a választmánytól nevezendd helyettesek által te-

endd sorshiízás útján levén kiadandók. — 2) Hogy valamint oly ingó vagy in-

gatlan javak, melyeknek jogbeli mindsége kétes , ezen rüvid-útú osztály alá,

beleegyezésnekeseténkivül, nem vétethetnek: ngy ellenben minden másféle va
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gyon az ahí tartozzék ngy, hogy azt valamely szabad rcndelkezés alá nyilván

ист tai tozó jószágrdl tett végintézet se hátráltathassa , se a leánytestvéreket

attdl oly atyai jószágokra nézve, melyek a leányággal azeldtt türtént utólsó

osztályba mar befoglalva voltak, eltávolítani ne lehessen, az ingó javak azon-

ban, mivel ezen eljárásnál a hit-alatti felfüdozésnek helye nincsen, csak annyi-

ban vétethetvén számba, mennyiben nemük és mennyiségük tanúk vagy más

bizonyítmányok által kivilágosítható. — 3) Hogy az eljárásnak kültségeit a fe-

lek aránylag viseljék, kivéve ha a birtokban létezd az osztályt rossz lélekkel

akádályozná, ki ily esetben a báborgatásnak idejétdl kezdve mind a kültsége-

ket, mind az iddküzbeni hasznokat megtéríteni tartozzék. ■—■ 4) Hogy ba ki

osztályrészének átvételében valaki által , ki azt akár küzelebb orüküsodésnek

ürügye alatt, akár csupán beruházásoknak tekintetébdl, —-oda nem értve még

is a türvényszerú szerz6dések mellett bírt jószágokat , — letartdztatja , gátol-

tatnék: az osztozd fél és az ily gátot vetd személy küzütti kérdések is ezen rü-

vid úton elintézenddk. — 5) Hogy a kiküldütt választmánynak itéletében meg

nem nyugvó fél igényeit a türvénynek rendes útján birtokon kivúl keresbesse ,

és ott a választmányi végzés , — kivéve ha a felek azt ünnepélyes aláirásaik

vagy eliddsítés által tnár megerdsítették volna, —• figyelembe ne vétethessék.

— .6) Hogy ezen rendelkezésnek elveit hazánknak minden rendú lakosai meg-

tartani küteleztessenek , azokat, mik itt nemesekre nézve a vármegye küzün-

ségérdl mondattak, kinek-kinek legküzelebbi batóságárdl szükség levén érteni.

A 15-dik ágazat, mely a bírdi pénzbeli elmarasztalásokat jüvenddre oly

módon parancsolja végrebajtatni , hogy a nyertes fél nem az elmarasztalt fél

vagyonának becsúar szerinti átadása által, banem annak, mennyire szükséges

lenne, árverés útján teendd eladása mellett készpénzben elégíttessék ki, e végre

egyszersmind e küvetkezdket megtartandd szabályúl határozván: 1) Hogy a

végrehajtás alá veendd vagyon kijelelésének jogával, ha az iránt a felek küzütt

külünüs rendelkezés téve nincsen , az elmarasztalt fél éljen; ez azonban, míg

másféle vagyona van, másuk iránti pénz- vagy másféle küvetelését, és míg

az eljárd hatóságban ingó vagy ingatlan jószága találtatik, más batóság alatt lé

tezd vagyonát e czélra ki ne jelelhesse , s ha elégséges vagyont kijelelni vona-

kodnék, a kijelelésnek hasonlóan használandd joga a nyertes félre szálljon. —

2) Hogy a végrehajtó bírd a kijelelt vagyont üt dologhoz értd egyén által,

kik kozdl egyet d, kettdt a fel peres, és ismét kettdt az alperes nevez, türvény-

szerúleg megbt csültetvén , és a feleknek a megkészúlt becsúre netalán tett ész-

revételeit méltányolván , a beszúárnak mennyiségét határozata által állapítsa

meg, s erre tüstént a vagyont bírdi zár alá vegye , és az árverésre határnapot

szabván, annak kihirdetését a hatóság kürében , melyben a vagyon létezik, és

ha a dolog úgy kivánná, a szomszéd batóságokban, sdt egész országszerte is

minél eldbb eszküzüljc. — 3) Hogy ingó javaknak árverésére egy elégséges, de
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mégis soha három hdnapnál továbbra nem terjedd, várospolgári, jobbágyi, vagy

más nemesi ingatlan javakéra két, egy-egy hdnapnak küzbenvetésével , egy-

másra küvetkezd, nemesi ingatlan javakéra pedig egy, de három hdnapos, ha-

táridd túzessék ki. — 4) Hogy a kitúzütt határnap elérkezvén , a végrehajtd

bírd az árverést valdsággal kezdje meg, és az az alávetett jdszágot, — melyre

nézve minden eldvételi jog és megkínálásrai küteleztetés megszúnik, — a leg-

tübbet igérdnek, a nem-nemesi ingatlan javakat , melyek elsd árveréskor be-

csúár alatt el nem adathatnak , kivéve, azonnal adja át, a nemesi ingatlan jd-

szágokatngyan bírdi-zálogképen, másféléket pedig uro кüs, de mégis ugyanazon

jogczímú birtokúl , melylyel azokat az elmarasztalt fél bírá, küvetkezdleg má-

sok, azon jószágokban netalán létezd jogának sérelme nélkül , és a végrehaj-

tást mindaddig foly tassa, míg a marasztalási pénzüsszeg egészen kikeri'íl; sdt

ha erre az azon hatóságnak kebelében fekvd vesztesféli javak elégtelenek vol-

nának, azt bírdi megkeresd levele által annak más hatóságban létezd javaiban

is folytattassa ; az úrbéri telkeket azonban végrehajtás által a türvénynek szel-

leme ellen széttagolni , továbbá városokban és kiváltságos helyekben a vesztes

félnek házát részenként árverés alá bocsátani szabad nem levén. — 5) Hogy a

kerületi táblák ily itéleteiknek végrehajtását , ha az elmarasztalás 12,000 forin-

tot fülül nem halad, kültségkímélés végett megkeresd levelük mellett az illetÓ

türvenyhatóságok által eszküzültessék , ha pedig e summát az elmarasztalás fü-

lñlmúlja, a felszámítanddknak felszámítása, sa foglalás alá veendd jószágok-

nak kijelelése, és zár alá vétele végett kebelükbdl egy táblabírdt küldjenek ki;

az árverés napjának meghatározása azonban, és maga az árverés ezen esetben

is megkeresd bírdi levél mellett az illetd türvényhatúság által eszküzlendd le

vén. — 6) Hogy az ellentállást , ha az a keresetnek természete vagy szerzd-

dés által kizárva nincsen, a végrehajtó bírd elfogadhassa ugyan, de csak a ki-

jelelés, becsülés, és zár alá vétel alkalmával, nem pedig án'eréskor; a vissza-

foglalásnak pedig az árverés útján szerzett jószágukra nézve hely soha se

adassék.

A 16-dik ágazat, mely minden bírdságot és itéldszéket arra kütelez: hogy

ezután polgári perekben hozandó minden itéleteit okokkal támogassa. »

A 17-dik ágazat, melyben rendeltetik: 1) Hogy a nem-nemesek büntetd

pereikben feljebbvitellel akkor is élhessenek, ha nemessel, mint búntárssal,

perben állván , a per a nemesnek részérdl feljebbeztetik , vagy ha a felperes

tiszti-ügyész feljebbvitellel élni tartozik, valamint akkor is, ha a nem-nemes

hivatalnok a bírdi itéletnek küvetkezésében hívatalától megfosztatott. — 2)

Hogy a búntevd veretési büntetéssel egy itéletnél fogvást egy évnegyednek le-

folytában csak egyszer fenyíttethessék ; s ezen idd alatt ezen büntetés semmi-

nemú üriigy alatt ne ismételtethessék , sdt ha a büntetés egyszerre kiállandd

25 ütésnél súlyosabb volna, azzal az elitélt rab csak félévenként illettethessék.
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A 18-dik ágazat, melyben, a kereskedésnek igazság gyors szolgáltatása

általi künnyítésére , vásári-bírdságok állíttatnak fel, és azok iránt rendeltetik :

1)Hogy a vásári-bírdság kir. városokban és rendezett tanácsú küzségekben egy

elnükbdl, négy tanácsbelibdl és egy jegyzdbdl álljon , máshul pedig mindenütt

azt a füldesuraság , egy szolgabírúnak és csküdtnek küzbejüvetelével gyako-

rolja, és ha a füldesúr a bíráskodást elmúlasztaná, a vármegye rendelkezé-

sének legyen helye. — 2) Hogy ezen bírdság, rendszerint ugyan csak nem-

teleneket itélhessen , és a nemesek , — kivéve ha magokat vásári - bírdság

alá vetették volna , vagy ha ellenük mint felperesek ellen viszonkercset tétet-

nék , — szolgabírd és esküdt bírdsága alá tartoz/.anak ; a sz. kir. városoknak

vásári-bírdsága azonban oly nemesekre is, kik valóságos, habar be nem jegy-

zett, kereskeddk , vagy mesteremberek , ezen viszonynkból származó szüvet-

ségeikre nézve kiterjedjen. — 3) Hogy a vásári - bírdság rendezett tanács-

csal nem bírd küzségekben egyedúl a vásár alatt keletkezett kütelezésekbdl

származott panaszokat itélhessc; a sz. kir. városok vagy rendezett tanácsúküz-

ségek vásári-bírdságának hatása pedig küvetkezdkre is kiterjedjen : a) A keres-

kedési szüvetkezésekbdl származott s külunüsen kijelelt vásárrakütelezettadós-

ságokra. — 6) A kereskedési bárminemú tárgyaknak kütés-szerinti átadását

vagy átvételét tárgyazó kérdésekre; ha mindazáltal azon tárgyak a vásáron je-

len nincsenek , a vásári-bírdság a kütésnek teljesítését meg ne itélhesse, hanem

csak a foglaldnak kétannyi mennyiséggeli visszaadását, és a nctalán azon túl

tett eldrefizetésnek visszatérítését határozhassa el, és az eddig eldadott mind-

két esetben a küvetelést csak a kijelelt vásár alatt, és csak rendes prdbák mel-

lett, ügydüntá eskünek kirekesztésével , lehessen tenni. — c) A vásár alatt

tüsténti fizetésnek igérete mellett vett és átadott, s még a vásár helyén létezd

árúnak visszaadását vagy árúnak kifizetését illetd küvetelésekre. —• d) A vásár

alatti vételeknekés eladásoknak álnokság vagy elvétés miatti felbontására, és a

leílzetett árnak visszaadására , ha az árúk még természeti egész valdságukban

megvannak. — 4) Hogy a vásári-bírdság batását az ¡tt eldadottakon túl, habár

a felek megbízás vagy egyezés által magokat alája vetnék, scmmire ki ne ter-

jeszthesse, úgy hogy a bánatbért se itélhcsse oda, és az eldbbi eladásnak el-

lenére türtént, de átadással teljesedésbe ment késdbbi eladást se erdtleníthcsse

meg. — 5) Hogy a vásári-bírdságnak hatóságában álljon, az ülésbdl, vagy a kér

sedelem veszedelmes levén, a bird által ülésen kivúl kiküldendd két tanács-

beli, s egy segédírnok, és melléjük adott két dologhoz-értd által tett vizsgá-

lat után , a prdbáknak beszerzése, keresetnek bátorsága, és csalárdságnak meg-

gátlása végett bírdi zárt rendelni, szemrevételt, becsút, s más szükséges lépé-

seket tenni, s a kürülmények megkivánván, a bepanaszlottnak szcmélye mellé

ort állítani, vagy biztost nevezni, ki az eladandd árúkért bejüvd pénzt lefog-

lalja, és a panaszldnak kijátszására czélzó minden tételt meggátoljon, azilyetén

intézkedésre teendd kültségeket eldlegezni ugyan a panaszló, megtéríteni pedig
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a vesztes fél tartozván. — 6) Hogy vásári-bírdsághoz az alperes szóbeli panasz

mellett is, és ünnep vagy vasárnapon, es délutáni drákban is poroszló által idéz-

tethessék, és a megjelenésre kényszerítd szerekkel is szoríttathassék ; a felek

személyesen vagy megbízottjaik által küteleztessenek türvényt állani, és ezek

magokat a dologiránti tudatlansággal ne mentegethessék.— 7) Hogy a türvény-

kezésnek mddja rüvid és szóbeli legyen, s az itélet egyedúl a vesztes félnek

helyben létezd és vásári-bírdságnak batdsága alá tartozó ingó javaiban a vásár-

helyén tartandd árverés útján nyomban bajtassék végre. — 8) Hogy a vásári

bírdság által elitélt perekben feljebbvitelnek helye ne legyen ; de ellenben a

meg nem elégeíid fél keresetét mind a pernek tárgyára, mind a vásári bírásko-

dásból származott kárára nézve a türvény rendes útján eldmozdíthassa , és e

végbdl a vásári-bírdságokjegyzdkünyveiket, a feleknek kültségére hitelesen lemá-

solandd okirataikkal együtt, minden vásárnak végén az illetd levéltárba letenni,

és határozataikat a feleknek láteles másolatokban kiadni küteleztessenek.

A 19-dik ágazat, melyFiume városának és kerületének itéldszékeirdl ren-

deli : 1) Hogy ezen varos és kerület lakosainak polgári pereit, — oda nem ért-

ve mégis a váltó és tengerügyi türvényszékhez tartozókat,— mint elsd bírdság

a városi és egyszersmind kerületi türvényszék, mely az itélethozásra múlhatat-

laniíl megkivántatd üt tagból, úgymint egy kapitányi és négy küzségi, tür-

vényben jártas , s fdleg városi birtokosok küzdl választandd igazgatd bírákból

álland , — bazánknak türvénye és türvénykezési rendszere szerint itélje, s on-

nan a feljebbvitel a kapitányi türvényszékre, és innen küzvetlen a hétszemélyes-

táblára menjen. — 2) Hogy az ezen kerülotbeli büntetd perek , eltürültetvén a

M.-Teréziának országlása dta ott divatozott büntetdtürvenykünyv , a kapitányi,

— itclethozhatásra mindenkor szükséges hét bírdbdl , iígymint a kerületi fo-

vagy alkapitányból , sa kapitányi tanács által választandó legalább patricius

tanácsosokból alld, — türvényszék eldtt indíttassanak, és a hazai türvényeknek

szabályai szerint itéltessenek. Továbbá, hogy ugyanezen türvényszék elsdbí-

rdságképen itélje az érdeklett kerületben lakozó nemesek ellen indítandd sze-

mélyes pereket is, és annak itéletétdl mind ezekben, mind a búnvádiakban a

feljebbvitel a királyi és innen a hétsZemélyes-táblához türténjék.

A 20-dik ágazat, mely a szóbeli perekrdl, — megengedvén, hogy bármely

világos, 60 foriutnak értékét fülül nem haladó, és nyomban vagy újabb tettek-

bdl tisztára hozható küvetelést járulékaival együtt (a szerzddést semmisítd, úr-

béri büntetd, s küztiszti és régi zálogi vagy ürüküsüdési pereket kivéve) ezután

szóbeli perrel lehessen keresni; és meghagyván ez úttal még a fdpapi és turo-

polyai nemeseknél, sz. kir. városoknál, és a Fiume és Buccari tengermellék-

kereskedési és más egyéb kerületekben az eddig divatozd szós-perbeli szo-

kást, — küvetkczdket rendeli: 1) Hogy a szóbeli bírdság rendezett tanárscsal

nem bíró jobbágyi küzségben 12 forintig a helybeli bírdt két eldbbkeldvel, ezen

22*
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summán fülúl afüldesurat vagy ennektürvénytudd megbízottját, és ha a füldes-

úr tisztét nem teljesítené, a szolgabírdt esküdtével,— arendezett tanácscsal bird

nemtelen küzségben a bírdt két tanácsbelivel vagy csküdttel, — a rendezett tanács

csal vagy legalábbitéldhatalmúhadnagygyal bírd nemes küzségben a foliadnagyot

két más eldljáróval, másféle nemes küzségben a járásbeli szolgabírdt és esküdtet,

minden más nemesekre nézve pedig azilletd szolgabírdt és esküdtet illesse; a fel-

jebbviteltillctóleg, az arendezett tanácscsal nem bírdjobbágyi küzségnek bírójá-

tdl ugyan az úriszékhez, a tübbiszdbeli minden bírdtól pedig a vármegyei küz-

türvényszékhez , és mindenkur birtokon-kivúl menjen. — 2) Hogy a panasz ,

melyet, ha éld szdval tétetnék, a bírdság írásba foglalni küteles, megtétetvén,

megjelenésre 8 napnál továbbra nem terjeszthetd batárnap rendeltessék , ésa

panasznak masa, melyre a kituzütt határnapot feljegyezni szükség, megyei vagy

helybeli esküdt álral az alperesnek átadassék, és egyszersmind annak foglalatja

neki szdval megmagyaráztassék. —• 3) Hogy az idézett alperes, a kitúzütt ha-

táriddben meg nem jelenvén, azonnal makacsságért marasztaltassék el; ha pe

dig aira megjelent, mind a két fél elegenddleg hallgattassék ki, bizonyítmá-

nyaik és szdváltásaik, mennyire lehetséges, tulajdoa szavaikkal pontosan jegy-

zdkünyvbe vétessenek, és minden kürülmények eléggé felvilágosíttatván itélet

hozassék, s eldrebocsátandd azonnali bejelentés után, mind magára a küvete-

lésre, mind pedig a kültségekre nézve, melyeket szdbeli perekben a vesztes fél

mindenkor megtéríteni küteles, legfeljebb nyolcz nap alatt végrehajtassék. —

4) Hogy szdbeli perekben az ellentállásnak helye ne legyen , küvetkezdleg a

végrehajtás ellenszegülésnek esetében az illetó türvényhatóság által rendelendd

hatalomkarral eszküzültessék , semmi bírói járanddságnak helye nem leven. —

5} Hogy a bírdság a feleknek , ha kivánják , az egész eljárásnak sorát irásban

kiadni tartozzék, és pedig a nélkül, hogy szegényektól akár írásért akár az idé-

zésért valamit vehessen.

A 21-dik ágazat, mely által azErdélyhez elszakítva volt Kraszna, Küzép-

Szolnok s Zaránd vármegyék és Kdvár-vidéke az 1741.18. és 1791 : 1 1-dik

czikkeknek küvetkezésében Magyarországhoz teljesen és tükéletesen vissza-

csatoltatnak , s ezentúl az országgyúlésre meghívatni és ott üléssel és szavazat-

tal élni rendeltetnek , ezen visszacsatolás tükéletes teljesítésének eszküzlése a

királyra bízatván, és iddküzben vagyis tettleges visszakapcsoltatásokig azon részek

mostani állapotjokban minden változtatás nélkül hagyatni határoztatván.

A 22-dik ágazat, melyben rendeltetik, hogy a jász és kún kerületek leve-

lezéseiket a dicasteriumokkal a kerületeknek neve és M.-Teréziától nyert pe-

cséte alatt vigyék , és ezek magokéit küzvetlen hozzájok a kerületeknek с/лme

alatt intézzék.

A 23-dik ágazat, mely által a szatmári káptalan saját neve és pecséte

alatt gyakorlandd küzhitelességgel felruháztatik.
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A 26-dik ágazat, mely által Buda és Pcst küzütt egy álld hídnak részvé-

nyes társaság általi építése elhatároztatván: 1) A vállalkozandd társaság biztosít-

tatik arrdl : hogy az ugyanezen ágazatbun nevezett, nádor elnüklete alatti, or-

szágos állandd kiküldüttséggel kütendd szerzddési csztenddk alatt, az ezen ki-

küldüttség és részvényes társaság küzüs megegyczésével megállapítandd , az

1790. évtdl 1808. évig divatozdnál mégis nagyobbra nem szabható, és késdbb

legkisebb változást tübbé nem szenvedhetd hídvámot kivétel nélkül mindenki

fizetni tartozand. — 2) A most érdeklett kiküldüttség a kir. legfdbb fülügyelési

jognak fentartása mellett, azon bid felépítése munkájának létrehozásával oly

küteleztetés mellett , hogy jüvd országgyúlésben minden végzetei és tettei feldl

kürülményes jelentést nnílasztbatatlanúl tenni tartozzék, megbízatván, felha-

talmaztatik arra: bogy a társaság által elébe terjesztendd hídterveket, kültség-

számításokat, és minden e tárgyboz tartozd kürülményeket gondosan megfon-

tolván és bírálván, a részvényes társaságnak részére szerzddésileg lekütendô

hídvámszedési éveknek változás alá tübbé nem eshetd számát végképen elba-

tározólag szabja ki , és minden egyéb kürülményeket is a fenálló türvények

szerint batározzon el. — 3) A bídnak felépítésébez szükséges kisajátítások elha-

tároztatnak, és azon esetre, ha a kárpdtlás iránt a városok és társaság küzütt

az eldrebocsátandd egyeztetés nem sikerúlne , annak sommás úton és eldzdleg

teendd elitélésére bírdúl a kir. tábla neveztetik, fenhagyatván onnan a hétsze-

mélyes-tábláhozi feljebbvitel. —• 4) A részvényes társasággal kütendd szerzd-

dés feltételeinek betültével a híd nemzeti tulajdonnak nyilváníttatik , azon ha.-

tározattal: hogy a hídvámfizetésrdli fenálld rendelkezés azután is még fen-

álljon ugyan mindaddig, míg a hídvámból az állandd országos kiküldüttség-

nek meghatározása szerint a bídnak ürük fentartására elégséges tdkepénz, mely

ugyanazon kiküldüttség által igazságos szerzddés mellett Buda és Pest városai-

nak kamatra adandd leszen, üsszegyúlend ; azután pedig mindenkinek ingyenes

használatára ürükre szabadon álljon. — 5) Azon esetre , ha a híd a szerzddési

éveknek eltülte eldtt használható lenni megszünnék, határoztatik : hogy annak

helyreállítását a társaság az országos állandd kiküldüttség által meghatározandd

idd alatt eszküzültethesse ugyan , de az iddküzbeni átjárásrdl, a vármegye által

meghatározandd és csak kiváltsággal nem bírd személyektdl fizetendd hídvám

mellett, gondoskodni tartozzék ; ha pedig a hídat helyreállítani nem akarná, Bu-

da és Pest városai a kárpótlás fejében nyert summát a társaságnak visszafizet-

vén, az eldbbi átjárást helyreállíthassák, és jogukat az eddigi mód szerint gya-

korolhassák. — 6) Az állandd hídhoz megkívántató renddr hatóságnak gya-

korlása a két városnál hagyatik; a hídvám-fizetésre és abból eredd szemé-

lyes viszonyokra, valamint a városiak és vállalkozók küzütt támadható kérdé-

sekre nézve azonban mindenki csak türvényes bírája eldtt leend perbe vo-

natható.
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A 27-dik ágazat, melyben az 1807:28-dik czikknek a beszegelt vagy tobb

türvényhatóságokhoz tartozó helyek irántnníküddországos választmányok iránti

rendelete küvetkezdkben módosíttatik: 1) Hogy az ily helyek iránti kérdésck

csak a küzigazgatásban fenforgó, s tükéletesen bebizonyítandd akadályok te-

kintetébdl, nem pedig valamely türvényhatóság határainak kiterjesztése végett

tartoznak azon országos bizottmányoknak itélete alá. — 2) Hogy a bizottmány

itéldbírdságának türvényességére minden tagjának meghívatása, és legalább üt

részre-hajlatlan tagnak jelenléte szükséges; azon tagok, kik a kérdés által ér-

deklett megyében birtokosok vagy tisztviseldk , bírói szavazattal nem bírhat-

ván, hanem mind az ily, mind a másféle okból meg nem jelenhetd taguk helyett

ngyanannyi számú más tagok országgyülésen kivúl a nádur által nevezenddk

leven. — 3) Hogy azon megye, melynek hatóságához adatik a kérdéses hely,

az azt elveszítdnek egy hasonló helyet, ha és mennyire az a kftzigazgatásnak

hátramaradása nélkül türténhetó, pdtlásúl adni küteles legyen. — 4) Hogy az

ily bizottmányok jüvenddben itéletüket végrebajtás eldtt az országgyúlésnek ,

ottan teendd további elrendelés végett, bcjclenteni küteleztessenek.

A 29- és 30-dik ágazatok, melyek küzdl amabban Tarpa mezdvárosnak

Bereg vármegyéhez , és Falu-Dobos helységnek Szatmárhoz csatoltatása be-

czikkelyeztetik ; emebben pedig Istvánmegj e helység határával együttPest vár-

megyének saját kívánata szerintBács vármegyéhez csatoltatik.

A 33-dik ágazat, mely az 1647:78-dik czikknek bdvebb magyarázására

rendeli; hogy az országnak minden nemesei, és a sz. kir. városoknak polgárai,

habár kereskedést vagy mesterséget úznek, a bel} pénz-fizetéstdl mentesek

legyenek.

A 34-dik ágazat, mely mindazon határozatokat, melyek fen a 7-dik ága-

zatban a kilenczed beszedésének módjárdl , idejérdl , és a megváltási szerzddé-

seknek eldmozdításárdl hozattak, az egyházi és minden ily természetú tizedekre

is kiterjeszti, és kijelenti : hogy üsszehordássaI a tizedaddk ezután sem tartoz

nak , és hogy mindazokbdl , mikbdl azon türvényczikk a kilenczedadást meg-

szüntette , tized sem jár.

A 35-dik ágazat, mely által az 1659:53-dik czikknek azon esetet érdekld

rendelete, middn a hel> beli tanács helyett bírák más városból hozanddk, oda

mddosíttatik: hogy az arra szükséges kültségeket a városi tanács csak oly eset-

ben tartozzék viselni , mikor az ily bírdság egybehívásának a tanács vétkes-

sége vagy mulasztása miatt kell türténnie.

A 36-dik ágat, mely az 1807:17-d¡k czikknek vízi építmények tétele

iránti rendeletét oda módosítja : hogy mindazok , kikre a küzbirtokosoknak na-

gyobb része által munkába vett építmény jótékony, annak kültségeiben , a tür-

vénybatóság által kidolgozandd aránylagos kulcs szerint részt venni tartozza-

nak, s aria az attól vonakodd, vármegyei küztürvényszék eldtt indítandd tiszti
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ügyészi perrel , a perbeli kültségeknek és az ellenzés által netalán okozott ká-

roknak megtérítésével együtt, mintlen perorvoslatoknak kizárásával szoríttas-

sék, s ily itélet ellen csak birtokon-kivúli feljebbvitellel élhessen.

A 45-dik ágazat, mely által a perek folyamának gyorsítására rendeltetik :

1) Hogy a jüvd országgyúlés alatt a kir. curiánál és báni táblánál ugyan a bün-

tetd, tiszti-ügyészi , és választó perek, nemkülünben az üzvegyeknek árváknak

és szegényeknek feljebbvitt polgári pereik , és ezeknek felvételbeni elsdbbsé-

gük mellett minden egyéb feljebbvitt polgári perek vizsgálat alá vétessenek, s a

hozandó itéletek végrehajtassanak , és a kir. tábla azokban két tanácsban itél-

hessen ; minden egyéb itéldszékekre nézve pedig az 1830: 6. cz. 1-sd §-a ren-

deletének azalatt is helye legyen. — 2) Hogy a kir. táblánál mindennemú fel

jebbvitt perek országgyúlésen kivúl is két tanácsban itéltessenek, az annak

mindegyikéhez megkivántató s az egész torvényszéktartásnak iddszaka alatt

megmaradandd tagok annak kezdetével az elnük által nevezenddk, és e végre

a kir. tábla tagjainak száma a király által szükségképen nevelendô levén.

Jegyzet. Ide is számitható nemely részeiben a 25-dik ágazat is.

2. §. A második türvényleveléról.

Második türvénylevele az 1839. évi június 2-dikára hirdetett pozsonyi or-

szággyúlésnek múve, 1840. évi május 13-dikán Pozsonyban kelt, s a királynak

és rendeknek eldszavain túl, melyekben a szokottakon kivül az , hogy ezen or-

szággyúlés a küzboldogság dúsabb gyarapodásának eszküzeirdl , s jelesúl azok-

rdl is , mik az 1830-diki türvénynek küvetkezésében állított katonaújonczok-

nak tíz év Iefolyta utáni okvetetlen elbocsáttatását ésa magyar hadsereg dsi di-

csdségéhez illd állapotbani megtartását illetik, tartandd tanácskozás végett hí-

vatott egybe, és ezentúl a rendeknek részérdl még az is, miszerint abban a ka-

tonaújonczokban tett ajánlatokon kivül fdkép az ország lakosainak hitelét ér-

dekld, és más halasztást nem szenvedhetd némely tárgyakrdl is tanácskoztak,

rüviden eldadatik, 55 ágazatból, és a királynak szokott tartalmú szentesítd

zárszavából áll. Ágazatai küzdl

/. Ideigleni, vagy csupán пaр szükséget"re vonatkozó rendeletííek :

Az 1-sô ágazat, melyben eldadatik: mikép Szilassy Jdzsef koronadrzd el-

halván, az annak helyébe ó felsége által helyettesített grdfBatthyányi lmie pe

dig fdlovászmesteri méltóságra emeltetvén , grdf Teleki Jdzsef , ki királyi he-

lyettesítés mellett akkor ezen hívatalt viselé , küzakarattal koronadrzdvé elvá-

laszratott, Szilassy Jdzsefnek ürüküsei és grdf Batthányi Imre pedig a koro-

nához tartozd kulcsoknak átadása fülütt megnyugtattatnak.

A 2-dik ágazat, melyben a rendek a magyar ezredeknek kiegészítésére

ugyanazon óvások, feltételek, és határozatok mellett, melyek mellett az 1830:
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7-dik czikkben hasonló ajánlás tétetik , segedelemképen 38,000, sorshiízással

állítandd, s 10 évig, egyedúl magyar ezredeknél szolgálandd, és nem-magyar

ezredhez semmi szín alatt át nem helyezhetd újonczot ajánlanak.

A 3-dik ágazat, melyben a katonai élelmezésbdl és szállásolásból származó

terheknek, amennyiben türvényesek, megszüntetésére a kir. kincstárral eszküz-

lendd egyczkedés végett, az 1836:11-dik czikknek nyomán országos bizott-

mány neveztetik, oly meghagyással: hogy az, ezen országgyúlésnek befejezése

után minél eldbb üsszeülvén, és a király által a szükséges adatoknak eldmuta-

tása végett kinevezendd kincstári és katonai személyekkel értekezvén, egy-

szersmind a katonai laktanyákranézve, a már fenállóknak tekintetbe vételével,

azoknak mekkorasága, mindsége, és az országban elhelyeztetése iránt tervet

készítsen, és készítendd kimerítd munkálatát kinyomatás és elegendd példá-

nyokbani küzzététel végett a nádornak mutassa be, miszerint az egész tárgy

legküzelebbi országgyúlésen végképen elbatároztassék.

A 4-dik ágazat, melyben a Duna és egyéb folyamok szabályozására, vala-

mint Pest és vidéke elemi viszontagságok elleni biztosításának eldleges tárgya-

lására, országos választmány neveztetik; mely, az e tárgyakat érdekld adatok

nak és terveknek segedelmével , és az ország építményi igazgatósága segéd-

munkálkodásának használatával, kimerítd, s a nádornak kinyomatás és elégsé-

ges példányokban küzzététel végett benyújtandó véleményes jelentést készít

sen az iránt: 1)Mely elvek és arány szetint Iennének az e részbeni további or

szágos munkálkodások czélszerúleg alkalmazandók. — 2) Mind módokkal és

felügyelés alatt lehetne maga a szabályozás gyakorlatilag eszküzlendd? — 3)

Mikép lebessen a magános érdekeknek küzczéllal eldállható osszeütküzését tor-

vény intézkedése által megszüntetni? — 4) Mily forrásokat lehetne az ily

nagyszerú vállalatok létrehozásához szükséges kültségeknek füdüzésére, az or

szág alkotmányának és minden rendbeliek igazainak épségben tartása mellett,

megnyitni ?

A 5-ik ágazat, mely által a büntetd türvénykünyvvel válbatatlan kapcsolat-

ban levd büntetd s javítd rendszer behozásának dolgában, jüvd országgyúlésre

munkálatát okvetetlenul bemutatni küteles országos választmány neveztetik, oly

meghagyással: 1) Hogy tekintetbe vevén a külfüld jelesebb büntetó s javító bür-

tüneinek elrendezését, javaslatot készítsen az iránt, mily alakban lehessen azon

rendszert országunknak kürülményeihez képest legczélszerúbben alkalmazni, s

hol, mely számban és mimodon legyenek az e végbdl szükséges fogházak felál-

lítandók Ï— 2) Hogy az ily fogházaknak felállítására, belsd igazgatására és füntar-

tására megkivántató kültségeket lehetdségig megküzelítdleg számítsa ki, és az

iránt, honnan legyenek azok füdüzenddk , véleményt adjon. — 3) Hogy javas

latot készítsen arrdl is, mik kivántassanak meg az érdeklett büntetd s javító
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rendszer mellett az 1827. évi országgyúlésbdl kiküldütt országos választmány

által javaslatképen bemutatott türvénykünyvnek tükéletesítésére ?

A 24-dik ágazat, mely által a perek folyamatárdl hozott 1836:45-dik tür-

vényczikk további rendelkezésig ajüvd és azután küvetkezd országgyúlési iddkre

is kiterjesztetik.

A 25-dik ágazat, mely az 1827: 14-dik czikknek a szávántúli nemesi jó-

szágokat érdekld perek bírdságárdl tett rendeletét csak oly perekrdl érten-

ddnek határozza, melyekben jogi vagy a báni-táblának bírdsága alá tartozd dsi-

ségi kérdések nem fordúlnak eld, és az ily pereket, jóllehet már a kapcsolt

részeknekitélotáblája elott folyamatbanvolnának, folytatás végett a báni-táblá-

hoz áttetetni parancsulja.

A 32—34-dik ágazatok, melyek küzdl az 1 -soben Moson vármegye és

Bruck városa, —• a 2-dikban Máramaros vármegye és a galicziai kuti uradalom,

— a 3-d¡kban végre Bihar vármegye és Erdély küzütt fenforgó határbeli kér

dések elintézésc országos bizottmányokra, az elsdké ugyan az alább álló

35-dik czikkben a dunántúli kerületre, a másodikaké az 1791:68-dik czikkben

a Galiczia felé, a harmadikaké pedig az 1836:31-dik czikkben az Erdély felé

rendeltre bízatik, az elsóhez egyszersmind Moson, a másodikhoz pedig Mára

maros vármegyéknek iddküzbeni alispánai bozzácsatoltatni rendeltetvén.

A 35-dik ágazat, melyben a tübb vármegyékhez tartozó, és beszegelt he-

lyek iránt az 1827:16. és 1836:32-dik czikkek által rendelt országos bizott-

mányokhoz az elholtak, vagy máskép meggátolt tagok helyett mások ne-

veztetnek.

A 38-dik ágazat, mely azon részvénytársaságot , mely bárd Vécsey Miklós

és bárd Sina Gyürgy elnüklete alatt a Dunát a Tiszával Pestrdl vagy Bülcské-

rdl , vagy ezen pontoknak vidékeirdl Szegednél , Csongrádnál , és Szolnoknál

vagy vidékeikben csatorna által üsszekütni szándékozik , a türvények oltalma

alá veszi, és küvetkezdkedvezményekkel ajándékozza meg: 1) Ilogy azon téren,

mely aTiszánál ésDunánál a fenkijelelt pontok küzt létez, és ezektdl mind fel

mind lefelé számított íit mérfüldnyire 50 évnek lefolyása alatt Dunától Tiszá-

hoz csatornát más ne vonhasson ; azon esetben mindazáltal, ha a társaság 25

évnek lefolyása alatt a fenkijelelt pontok küzdl valamelyiket csatorna által üsz-

sze nem kütné , szabad legyen akárkinek azt akár külün csatorna által , akár a

jelen társaság által építettel egybekütendd , hasonlóúl hajókázható , szárnycsa-

tornával egybekütni, ezen utóbbi esetben küteles levén a jelen társaságnak a

csatornára fordított és nekie hasznára való kültségeknek illd, vagy barátságos

egyezés, vagy ha ez nem sikerúlne, a fdtürvényszékek által az 1836:25.. cz.

3-dik §-ban kijelelt úton és módon meghatározandd részét kifizetni; azon eset

ben pêdig, ha a jelen társaság tervének a helytartótanács általi helybenhagyásától

számított három év alatt a csatornát meg nem kezdené, vagy ajelen türvény ki-

M. TUD. AKAD. ÉVK. IX. 23
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hirdetésének napjától 15 év alatt egyik vonalt sem készítené el, a jelen türvény-

nek kedvezései rcá nézve szúnjenek meg, és azokra ruháztassanak, kik ajelen

türvényben kijelelt pontok csatornák-általi üsszeküttetésének eszküzlését ma-

gokra vállalandják, s hogy hasonlóképen szúnjenek meg azon kedvezések ak-

kor is, ha a csatorna az elsd 50 évnek lefolyta eldtt, meddig azt a társaság ha-

józásra alkalmas karban tartani küteles, elhanyagolása miatt hajókázhatatlanná

válnék. — 2) Hogy az 1836:25. cz. 3-dik §-ában elrendelt ürüküs kisajátítás

jogával ezen társaság is bíijon, és pedig nem csak a csatornára és partjaira, ha-

nem a vontató útakra, csatorna kitisztítására , felügyeldk lakára, vagy lecsapo-

láshoz szolgáld tavak ásására szükséges térekre nézve is, de tükéletes, jelesúl a

megszúnt halászatnak jogára nézve is, adandd kármentesítés mellett.— 3)Hogy

e csatornák használásától bármily rendu hajózók és szállítók által külünbség

nélkül fizetendd bérnek mennj•iségét a helytartótanács a vállalkozókkal kütendd

szerzddés által határozza meg, s azt a csatorna használatától számított 50 év

alatt se a társaság fel ne cmelhesse, se a helytartótanács le ne szállíthassa; ak.

kor pedig a társaság jüvedelmi állapotját a fdkormányszéknek kimutatni tar-

tozzék , mely az iij bérjegyzéket igazság os méltányosság szerint meghatáro-

zandja. — 4) Hogy a mennyire a csatorna által megszakadt küzlekedések miatt

kérdések támadnának , a feleknek meghallgatása után a helytartdtanács hatá

rozza el, hol tartozzék a társaság maga kültségén és vámszedés nélkül hídakat

és pallókat építeni, vagy réveket és csdnakokat tartani. — 5) Hogy az egész

kisajátított téren a társaságnak beleegyezése nélkül a legeltetés, kikütés , járás-

kelés, és a víznek bármily használása mindenkjnek tilos, — 6) Hogy az 1836:

25. cz. 2., 5., 6, 7, s 8-dik §-ában foglalt rendeletek a jelen vállalatra is kiterr

jedjenek.

A 40-dik ágazat, mely az 1836:25-dik czikkben foglalt kedvezéseket egy

Bécstdl Magyarországon keresztúl Triesztig vezetendd vasut-építési vállalatra

is kiterjeszti.

A 41-dik ágazat, mely néhai Alagovich Sándor zágrábi püspük azon ne

mes tettének emlékét ürükiti, melylyel az Pozsega városában árvaintézetet alar

pított.

A 42-dik ágazat, mely által a magyar tudds társaságra 1832. évtdl fogva

részint kész pénzben, részint kütelezvényekben tett, üsszesen 71,990 fr. 54kraj-

czárra mend ajánlatok türvénybe igtattatnak.

A 43-dik ágazat, melyben a Ludoviceára 1836f év dta Pest városának

füldben , Temesváry Mártonnak , Szilágyi Mihálynak, s gróf Batthyány Alajos

üzvegyének ésoroküseinek pénzben tett, s üsszesen 28,427 p. for. 1 \7» krajczárra

rúgó ajánlataik feltételeikkel együtt beczikkelyeztetnek,

A 44-dik ágazat, mely által a rendek a Pesten építendd magyar színházra

1836: 41-dik czikk által kijelelt telket további rendelkezésig eredeti czéljára
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megtartatni rendelvén, a türvénybatóságok által gyújtütt szabad ajánlatokból

felépúlt magyar színházat, mint nemzeti tulajdonr, országos pártolás ala veszik,

és a rajta fekvd terheknek letisztázására ugyan 50,000, a színháznak megala-

pítására pedig 40,000 pengd forintot, a nemesek és azok által, kiket a türvény

ezen nevezet alá foglalva ért, adandd segedelemképen ajánlanak oly megha-

gyással: hogy ezen utóbbi üsszeg kamatainak csak \ része fordíttassék aszínbáz

évenkénti kültségeinek pdtolására, % része pedig a tókéhez csatoltassék. To-

vábbá egy országos válastmányt neveznek , mely a színházat magát Pest vár-

megyétdl, a díszítményeket, ruhatárt, s más odatartozókat pedig a létezd rész-

vénytársaságtól szerzddés mellett átvegye, a rajta fekvd terheket kifizesse , az

alapítmányi tókét legalább 5 forint kamatra kiadja , a színháznak igazgatásárdl

jüvd országgyúlésig intézkedést tegyen , arra pedig a tárgy iránti kimerítd vé-

leményét, a színházi készületeknek lelettárával, s a színház bevételei éskiadá-

sai fülütti számadásokkal együtt bemntatni küteleztessék.

A 45-dik ágazat , mely ezen országgyúlésnek kültségeit is egyedúl a ne

mesek és azok által, kiket a türvény ezen nevezet alá foglalva ért, fizettetni

rendelvén, az 1836:44-dik czikknek határozatait ismétli azon külünbséggel:

hogy a nem-fizetóket , ha tartozásuk 200 forintot fiilül nem balad, szdbeli, ha

pedig ezen summát túlhaladja, írott, de mégis rüvid, szolgabírdi szék eldtt in-

dítható ésbathétalattokvetetlenúl befejezendd perrel kütelességükre szoríttatni

parancsolja, a feljebbvitelt nekiek csak birtokon kivúl engedvén meg.

A 46—54-dik ágazatok, melyekben a rendek, az 1-sdben ugyan bárd Le-

derer Ignáczot, — a 2-dikhan bárd Eichhoflf Jdzsefet országgyúlési üléssel és

szavazattal, ünkényt és az egész taksának elengedésével, — a 3-dikban Feiler

Alajos bécsi nagykercskedó"t szinte ünkényt és taksa-elengedéssel, — a4-dikben

Huin János Károly, és Húgó grófokat és Rolsber^ Miksa báidt, kiknek elddeik

királyainktól már 1697. s illetóleg 1734. évben honfuísítást nyertek, és annak

taksáját is lefizették, országgyúlési ülés és szavazat nélkúl díjmentesen, — az

5-dikben az 18S0:17-dik czikk által bonfíúsítottaink küzdl kitürlütt bárd Firet

Lajost, s gróf Folliot Crenneville Lujos Károlyt az általok le nem tett féltaksá-

nak elengedésével, és bárd Hiller János fegyvertármesternek unokáját Jdzsefet

díjmentesen, — a 6-dikban Tburn és Taxis Fridrik és Vilmos Károly hercze-

geket, Messey Lajos, Bubna Károly, Hoyos Antal, Aichelburg Ferencz és Li

lienberg Volfréd grdfokat, Waldstätten Gyürgy , Wimmersperg Emánuel, Flüd-

nig Eduárd és Adolf, Wimmer Jdzsef és Mattencloit Gotfríd bárókat az egész

taksának elengedésével, de országgyúlési ülés és szavazat nélkül, — a 7-dikben

Wildner Ignáczot, Yesque Jánost, Glogowsky Lajost, Sitra Jakabot, Zubovics

Jdzsefet és Istvánt, Burdina Rudolfot, Beker Jdzsefet, Brosenbach Károlyt,

Schiwny Károlyt, Ballarini Károlyt és Hayek János Ernesztet taksafizetés nél

kúl, — a 8-dikban gróf Sommery Lajost féltaksa elengedésével, de országgyú

23*
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lési ülés és szavazat nélkül , — a 9-dikban végre Mack Ignácz bécsi polgárt az

egész taksának lefizetése mellett, mint honfiúsítottakat beczikkelyezik.

Jegyxet. Ezen tôrvényczikkek két tekintetbôl különös megjegyzést igenyelnek : i)Mert

általok a honfíúsitott mágnások között két osztály keletkezett, úgymint ors/.a"ggyüte.si ülés-

sel és szavazattal biróké és nem-biróké. — 2) Mert általok néhány külfóldi nemtelen is,

mi eddig szokásban nem volt , honfiúsitást nyert.

Az 55-dik ágazat, mely Mack Ignácz két rendbeli, úgymint a Temesváron

felállítancíd lyceum alapítására, és a pesti vakok intézetére tett, osszesen

15,000 pengd forintra rúgó adakozásának emlékét ürükíti.

//. Áliandó szabályúl hozoti rendeletúek.

A 6-dik ágazat, melyben a rendek mély tisztelettel vevén a király ma

gyar nemzetünk iránti atyai szíve jóságának azon újabb dicsd példáit, melye-

ket a nemzeti nyelvnek gyarapítása iránt a jelen országgyúlés alatt is adott,

és hálás küszünettel türvénybe iktatván azon kegyelmét, melynél fogva meg-

engedni kegycskedett: hogy az országos felirások már ezen országgyúlésbdl

egyedúl magyar nyelven tétethettek , valamint azt is , hogy ezentúl az ország

határaibani küztürvényhatóságok is felirásaikat legfelsdbb helyreúgy szcrkesz-

tetbessék, egyszersmind küvetkezdket határozzák: 1) Hogy a helytartdtanács

nem csak intézo, hanem kürleveleit is az országbeli minden türvényhatóságok-

hoz magyarúl bocsássa. —■ 2) Hogy az .egyházi hatóságok a világi türvényha-

tóságokkal , és ezek egymással az ország határain belúl csupán magyarúl leve-

lezzenek. — 3) Hogy a magyar ndvari kamara a bozzá magyarúl írd hatósá-

gokkal ugyanazon nyelven levelezzen. -— 4) Hogy a káptalanok kiadásaiknak

kezdd és befejezd szakaszait, a tárnoki-szék pedig itélet-leveleit magyar nyel

ven szerkezzék. — 5) Hogy három évnek elmúlta után az anyakünyvek álta-

lában mindenütt magyarúl írassanak. — 6) Hogy ezután egyházi bármely cse-

kély hívatalra minden vallásbelieknél csak magyarnyelv-tudók alkalmaztassa-

nak. — 7) Hogy d felsége rendelkezni fog, miszerint a magyar nyelvnek tudása

a katonai véghelyeken is gyarapodjék , és a magyar ezredeknek kprmányai a

magyarországi türvényhatóságokkal magyarúl levelezzenek. — 8) Hogy az or

szágos pénztáraknak kezelésérdli számadások magyar nyelven folyjanak. —

9) Hogy a Magyarországban és kapcsolt részeiben kinyomott minden munkákból

a magyar tudds társaságnak egy példány adassék.

A 7-ik ágazat, melyben az 1836. évi úrbéri türvényekneknémely szakaszai

módosíttatnak, ncvszerint: 1) Az 5-ik czikk a Verdcze vármegyének diakovári

járására nézve oda változtattk , hogy abban az eddigi szokásnak megtartásával

egy hold szántófüld 1620, a kaszáld peäig 1296D üllel számíttassék. — 2) A

6-dik cz. 2-dik§-át illetdleg a pálinkafdzésnek joga a zsellérekre is kiterjeszte-

tik, és mind a jobbágyoknak mind a zselléreknek az általok fdzütt pálinkának

kimérése, valamint az üstbér lefizetése nélküli páHnkafdzés is elkobzási bünte
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tés alatt megtiltatik , a füldesúr azontúl magának úrbéri iiton kárára és kültsé-

geire nézve is teljes elégtételt szerezhetvén. — 3) A 6-dik cz. 3-dik §-ának

azon rendelete, hogy 8 úrbéri zsellérnek egyegész telki járanddság adassék, csu-

pán csak a legeldrdl értenddnek kijelentetik. — 4) A 6-dik cz. 7-dik §-nak kez-

dete oda módosíttatik : hogy a jobbágy bármiféle termesztményekkel és saját

készítményeivel,— kivéve amiknek árulásától külünüs türvény által el van tilt-

va, — minden taksafizetés nélkül kereskedhessék, sdt a sdt is Ott, hol a jobbá-

gyok annak gyakorlatában , akár boltban akár azon kivúl, s akár taksaflzetés-

sel akár a nélkül voltak, ugyanúgy ezután árulhassák. — 5) A 7-dik cz. 2-dik

§-ában engedett azon jogrdl , hogy a jobbágyok a lenre és kenderre nézve a fo-

nás és kilenczedadás küzt választhassanak, rendeltetik : hogy ez csak azon

kender vagy lenfüldekrdl értessék, melyek vagy az úrbéri táblában mint olya-

nak kijelülve vannak, vagy az eddigi szokás szerint fonásbeli szolgálattal vol-

tak terhelve. — 6) A 7-dik cz. 5-dik §. 1-sd szakaszát illetdleg: hogy a fél,

negyed, vagy nyolczadrész telkú jobbágyok is az egész-telkesekhez arány-

lag kütelesek igás vagy gyalog napi munkákat, szinte a türvényben kijelelt

móddal, nap felkültétól nap lenyugtáig dolgozva, tenni. — 7) A 7-dik cz.

5-dik §. 5-dik szakaszának rendelete azzal bdvíttetik : hogy a munkának teb

jesítését makacsságból elmúlasztó jobbágyot, az elmúlasztott munkának ki-

pdtlásán túl , a füldesúr vagy megbízottja minden ily napra nézve egy, vagy

ha igás munkát érdekelne a dolog, két pengd forinttal büntethesse, szükség le-

vén mégis a jobbágyot két helybeli eldljárd, vagy kifogás alá nem eshetd két

tanú eldtt kelldleg kihallgatni , és azok eldtt az elmarasztaló itéletet mind ki-

mondani, mind végrehajtani, továbbá az eljárásrdl jegyzdkünyvet vinni, és an

nak kivonatát az itélettel együtt, aláirással hitelesítve, ajobbágynak, ha ki-

vánná, kiadni, és ajobbágynak szabad levén az itélet ellen annak végrehajtása

ntán a kerületi szolgabírdhoz folyamodni, ki, kiküldetését sem várva, a felek-

nek kihallgatásával szoros vizsgálatot tenni, s tuddsítását minden irományokkal

együtt a küztürvényhatrísághoz , mely azt a legküzelebbi úrbéri türvényszékén

elitélni küteles, késedelem nélkül beadni tartozzék. — 8) A 7. cz. 8. §. 1-sd

szakaszának ülfavágás és behordás iránti általános rendelete Pozsega, Verdcze

és Szerém vármegyékre is kiterjesztetik , azon helységeknek kivételével, me-

lyekben az eddig sem volt gyakorlatban. — 9) A 8-dik czikk küvetkezd ren-

deletekkel megbdvittetik : o) Hogy akár egyes jobbágyok akár egész küzségek

füldesúri tartozásaikat, szolgálataikat, és adúzásaikat , — az úri hatóság mcgis

sértetlenúl hagyatván, —■ türvényes-bizonyságnak küzbejüvetele nélkül küt-

hetd, s egy példányban a vármegyének levéltárába leteendd, másikban pedig

a helytartótanácsnak, a küzadd allandd alapjának fentartásárai felügyelés vé-

gett, végrehajtás eldtt megküldendd szerzddés által szabad egyezés útján meg-

határozandó bizonyos általános summának fizetésével tokéletesen és ürük iddk
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re megválthassák , és pedig úgy, hogy az így készült 3zerzddés az erÓszak, fé-

lelem vagy csalárdság általi reávétetésnek , és a szerzddésrei képtelenségnek

esetein kivül semmiféle tekintetbdl fel ne bontathassék. —»■ 6) Hogy a váltság

fejében fizetendd pénzüsszeg a türvény eldtt teljesen oly természetú legyen ,

milyen a megváltott úrbéri telek volt; küvetkezdleg hogy a váltsági tdkesum-

mák a türvény értelmében biztosított állapotban tartassanak, erre a koronai,

egyházi és küzalapítmányi jószágukban türtént váltságokra nézve a helytartó-

tanács , s illetdleg a kir. fiskus felügyelni tartozván , maganos bazapolgári ja-

vakban pedig a biztosításnak megszerzésc az érdeklett feleket illetvén, és hogy

azon váltsági tókétól járd kamatokat az szedje, kit a megváltott úrbéri javaknak

jüvedelme illetett. — c)Hogy a helytartdtanács észrevételeit, ha melyek a szer-

zddés iránt volnának, és azt is, ha nem volnának, minél eldbb , s a mennyire

lehetséges, hat hdnap alatt a megyével küzülje; a vármegye pedig, nem tétet-

vén észrevétel , azt küzgyúlésében hirdettesse ki ; miután az azonnal teljese-

désbe veendd legyen. — 10) A 9. cz. 6. §-át illetdleg a jobbágyi árvavagyonnak

lelettára egy példányban az illetd szolgabíid által a vármegyének levéltárába

beadatni rend^ltetik. — 11) A 10.cz. 4. §-a azzal bdvíttetik: hogy a vármegyé

nek úrbéri-székei ezután a helytartótanácscsal levelezhessenek , és a tdlük fel-

jebbezett pereket oda ünmagok küzvetetlemíl felterjeszthessék.— 12) A 10. cz.

5. §. 1 pontjára nézve, mindazok, mik itten a 7-dik szám alatt a mnnkára ma-

kacsságbdl meg nem jelend jobbbágyrdl rendeltettek, azokra is kiterjesztetnek,

kik az úrimunkát resten vagy makacsságból a füldesúrnak kárával teszik. —

13) A 10. cz. 5. §. 3-dik számát illetdleg, a károknak megbecsülésére alkalma-

zandd helybeli eldljárdk vagy dologhoz értdk mindig megesküdtetni, s a szán-

tófüldekben, rétekben, mezdkben, szdldkben, erddkben, kertekben, s más

bármely helyen levd ültetményekben készakarva kart tevdk egyenes tolvajok

gyanánt , valamint azok is , kik a rendelt drüket megtámadják és sértik , a kár-

nak megtérítésén túl büntetd türvényszék által büntettetni rendeltetnek. —

14) A 10. cz. 6. §. rendeletei az úrbéri rendezési per iránt küvetkezdkkel bd-

víttetnek: d) Hogy, ha küzbirtokosságban, hol az arány még behozvanincsen, a

jobbágyoknak nagyobb része pedig az úrbéri rendezést és üsszesítést kivánja, a

küzbirtokosoknak egyike sem akarná az arányosító pert megindítani és folytat-

ni, azt a megyei tiszti-ügyész indítsa és vigye az alispáni-szék eldtt. — 6) Hogy

küzbirtokosságokban az úrbéri rendezést tárgyald úriszéknek kültségeit a küz-

birtokosok, — oda nem értve azokat. kik nemesi udvarielket minden úrbéri ja-

vak és jobbágyok nélkül bírnak, — küzbirtokaiknak aránya szerint viselni tar-

tozzanak , s arra tiszti-ngyészi szdbeli perrel szoríttassanak , az ily úriszék tar-

tásának határnapja, ha arra nézve, a küzbirtokosok magok küzt meg nem egyez-

hetnének, valamelyik küzbirtokosnak vagy a jobbágyoknak folyamodására a

vármegye által meghatározandd levén. — c) Hogy ha a pernek kezdetén mind
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a füldesuraságnak mind a jobbágyoknak részérdl az nyilváníttatik , hogy az úr

béri rendezés behozatalának semmi türvényes vagy szerzddési akadály ellent

nem áll ; az azt megállapító úriszéknek itéletét a vármegyei türvényszéknek

s illetóleg helytartdtanácsnak vizsgálata alá eldlegesen felterjeszteni nem szük-

ség. — d) Hogy a helytartótanács a hozzá feljebbvitt úrbéri rendezési pereket

okvetetlenúl azon iddsor szerint vegye tárgyalás alá, a mint azok hozzája felér-

keztek. — e) Végre kijelentetik : hogy mindazon készpénzbeli lizetések , me-

lyek az 1836. évi úrbéri türvényekben szám szerint kijelelve vannak , fojyó

ezüst pénzben vétetenddk.

A 8-dik ágazat, mely a jobbágyoknak ürüküsüdésérdl , eldrebocsárván

azt, hogy a jobbágyok az 1836:9-dik czikk tamisága szerint minden akár ingó

akár ingatlan szerzeményeikrdl szabadon rendelkezhetnek, küvetkezdket ren>-

deli: 1) Hogy a jobbágyoknak minden dsi javaikban és végrendelet nélkül ha-

gyottszerzeményeikben türvényes házasságból nemzett fiú és leánymaradékaik,

azoknak , miket kiházasításkor vagy azután szüldiktdl kaptak , beszámításával ,

egyenld mértékben ürüküsüdjenek , egyedúl azon esetet kivéve, ha a füldesúr-

nak udvartelki birtokát szdldk alá vagy más használatra szerzddés mellett ki-

rekesztóleg és világosan eg}•edúl férfiágra kapták volna, — 2) Hogy ha az osz-

tozók a rájok maradott jobbágyi telket felosztani nem akarják , vagy türvény-

tilalma miatt fel netn oszthatják, a küzottük megkísérlendd barátságos egyes-

ség nem sikerúlvén, azt magok küzt tartandd árverés mellett a legtübbet igérd

osztozdnak, ha az a telki terheknek viselésére képes, átengedhessék ; ellenkezd

esetben pedig, valamint akkor is, middn az osztozóknak legalább fele nyilvá~

nos árverést kíván, a telek a küzségnek eldljárói által a fóldesúrnak befolyá-

sával eldrebocsátandd megbecsülés után nyilvános árverés útján adassék el,

azon esetben mégis, ha az elsó árveréshél a becsiíárt senki meg nem igérné, és

az osztozók a megigért árral meg nem elégednének , másik szinte egy hdnapra

túzendd árverést tartani szükséges leven. Továbbá, hogy a szdldk is, hol azokat

bizonyos mennyiségen alúl felosztani nem szabad , ha az osztozóknak legalább

fele kivánja, szinte az itt eldadott mód szerint nyilvános árverés alá bocsá-

tandók. — 3) Hogy a mag nélkül elhúnytnak még életben levo szüldi mind dsi

mind szerzeményi javaira nézve az orüküsodésben mind az oldalági vérséget

mind a füldesurat megeldzzék.— 4) Hogy a házasság-alatti közüs szerzemények

jobbágyok küzütt mindenik házastársat egyformán illetvén, azokrdl az egyik fél

úgy, mint a másik, felerészben szabadon rendelkezhessék, s abból a másikat ki

ne zárhassa; ha pedig egyik fél mag és végrendelet nélkül elhal, az egész küzüs

szerzemény az életben maradott félre szálljon. — 5) Hogy a házastársaknak

viszontos orüküsüdése jobbágyok küzt minden, habár házasság-eldtti szerze-

ményekre is, kiterjedjen, és minden egyéb ürüküsüdést megeldzzün, az dsiek-

ben azonban soba helye ne legyen. — 6) Hogy az oldalági vérség ürüküsü
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désének azon esetben , ha a maradék nélkül elhúnyt jobbágy testvéreivel meg

volt osztozva, csak az dsi javakban legyen helye, a szerzeményiekben pedig, ha

az elhúnytnak sem üzvegye, sem életben levo szüldi ni ncsenek, a füldesurat

illcssc , de az így reá szállott jobbágytelket más alkalmas jobbágynak a szo-

kott terhek viselése mellettingyen átadni tartozzék, nekie az átvevd csak a tel-

ken létezd épületeket, és javításokat becsú szeriat kifizetni küteles levén. Ha

pedig a mag nélkül elhalt jobbágy testvéreivel osztatlan állapotban húnyt el ,

annak szerzeményeiben is, ha üzvegye nem maradt, és szüldi sem élnek, az

oldalági atyafiak ürüküsüdjenek. — 7)Hogy a jobbágynak tükéletes magvasza-

kadtával, middn ürüküsüdesi joggal bírd oldalági vére sincsen, azdsijavak, min-

den külünbség nélkül, a szerzeményiek pedig az eldbbi pontnak értelmében a

füldesúrra szálljanak. — 8) Hogy az asszonyi hozományokat illetdleg , azok,

melyek természetben megvannak, és a melyeknek férje házához hozatala, és

külünüsen az e türvény után pénzben hozandókat illetdleg egyszersmind a férj-

nek meglevd javaiba türtént bernházása is illdleg bebizonyíttatik , minden oro-

küsodésnél és osztálynál az üzvegynek vagy ürüküseinek mindenek eldtt azon-

nal kiadanddk. Továbbá, hogy jüvenddre minden asszony, hozományát azonnal,

middn a férj házához viszi, a küzségnek eldljárdi által a füldesúr befolyásával

pontosan írassa üsszc , s becsülresse meg, és az arrdl kült okiratot egy példány-

ban a küzségnek levéltárába tétesse le, máskép, ha t. i. ezt elmulasztaná,

hozományából a természetben meglevdkon kivül semmi egycbet ne küvetel-

hessen.— 9) Hogy a jobbágyi üzvegy, ha férje mag nélkül halt el, és végrende-

let által illendd tartásárdl nem gondoskodott, míg él, és férjének nevét viseli ,

annak minden dsi javaiban benmaradjon ; ha azonban azok küzütt jobbágytelek

is v•olna, és az üzvegy a jobbágyi terheknek viselésére alkalmas nem lenne :

azt az ahhoz tartozó dsiekkel együtt azok , kiket arra nézve az orüküsüdésnek

rendje egyébként illetne, átv ehessék vagy eladhassák ugyan ; de az üzvegynek

sorsához mert üzvegyi tartását biztosítani küteleztessenek, a tartásnak mennyi-

ségc, ha iránta egyesség nem eszküzültethetnék, az illetd bírdság által, tekin-

tetbe véve az üzvegynek sorsát, a vagyonnak mennyiségét, valamint azt is,

mit az üzvegy küzüs szerzemény és hites-társi külcsünüs ürüküsodés fejében,

mint tulajdonát, megtartott, meghatározandd levén. — Hogyha pedig férje

gyermekeket hagyott maga után, azok, ha mindnyájan az üzvegynek is gyerme-

kei , az dket illetd atyai javakban is csak úgy osztozhatnak , ha anyjoknak illd

üzvegyi-tartását a most eldadott mod szerint biztosították ; ha pedig a gyerme-

kek, vagy legalább egy részük, más házasságból származtak ; az üzvegy férjének

dsi vagy utólsó házassága eldtt szerzett javaiból üzvegyi-tartás fejében csak egy

gyermek-részt küvetelhessen, és azt is oly móddal, hogy azon külünszakasz-

tandd, s füldesúr és küzségi eldljárdság felügyelése alatt tartandd gyermek-rész-

nek egyedúl évenkénti jüvedelmeit húzhassa. — 10) Hogy ezen türvénynek
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rendelete minden füldesúri hatóság alatt levd, akár úrbéri akár szerzddési ,

vagy kiváltságos helyeken lakó nem-nemesszcmélyekrdl s azoknak ürüküsüdé-

sérdl, sdt az ingatlan jobbágyi javak iránt a nemesekrdl is egyformán értessék;

visszaható erdvel mindazáltal ezen egész rendelet ne bírjon.

A 9-d¡k ágazat, mely a mezei renddrségrdl , és a városon vagy falún kivúl

küzbejüvd károsításokrdl, azoknak egyes fajaira és cseteíre is beereszkedve, hosz-

szason rendelkezik, általános elvekúlfelállítván: 1)Hogy a mezei bármely káro-

sítás, ha puszta, de még is megeldzhetd, esetbdl, vagy merd gondatlanságból

türténr, akároknak és kültsegeknek egyszeres megtérítésével, ha vétkes gondat

lanságból vagy szántszándékkal, s rosszakaratbdl eredett, a kültségeknek pdtlásán

tul a kárnak kétszeres megfizetésével, sdt a gondatlanság vétkességének és a szán-

dék rosszaságának fokozataihoz képest bortün vagy más testi büntetéssel is fenyít-

tessék; acselédek, munkások, s szüldikkel egy kenyéren éldgyermekek által tett

károsításokban a kár, ha azt parancsra vagy feladott kütelességük teljesítésében

okozták, a gazda vagy szüld,ellenkezd csetekben pedig ünmagok vagyonából levén

megveendd. — 2) Hogy a bíráskodás, valamint a mezei renddrségrei egész felügye-

lés is , rendszerint a járásbeli szolgabírdnak , a szabad királyi , és kiváltságos

mezdvárosokban pedig a kapitánynak tisztében álljon, megengedtetvén mégis,

hogy kisebb károsításokban a kárnak megtérítésére és pénzbeli büntetésekre

nézve néha más is, névszeri"nt akármely helybeli eldljárdság 12, a nemes küz-

ségi vagy küzbirtokossági rendezett tanács, vagy hadnagy ésküdteivel 24, és

tulajdon jobbágyaira nézve a füldesúr vagy képviseldje 60 forintig bíráskodhas-

sék , az itt kijelelt summákon mindenkor csak a kár becsújének mennyiségét

értve; ha mindazáltal a falusi vagy nem-kiváltságos városi eldljárdság három, a

füldesúr pedig nyolcz nap alatt elégtételt nem szolgáltatna, a bíráskodás ezen

esetekben is a járásbeli szolgabírdt illetvén. — 3) Hogy a szolgabírd vagy ka-

pitány a panaszokat, melyekhez mindig a kárnak türvényes módon tett becsúje

is már melléklendd, beadásuknak sora szerint felvenni, és a szóbeli pernek útját

küvetve a szükséges vizsgálatokat megtenni, a tanúkat kihallgatni, és ha a ma-

rasztalási summa 200 forintot meg nem halad, itéletét a panasznak beadásátdl

számítandd 15 nap alatt végre is hajtani, — kivéve ha a végrehajtást ingatlan

javakra is szükség lenne kiterjeszteni , és így az 1836. türvénynek határozatai

megtartanddk lennének, — küteleztessék ; ha azonban valamely károsításra a

pénzbelin túl testi büntetést is szab a türvény, azt a bírd ily rrtvid úton meg

nem itélhetvén, hanem a vétséget minden irományokkal együtt a küzelebbi me-

gyei vagy városi türvényszéknek, a türvény szokott útjáni tárgyalás végett, be-

jelenteni küteleztetvén. Továbbá , hogy mezei károsításrdl itéld minden bíró

eljárásárdl rendes jegyzdkünyvet vezetni, s abba a megitélt és kezéhez vett

büntetésbeli pénzeket, a szolgabírdkat illetdleg oda értve a falusi bíráktól vagy
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hadnagyoktól átküldütteket is, beigtatni, és a künyvet évnegyedenként az il-

letó küzgyúlésnek vagy városi tanácsnak bemutatni tartozzék. — 4) Hogy a

feljebbvitel a falusi eldljárdságtól a szolgabírdhoz, s ettól a megye türvényszé-

kéhez, de nem tovább, és midenkor birtokon kivúl, a nemesi küzségnek taná-

csától vagy hadnagyától a megyei türvényszékhez szinte birtokon kivúl és nem

tovább , végre a szolgabírdtól vagy kapitánytdl , ha a marasztalási üsszeg 200

forintot fülúl nem halad , ismét egyedril a megye vagy varos türvényszékéhez

és birtokon kivúl , ha pedig 200 forintot tul halad, ezen türvényszékekhez bir-

tok mellett, ezektól pedig tovább is ugyan, de csak birtokon kivúl menjen, a

testi büntetéseket érdekld itéletekre nézve az eldbbeni tüvények levén megtar-

tanddk. — 5) Hogy minden mezei károsításokban a tetten kapott személyt, ha-

bár nemes volna, mind a hely színén, mind folytonos üldüzésben megzálogolni,

és míg zálogot nem ad, büntetetlenúl letartóztatni , a kárban talált vagy onnan

üldüzdbe vett marhát, ha nemesé volna is, szabadon bebajtani lehessen, a ká-

rosítóra, ha zálogat adni nem akarna, vagy marbája bebajtását ellenzené, s zá-

logát vagy marháját titkon vagy erdhatalommal kiszabadítaná, a kültségeknek

megtérítésén és kétszeres kárpdtláson fülúl más aránylagos büntetés, sdt ha vér-

ontás küzbe jdne, fenyító j er is várván. Továbbá, hogy a kárvallott a zálo-

gos vagy behajtott marbát mindaddig letartóztatbassa, míg annak ura a megbe-

csült károkat , a hajtópénzzel és egyéb kültségekkel együtt le nem fizette. —

6) Hogy a bírd a betudás és büntetés mennyiségének meghatározásában a kár

mennyiségén és egyéb általános szabályokon kivül külünüsen figyelembe vegye:

a) a gondatlanságnak vagy rosszakaratnak fokozatát és fdlega vétségnek ismét-

le"sét, — 6) a tulajdonosnak a károsított tárgyra vagy helyre fordított szorgal-

mát s iparát, — c) az drizetnek biztosságát, mely alatt a birtokos tulajdonát

lenni vélte, és — d)a károsításnak nappali vagy éjjeli elküvetését. •— 7) Hogy

a kültségek küzé e küvetkezdk számítandók: a) a becsúsüknek napi bére, tar-

tása és alájok szükséges fogatoknak ára , — b) a becsúsük utáni járásnak és

egyéb fáradságnak díja, — с) a szolgabírdnak vagy kapitánynak, ha küzbejü-

vetele szükséges volt, és a vizsgálatokra vagy bizonyságokra szükséges tanúk-

nak járanddsága és fuvar-kültsége , — <í) a kárban levó s behajtott marbáknak

tartása, és az azoktól járd hajtópénz, mely egy darab szarvasmarhától vagy

ldtól 6, egy sértéstól, kecskétól, vagy behajtható szárnyas állattól 3, egy akár

nagy akár aprd juhtól 1 pengd krajczárt teszen, és ezen behajtó pénz az ellent-

állásnak vagy behajtás meg nem engedésének esetében mindenkor kétszeresen

megveendd. — 8) Hogy a kárnak és kültségeknek egyszeres megtérítése akár-

vallottat, egyéb pénzbeli marasztalások a megyei vagy városi pénztárt illessék,

és ha a kártevd képtelen volna a marasztalási pénzüsszeget lefizetni , minden

két forintért egy-egy napi, de mégis félévnél továbbra nem terjeszthetó, és

ezen esetben tisztességes letartóztatásnál súlyosabbá nem tétethctó, fogsággal
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fenj•íttessék. — 9) Hogy ezen károsításoknak eseteiben a szegény nemest, ki-

nek ttilujdon házán tul egyebe nincsen , mihelyest a vizsgálatnak meghitelesité-

sébdl kiviláglik , bogy a kárt szánlszándékkal vagy épen erószakosan tette ,

vagy hogy szántszándékos kártételért egyszer már büntetve volt, ha csak ke-

zest nem állít, azonnal, az itéletnek hozatala eldttis, befogatni lehessen. —

10) Hogy ha az alperes felperese kárának becsújét sokallaná, azt a szolgabírd

vagy kapitány által megvizsgáltathassa, sdt az elsd becsú után három, erdei

károkra nézve pedig 15 nap alatt mind a két fél által egyenld számmal állítan-

dd becsúsijkkel új becsút is tétethessen. — 11) Hogy a szolgabírd vagy kapi

tány helybenbagyásával választott és eldttük meghitelt mezei vagy erdei csdsz-

nek hit-alatti , gyanú-nélküli, világos, és határozott tanúsága, a kártevdnek el-

marasztalására , ha az magát a vád ellen igazolni nem képes, magában elégsé-

ges legyen. — 12) Hogy a ki a csdszt hívatalos eljárása miatt bántalommal

illeti , külünüs szigorúsággal büntettessék , jelesúl bogy a tettes a csdszün eld-

szür elküvetett vereségért agyógyítási kültségeken túl a fájdalomnak 24forint-

tól 100-igterjeszthetddíjában, és ha a csdsz élelmének keresésére ideiglen vagy

holtig alkalmatlanná vált , az abból eredd kárnak megtérítésében marasztaltas-

sék, sdt vétségének fokozatához képest bünteto türvényeinknek határozatai

szerint is fenyíttessék. — 13) Hogy midon amezei károsítás eddigi türrvényeink

szerint hatalmaskodási büntetést maga után vonó cselekvésbdl ered, a megsér-

tett fél annak a jelen türvény melletti megbosszulása után is még küzünséges

hatalmaskodási perrel élhessen. — A mi a mezei károsítások egyes fajairdl tett

rendelkezéseket érdekli, ezek nagy részint az 1-sd szám alatti általános elvbdl

ünkényt is értetódnek, sküzülük csak e küvetkezdk külünüsük: 1)Hogy a más-

nak bármily füldében gondatlanságbdl tett legeltetés, csapásolás , nüvény- vagy

gyükérásás, a kültségeknek és kárnak, vagy ha kár nem türtént, a hajtdpénznek

megtérítésén túl pénzbeli birsággal, mely mégis amazoknak üsszes mennyiségét

meg nem haladhatja, fenyíttessék. — 2) Hogy ugyanígy fenyíttessék a réteken,

vetésekben, ültetvényekben , kertekben, szdldkben, erddkben, vagy magánosan

álld fákban gondatlanságbdl türtént károsítás is, az erdei vágásokban marba által

okozott károkra nézve azon külünüsséggel, hogy itt a pénzbeli birság egy szarvas

marbátál, lótól, vagy kecskétdl 30, és egy birkától 10 ezüst krajczárra határoz-

tatik, és azon túl agondatlan pásztor testi büntetéssel fenyíttetni rendeltetik.—

3) Hogy a ragadós nyavalyában sinlddd marbának vagy kisebb baromnak, az

ilyeneknek számára kibasítandó legeldn kivúl másküzüs legeltetési helyre bocsá-

tása mindannyiszor darabonkénti egy pengd forinttal büntettessék. — 4) Hogy

a felvállalt munkából megszükütt aratók, nyomtatók, csépldk, vagy más mezei

munkások az ¡lletd szolgabírd vagy kapitány által, babár iddküzben már más

gazdánál munkába állottak , eszküzlendd visszaállításukon túl okozott kár és

kültségek fejében az elmúlasztott, mezei munkára alkalmas, napszámok hely

24*
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beli folyó árának kétszeres megtérítésével , és pedig nem csak azon gazdára,

kitdl megszüktek , hanem arra nézve is, kihez újonan szegddtek, — kivéve

ha ez dket a türvénynek ellenére útilevél nélkül fogadta volna fel, — fenyít-

tessenek. — 5) Hogy a más által alku mellett felfogadott ily munkásokat el-

csaló gazda, ha dket türvényesen megintvc vissza nem bocsátaná, a kültségek-

nek egyszeres és a károknak az eldbbi pont határozata szerínt a munkások-

kal egyetemesen teendd megtérítésén fülúl , az illetd megyei vagy városi pénz-

tárnak részére 20-tól 100-ig terjedhetd pengd forinttal büntettessék.— 6) Hogy

a ki , habar ünmaga a füldesúr is , lenét vagy kenderét a küzségi tanács által e

czélra kijelelt vizen kivúl áztatja, és a csdsznek bejelentésére azonnal onnan el

nem hordatja, az eldljárdság részérdl tétetendd elhordásnak kültségén túl min-

den beáztatott kévére nézve egy pengd krajczárba marasztaltassék.

A 10-ik ágazat, mely a vi/eknek terinészetes lefolyását gátló építmények-

rdl , a vizeknek rendezésérdl és kiszárításárdl , s ágyaiknak és csatornáknak jó

karban tartásárdl rendelkezéseket teszen. Név szerint :

a) A vizeknek természetes lefolyását másoknak kárával gátló építmények-

rdl, eldre bocsátván az ily építmények tételének általános tilalmát, rendeli: 1)

Hogy e részben panasz tétetvén, az illetd mpgye, s városi vagy kerületi tanács

a hely színére egy küldüttséget, — melyhez a tiszti-füldmérdkün és vízi építd-

mestereken tul a felek is bizodalmukkal bírd múvészeket alkalmazhatnak , —

azonnal rendeljen, s ez a feleket kihallgatván, minden kürülményeket megvizs-

gálván, s ha szükség lenne, rajzokat, és egyéb terveket készíttetvén, és jelesúl

azt, vajjon lehet-e és miképen a kártékony építményt igazítás által kártékony-

talanná lenni? figyelembe vevén, véleményes tuddsítását minden szükségesrdl

a legküzelebbi küzgyúlésnek s illetdleg tanácsülésnek beadja. — 2) Hogy erre

az illetd hatóság a tett panasz iránt határozatot hozzon , és azt akkor, ha az

építményt kártékonytalanná tenni nem lebet, azonnal, azon esetben pedig, ha

az megigazítható, és tulajdonosa az igazításnak tervét elfogadja, csak egy év-

nek (mely alatt t. i. az a tervet, a szülemlendd károkért a megyei végzés nap-

jától minden esetre jdt állani tartozván , teljesíteni küteles) haszonra nem for-

dított eltelése után, a vizek lefolyásának az cpítmény ura kültségén szabad útat

nyitván, az ellentállásnak és minden kifogásoknak félretételével végre ishajtsa;

az építmény urának a rendes per útja a végrehajtás eldtt csupán két esetben ,

t. i. ha az eltürleni rendelt építmény kormányszéki vagy hatósági helybenha-

gyás mellett állíttatott fel, vagy ha kártétel nélkül legalább 15 évig fenállván,

nem egyenesen az általa okozott kürülmények miatt, hanem más külsd okok

által lett kártékonnyá, engedtetvén meg; mely esetekben, ha lerontatni rendel-

tetik az építmény, annak ura a reá fordított pénzét, valamint megszúnd rendes

haszonvételének megtérítését is megnyeri. — 3) Hogy a tulajdonos, ha perre

hivatkozik , a tiszti-ügyész által megyei türvényszék eldtt sommás perbe fogas
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sék , s d védelmét négy türvényszéki iddszak alatt befejezni , és ha a gyúlés-

nek határozata itélet által helybenhagyatik , annak hozatalától kezdve minden

károkat és kültségeket, a perbelieket is oda értve, kétszeresen megtériteni kü-

teles legyen, ezen itélettól nekie a fcljebbvitel csak birtokon kivúl engedtetvén

meg. — 4) Hogy ha az építménynek tulajdonosa a megyei végzés vagy illetó-

leg bírdi itélet és végrehajtás után a víznek szabad lefolyását ismét gátlaná , az

akadály az illetó szulgabírd által , minden kiküldüttség általi vizsgálat és perle-

kedés nélkül elmozdítandó, és a bünüs az okuzott kárnak és kültségeknek két-

szeres megtén•tésében marasztalandd, ezen itélet ellen is nekie csak a birtokon-

kivuli feljebbvitel maradván fen. — 5) Hogy jüvenddben a hatóságnak kikül

düttség általi megvizsgálás után adandd jóváhagyása, vagy a helytartótanács-

nak, melyhez visszavettetés esetében a tervnek füldszínéni fülülvizsgálata vé-

gett folyamodni szabad , engedelme nélkül senkinek semmiféte akármikép kárt

okozható yíziépítményt tenni szabad ne legyen, s ha ki olyant tenni merész-

lene, a türvényhatóság a víznek szabad lefolyását a fen írt mód szerint esz-

küzleni , és a károsodtaknak mindenneimí kárára és kültségeire nézve elég-

tételt adatni tartozzék. — 6) Hogy a hatóság vagy helytartótanács jóváhagyá-

sával teendd víziépítmények is, ha iddjártával kártékonyokká válandnak, a

türvénynek fen eldadott rendelete alá veenddk.

6) A vizeknek rendezése és kiszárítása iránt küvetkezdket határozza: 1)

Hogy küzbirtokosságban , mihelyest annak nagyobb-része , vagy annak folya-

modására a megyei küzgyúlés va1aтe1у tónak, mocsárnak, vagy folyónak ren-

dezését vagy lecsapolását elhatározta, annak végbevitelét, az okozott kárnak

és kültségeknek szolgabírd által rüvid nton megveendd kétszeres megtérítése,

és vagy 100 forint vagy egyhdnapi bortün büntetése alatt, egyik küzbirtokos

se akadályozhassa ; ha pedig valaki a kültségeket birtokához és reménylhetó

hasznához aránylagosan elore megállapított knlcs szerint fizetni vonakodnék,

azok rajta szdbeli per útján vétessenek meg; de viszont, ha a munkának be-

végzése után kitetszenék, hogy valaki a kültségekhez tobbel járúlt, mintsem a

munkából valósággal reá háramld haszonnak aránya kivánta volna , az ily fu-

lüsleg nekie szinte azon rovid úton téríttessék vissza. — 2) Hogy ha ily vízsza-

bályozások tübb türvényhatóságokat érdekelvén, valamelyik annak tervére

nézve a tübbivel egyet nem értene : a tervnek vízmérnüki tekintetbeni megvizs-

gálását kir. helytartótanácsnak útján a munkának megkezdése eldtt eszküzül-

hesse; ha pedig a czélzott vízi munkálatot, mint magára károst, akadályozná,

vagy annak terhében a reája háramlandd haszonnak arányában részt venni vo

nakodnék, az ily bajt a nádori-bírdság, a feleknek és tübb vízi építómesterek-

nek meghallgatása, és a felek küzütti barátságos egyeztetésnek megkísértése

után , itélete által intézze el , és az eldlegesen megállapított terveket, semmi

ellentmondásnak helyt nem adva, végre is hajtassa. — 3) Hogy middn a sza
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bályozás vagy átmetszések által a folydnak ágya változik , mindazok, kiknek

birtoka a munkálatok eszküzlésére valamely részben megkivántató lenne, va-

lamint azok is, kik a folydnak birtokaiktól eltávolítása által az abban gyakor-

lott haszonvételüket elvesztenék , az 1836:25. cz. 3. §-nak rendelete szerint

tükéletesen kármentesíttessenek ; és ugyanez értessék azon esetrdl is, middn a

kereskedésnek vagy hajókázásnak eldmozdítása végett folyamszabályozás a kor-

mányszék által vétetik munkába. — 4) Hogy a mocsáruknak és vizeknek ki-

szárítására, s az ehez szükséges csatornáknak épségben tartására a kiszárítandd

füldnek birtokosai küzütti tagos felosztása szükséges leven, azt az illetd alispán

az 1807:20-dik czikknek mintájára sommas úton vigye végbez. — 5) Hogy ha

a vizeknek rendezése vagy csatornázása által valamely küzbirtokos birtokához

aránylag a tübbiek fülütt károsodnék : az illetd alispán kárának a tübbi küzbir-

tokosok általi megtérítését egyeztetés, és ha ez nem sikerúlne , sommas visz-

szahelyezés útján eszküzülje. Végre

c) A csatornáknak és vizek ágyainak jó karban tartására rendeli : 1) Hogy

azoknak széleirdl avízifüvet vagy fabokrokat marhával lelegeltetni, a víz vagy

csatorna ágya kitisztítására szükséges kültségeknek szolgabírd által rüvid úton

megveendd kétszeres megtérítésén fülúl, 100 forintig vagy egy hdnapi fogságig

terjeszrhetd büntetés alatt tilos legyen. — 2) Hogy az illetd megye, s városi

vagy kerületi tanács a vízre vagy csatornára dúld meredek hegy oldalán levd

erddknek gyükerestúli kipusztítását a víz vagy csatorna tulajdonosának feladá-

sára hathatósan akadályozni tartozzék. — 3) Hogy a csatornák partjait vagy a

folyóvizek mellett felállított tültéseket akármily módon rongálni , a víz vagy

csatorna ágyába szemetet, füldet vagy ganajt hordani, abban kendert áztatni,

s a halászoknak folyó hordalékát felfogó rekesztékeket benne felállítani, szd-

beli per útján annyiszor a mennyiszer megveehdd 100 forint vagy egy hdnapi

fogság alatt tilos legyen.

A 11-dik ágazat, mely a szóbeli bírdságnak hatóságát az 1836:20. czikk

által arra kijelelt keresetekben , és a világos addsságoknak tdke-felmondás nél-

kül küvetelt kamataiban 200 igaz türvényes értékú forintig kiterjeszti, sdt an-

nak a világos addsságokban és azoknak kamataiban, ha az adds magát szóbeli

per bírdsága alá vetette , határozatlan summának erejéig helyet ad.

A 12-ik ágazat, mely az itéleteket büntetó perekben is minden bírdságok

által okokkal támogattatni parancsolja.

A 13-dik ágazat, mely az 1836: 14-dik czikk iránt azon módosítást teszi :

hogy az osztályért folyamodó fél mindjárt folyamodásának benyújtásával két

bírdt nevezzen, s azokhoz a másik fél legfeljebb 15 nap alatt szinte kettdt, és

a bírák elnükúl egy ütüdiket válaszszanak. Továbbá, hogy ezen választmány ,

melyhez azon esetben, ha a felek vagy bírák az általok teendd kinevezést elmú
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lasztanák, az illetd lürvényhatóság a múlasztók helyett tagokat rendel, dolgában

kiküldüttség gyanánt azon türvényczikk szerint eljárni küteles legyen.

A 14-(lik ágazat, mely a város-polgári személyeket, ha végintézeteiket

saját kezeikkel írják és aláírják , azoknak a hitelesítd tanúk eldtti felolvasától ,

melyet az 1715 : 27-dik czikk eldbb megkivánt, felmeлti, egyébiránt a sz. kir.

városokat a végintézetnek hitelesítése iránti fenálld szokásaiknak gyakorlatá-

ban továbbra is meghagyván.

A 15-dik ágazat, melyben a magyar váltótürvénykünyv, mely két részre

osztva, azelsdbenaz anyagi váltójogot 12, amásodikban a váltói türvénykezést

16 fejezetben tárgyalja, egész kiterjedésében eldadatik, azon eldre bocsátott

rendelettel : bogy az 1792:17-ik türvényczikk, mennyiben annak ideigleni ren-

delete az ausztriai ürüküs tartományok türvényszékeiknek itéleteit és azoknak

végrchajtását tárgyazza, 1841. évi január 1-sd napjától fogva megszüntetik , és

a helyett ugyanazon naptól kezdve a jelen váltdtürvénykünyvben megállapított

szabályok lépendnek erdbe. Küvetkezd pedig ezen váltdtürvénykünyvnek tar-

talma:

Az I-sd résznek I-sd fejezete az 1—6-dik §-okban eldadja : 1)Hogy a váltó

oly oklevél, mely által kibocsátója magát a küztürvényieknél szigorúbb feltéte-

lek alatt kütelezi : hogy valamely meghatározott summapénzt bizonyos helyen

és iddben vagy maga fizetend, vagy annak más általi kifizetését eszküzlendi.—

2) Hogy a váltó vagy idegen, ha a fizetést a kibocsátó más, tóle jogilag külün-

büzd, s nem az ô nevében cselekvd személy által téteti, vagy pedig saját, az

ellenkezd esetben. — 3) Hogy a váltóképesség magyar türvényszék által ma-

gyarhoni alattvalókra nézve még akkor is, ha a váltó általok külfüldím adatott

ki, magyar váltó türvény szerint, idegenekre nézve ellenben saját boni türvé-

nyeik szerint itélendd; minden egyéb, úgymint a váltónak formáját, tartalmát

s jogbeli küvetkezéseit érdekld, kérdések a kütelezés helyén fenálld, de mégis

hiteles bizonyítmánynyal igazplandó, váltótürvények szerint itélenddk levén,

magyar türvény szerint pedig csak akkor , ha ezen igazolás meg nem tétetnék ,

vagy ha ott váltótürvények nem léteznének. — 4) Hogy ha a váltókütelezés

honunkban tett igéreten és külországban türtént elfogadáson alapszik, vagy

megfordítva: azon országnak türvényei szerint itélendd, hol az elfogadás

türtént.

Az I-sd rész П-dik fejezete a 7—13 dik §-okban eldadja: 1) Hogy a váltó

képesség cselekvd vagy szenvedd. — 2) Hogy cselekvdvel , vagyis váltójogot

szerezhetóvel mindenki bír, ki küztürvény szerint jogokat szerezhet; szenve-

ddvel , vagyis magát váltóilag kütelezhetó képességgel ellenben saját váltókia-

dásra nézve ugyan csak a türvényszerúleg bejegyzett és legalább 20. évüket el-

ért kereskeddk, gyárosok , kézmúvesek, s oly kereseti társaságok, melyek tár-

sasági kütésüket az illetd váltótürvényszéknél le^ették , és a társaság czímzetét
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(Firma) bejegyeztették, idegen-váltd-kiadásra, forgatásra, elfogadásra, és kezes-

kedésre nézve pedig csak terhes szerzddést türvényesenküthetdteljeskorúak, de

azok mindjájan bírnak, a papi, szerzetes, vagy valóságos szolgálatbau levd kato-

nai személyeket, és az asszonyokat vagy hajadonokat, ha mint kereskeddnék

türvény értelmében bejegyezve nincsenek, kivéve. — 3) Hogy a szenvedd vál-

tóképességnek hiánya csak a váltójogi, nem pedig a küztürvény szerinti keresetet

is , zarja a nem-képes ellen ki.

Az I. rész III-ik fejezete a 14—27-ik §-okban a váltóknak kellékeirdl ren-

deli: 1) Hogy a váltóban az illetdknek nevei, a váltónak külte, a teendd fize-

tésnek helye és ideje, s ezen szó „váltó" kitétessék, hogy a váltó meghatáro-

zott summárdl szóljon, hogy a kiadd vezeték-nevét és mellék-nevének legalább

kezdd betújét írja ki, és ha testi tehetetlensége miatt nevét maga oda nem írhat-

ná, az aláírás szokott módon hiteles íttessék , a kereskedd házak és társaságok

által kiadott váltókban a kereskeddi czímzet (Firma) levén a név helyett alá-

írandó. — 2) Hogy a váltónak váltdjogilag teendd forgathatására az intézvé-

nyesnek neve mellé ezen szó „vagy rendeletére (Ordre)" szükségképen mel-

léklendd. — 3) Hogy a kapott értéknek kijelelése nem szükséges, s a váltó el

len azon kifogással, hogy a váltdnak értéke át nem adatott, élni nem lchet. —

4) Hogy idegen váltóban a kibocsátó magát vagy rendelményesét is nevezheti

ki intézvényesnek. — 5) Hogy a váltdnak kifizetésére tübb hely levén kije-

lelve, csak a legeldl álló tekintendd fizetési helynek. — 6) Hogy a váltóbeli

szerzddés végbementnek akkor tartandd, middn a váltó az intézvényesnek át-

adatott. — 7) Hogy ha a váltó tübb példányban adatik ki, mindenikre a száma

felteendd, és ha egyik példány elfogadásnak eszküzlése végett elküldetik, a

másikra az elküldd által feljegyzendd, kinél legyen tálalható az elküldütt pél

dány. — 8) Hogy a ki váltdt mint kibocsátó , forgató , elfogadd , vagy kezes

aláír, ha nyilván megszorítást nem tett, az egész váltóbeli summáért, habár azt

másokkal küzüsen tette , kütelezve van , s hogy igy kütelezve tartatik minden-

ki, ki a váltdt aláírta, kivéve, ha nyilván kitette volna, hogy azt mint kép-

viseld, megbízott, vagy tanú írta alá. — 9) Hogy ha a váltdnak és hátíratainak

mása vétetik, világosan megjegyzendd az, meddig legyen a készúlt oklevél

másolat.

Az I-sd rész iV-dik fejezete a 28—50-dik §-okban a hátiratokrdl és kezes-

ségrdl eldadja: 1) Hogy a háti rat háromféle: forgatvány, meghatalmazás (Pro

cura), és engedvény. — 2) Hogy a forgatványban a forgatványos neve , s a

forgatásnak kelte kiteendd, és a forgatvány a forgató által aláírandd ; s hogy

ha a két elsd kellék hiányzanék, üres forgatványnak (Giro in bianco) nevez-

tetik , és ha benne a küzünséges engedvény kifefejezve nincsen , meghatalma-

zásnak tekintetik; melynél fogva a váltdnak birtokosa azt forgathatja, eladhat-

ja, értékét beszedheti, bírákat választhat, hitletételt kivánhat ; de ha a hiány
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késdbben kitültetnék, tübbé volt üressége miatt kifogás nem tétethetik. To-

vábbá , hogy a forgatványos a forgatdnak minden jogaiba lép , s maga ellen a

forgató ellen is váltójogbeli keresettel bír, de ellenben d ellene oly kifogással

élni nem lebet, mely a forgatdnak egybarmadik személylyeli viszonyaiból eredt.

Végúl, hogy a váltó a forgatványosnak tulajdonává annak és a forgatványnak

átadásával válik. — 3)Hogy az egyenes megbatalmazásnak határa ahátiratnak

tartalmától függ, s bogy a váltó hatalmazásbeli birtokosának, ha azt tovább for-

gatná, nyilván ki kell tennie, bogy azt meghatalmazásból (Per Procura) tette,

máskép ünmaga fizetni küteles. — 4) Hogy a ki váltót küzünséges engedmény

mellett másra átruház, engedményesének és az azt küvetóknek váltójogilag

nincs lekütelezve, de az engedményes a váltót ismét váltójogi sikerrel forgat-

hatja. — 5) Hogy a hátiratoknak jogszerú ercjük akkor is meg van, ha a váltó

egészen hamis, vagy váltóképességgel nem bírd által adatott ki, valamiut egyik

hátírdnak képtelensége sem teszi a tübbiét érvén}•telenné, és bogy ha valamely

magában igaz váltó meghamisíttatnék , az, kinek hátírata meghamisíttatott , és

azok, kik hátirást a hamisítás eldtt tettek, csak a váltdnak hamisítás eldtti érté-

kéigvannak lekütelezve, a tübbiek ellenben annak teljes értékéig, azonban min-

den hátirat-hamisítás eldttinek tekintendd levén , ha az ellenkezd rdla be nem

bizonyíttatik. Továbbá, hogy a hátiratoknak sorában türtént hézag a hézag eldtti

forgatókat a hézag utániak iránti váltójogi küteleztetéstól fel nem menti. — 6)

Hogy a toldat a váltó kiegészító részének csak akkor tekintendd, ha a türtént

toldas az eredetire feljegyezve, ésaváltóhoz pecsételt toldaton a váltó egészki-

terjedésében lemásolva van. — 7) Hogy a kezesség, melynek a váltóraírva, és a

váltórdl eldadottmod szerint aláírva lennie kell, készfizetési lekütelezcsnek (ex-

promissio) tekintetik, shakinincstéve, kiért vállaltatott legyen fel, sajátváltók-

nál a kibocsátóért, idegeneknél az elfogaddért vállaltnak vétetik, és hogy a ke-

zes kifizetvén a váltót, kármentesítést váltójogilag csak az ellen, a kiért fizetett,

és ki ellen annak, ha d fizette volna ki, keresete lett volna, küvetelhet.

Az I-sd rész V-dik fejezete az 51—85-dik §-okban az elfogadásrdl és név-

becsülésrdl eldadja: 1) Hogy a látra kelt váltókat, és melyeknek lejárati ide-

jük nem számíttatik a bemutatástól, elfogadás végett lehet ugyan, de nem szük-

séges, bemutatni. — 2) Hogy a lát után bizonyos iddre, és a saját váltókat ¡1-

letdleg a felmondásra szdlókat is (az egy napig tartó vásárra intézteket kivéve)

ellenben elfogadás végett bemutatni szükséges, és pedig a hazai vásárra szdld-

kat, ha a vásár 8 napnál tovább nem tart, a vásárnak elsd napján, és ha tovább

tart, elsd hetében; az egyebeket a váltónak, és külünüsen a forgatott saját váltó

kat illetóleg a forgatásnak keltétól számítva, ha a fizetés helyén keltek, 8 nap,

a másutt, de mégis ausztriai birodalom tartományiban kelteket 2 hónap, az azo-

kon kivúl az eurdpai szárazon vagy szigetekben kelteket 6 hdnap, a fekete vagy

küzéptenger melléki ázsiai vagy afrikai vidékekben vagy szigeteken kiadottakat

M. TUÜ. AKAD. ÉVK. IX. 25
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8 hónap, az egyebütt külteket végie18 hónap alatt. — 3) Hogy a bemutatás küz-

napon teendd, s ha ünnep vagy vasárnap, és a zsiddkat illctdleg szombaton vagy

zsidd ünnepen (milyen aPessach, lnísvét, Nisonhd15, 16,21,22, Schebuos,

pünküst , Sivon hó 6 és 7, Rosch-haschaua, újév Tischri 1 , 2, Jom-ki-

pur, kibékülés ünepe, tíz nappal újév ntán, Su k es, sátoros ünnepek, Tischri

ltd 15 s 16. S chm i ni Azeres, tíz paranos, Tischri hd 22• és S i m с h as Tora,

ürüm-ünnep , Tischri hó 23.) türténnék a bemutatás, az intézvényezett nyilat-

kozni nem tartozik; ha tehát a fen kijelelt bemutatási határiddnek végsd napja

ily napokra esik , a bemutatás a küvetkezd elsd küznapra halasztható , sdt a

zsidd a szombatot vagy ünnepct megeldzd napon is nyilatkozni csak délutáni

három óráig küteles. — 4) Hogy a váltótulajdonos váltóját akár ki által bemu-

tathatja, és pedig írásbeli megbízás nélkül is. — 5) Hogy a váltó magánál az

intézvényezettnél vagy czímvezetójénél avagy meghatalmazottjánál , ki a meg-

hatalmazást igazolni küteles , és ha „é s" szdcskával egybekütütt tübb intézvé

nyezett volna, mindjájánál, a „vagy" szóval egybekapcsoltak küzdl pedig, mi-

vel a „vagy" szd utániak szükségbeli utalványozottaknak tekintetnek , csak az

elsdnél bemutatandó. — 6) Ha az intézvényezett , vagy az „és" szdval egybe-

kütütteknek csak egyike is az elfogadást világosan ki nem jelentené, vagy nem

úgy ajánlaná, miképen azt a bemutatónak elfogadni kütelessége: azonnal dvás

teendd, és annak megtétele után legfeljebb küvetkezd napon , ha az intézvé

nyezett névbecsülésbdl sem fogadná el a váltót, a bemutatás az utalványozot-

taknál megkezdendd, és pedig úgy , hogy a korábbi kütelezett utalványozott-

jának a késdbbié eldtt elsdbbség adassék, és mindenik ellen, ki az illd elfo

gadást megtagadta, a jüvdnéli bemutatás eldtt dvás teendd. — 7) Hogy a

váltótulajdonos minden óvást a tdrvénynek rendelete szerint eldzdivel kü-

zülni küteles, s hogy ha akár az elfogadás végetti bemutatásban , akár az

óvásnak kivételében vagy a küzlésnek megindításában késedelmet küvetel, vál-

tójogi viszkeresete minden eldzdire nézve teljesen elenyészik , sdt küzjogi ke-

vesete is egyedúl a kibocsátó ellen marad a küzünséges elévülés ideje alatt fen,

és ez is csak annyira, a mennyiben a kibocsátó be nem bizonyítja, hogy a vál-

tónak lejártakor az intézvényezett ellen kétségtelen küvetelése volt, és az ak-

kor még annak kielégítésére elégséges értékkel bírt. — 8) Hogy ha ugyan-

azon váltónak tübb példányai elfogadtatnak , mindenik külün váltónak tekin-

tetik, kivéve ha magából az elfogadásból ellenkezd túnnék ki. —■ 9) Hogy

az elfogadásnak érvényességére szükséges : a) hogy írásban tétessék és a vál-

tóra vagy másolatára jegyeztessék , — b) hogy a fizetésnek világos igéretét

vagy e szdt „elfogadom" magában foglalja, —■ c) hogy a váltórdl eldadott

mód szerint aláirassék, — d) hogy ha a lejáratnak ideje a bemutatástól szá-

inítandó, az elfogadásnak napja is kitétessék , s máskép a bemutató a fizetést

a rendes lejárat eldtt is akármikor megkivánhatja, vagy a flzetés végetti bemu-

tatást egész azon iddnek eltültéig, mely akkor járna, ha az elfogadás a bemu
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mutatásra kiszabott határiddnek utolsó napján türtént volna, viszkeresetijogainak

sérelme nélkül elhalaszthatja, és végre —-e) hogy ha a váltó nem az elfogaddnak

a váltóban kijelelt lakhelyén, hanem más helyen fizctendd, az elfogadásban a

telep, vagyis annak neve is, kinél a fizetést az intézvény helyén felvehetni,

kitétessék, s máskép a bemutató óvást tehet, és viszkeresetet támasztbat. —

10) Hogy az intézvényezett ellen tett óvás után a váltdt akárki, az intézvé-

nyezett vagy bemutató is, névbecsülésbdl akár az intézdre akár valamelyik

eldzdre elfogadhatja, és az ily elfogadást a bemutató nem ellenezheti, s hogy

ily esetben az ily elfogadásra tübben jelentkezvén , elsdbbsége annak van , ki-

nek fizetése által kütelezésétdl legtübb kütelezett íélmentetik, és ba ugyanazon

eldzdre tübben ajánlanák a névbecsülési elfogadást, annak, ki a váltóbeli sum-

mát bíztosítani kész, és hailyen nem volna, az utalványozottaknak a küzbenjá-

rdk eldtt, utalványozottnak nem-létében pedig a küzbenjárók küzütt a bemu

tató tetszése szerint választhat , azon esetben mindazáltal , middn a bemutatás-

nál késedelem türtént, a váltdt elfogadni joga egyedúl csakazintézvényezettnek

leven. — 11) Hogy semmibdl ki nem világolván, kire fogadta legyen el a név

becsüld a váltdt, az elfogadás az intézdre tettnek vétetik. —• 12) Hogy a szük-

ségbeli utalványozott (Noth-Adressât) általi elfogadás türvényes foganatára néz-

ve a névbecsülési elfogadással egyenld. — 13) Hogy az elfogadás váltójog-sze-

rinti fizetésnek kütelességét vonja maga után , még a kibocsátó iránt is , ha a

váltdt tulajdonrendelményéreadta ki; ezen kütelesség a társasági czímzet alatti

elfogadásban a társaságnak tagjait, az egyébként tübbek által megszorítás nél-

kül tettben pedig mindazokat egymásért egészben (in solidum) terhelvén. —"14)

Hogy ha az intézvényezett a váltdt az intézd nevének becsülésében fogadta el,

sem biztosításnak sem viszkeresetnek helye nincsen , de ha azt más eldzdnek

becsületére ajánlotta, vagy ha más tette a névbecsülési elfogadást, azoknak helye

van , a biztosítási viszkeresetre nézve mégis csak akkor , ha a bemutatd azt a

névbecsülési elfogadásra bejelentette. —15) Hogy ha a névbecsüld elfogadáskor

a váltóbeli summát biztosította, minden viszkereset elenyészik. — 16) Hogy

a névbecsüld, ha és a mennyire jogosítva volt az elfogadásra, a váltdnak ki fize

tése által a váltdtulajdonosnak minden viszkereseti jogaibalép; melyekkel még

is csak a fizetésnek határnapja után élhet; ellenkezd esetben sem a hátirdk sem

a kibocsátd ellen viszkeresete nincsen, s úgy tekintetik mint ennek megbízás-nél-

küli ügyviseldje. —-17) Hogy a feltételes elfogadás is váltójogi küteleztetést

szúl, melyet mégis a bemutató efogadni nem küteles, és ha teszi, viszkereseti

jogai elenyésznek. — 18) Hogy a bemutató az intézvényezett által tett rész-

beni elfogadásban megegyezni nem küteles, ha pedig megegyezik, az el nem

fogadott summa-részre nézve óvást tenni tartozik, a névbecsüld által tett ily el

fogadásban ellenben tetszése szerint megegyezhet vagy nem, és ha benne meg-

egyezett, csak biztositási, ha pedig félrevetette, fizetési viszkeresete van eld

25*



196 SZLEMEMCS PÁL.

zdi ellen. — 19) Hogy a kibocsátó az elfogaddnak, a névbecsülés esetét kivéve,

váltójogilag nem kütelezettje.

Az I-sd részVI-dik fejezete a 89—99-dik §-okban a lejárarrdl vagyis fize-

tés idejérdl rendeli : 1) Hogy a látra és tetszésre kelt váltók bemutatáskor azon-

nal kifizetenddk. — 2) Hogy a kelet után bizonyos iddre kelt váltóknak lejá-

rata a kibocsátást, a lát utáni bizonyos iddre kelteké pedig az elfogadástküvetd

elsd naptól számítandd. — 3)Hogy ha a lejárat fél bdnapra szól, utolsó napnak

mindig a hónak 15-dike, ha tübb bdnapra, az utolsd hónapnak azon napja vé-

tetik, melyen a kelet-utánra szóló váltó kiadatott, a lát-utánra szdld pedig elfo-

gadtatott, és ha ezen nap azon hónak utolsd napja volt, annak utolsd napján te-

endó a fizetés , babár napjainak száma kevesebb volna is , és hogy ugyanez áll

a tübb évekre szdld váltókrdl is. — 4) Hogy a szokásra kelt váltó lát-utáni

14-dik napon, a vásári pedig, ha a vásár egy napig tart, a vásár napján, ha két

naptól nyolczig terjed, a vásár utolsd napján, ha pedig nyolcz napnál tovább

tart, a második hétnek szerdáján jár le. — 5) Hogy minden váltó lejárati nap

ján fizetés végetti bemutatásakor azonnal kífizetendd, s kiméleti napoknak (Re-

spectstage) helyük nincsen. — 6) Hogy a részben vagy épen el nem fogadott

váltó az eldzdkre nézve, a mennyiben elfogadva nincs, az óvástétellel azonnal lejár.

Az I-sd rész VII-dik fejezete a 100—125-dik §-okban a fizetésrdl rendeli:

1) Hogy a váltó fizetés végett legeldbb az elfogaddnak, és ha ez a fizetést meg-

tagadja, az utalványozottaknak, mindeniknek külün 24 óra alatt azon rendben,

mely az elfogadási bemutatásra van rendelve , bemutatandd , és ha a bemutató

eldzdire is akar viszkeresetet intézni, mindenik megtagadásnál vagy nem egész

avagy nem kelld módon fizetni akarásnál óvás teendd, a fizetési viszkereset

azonban csak akkor levén támaszhatd, ha a fizetésre küzbenjárdk sem jelentkez-

tek. — 2) Hogy ha a fizetni küteles meghalt, vagy csdd alá esett, a váltó értéke

gondnokának a fizetés helyén bemutatandd. — 3) Hogy a látra kelt váltókat

legfeljebb az elfogadási bemutatásra kiszabott határidd alatt kell , a tetszésie-

ket (a piacere) akármikor lehet fizetésre bemutatni , az egyéb váltók pedig a

kiszabott fizetési batárnapon bemutatanddk. — 4) Hogy ha az intézvényezett a

váltót általában elfogadta, de a fizetést az ¡ntézdre csak névbecsülésbdl ajánlja,

fizetési további bemutatásnak helye nincsen , de az intézvényezettnek viszke-

resete fentartására óvást kell venni. — 5) Hogy ha a fizetési bemutatásban

vagy az az iránti óvástételben késedelem türtént, azon küvetkezményeknek

van helye, melyek ily esetekben az elfogadási bemutatásrdl eldadvák; az in

tézvényezettnek elfogadasból származott küteleztetése azonban az által válto-

zást nem szenved ; de ellenben az utalványozott vagy küzbenjárd , ha a fizetési

bemutatásban késedelem türtént, azt tübbé kifizetni nem küteles. — 6) Hogy

a fizetés egy napi vásárraszóló váltókbandélutáninégy óráig, másfélékben rend-

szerint déli 12 óráig teljesítendd ; ha azonban a fizetés napja ünnepre vagy va-

sárnapra és zsiddkat illetdleg szombatra esnék, az keresztyén által csak jüvd



TORVÉNYEINK TÖRTEÄETE 1740—1848. 197

küznapon , zsidd álral ellenben a szombatot vagy ünnepet megelózd küznapnak

délutáni három órájáig teljesítendd, ahitelezdazonbanküvetelését zsiddra nézve

is a jüvd küznapra is halasztván. — 7) Hogy a fizetés , ha a felek megegyez-

nek , a lejáratnak eltülte elótt is tétethetik , de egyedúl a fizetdnek veszedel-

mére. — 8) Hogy a váltóbeli summa 20 forintos pénzláb szerint fizetendd, ki-

véve, ha a váltóban más pénz nem volna meghatározva. — 9) Hogy az utalvá-

nyozott által tett fizetés foganatjára nézve névbecsüldi fizetésnek tulajdonával

bír, és hogy ha a váltdt sem az intézvényezett sem az utalványozottak ki nem

fizetnék , óvás után akár az intézdnek akár valamelyik eldzdnek névbecsülésé-

bdl akárki az elfogadási bemutatásnál eldadott rend szerint kifizetheti. — 10)

Hogy a ncvbecsüld a váltdnak kifizetése által a váltdtulajdonosnak minden jo-

gaiba lép mind az elfogaddra, mind a megbecsültte és eldzdkre nézve. — 11)

Hogy a bemutató a váltóbeli summának felén alúl ajánlott részfizetést felvenni

az intézvényezettdl sem küteles, névbecsüldtdl pedig az egész summának kifi-

zetését kivánhatja, a viszkeresetnek fentartására a részfizetésnél mindig óvás

teendô levén. — 12) Hogy ha az adds a fizetésben késedelmes volt, a lejárat

nak napjától, ha pedig a bemutató volt késedelmes, a fizetés kivánata napjától

száztól hat késedelmi kamatok járnak, s a fizerd a váltdtulajdonosnak azon

kültségeit is, melyeket az elfogadásnak vagy fizetésnek megtagadása miatt tenni

kénytelen volt, megtéríteni küteles. —■ 13) Hogy kifizettetvén a váltóbeli sum

ma, a váltórulajdonos a váltóra nyugtatványt írni, s az eredeti váltdt, sdt ha

másolatain állanak eredeti hátiratok, azokat is, továbbá a fizetés végett neta-

lán küzbejütt óvási okleveleket, és a fizetdjogainak igazolására szolgáló minden

egyéb irományokat is a fizetdnek kiadni küteles ; s ha a váltó és dvási oklevele

ket kiadná ugyan, de a harmadrendbelieket ki nem adhatná, csak a váltóbeli

summának bírdi kézhez letételét kivánhatja; ha pedig csak részben elégíttetett

ki , arrdl a váltó másolatán a fizetdnek nyugtatványt adni , és a részfizetést az

eredeti váltdn is nevének aláírásáral fe\jegyezni tartozik ; s azon esetben , ha a

részfízetés az eredeti váltdn fel nem jegyeztetnék , vagy ha az egész kifizetés a

fen eldsorolt okleveleknek átvétele nélkül tétetnék, az ily fizetések a vál-

tónak egy harmadik türvényes és jólelkú birtokosára nézve nem türténteknek

tekintenddk. — 14) Hogy külcsünüs küvetelések beszámításának váltókereset

ellen váltójogilag semmi esetben, még akkor sincs helye, ha az intézd a váltdt

ünmagára vagy rendelményére adta ki, és d maga támaszt az elfogadd ellen

keresetet.

Az I-sd rész VlII-dik fejezete a 126—136-dik §-okban az óvásrdl eldadja:

1 ) Hogy óvástételnek minden oly türtént dolog iránt helye van , melynek be-

bizonyításától a viszkereset függ. —■ 2) Hogy óvást váltdtürvényszékes helye-

ken a váltójegyzdk , királyi vagy elsd-bírdságos tanácsú mezdvárosokban ne-

mesre tekintet nélkül a tanácsjegyzd , másutt a járásbeli szolgabíró által, ama
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Eokban ugyan a bemutatás napjának déli 12 órájától számított 24 óra, egyebütt

pedig legfeljebb 8 nap alatt kell megtenni. — 3) Hogy az óvást kiveendd tür-

vényes személy a váltdnak elfogadás vagy kifizetés végetti bemutatását az ille-

tdnél ismétleni , a tagadd válasznak okát tudakolni , ha otthon nem volna, vagy

máshol laknék, utána kérdezdsküdni, az óvási oklevelet, —melyben azoknak ne-

veik, kiknek részére és kik ellen tétetett, a türvényes személy általifelszólítás, s

az arra adott felelet, vagy hallgatás, és ha az, ki ellen az óvás tétetett, fel nem

találtathatott, ezen kürülmény a házbelieknek netalán adott feleleteikkel együtt,

az óvástételnek helye, éve, hava, napja s órája, a váltdnak és minden hátíratai-

nak másolata, s ha a váltót valamely névbecsüld elfogadta, annak neve és elfoga-

dása, végúl az óvást tevd türvényes személy nevének aláirása hivatalbeli vagy

illetdleg tulajdon pecséte mellettkiteenddk, — idd"haladék nélkül az óvást tétetd-

nek kiadni, és azt az e czélra szolgáld, minden váltdtürvényszéknél, városi vagy

elsdbírdságú mezdvárosi tanácsnál és vármegyénél tartandd, jegyzdkünybe beírni,

a szolgabírdkat illetdleg pedig legfeljebb 8 nap alatt beírás végett az illetd me-

gyének egy eredeti példányban beküldeni küteles, ezen jegyzdkünyvbdl az óvá-

soknak másaik késdbben is akármikor hiteles alakban kiadanddk leven. To-

vábbá, hogy ha egy helyen ugyanazon váltd miatt tübbek ellen óvások tétetné-

nek , azok ugyanazon oklevélbe iktatanddk , a mik az elsd dvásban már fog-

laltatnak , ismétlenddk nem levén. Végre , hogy az óváslevélen , ha kivántat-

nék, mind az a nap , melyben a türvényes személy az óvás kivételére felszólít-

tatott, mind az, melyben az óvásilevél az óvást tétetdnek kezéhez adatott, ki

tétessék. — 4) Hogy minden óvásnak külün-külün, habar tübb foglaltatnék is

egy levélbe, 2 pengd forint a díja, azontól a netalán megkivántatott fuvarozás-

nak bére is megtérítendd levén.

Az I-sd részIX-dik fejezete a 137—169-dik §-okban a viszkeresetrdl (Re

gress) eldadja: 1) Hogy bármely viszkereset feltételezi : a) a váltó elfogadásá-

nak vagy kifizetésének egész vagy részbeni megtagadását , vagy nem a szerint

tett ajánlását, mint a türvény rendeli, — 6) az óvásnak kelld iddbeni eldrebo-

csátását, és — c) azokkali kelldképen megtürtént küzlését, kik ellen támasz-

tatni szándékoltatik. — 2) Hogy az óvásnak küzlése vagy postán vagy az illetd

türvényhatóság , váltdtürvénj•szék , vagy rendezett tanács útján tehetd; s hogy

az elsd esetben az óvási oklcvél az óvás-tételre rendelt iddnek leforgása után a

helybeli , vagy ha ott hívatal nincsen , a legküzelebb esd küzpostával megindí-

tandó ; a másodikban pedig ugyanazon iddtdl számítva 48 óra alatt a hatóságnak

folyamodd levél mellett annyi eredeti párban, a mennyi személylyel küzültet-

ni kivántatik , benyújtandd ; s hogy ha a megindítás kellden türténtnek bebizo-

nyúl , a kézbeadásnak elkésése a viszkeresetnek megindítását nem gátolja. —

3) Hogy a viszkereset az elfogaddnak kütelezéseit fel nem bontja. — 4) Hogy

a forgatók és kibocsátó egymáséit és együttvéve küteleztetnek , valamint a be
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jegyzett társaságnak tagjai is , és hogy ezekre nézve elég az óvást a czímveze-

tóvel küzleni. — 5) Hogy a váltótulajdonos eldzdi küzt a viszkeresetben sort

tartani nem küteles. — 6) Hogy a viszkereset vagy biztosítási, vagy kész-

fizetési. — 7) A biztosítási viszkeresetrul külünüsen : à) Hogy akkor van

helve, ha a váltó névbecsülésbdl az intézvényezetten kivül más által fogad-

tatik el, s hogy ha a névbecsüld már biztosítást adott , az eldzdk ellen visz

kereset nem indíttathatik. — 6) Hogy a felek meg nem egyezhetvén a biz-

tosításnak módja iránt, a biztosítandd summa kész pénzben vagy ingó zálogban

füdüzendd; és ha a gondviselésnek helyére nézve nem értenének egyet, a fü-

düzet bírdi kézhez leteendd, vagy ha letételre nem alkalmas, bírdilag gondvi-

seld rendelendd. — c) Hogy a biztosítás végett letett, vagy lezárt értékre a hi-

telezd váltóizálogjogot nyer , és pedig a forgató ellen a fórgatványnak , az in-

tézd ellen a váltónak keltétól. — d) Hogy a biztosításért megkeresetett eldzd

tetszése szerint vagy azt adhat , vagy a váltót a nélkül , hogy küvetkezdi a kü-

telezéstól felmentetnének, járnlékaival együtt kifizetheti, és magához válthatja,

küteles levén azonban azt lejáratakor az elfogaddnál fizetés végett kelldleg be-

mutatni. — e) Hogy a nyert biztosítás a váltótulajdonost a fizetés végetti kelld

bemutatásnak kütelességétól fel nem menti, s az abban türtént késedelem által

mind a váltót elfogadd névbecsüld, mind a bemutatónak minden eldzdje, még

az is , ki a váltó summára biztosítást adott, a fizetésnek terhétól feloldoztatnak.

— 8) A készfizetési viszkeresetrdl külünüsen : a) Hogy annak akkor van helye,

ha a váltó senki, még névbecsülu által sem fogadtatott el, vagy ha a fizetés akár

egészen akár részben megtagadtatott ; kivéve ha a váltó a bírdság által elvéte-

tett volna, továbbá ha a váltó csak részben fogadtatott el, de ekkor csak az el

nem fogadott részre nézve. — 6) Hogy a hitelezd az elfogaddt és eldzdit akár

mindnyájokat akár egyen- vagy tübbenként ugyanazon egy kereset alá foghatja.

;— c) Hogy a viszkereset atürvény meghatározta iddben megindítandd, máskép

elenyészik , jelesúl az ugyanazon helyben lakd által 7 nap , az ugyanazon me-

gye, de más helybeli által 15 nap, más megyebeli által 30 nap, a távolabb, de

Magyarországban , s kapcsolt részeiben vagy Erdélyben lakd által 45 nap, a

magyar tartományokon kivúl , de mégis az ausztriai birodalomban lakozd által

60 nap, a Spanyol, Portugal, Svéd, Gürüg, eurdpai Türük és Oroszországok-

ban , vagy a küzép és adriai tenger szigeteiben létezd által 3 hónap , az egyéb

curdpai, nem ausztriai, tartományokban lakd által 2 hónap, az Azsia és Afrika

küzép és fekete tengerek melletti vidékeiben vagy szigeteiben levd által 6 hó

nap, a füldnek egyéb részeiben lakd által pedig 18 hónap alatt, — a távolság

a viszkereset alá veenddnek lakáig, a váltó tulajdonos által ugyan tulajdon la-

kától , oda számítva , ha a bemutatás nem ott türtént , a bemutatás helyének la-

kátóli távolságát is, a forgatók által pedig, ha a váltót a velük küzlütt határo-

zatnak itélt-dologgá válta eldtt váltottak be, a beváltásnak, ellenkezd esetben

az eljárd bírdságnak lakhelyétól , — a határidd pediglen az dvástevdre nézve
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ugyan, ha postán küzlütte azt, az óvástételnek, ha hívatalos úton, az óvás kéz-

hez-adásának napjától, a forgatókra nézve pedig, ha a velük küzlütt határozat-

nak itélt-dologgá válása eldtt magokhoz váltották a váltdt, a kifizetés napjától ,

ellenkezd esetben pedig azon nap után küvetkezd elsd naptól, melyen az elle-

nük hozott határozat elitélt dologgá vált, számítandó, és mindenik kereset alá

veenddre nézve, még akkor is, ha tübben fogatnak ugyanazon egy keresetbe,

megtartandd leven. — 9) Hogy a fizetés után bárki a kereset alá vettek küzdl

megkivánhatja , miszerint neki a váltó és minden egyéb feneldsorolt oklevelek

kiadassanak, és ha küzülük tübben ajánlanák a fizetést, az elsdbbség azé, ki

által tübb eldzd mentesúl. — 10) Hogy viszkereset útján küvetkezdk kifizeten-

ddk: a) A váltdbeli summa, mely miatt óvás tétetett, minden lerdvás nélkül.

— b) A számvetéssel igazolt óvás-kivételi és viszkereseti kültségek. —■c)A lejá-

ratnak idejétól számított kamatok. — d) A postadíj. — e) A váltódíj , száztól

egy harmatl. —f) A külfüldi netalán küzbejütt bélyegdíjak (Stempeltarc). — §■)

A váltófolyam-jegyzékkel bebizonyított váltófolyam (3Becf>felci)Ut8), a bemutató

ugyan a váltóban kitett fizetés helyén fenálld folyamot, az eldzd pedig azt kü-

vetelhetvén, mely a váltó beváltásának helyétól azon helyre fenáll, bol ne-

kie a fizetést türvény szerint teljesíteni kell , és middn az említett helyek küzt

váltóbeli küzvetetlen küzlekedés nincsen , a váltófolyam a legküzelebbi vákd-

piacz szerint számítandd le vén. — 11) Hogy ha a váltótulajdonos viszkere-

setét viszváltó ( 9íücítt>ecí)feí) által eszküzli, az türvényes foganatjára egyéb

váltóktól nem külünbüzik. — 12) Hogy a névbecsüld, ki a váltót kifizette, az

iránta váltóilag lekütelezettek ellen, viszkeresetének eszküzlésében mindazt kü-

teles megtartani, mit a váltó utolsd tulajdonosának küvetni kellett volna.

Az I-sd rész X-dik fejezete a 170—192-dik §-okban a váltóbeli szabályra-

lanságokrdl és elveszett váltókrdl eldadja: 1) A hátiratoknak sorábani bézagrdh

я) Hogy ily hézag, habár a feltétlenúl tett elfogadás eldtt, türténvén, az intéz-

vényezettnek nem szabad a váltót a hézag-utáni hátiratosoknak kifizetni, hanem

ha a váltót tulajdonosa a türvényszéknek átadja, tartozik a váltóbeli summát

bírói kéznél vagymásküzegyezéssel választandd magános személynél letenni, —

azon türvényes személy,ki eldtt a letétel türtént, nekie arrdl hívatalos bizonyít-

mánytadni, a letételt aváltóra feljegyezni, ugyanazon atapasztalt hézagot meg-

jegyezni, mindezt aláirásával és pecsétével megerdsíteni, s ezután a váltót a be-

mutatdnakvisszaadniküteleslevén; ki azzal ilyenkor, valamint akkor is, ha mind

a letétel mind a fizetés megtagadtatik, a hézagiglevd eldzdk ellen viszkeresetet

indíthar, a hévzag-eldttiek ellenben, ha ellenük fordúlna, viszkeresettel, tulajdon

viszkeresetük vesztesége alatt mind a fizetést mind a letételt megtagadni tartozván.

Hogyha pedig az intézvényezett a hézag-utáni hátiratosnak a váltdt kifizeti, a hé

zagot megeldzdutolsóhátiratosnak azzal együtt, ki a váltóbeli summának megtc-

rítésében marasztaltatik, küztürvény szerint egészben (insolidum) feleíds. — 6)
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Hogy azon esetben, ha az intézvényezett sem a flzetést sem a letételt nem teljesiti,

a hézag-cldtti forgatók, ha a váltó bírdi kézhez letétetik, a viszkeresetútján meg-

térítendd summát egészben és egymásért a f"en eldadott módon letenni, a visz-

keresd ezen letételt fizetés gyanánt elismerni, s az illetd türvényszék vagy bírdi

személy a summának letételét a fen eloadott mód szerint a váltóra feljegyezni,

és a váltót viszkeresetének eszküzlése végett annak, ki a váltóért eleget tett,

átadni küteles ; s ha a hézag-eldtti forgató a váltdt e rendszabály ellen kifizetné,

az utólsó hátiratosnak azon személylyel együtt, ki a váltóbeli summára nézve

elmarasztatik, küztürvényileg egészben kütelezettje leendne. — c)Hogy mihe-

lyest illetd úton bebizonyíttatik, kinek tulajdona legyen a váltóbeli summa, a

letett summa annak tüstént kiadandd. — 2) A. hamis , vagy meghamisított ,

avagy arra jogosítva nem volt által tett hátiratokrdl : a) Hogy ily hátirat eld-

fordúlván, a váltdnak kifizetése vagy elfogadása elleni eltiltásnak (Einspruch)

helye van , az eltiltás saját váltdkra nézve a kibocsátó , idegenekre nézve az

intézvényezett, utalványozott, vagy fizetô ellen a fenforgó oknak küzlése mel-

lett teendd levén. — 6) Hogy letiltás miatt el nem fogadtatván a váltd, az óvási

oklevélben , mely minden eldzdvel küzlendd, az el nem fogadásnak ezen oka

kiteendd, és a viszkereset a váltdnak kifizetésére egyenesen a letiltó ellen, ki

a pernek kimeneteléig biztosítást adni küteles, támasztandd. — c) Hogy a le

tiltás a váltdnak elfogadása után türténvén, ha a letiltási alap a kérdés alá vett

hátiratnak megtekintésébdl vagy egyéb bizonyítványokbdl valószimíleg kitet-

szik, mindazok megtartanddk, mik a hézagnak esetére nézve határozva vannak;

ellenkezd esetben pedig a váltó , kivéve ha a bemutató ismeretlen vagy épen

gyamís személy volna, kifizetendd. — 3) Hogy minden bár mily okból türtént

letételrdl azon türvényszék vagy bírdi személy által, ki azt átvette, vagy ki

nek megyéjében a letétel türtént, oklevél két példányban, t. i. a bemutatdnak

és letevdnek részére, készítendd, s abba beiktatandd: a) a váltólevélnek és

hátiratainak másolata, — 6) a bemutatdnak , letevdnek, és, ha volt, letiltdnak

neve , —■ с) a nap , melyben a fizetés kivántatott , — d) a megtagadott fizetés-

nek oka, s a letiltásnak esetében a letiltó levélnek másolata, a hézag-miattiban

pedig a hézagnak kürülményes leirása, — é) a letett pénz nemének megneve-

zése, —/) ha maganos személynél türtént a letétel, annak az átvétel iránti

nyilatkozata , és — g-) a hézag-miatti letételb en kijelentendd: hogy ezen bírdi

levél óvás gyanánt is szolgál. Továbbá, hogy a megtürtént letétel, ha hézag

miatt türtént, a hézagot küzvetetlen megeldzd hátiratosnak, ha pedig letiltásra

küvetkezett, a letiltdnak, folyamodása egyik példányára írt végzés által tud-

tára adandd. Végúl, hogy ha a váltó és váltóbeli summa letiltásnak küvetkezté-

ben tétetett le, a letiltó a letiltásnak igazolására intézett keresetet a bemutató

ellen az illetd váltdtürvényszék eldtt a letétel napjától legfeljebb 14 nap alatt

megindítni küteles, máskép a letiltásnak ereje megszúnvén, a pénz a bemutatd-

M. TUÜ. AK.A.D. évk. — IX. 26
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nak , a nyugtatványozott váltó pedig a letevdnek kiadandd. — 4) Hogy az egy-

szer mir elfogadott váltdt az elfogadd kifizetni még akkor is tartozik , ha a

váltó egészen hamis , a csalárdsággal éldk ellen azonban minden jogai fenma-

radván, és ha elfogadása után hamisíttatott meg a váltó, — mi mindig úgy

türténtnek vétetik, kivéve ha a hitelezd ellenkezdt bizonyítna be, — csak a

váltdnak elfogadáskori tartalma szerint. — 5) Hogy ba a váltúnak kifizetése va-

lamely polgári vagy büntetd bírdságáltal eltiltatott, vagy aváltóattól, kinekke-

zénél volt, bírdság által térítvény mellett elvétetett, annak tulajdonosa mind-

ezek mellett a váltót bemutatni, s óvást tenni, az elfogadd pedig a pénzt bírdi

kézhez letenni- tartozik ; és hogy ezen utóbbi esetben készfizetési keresetnek helye

nincsen ; ha azonban a váltóbeli summa bírói kézhez le nem tétetett, a bemutató

a forgatóktól vagy kibocsátótól biztosítást kivánhat, mihez a biztosítást adott for-

gatdnak is joga van. — 6) Az elveszett váltórdl: a) Hogy annak, ki a váltót el-

veszté, joga van annak megsemmisítését azon váltótürvényszék által, melynek

kürében a fizetés teendd lett volna, eszküzleni ; mely e végbdl 45 napi határ-

iddt rendel, a lejáratnak utólsó napját küvetó naptól számítanddt.— 6) Hogy ha

azt el veszett váltó már elfogadva lett volna, és az elvesztó az elfogadást másprd-

bák által bebizonyíthatja, a váltó summának bírdikézbeletételétmegkivánhatjaí

de ezen esetben megsemmisítési keresetét a lctételtól számított 8 nap alatt meg-

indítni küteles, máskép a pénz visszaadatik, — ugyanennek levén helye tulajdon

váltókat illetóleg akibocsátóra nézveis, a forgatók azonban e kütelességtólmen-

tesek levén. — c)Hogy az elveszett váltókiránt az eljárásnak váltótürvényszék

eldtt ugyan , de nem váltójogi szokott rend szerint van helye.

Az I-sd rész Xl-ik fejezete a 193—200-ik §-okban a zálogrdl és megtar-

tási jogrdl eldadja: 1) Hogy ha a váltótulajdonos valamely ingó javakra zálog-

jogot nyert, mi szerzddésen vagy végrendeleten kivül biztosítási vagy végrehaj-

tási bírdi zár által is megtürténik, ezen joga akkor is megmarad, ha a zálog-

add iddküzben csdd alá jütt, a zálog árából fenmaradd fülüsleget mégis kiadni

tartozván. — 2) Hogy ugyanez értendd a zálogba adott elfogadott váltórdl is,

melyet a zálogtartó a tulajdonos ellen támadt csdd alatt is behajthat, vagy hát-

irat által, az abban kijelelendd siunmának bátorságára, alzálogúl tovább adhat,

az ily elzálogolt váltóra nézve a zálogbii tokos a bemutatásra , dvástételre, és

annak eldzdkkeli küzlésére nézve minden szükséges lépéseket megtenni, a váltó

értékének vesztesége alatt, tartozván. — 3) Hogy a hitelezd a nekie váltóbeli

addsságnak biztosítására zálogúl adott státus-papirosokat a fizetés napján volt

folyam szerint minden bírói küzbenjárás nélkül eladhatja vagy magának meg-

tarthatja. — 4) Hogy a hitelezd a váltóbeli addsnak nem tiltott úton kezéhez

kaputt pénzére vagy más holmijára megtartási joggal (Retentionsrecht) bír,

melynél fogva magát apénzbdl ugyan kielégítheti, cgyedúl a fülüsleget tartozván

kiadni, más holmikkal pedig váltózálogként bánhat. — 5) Hogy az itt eldadott
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jogokkal a váltónak kibocsátója is élhet az intézvényezett ellen, ha az füdüz-

ve volt, és a váltónak kifizetését mégis megtagadta, valamint az intézvényezett

is az intézd ellen , ha a váltónak kifizetése által hitelezójévé Idn.

Az I-sd rész XII-ik fejezete a 201—209-ik §-okban a váltójog megszúné-

sérol és elévülésérdl eldterjeszti: 1) Hogy a váltójog a váltótürvény által kivett ese-

teken kivül , mindazon okoknál fogva megszúnik , melyeknél küztürvény sze-

rint másféle jogok elenyésznek. — 2) Hogy a viszkereset a fenebb mondottak

szerint bemutatásnál és óvásküzlésnél türtént késedelem, vagy a kereset meg-

indításának elmulasztása által elenyészik. -—3)Az elévülésrdl : a) Hogy az által

a váltdjog, — azon eseteket, melyekre rüvidebb határidd van kiszabva, kivé-

ve, — azon naptól számítandd két év alatt elenyészik, mely napon eszküzlésbe

veendd lett volna, s hogy tehát az elévülésnek idejét a saját váltót kibocsátó ,

vagy idegent elfogadd a fizetésnek napjától , a kezes azon naptól , melyben a

kezesség alatt levdtól a fizetést meg lehetett kivánni, a korábbi eldzd magánál

késdbbi, de még a hitelezdt megeldzd forgató ellen attól , melyben a váltót

emez beváltotta, vagy fizetés végett megidéztetett, számíthatja. — 6) Hogy az

elévülésnek ideje egyedúl csak türvényes keresetindítás által szakasztatik félbe'

és csak akkor és addig akad meg, mikor és meddig az igazságnak kiszolgálta-

tása , példáúl luíborii- vagy dügvészkor teljesen megszúnik ; azonban a megaka-

dás által az eldbbi ido elévítési erejét el nem veszti. -—■ c)Hogy az érdekeltetó

személyeknek holléte vagy személyes viszonyaik az elévülésre befolyással nin-

csenek. — <f) Hogy az elévülés idejét magán egyezkedés által sem rüvidítni,

sem hosszabbítni nem lehet. — e) Hogy a mik itt az elévülésnek idejérdl ren-

delvék, csak a váltótürvénykezési jognak elenyészésérdl értenddk, s azon

szerzddések , melyekbdl a váltójog származott, a küztürvény eldtt, mint magán

álld jogczímek, tovább is fenállanak.

A H-dik rész I-sd fejezete az 1 — 17-dik §-okban a váltótürvényszé-

kekrdl eldadja: 1)Hogy a tengermellékre afiumei váltótürvényszék meghagyat-

ván , hét elsdbírdságú , külün pecséttel bírd , s az alatt egymással és más tür-

vényhatóságokkal küzvetlenúl levelezd, névszerint meghatározott vidékú, egy

elnukbdl , s a pestin kivül két türvénytudd bírdból s két kereskeddi ülnükbdl

álld, az itéletbozásra legalább három tagnak, s minden esetre tübb türvénytudd

bírdnak , mint kereskeddi ülnüknek jelenlétét megkivánd , s ezen fdszemélye-

ken túl egy jegyzdvel , iktatóval és kiadóval ellátott váltótürvényszék Pesten,

Pozsoyban, Sopronban, Károlyvároson, Aradon, Debreczenben és Eperjesen ,

az azoktóli feljebbvitelekre pedig, — a fíumeit, melytól a feljebbvitel továbbá

is a fiumei kormányhoz menend, ismét kivéve , Pesten egy, az elnükün kivül

6 türvénytudd birdból, kiknek számát a király szükség kivánatához képest

szaporíthatja is, álld, s itéletbozásra 5 tagnak jelenlétét szükségeld, és a k. cu-

riának egy külün ünállású osztályát képezd váltófeltürvényszék állíttatik, a

26*
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kereskeddi ülnükük az illetd városnak kereskeddi által három évre választan-

dók, az elnükük, rendes bírák, és jegyzdk a király által oly részint megyei,

részjnt városi vagy kerületi férfiak küzdl, kik a váltótürvénybdli vizsgálatot a

váltófdtürvényszék eldtt kiállották , születésrei tekintet nélkül, és a türvényha-

tdságok küztaz igazságos arányt megtartva, oroküsen és türvény útján kivül el-

mozdíthatatlanúl nevezenddk, és díjaikat a kir. kincstárból, mely a bírdi taksá-

kat húzandja, veenddk levén. — 2) Hogy legfelsd itéldszékké váltó-ügyekben

is a hétszemélyestábla, — melyhez d felsége a kir. városokbdl és kerületekbdl,

üléssel és szavazattal csupán váltó-ügyekben bírandd két eldadd ülnüküt, nemes-

ségrei tekintet nélkül nevezend, — rendeltetik, oly batározattal : bogy annak

egyik osztálya a rendes elnüknek, vagy ba az gátolva lenne, a bivatalkorra nézve

iddsb ülnüknek elnüklése alatt tüvényszünet nélkül folytonosan üléseket tartson,

és itélethozásra az elnükkel együtt hét tagnak jelenléte szükséges legyen. —

3) Hogy minden váltótürvényszék betenként legalább kétszer, rendszerint

hétfdn és csotürtükün ülést tartani, egy küzünséges eljárási jegyzdkünyvet ,

melybe minden eldtte fenforgott tárgy ülésrdl-ülésie ido és szám szerint rüvi-

den feljegyzendd, vinni, eljárásait gyorsan teljesítni, és a kereskeddi hitelnek

fentartása végett titkot tartani küteles.

*) A pesti , mint terjedtebb vidékíï tdrvënyszékhez , hog^y két vagy három tanács-

ban is biráskodhassék , 6 torvénytudó biró , 4 kereskedói úlnok , és 3 jegyzó rendeltetik

alkalmaztatai.

A II-dik rész II-dik fejezete a 18—26-dik §-okban a váltótürvényszé-

kek illetóségérdl eldterjeszti : 1) Hogy a váltótürvényszék hatóságának tárgyai

e küvetkezdk : az dvásnak eldzdkkeli küzlése, a váltósummáknak letétele, az

aláírási czímnek, és küzkereseti társaságok szerzddéseinek bejegyzése, a váltó-

perek, a váltó-türvényszéknél bejegyzett kereskeddknek és gyárosoknak oly pe-

reivel együtt, melyeknek eldüntésére a kereskeddi künyveknek eldmutatása

szükséges, és az áruszerzési ügynek (Lieferungsgeschäft) niinden elintézése; s

bogy ellenben az itt említett ügyeken túl másokban, habár a felek magokatité-

lete alá vetették volnais, nem itélhet, kivéve a fiumei váltótürvényszéket, mely

ezeken túl megitéli: a) a tengerihajdzásból eredd pereket, és pedig habar az

alperes állásának vagy lakó helyének tekintetébdl ahhoz nem tartoznék is, —

Ъ) a kereskedésre ügyeld, s magyar tengermelléken lakó ügyvivdknek (Agent,

Consul), a gürüg nemegyesúlt hitú fiumei lakosoknak, az alkuszoknak (Sen-

sal), és az oly kereskeddknek, gyártóknak, vagy társaságoknak , melyek a

foglalkozásukra szánt elegendd tükéjüknek kimutatásával , és szerzddésük-

nek eldadásával vannak bejegyezve, fenyítd pereiken kivül, mindennemií sze-

mélyes és polgári ügyeit , a gyári érdekeikre ügyeléssel együtt. — 2) Hogy a

pereket illetdleg a bírdság rendszerint azon váltótürvényszéket illeti , melynek

kürében az alperesnek lakhelye van, de mégis küvetkezd kivételekkel : a)
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Hogy ha az alperes rendes lakásán kivül valamely váltótürvényszéknek helyén

tartdzkodnék , akkor azon türvényszék eldtt is perbe foghatd. — 6) Hogy ha a

fizetésnek helye a váltólevélben. meg van nevezve ; mert azon hely , mindazok-

ra nézve, kik a váltóügyben értekeltetdk , lakhelyük gyanánt tekintetik. — с)

Hogy ha váltókereset küvetkezésében a keresd félnek valamely ingó vagyon

zálogképen átadatott, az aziránti késdbbi váltókeresetben azon váltdtürvény-

szék is itélhet, melynek kürében a zálog létez. — d) Hogy a váltó ingatlan va-

gyonra betáblázva leven, az ebbdl eredd váltókeresetben azon váltdtürvény-

szék itéj, melynek kerületében azon ingatlan jószág fekszik. —e)Hogy a váltd-

felperes elleni viszonkereset azon türvényszékhez tartozik, melynél a felperes

keresetét beadta. —/) Hogy az ingdzálog által biztosított váltó-hitelezd , ha a

zálog keresetének füdüzésére elégséges, a csddület bírdságához kütve nincsen.

A H-dik resz III-dik fejezete a 27—42-dik §-okban az aláirási czímnek,

és küzkereseti társaság szerzddésének bejegyzésérdl rendeli: 1) Hogy az aláirási

czímnek bejegyzése, melyet eszküzültetni minden kereskedd, vagy küzkereseti

társaság, ha künyveinek váltótürvényszék eldtt prdbát-tevo hitelességet kiván

szerezni, váltdtürvényszék eldtt küteles , küvetkezdleg teendd: à) A bejegy-

zésért szóval vagy írásban esedezd a váltdtürvényszék által maga, vagy ha sze-

mélye eldtte ismeretes nem volna, dt ismerd két tanúval színe elébe rende-

lendd, és miután annak teljeskoruságárdl megydzddütt, a folyamoddnak kérel-

me és annak teljesítése az aláirási czimkünyvbe (Firmaprotokoll) bejegyzendd,

az esedezdnek neve általa tulajdon kezével beirandd, és ezen kézvonatnak va-

lósága azon megjegyzéssel , hogy a folyamodd váltóleveleinek csupán igy te

endd aláírására megintetett, küzvetetlenúl alatta elismerendd, és ha tanúkkal je-

lent meg, azoknak neve és lakása is bejegyzendd. — 6) Hogy mindaz, mi e

künyvbe bejegyeztetett, annyi példányban kiirandd, hogy minden más váltdtür-

vényszéknek egy, a bejegyzdnek pedig kettd jusson , mindenik példányban az

aláirási czím a folyamodd által irandd , és mindenik a türvényszék pecsété-

vel ellátandd levén. — c) Hogy a bejegyzd türvényszéknél megtartandd péb

dányok a levéltárban külün csomókba üsszerakanddk , számuk a bejegyzettek-

nek névsorával, aláírásuknak sor- és lapszámával , és a csomdnak levéltári szá-

mával ellátott aláirási czímkünyvbe bejegyzendd, a tübbi példányok pedig

haladék nélkül az országnak egyéb váltdtürvényszékeihez hívatalosan átküb

denddk, és ottan hasonlóan bejegyzenddk. — 2) A küzkereseti társaságok alap-

szerzddéseinek bejegyzésérdl : a) Hogy a bejegyzést kivánó részvénytársaság-

nak ugyan a társaság gyúlésébdl kiadott felhatalmazással megjelent választ-

mánya, egyéb társaságoknak pedig minden tagjai eldtt, kik személyesen , sdt

az ismeretlenek két-két tanúval megjelenni tartoznak , a szerzddés a váltdtür

vényszék által, miután a szerzdddk teljeskorúságárdl meggydzddütt, fel-

olvasandd, s általok aláirandd, vagy ha már aláírva volna, aláirásuk va
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ldsága elismerendd, azok által pedig, kik meg nem jelenhettek, mind a kettd

két kiküldütt váltótürvényszéki tag vagy illetd hatóságuk eldtt teljesítendd ; to-

\"ábbá a kézvonások valdsága a türvényszék által azon megjegyzéssel , bogy a

szerzddés eldttük felolvastatott, aláirásával és pecsétével erdsítendd, s az egész

eljárás az aláirási czímkünyvbe iktatandd, és a szerzddésnek egy eredeti példá-

nya a levéltárba leteendd, ha a szerzddés tübb ívre terjedne, az ívekselyem si-

ndrral keresztúlvonandók, és annak végeiatürvényszéknekésaszerzdddk egyi-

kének pecsétével megerdsítenddk Ievén. — ft) Hogy ha a társaság czímvezetót

akar rendelni, az a szerzddésben külünüsen megemlítendd, és akkor a szerzd

désnek és aláírási czímnek bejegyzésénél annak is szükséges megjelenni a váltó-

türvényszékeldtr, bol a társágnak aláirási czímzete mindig atársaság szerzddésé-

nek bejegyzése után iktatandd az aláirási czímkünyvbe.— c) Hogy az így bejegy-

zett és letett szerzddésnek hiteles másai minden türvényszéknél hiteles bizony-

ságot teendnek annak tartalma iránt, s hogy mind az ily szerzddést, mind az alá

irási czím bejegyzésérdl kelt oklevelet, a türvényszék az illetóknek, ha kiván-

ják, hiteles másolatban kiadni , a bejegyzett aláirási czímeknek megtekintését

pedig akárkinek megertgedni tüstént küteles.

A H-dik rész IV-dik fejezete a 43—51-dik §-okban az óvásoknak küzlésé-

beni eljárásrdl rendeli : 1) Hogy az dvásrdl az eldzdket tuddsítni kivánd ese-

dezését, melyben minden eldzdnek neve és lakhelye kiteendd, annyi példány-

ban , hogy minden eldzdnek , és magának a folyamoddnak is egy jusson, a vál-

tótürvényszéknek , vagy ha helyben az nincsen, rendes tanácsú küzségben a ta-

nácsnak, egyébütt az alispánnak nyújtsa be; a megkért hatóság pedig a folya-

modást az óvásnak hozzácsatolt másolatával együtt a tuddsítandóknak , ha ke-

belében laknak, rüvid úton adassa át, ellenkezd esetben legfeljebb 24 dra alatt,

szükség esetében elnOkileg , átküldd levél mellett azon türvényhatósághoz , hol

a tudósítandd eldzdk laknak, oly felszdlúással , hogy azt tüstént kézbesítse ,

küldje át, és ezen türvényhatóság azt szinte 24 óra alatt haladék nélkül kézbesít-

tesse, a folyamoddnak érdekéban teenddlépésekre, ha az iránt nem gondoskodott

vo1na, gondnokot nevezzen, s annak kinevezését egy úttal az eldzdknek hírúl adja,

és atuddsításnak kézhez-juttatásárdl szdld bizonyítványt, melyben az átadásnak

napja megjegyzendd, a megkeresd hatóságnak azonnal küldje vissza, ez által

az esedezdnek azonnal kiadanddt, és az ilyféle tuddsításoknak haladék-nélküli

megtürténhetése végett a rendes tanácsú mezdvárosok felhatalmaztatnak arra ,

hogy azokat bármily türvényhatóságnak küzvetetlenúl megküldhessék.— 2) Hogy

az óvásnak átadása megtürténvén , a megkért hatóság az esedezésnek fenma-

radt példányára annak mikor és hogл'an türtént teljesítését jegyezze fel, és

azt az eredeti óvással együtt a folyamoddnak adja ki.

A H-dik rész V-dik fejezete az 52—60-dik §-okban a váltósummáknak

letételérdl rendeli : 1) Hogy a váltósummának vagy más biztosítási értéknek

letétele , a bol váltótürvényszék van , annál , a királyi vagy elsdbírdsággal ellá
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tott mezdvárosban a tauácsnál, egyebütt az alispánnál vagy szolgabírdnál, a ma

gyar tengermelléken a fiumei váltótürvényszéknél , teendd, és ha a feleknek

megegyezésével magán személyeknél tétetnék, a letevd azt az illetd hatóság-

nak bejelenteni és errdl magának bizonyítványt kérni küteles. — 2) Hogy a le

tevd által irásbeli jelentés, melyben a leteendd érték és a letételnek oka világo-

san kiteentd, három példányban benyújtandri; melyekre az illetd hatóság a le

tételnek megtürténtéidl , valamint azon esetben, middn a I-sd rész 10-dik fe-

jezete szerint a váltó is letétetett, errdl is az ott kürülírt forma szerint bizonyít

ványt írni, és küzülük egyet ugyan magánál megtartani, kettdt az illetd feleknek

kiadni, s azon esetben, ha a váltóbirtokos a váltdt, middn az leteendd, ott mind-

járt le nem tenné, annak legfeljebb három napra terjedd határiddt szabni, és ha

kütelességét az alatt sem teljesítné, aletettértéketa Ictevdnek bizonyítvány mel-

lett, ki az álfal a feleletnek terhétdl ment leend, visszaadnitartozik. — 3) Hogy

a letételeknek átvételére feljogosítotthatóság vagy bírói személy által, a Iepecsé-

telhetd tárgyakból álló letétemény bírdi pecsét alá veendd, s külünüs letételi

jegyzdkünyv viendo, és abba külünkülün rovatok alatt a sorszáma, aletevdnek

és annak, kinek számáraaletctel türtént, neve, a letételnek oka, aletettértéknek

mindsége , és a letételnek ideje bejegyezendd. — 4) Hogy a váltdtürvényszék

által , melynek egész tanácsa a letételekért felelds, tagjai küzdl kettd válasz-

tandd, kik a letéti pénztárt ellenzár alatt tartsák. — 5) Hogy a letételt drzdaek

és érette feleldnek járd letétdíj (Depositen-Taxe) a summának У60 részébdl áll.

A II-d¡k rész VI-dik fejezete a 61—75-dik §-okban a váltdperbeli summás

eljárásrdl eldadja: 1) Hogy annak két esetben van helye: a) ha a felperes az

alperestdl ingó zálogot bír, és keresetét azon tul nem terjeszti, és — 6) ha jo~

gát mindjárt kereseti-levelében tükéletesen bebizonyítja , mihez azonban szük-

séges : hogy alperese aláirásának valóságát a váltólevélre magára írt türvény-

széki hitelesítés vagy a váltdtürvényszéknél látható bejegyzés által kétségte-

lenné emelje, és ha társasági czím alatt keletkezett tartozásért a társaság vagy

annak egyes tagja ellen indít pert, a bepanaszlottaknak társasági üsszeküttetése

a váltdtürvényszéknél bejegyzett társasági-szerzddés vagy annak másolata által

igazoltassék, továbbá, hogy viszkeresetnek esetében ezeken tul az óvásnak meg-

tételét is az eredeti óvásnak eldmutatásával , annak kelld küzlését pedig hiteles

bizonyítványnyal kimutassa, és a küvetelt kültsegeket mind bebizonyítsa. —

2) Hogy a summás eljárás abban áll : o) Miszerint a felperes kereseti levelét

annyi példányban, hogy mindenik alperesnek egy-egy jusson , és ünmagának

számára is egy maradjon, az okleveleknek egyik példányhoz ugyan eredetiben,

a tübbiekhez pedig másolatban teendd csatolásával benyújtván, a váltdtürvény

szék mindenek eldtt megvizsgálja, vajjon a kereset illetdsége alá tartozik-e, és

ha azt oda tartozdnak elismervén , a bizonyítványok türvény kívánata szerint

rendben vannak, az alperesnek, megidézése és kihallgatása eldtt, bírdi végzés

CErkenntniss) által haladék nélkül, külünben küvetkezendd bírdi foglalássali fe
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nyegetés alatt, meghagyja: hogy a váltósummát a kamatokkal és kültségekkel

együtt, melyek a végzésben határozottan kiteenddk, azon iddtdl, melyben e

végzésrdl tuddsíttatott , számítandd 24 <5ra alatt biztosítsa, vagy hol a türvény

úgy rendeli, lefizesse, sut a biztosítást illetdleg, ha a felperes küvetelését ezen

rüvid halasztás által is veszélyeztetettnek bizonyítaná , tüstént a biztosításnak

cszküzlését is megrendeli , a végzésben azt is , hogy a bizonyítványok eredeti-

ben a türvényszéknél megfartanddk , másolatban pcdig a panaszlottnak kezé-

hez szolgáltatanddk , és ha a panaszlott fél helyben nem lakik, az átkülddlevél

melyik türvényhatósághoz legyen intézendd, világosan kijelenteni szükséges

levén. — b) Hogy a végzés a türvényszéknek hitelt szolgája által a vádlottnak

kezéhez szolgáltattatván , vagy ha a türvényszék helyén nem laknék , átküldd

levél mellett az illetd hatóság által, mely azt 24 ora alatt teljesítni küteles, vele

küzültetvén , és annak a fülütti tüstént megküldendd , vagy illetdleg a türvény

szék hites szolgájának a felpereshez visszakerüld kereseti levélpéldányra írt

bizonyítványa a türrényszék által a felpeiesnek legfeljebb 24 óra alatt ki-

adatván, ha ezen iddtdl számított 24 óra alatt az elégséges biztosítás, vagy fize-

tés meg nem türténik, a felperes a váltó türvényszéknél tüsént a vádlott ingó

javainak zár alá vételéért s végrehajtásért esedezhetik , és ha ezen ido alatt ,

melyhez az átküldd levél mellettiküzlésnek esetében mégis a kifogásnak postan

teendd megküldésére szükséges idd is számitandd, kifogás sem tétetnék, az al-

peres által, a végrehajtás valósággal teljesíttetik is. — 3) Hogy az alperes, ha

a vele küzlütt végzés ellen kifogásai volnának, azokat 24 óra alatt két példány-

ban minden szükséges bizonyítványok kal beadhatja, s küUségei és mindennemú

kára iránt a vádldnak részérdl teljes elégtételt kivánhat, és ezen esetben a vádló

is kihallgatandd levén, neki legfeljebb három napra terjedhetd határnap adandd,

és a per rendes folyamra utasítandd. — 4) Hogy az alperesnek ezen óton tett

kifogásai mindazáltal sem a még biztosítást nem adott alperes ingó vagyonának

bírdi osszeirását és zár alá vételét, sem azon ingó zálognak, melynek a felpe-

res keresetlevele beadása eldtt birtokában volt, bírdi árverés útján, a zálogúl

bírt státus-papirosoknak pedig azon kivül is, teendd eladását nem hátráltat-

hatják; és az ily, keresetlevél beadása eldtt bírt, zálognak eladását a váltd-

türvényszék, mihelyt a végzés kézhez - szolgáltatása és 24 órának azdtai el-

lblyása eldtte bebizonyíttatik , megengedni küteles, az árverésnél bejütt pénz

azonban a per végéig bírdilag leteendd, a summás pernek küvetkeztében üssze-

írt és bírdi zár alá vett ingó vagyon pedig csak a kifogásokból eredett pernek

eldüntése után eladható leven.

A II-dik rész VH-dik fejezete a 76—92-dik §-okban a rendes váltdperfo-

lyamrdl rendeli : l)Hogy rendes pereknél az itéldszék által az eljárási küzünsé-

ges jegyzdkünyvün kivül minden egyes perre külün jegyzdkünyv készítendd,

abba az egész eljárás bejegyzendd, és a perbeli irományok hozzá melléklendók.
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— 2) Hogy az eljárás mindig szdbeli , s ugyanazért a keresetlevélnek , vagy

a summás úton hozott végzés elleni kifogás benyújtásának küvetkezésében a

feleknek a türvényszék által mindenkor, — kivéve ha a kereseti levélbdl az,

hogy az ügy bírdsága alá nem tartozik , világosan kitúnnék, — személyes vagy

ügyvivdk általi megjelenésre határnap, — mely a summás útoni végzés ellen

tett kifogás esetében , vagy ha az alperes a türvényszék helyén avagy egy mér-

füldnyi kerületében lakik, harmadnapnál hosszabb nem lehet, ellenkezd eset-

ben pedig a szükséghez alkalmaztatik , — végzés által kituzendd , és arrdl az

ellenfél bíróilag a türvény-kijelelte mód szerint értesítendd. — 3) Hogy meg-

érkezvén a batárnap, a megjelend felek küzt mindenek eldtt a barátságos meg-

egyeztetés bíróilag megkísérlendd, és ha sikerúlne, a feleknek kereseti vagy

kifogási levelükün végzés alakjában kiadandd, mely így a türvényszék eldtt kü-

tütt egyezés küvetkezményeirc nézve váltólevé1 gyanánt tekintetik, s a bizto-

sítási végrehajtás, ha az ellenkezd ki nem küttetett, azonnal megtürténhetik , a

kielégítési azonban csak az egyezés valamely feltétele elmulasztásának esetében

küvetkezik. — 4) Hogy az egyeztetés nem sikerúlvén , a keresetlevél , —

mely a küvetelésnek bebizonyítására szükséges minden oklevelekkel ellátandd,

és mellékleteinek másolataival együtt annyi példányban, hogy a felperesnek,

és mindenik alperesnek egy-egy jusson , benyújtandd, — a türvényszék eldtt

felolvasandd, és az alperes annak minden kitételei és bizonyítmányai iránt pon-

tonként kiballgatandd, ki egyébiránt, ha még más védelme volna, azt is, vala-

mint az esetnek türvényre alkalmaztatásárdli észrevételeit is eldadhatja , de

egyszersmind állításainak bizonyítványait is eredetiben azonnal eldmutatni, és

ha tanúkra hivatkoznék , azoknak neveit és lakásait kijelelni , s beszéde végén

kérését tisztán eldadni tartozik. Továbbá, hogy a felperes alperesének állítá-

sait szinte azonnal pontonként igazaknak vagy nem-igazaknak kijelenteni kü-

teles , egyébiránt új tett dolgokat is , tüstént eldadandd bizonyitmányok mel

len, és türvénybdl merített minden új észrevételeit eldadhatván. Végúl, hogy

az alperes felperesének új állításait ismét pontonként elismerni vagy tagadni

tartozik, ój állításait bizonyítványokkal vagy türvénybdl merített okokkal szinte

rüviden támogathatván, perbeli kültségeit pedig mind a két fél második beszé-

dében szóval vagy irásban beadni küteles levén. — 5) Hogy a felek beszédei-

ket, melyek mind jegyzdkünyvbe iktatandók, bevégezvén, a jegyzdkünyv eldt-

tük felolvasandd, s a szerkesztés iránti észrevételeik feljegyzenddk, és az egész

általok aláirandd. — 6) Hogy az itt eldadott mindkét részrdli két-két perbe-

szédnél tübbnek , vagy elhalasztásnak váltótürvényszéki perekben helye nin-

csen , kivéve , ha a felek abba magok küzütt megegyeztek , vagy ha valamelyik

fél a másik félnek második beszédében iíjonan felhozottaknak megczáfolására

oly bizonyítványokkal akarna élni, melyeket azonnal eld nem állíthat, sdt ezen

esetben a halasztás, ha az ellenfél abba bele nem egyezne, csak igen fontos

M. TÜD. AKAD. ÉVK. IX. 27
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okoknál fogva engedtethetd. — 7) Hogy ha a kereskeddk vagy gyártók kü-

zütti kereskedési terjedelmesb pereket a váltótürvényszék más pereknek kés-

leltetése nélkül nem itélherné, a feleknek végzés által meghagyandd : hogy

mindenik fél egy választott bírdt nevezzen , kik az általok választandd elnük-

kel azon perben a váltóügyekre nézve meghatározott eljárás szerint bíráskod-

janak, az itélet azonban a váltótürvényszék által, melyhez a felek feljebbez-

hetnek , leven végrehajtandó.

A H-ik rész VIII-ik fejezete a 93—116-ik §§-okban a bizonyítmányokrdl

eldadja: 1) Hogy a bizonyítást kivánd állításhoz a bizonyítvány haladék nél

kül csatlandd ; ha azonban az ellenfél olyat tagadna, mi az állítónak tagadhatat-

lannak látszott , bizonyítványát második beszédében eldadhatja. — 2) Hogy az

ellenfél által elismert tény bebizonyítottnak tartandd, az elismérés azonban, ha

nem a türvényszék eldtt türtént, bebizonyítandd leven. — 3) Hogy azon állítás

vagy tén}', melyet az ellenfél küzvetetlen küvetkezd beszédében nem tagadott,

türvényszék eldtt elismertnek veendd. — 4) Hogy a megjelenési határnapnak

elmulasztása által az ellenfélnek állítása elismertnek tartandd. — 5) Hogy a

küzlevélnek tartalma tükéletesen bebizonyítdnak tartandd, kivéve ha hamissága

az ellenfél által bebizonyíttatnék. —■ 6) Hogy a magán oklevél az aláird ellen

mindig bizonyít, az aláirásnak valdsága azonban, ha tagadtatnék, igazolandd;

mi megtürténhetik: à) küzokjevél, — b) két tanúnak megegyezd vallomása,—

c) egy tanúnak vallomása és az állító félnek pdtld esküje , —■ d) az aláirásnak

az aláird váltótürvényszéknél bejegyzett, vagy más kétségtelen aláirásávali ha-

sonldsága, —■ e) a tagadd félnek az iránt, hogy az aláirás tudtára és meggyd-

zddése szerint hamis , a váltótürvényszék által oda itélt eskütdli vonakodása ,

és —■/) az aláirás valdsága iránt bírdi végzésileg oda itélt eskünek a bizonyító

fél által teljesített letétele által. — 7) A tanúk általi bebizonyításnak módjárdh

a) Hogy az állítást tevd felperes keresetlevelének , az alperes pedig kifogásár

nak benyújtásakor tanúinak neveit, lakását, czímeit, bizonyítványait, és a kér-

ddpontokat , melyekre dket a türvényszék által kihallgattatni kivánja , tüstént

bemutatni tartozik , s hogy ezek végzés mellett az ellenféllel haladék nélkül

küzlenddk, annak a tanúk ellen kifogásokat tenni és ellenkérdéseit bemutatni

szabad levén. — b) Hogy ezek «tan a türvényszék, ha szükségesnek látja, a ta-

núknak kihallgatását végzés által megrendeli, s arra rüvid határiddt, mely ha a

tanúk ott helyben vagy egy mérfüldnyi távolságban laknak f harmadnapon túl

nem terjedhet, szab, s akkor dket a kérdéspontok és ellenkérdések szerint ki-

hallgatja, és vallomásaikat a perbeli jegyzdkünyvbe iktatja. — c) Hogy ha a

fél eldre nem látott, s csak ellenfelének perbeli eldadásából kifejlett kürúlmény

miatt kénytelen tanúkat használni, azoknak eldállítására , ha tüstént eld nem

állíthatók , halasztást és határnapot kérhet ; melyet a türvényszék , ha a bebi

zonyítandd tény a per érdemébe eldüntdleg bevág vagy tanúk nélkül ki nem vir
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lágítható, megengedni és kitúzni tartozik, a kérd fél akkor tanúinak bizonyítvá-

nyait eldmutatni, sdt magokat a tamikat is eldállítni küteles leven, kivéve ha

ez lehetetlen volna, mely esetben a tanúk hiteles vallomásainak kivételére a

tanúknak Iakhelyén létezd váltó vagy királyi avagy mezdvárosi türvényszék,

városokon kivül pedig az alispán felszdlítanddk , kik a felszólítást, mely, vala-

mint a türvényszéki végzés is, vallatd parancsnak erejével bír, azonnal teljesít-

ni, és a vallomásokat hiteles alakban beküldeni tartoznak. — d) Hogy a váltd

türvényszék múértdk bizonyságát szükségesnek tartván, az általa választott

múertdk neveit s véleményadásuk határnapját mind a két félnek tudtára

adni, s azoknak vagy a tanúknak kihallgatása után rüvid határnapot, mely-

ben azok felolvasanddk és a feleknek észrevételcik kihallgatanddk , szabni kü

teles. — 8) A perdüntd eskürdl : a) Hogy ha az egyik fél állítására félprdbát

hoz fel, ésazt az ellenfél meg ncm czáfolja, a félprubát tevdnek pdtló eskü oda

itélendd, ellenkezd esetben pedig, vagy middn ugyanazon tett dolog fülütt min-

denik fél a maga állítása mellett félprdbát hoz fel, a türvényszék belátása szerint

azt akármelyik félnek oda itélheti. — b) Hogy semmi bebizonyítás fel nem ho-

zatván, az ajánlott eldüntd eskünek csak akkor van helye, ha az ellenfél be-

leegyezik. — 9) A künyv általi bizonyításrdl : a) Hogy váltdtürvényszék eldtt

félprdbát tevd künyveket csak váltdtürvényszék eldtt bejegyzett kereskeddk ,

gyártók, gyógyszerárusok , mesteremberek , és küzkereseti társaságok vihet-

nek, s a csak vásárokon, sátorokban, vagy házalva kereskedést úzdk e jogból

kizáratvák. — 6) Hogy a künyvnek ily hitelességére a bejegyzésen tul szüksé-

ges, hogy a künyv a váltdtürvényszék által végeinél lepecsételt selyem sinórral

keresztúlvonva és lapjainak száma feljegyezve legyen; továbbá: hogy a künyv

tulajdonosának foglalkozásához tartozó minden akár adásvevési akár váltói ügy

ido és folyd szám szerint eldszür ugyan az elsd feljegyzési künyvbe (Strazza)

feljegyezve . azután pedig onnét a számviteli künyvbe , — hol minden egyes

személynek, kivel úzleti üsszeküttetésben áll , külün „tartozik" és „küvetel"

szókkal jegyzett rovatokkal ellátott lap adandd , — a feljegyzési künyvnek lap

és sorszámával átvive, s mind a két künyv vagy ünmaga a ttdajdonos, vagy

arra rendelt ugyanazon egy segéde, nem pedig tübbek, által ugyanazon iddben

vezetve, és mind a kettdben mindenik tételnek éve, hava, napja, jogczíme, s

fontosb dolgokban a küzbenjárdnak neve is beiktatva, és minden levélkivágás

vagy betoldás, minden kivakarás, tétel- vagy lényeges szd-beszúrás, szokatlan

hézaghagyás , és zsidd nyelven vitel gondosan elmelldzve legyen. — c) Hogy

az így vitt künyvek védelemre mindig teljes erejúek , megtámadásra ellenben

csak másfél évig; ha azonban ezen ido alatt a keresetlevél beadatott, vagy ha a

szám vitel az adds által aláíratott, vagy a váltdtürvényszék, illetóleg királyi vagy

mezdvárosi tanács, megyékben pedig a türvényes-bizonyság által a künyvvel

tett üsszehasonlítás után meghitelesíttetett, erejét megtámadásrais fentartja. —

27*
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d) Hogy a künyv általi bizonyítás esetében a számvitel minden hitelesítés nél-

kül a keresetlevéllel mellékvény gyanánt küzlendd, a megjelenési napon pedig

a meghitelesített számvitel, vagy ha annak meghitelesítése eldre nem bocsáttatott,

avagy ha az alperes a meghitelesített kivonat mellett is a künyvnek türvény-

szerú vitele iránt kétséget támasztana, magok a künyvek türvényszék elébe

terjesztenddk , s hogy az eldterjesztett künyvekben az alperes az illetd téte-

leket megvizsgálhatja, a váltótürvényszék pedig egész kiterjedésükben, de

mégis a kereskeddi ülnüküknek kizárásával , vizsgálat alá veszi. — e) Hogy a

künyvek a künyvvivdk ellen teljes, mások ellen pedig félprdbát szúlnek, mely

a tulajdonosának vagy künyvvivdnek pdtló esküje által a fülütt, hogy a szám-

vitelben megjelend tételek mind jogczímükre mind mennyiségükre nézve az d

tudtára helyesek, teljessé válik. —/) Hogy a külfüldiek künyveikkel nálunk

csak akkor bizonyíthatnak , ha hazájok váltófeltürvényszékének írott elismeré-

sével megmutathatják, hogy hazájoknak türvénye szerint bizonyító erejú küny-

veket vihetnek, s azok az ottani türvény szerint vitettek, és hazájokban a ma-

gyarok iránt viszonyosság divatozik , mi mégis az ausztriai tartományokra néz

ve, mivel azokban a viszonosság küztudomásra meg van állapítva, nem szük-

séges.

A II-dik rész IX-d¡k fejezete a 117—131-dik §§-okban a bírdi határoza-

tokrdl eldterjeszti : 1) Hogy a váltótürvényszékek az eldttük folyó perekben

hol végzés (Bescheid), hol itélet (Urtheil) által határoznak. — 2) Hogy a hatá-

rozat, mellékes kérdésekben, sdt a per érdemét érdekldkben is, hasummás per-

beli eljárás mellett, vagy a megjelenésnek elmulasztása miatt, avagy a felperes

keresete alapjáúl szolgáló állításának egyenes vagy hallgatag elismerésére, vagy

minden türvényes erejú kifogásnak tétele nélkül hozatott, végzés, ellenben ren

des folyamú perekben, ha oklevél, tanúk, múértók, vagy eskületétel általi bi

zonyítás mellett perérdemében keletkezett, itélet által kijelentendd. — 3) Hogy

a végzés summás perekben , sot a rendesben is az esedezdnek megnevezése és

kérésének megemlítése nélkül a benyújtott folyamodd-levélre íratik , a rendes

perbeli küzbeszdló végzés azonban a perrdl külün vezetett jegyzdkünyvbe is

beiktatandó levén ; az itélet ellenben külün szerkesztendd, s abban a feleknek

és ügyviseldknek nevei, a per czíme és tárgya, és a szdbeli eljárás berekesz-

tésének napja a bevezetésben kiteendd , s egyszersmind az egész itélet a per-

nek külün jegyzdkünyvébe beírandó. — 4) Hogy mind az itéletek mind a per

érdemét érdekld végzések a feleknek kérelménél tovább , habar a türvény ne-

kiek tübb jogot engedne, ki nem terjeszthetdk, s hogy a határozat tartalmának

eldrebocsátásával pontonként eldsorolt okokkal támogatanddk, és ha a feleknek

vagy ügyvivdiknek jelenlétében hozattak, nekiek azonnal kihirdetenddk, ellen-

kezd esetben pedig a felek egy rüvid, s 24 órát meg nem haladható iddre tür

vényszék elébe rendelenddk, és akkor, ha meg nem jelennének is, a határozat
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kihirdetendd , s egyébaránt minden határozat , ha azt kiadatní vagy a türvény

rendeli vagy a felek kivánják, nekiek kiadandó. — 5) Hogy minden akár vég-

zések akár itéletek a küzünséges eljárási jegyzdkönyvbe szinte beírandók. —

6) Hogy apervesztó fél a pernek folyta alatt beadott perbeli kültségekben min-

dig elmarasztalandd , a be nem adottak kültsünüsen eltürlütteknek tekintetvén.

— 7) Hogy az elmarasztald határozatban a marasztalási summának 24óra alatti

lefizetése végrehajtássali fenyegetéssel meghagyandd, és ha afizetés kütelessége

eskületételtól függ, ezen feltételnek megemlítése , ae esküformának kijelelése,

és le vagy le nem tétele küvetkezéseinek eldadása mellett, annak letételére rü-

vid, három napnál továbbra nem terjeszthetó, határidd engedendd, mely alatt az

illetó fél készségét kijelentheti , és a letételre külünüs határnapot kitúzetni

kérhet. ч

A II-dik rész X-dik fejezete a 132—143-dik §§-okban a perorvoslatok-

rdl rendeli: 1)Hogy a váltótürvényszéki végzéssel meg nem elégedd,— kivéve

a határnap kiterjesztését megtagadd, tanúk vagy múértók kihallgatását rendelo,

perújítást megengedd, és perdüntótett dolognak elismerése vagy megnem jelenés

miatt hozott végzéseket, — váltófeltürvényszékhezi folyamodással (Recurs) él-

het, mely a végzésnek kihírdetése vagy felekkeli küzlése után legfeljebb 24 óra

alatt az eljárd türvényszékhez benyújtandd , és az által saját észrevételeivel, az

illetó irományokkal együtt, az ellenfélnek kihallgatása nélkül, a feltürvényszékr

hez felküldendd, a folyamodás azonban a hitelezdnek biztosítására szükséges

lépések megtételét soha meg nem akadályozhatván.— 2) Hogy itélet ellen renт

des feljebbvitellel élni szükséges , mely az itéletnek kihirdetése után legfeb

jebb 24 óra alatt három példányban írásban benyújtandd , szabad levén a fel-

jebbvitelnek okait is azon írásban, melyben mégis a perben eld nem adott tett

dolgok siker nélkül adatnak eld, egyszersmind eldterjeszteni , valamint azon

esetben, ha véleménye szerint a türvényszék a türvényes formákat meg nem

tartotta, az itéletnek megsemmisítését is kérni. — 3) Hogy a feljebbviteli be-

jelentést a türvényszék végzés által, mely annak mind a három benyújtott pél-

dányára felírandd , az ellenfélnek, ellenészrevételei 24 óra alatt teendd benyúj-

tása végett kiadni, és ezen határidd eltelvén, a pernek eredeti jegyzdkünyvét

minden oklevelekkel és a feljebbviteli jelentésnek egy példányával, és az ellen

félnek netalán benyújtott ellenészrevételeivel együtt, egy a feljebbviteli jelen-

tésre írandd végzés mellett a feltürvényszékhez haladék nélkül felküldeni küte-

les. — 4) Hogy a feltürvényszék azon esetben ugyan , middn a feljebbvivd az

eljárási forma ellen kifogást tett, ha azt valdnak találja, a váltótürvényszéket

azon ponttól kezdve , hol a hiba türtént , új eljárásra útasítni , és a türvényszék

által a feleknek adandd kárpdtlást meghatározni , minden más esetekben pedig

az ügynek érdemében haladék nélkül itéletet hozni , és azt minden irományok

kal együtt az elsd bírdsághoz visszaküldeni küteles. — 5) Hogy ha a feltür
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vényszék az elsd türvényszéktdl külünbüzdleg itélt, a meg nem elégedd fél

ügyét a Iegfelsd itéldszékhez feljebbezheti, a feljebbvitel az elsd bírdságnál be-

jelentendd , és az által a per a feu eldadottaknak megtartásával a Iegfelsd tür-

vényszékhez felküldendd leven, mely azt soron kivúl s baladék nélkül átvizs-

gálni, és itéletét az elsd bírdsághoz visszaküldeni tartozik. «— 6) Hogy váltó-

perekben a feljebbvitelen és perújításon kivül semmi más perorvoslatnak vagy

bírdi parancsnak helye nincsen , s ha ki a végrehajtást erdszakkal gátlaná , az

ellen az i lleto polgári hatóság a váltótürvényszéknek felszólítására azonnal a

szükséges hatalomkart kirendelni küteleztetik.

A II-dik rész XI-dik fejezetc a 144—193-dik §§-okban a határozatoknak

végrehajtásárdl eldadja: 1) Hogy a biztosítási végre h aj tás nak helye

van: o) véghatározat küvetkeztében ugyan : a) m i don summás eljárásnál ki-

fogás tétetett, — (í) middn a rendes perben hozott itélet feljebbvitetett, és —

y) minddn a váltótürvényszék eldtt megegyezés türtént, és pedig fizetés napja

eldtt is, ha ellenkezd kikütve nincsen. —• b) Egyébként pedig megrendelendd

az: a) Ha a másik fél megmutatja, hogy keresetének veszélyeztetése nélkül

a véghatározatot sem várhatja be. — ß) Ha az alperes kütelezését elismervén

oly kifogásokat tesz , melyeket a felperes tagad. — y) Ha az alperes aláirását

tagadván, arrdl, hogy az tudtára és meggydzddése szerint hamis, a nekie aján-

lott esküt letenni nem akarja. — 5) Ha kereskedési'künyvek által bizonyítandd

kereseteknél , azoknak eldmutatása és~türvényszerúeknek találtatása után is a

kereset ellen kifogás tétetik.— Akielégítési végrehajtásnak pedig he

lye van: «) Ha summás eljárásnál hozott végzés ellen kelld idó alatt kifogás nem

tétetett. — 6) Ha rendes folyamú perbeli végzés vagy itélet ellen kelld iddben

folyamodás s illetdleg feljebbvitel nem türtént, vagy ha a feltürvényszék a vég-

zést vagy itéletet helyben hagyta. —■ c) A hétszemélyes-tábla itélete után. —

d) Ha a feljebbvitellel éld attól elállott. — e) Ha a váltdtürvényszék eldtt

tett egyezésben a feltételek meg nem tartattak. — 2) Küzoskellékeik:

o) Hogy bármily végrehajtásért az elsd bírdságú váltdtürvényszékhez három

példányban külünüs folyamodás, melyben a kérésnek türvényes okát ésafolya-

moddnak végrehajtásnáli képviseldjét kijelelni szükséges, az itéletnek vagy

végzésnek hozzá melléklésével benyújtandd; s hogy a türvényszék a kérelmet

türvényesnek találván , a végrehajtást végzés által megrendelni, és annak tel-

jesítését , ha a lefoglalandd vagyon a türvényszéknek helyén van , egyik tür-

vénytudd tagjára bízni, ellenkezd esetben pedig azt átküldd levele által az ille-

td hatóságnál eszküzleni, a végzését pedig a folyamodásnak mind a három pél-

dányára, melyeknek egyike a végrehajtó bírdval vagy hatósággal küzlendd,

felírni küteles. — 6) Hogy a végrehajtás az elmarasztaltnak ingó vagyonaira,

ingatlanokra csak ingóknak nem-létében és átküldd levél által, intézendd; el-

lentállásnak vagy visszafoglalásnak , akármely bírdság teljesítse a végrehajtást,
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helye nem leven. — 3) Abiztositási végrehajtásnak külün kellé-

keirdl: à) Hogy a végrehajtásra kiküldütt egyén a végrehajtató fél által fel-

szdlíttatván, a helyszínére, minden eldre tett bejelentés nélkül, rügtün kimenni,

és a végrehajtást megrendeld végzésnek egyik példányát az ellenfélnek vagy

háznépének átadván, — azon esetet, ha kezest állítana, és a végrehajtató fél

a kezességet, mely három példányban , a feleknek és türvényszéknek számá-

ra, írásba foglalandó, elfogadná, kivéve, — semmi ellenmondásra nem figyel-

ve, a lefoglalandd vagyont magában rejtó szobát, szekrényt stb. , ha felszólítá-

sára meg nem nyitnák, szükség esetében feltüretvén, az üsszeíráshoz fogni, s

azt az üsszeírás aldl ki ncm vettekben mindaddig, míg a végrehajtató fél küve-

telésének teljes biztosítására szükségesnek tartja, ha anyertes félkivánná, be-

csúsüket is használva, folytatni, az így üsszeírt javakat bírói zár alá vetteknek

nyilatkoztatni , a netalán találtató pénzt vag}' drágaságokat nyugtatvány mellett

bírói drizet alá venni , a zár és pecsét alá vehetd egyéb ingókat zár és pecsét

alá helyezni, a másféléket pedig az addsnak, vagy ha az ellenfél benne nem

bíznék, más általa rendelenddnek gondviselésére bízni tartozik, az ily tárgyak

mind az addsnál mind a megbízott személynél oly letételnek tekintetvén, me-

lyeknek szántszándékos megrontása vagy elidegenítése legsiilyosb beszámítású

tolvajság gyanánt fenyítendd. — é) Hogy üsszeírás és zár alá soha sem vétet-

hetnek : a) Az ereklyék és nemzetségi arczképek, foglalásukat azonban oda nem

értve. — /?) A hivatalhoz tartozd tárgyak. — /) A legszükségesb ültüzet és

ágynemúk. — d) Nemesnél a kard , mesterembernél s napszámosnál a legszük

ségesb szerszámok.—«)Egyedúl a férj elleni lefoglalásban a hitvesére és gyer-

mekeikre szabott ruhák, az azoknaknevével jegyzett fehérruhák, és házibútorok,

úgymint az ágy és a mi kizárdlagandésgyermekek által használtatik ; ha pedig

a no ellen vitetik a végrehajtás, mindaz kihagyandd, mi a no tulajdonának be

nem bizonyíttatik. ■— c) Hogy a bejegyzett küzkereseti társaságok a küzüs tárr

gyakbdl kihagyatni semmit se küvetelhetnek ; más egyéb küzüsségben levdk

vagy együtt lakd személyek ellenben azoknak, mik egyenesen csakünhasznála-

tukra szolgálnak, kiadását, és a küzüs tárgyak árábdl a reájok eso részt kiván-

hatják. — d) Hogy ha mi az üsszeírás küzben más tulajdonának állíttatik,

csak akkor veendd üsszeírás alá, ha az elmarasztaltnak helyben levo egyéb va-

gyonában teljes biztosítás nem találtatik, és akkor is az iránta tett észrevétel

megemlítendd, és azonszemély, kiének mondatik, igényeineka váltótürvényszék

eldtt haladék nélkül teendd bebizonyítására útasítandó. — e) Hogy ha ugyan-

azon iddre tübben kivánnának végrehajtást, a végrchajtó bírd által, hakivánják,

az elmarasztaltnak minden ingó javai üsszeírandók, de egyszersmind minden

egye3 végrehajtási végzés bemutatásának ideje pontosan általa feljegyzendd, a

bemutatásnak sora határozandván meg a kielégítési elsdbbséget. —/■) Hogy a

bevégzett üsszeírás, a bírdi személy és üsszeírató által aláírva, a váltótürvény
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széknek , az átküldd levél mellett eszküzlütt pedig a kiküldd tanácsnak vagy

alispánnak, és ezek által ismét a váltdtürvényszéknek beküldendd, mely az

egész munkát végzésbe , — melybe azon esetben, middn a másénak allított

tárgyra nézve az illetd egyén jogát világosan be nem bizonyította , az ¡s, hogy

az ily tárgy csak más elégséges vagyonnak nem-létében veendd árverés alá, be-

iktatandd, —foglalja, és végzését az üsszeírásnak másával együtt, az eredetit

a jegyzdkünyv mellett megtartván, a feleknek kiadja, a végzéssel meg nem

elégedd félnek a feltürvényszékhezi folyamodás szabadon állván , a nélkül még

is, hogy folyamodása a kielégítési végrehajtást, hol annak hëlye van, meggátol-

hatná. — g) Hogy az átkülddlevél általi végrehajtást illetdleg , a végrehajtást

elhatározó végzés, hozatala után 24 ora alatt átkülddlevél mellett két példány-

ban az illetd hatósághoz , jelesúl a királyi vagy elsd bírdságú mezdvárosban la-

kó bármely sorsúak ellen a tanácshoz, mások ellen pedig az alispánhoz elkül-

dendd, kik a megkeresd-levélnek vételétdl számított 24 óra alatt egy tanácsbe-

lit, s illetdleg szolgabírdt a végrehajtással megbízni, a megbízott egyén pedig a

végrehajtás-tétetd félnek felszólításától , a tanácsbeli ugyan 24 óra , a szolga-

bírd pedig legfeljebb négy nap alatt minden egyéb dolgainak félretételével azt

megkezdeni és szakadatlanúl folytatni küteles; mind a megkeresett tanács vagy

alispán, mind az általok kiküldütt egyén a fen kitett rüvid határiddket szoro-

san megtartani , és megbízatásában pontosan eljárni , a halasztás vagy mulasz-

tás által okozott kárnak megtérítése alatt tartozván. —■ h) Hogy az elmarasz-

taltnak ingó javaiban elégséges biztosítást nem találván a végrehajtató fél , azt

annak ingatlan javaiban csak türvényszerú betáblázás által eszküzülheti. — 4)

A kielégítési végrehajtásrdl külünüsen: a) Hogy az azt kivánó

fél által azon esetben ugyan , ha biztosítási végrehajtás eldzte meg , az azt esz-

ktízld hatósághoz, ha pedig az nem eldzte meg, a váltürrényszékhez írott folya

modás nyújtandd , s abban elsd esetben ugyan , az üsszeírást az arra küvetke-

zett végzéssel és megbízottnak nevével együtt hozzá mellékelve, az üsszeírt

javaknak árverés általi eladatása, a másodikban pedig kerelme türvényes alap-

jának bebizonyításával kielégítési végrehajtás kérendd, melyet a megkért ható-

ság, ha a folyamoddnak a kért végrehajtáshozi jogát bebizonyítva látja, végzés

által megrendelni, s azt a biztosítási végrehajtásnál eldadott mód szerint, a má-

sodik esetben mindazáltal az üsszeírásnak eldrebocsátásával teljesíttetni küteles.

— 6) Hogy az árverésre kiküldott bírdi személy által az árverési határnap, mely

városokban vagy elsdbírdságos mezdvárosokban 8, egyébütt 15 napnál hosz-

szabb nem lehet, kitúzendd, és mind a feleknek tudtokra adundd, mind szo-

kott módon küzhírré teendd; megérkezvén pedig a határnap, a kielégítési sum

ma a kültségek hozzáadásával a felek eldtt «isszeszámítandd, és ha a lefog-

lalt készpénz arra nem elégséges, az árverés megkezdendd, az elmarasztaltnak

jogához tartozván azon sort, melyben a zár alá vett ingó javai árverés alá vé
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tessenek , kijelelni , sdt neki az is , hogy azok helyett üssze nem írt más ingó

javakat bocsáthasson árverés alá, megengedve leven, és az árverés, melyrdl

pontos jegyzdkünyv viendo, és melyben a tárgyak készpénz fizetéa mellett a

legtübbet igérdnek minden esctre becsúáruk alatt is oda adanddk, mindaddig,

és pedig az addsnak az üsszeirásban nem foglalt, de mégis másnak részére bírói

zár alá nem vett, ingó javaiban is, folytatandd, míg a bejütt pénzbdl a kielégí-

tési summa az árverési kültségekkel együtt kitelik, a végrehajtató fél addsának

mások elleni küveteléseit átvenni mindaddig, míg más javakat talál, nem tar-

tozván. Végre az árverésnek bevégzése után a nyertes fél kielégítendd, a neta-

lán fenmaradt ingó javak az elmarasztalt félnek visszaadanddk, a kiküldd ha-

tóságnak jelentés teendd, és ha a végrehajtás átküldd-levél mellett türtént,

az a megkért tanács vagy alispán által minden iratokkal együtt a váltótürvény-

székbez beküldendd. — c) Hogy a végrehajtás az addsnak ingatlan javaira is,

ingóknak nem-létében, kiterjeszthetd; de ily esetben azt maga a váltótürvény-

szék nem létesítheti, hanсm mindenkor a polgári illetd bírdság, átküldd-

levél által felszólítva, polgári türvények szeriut teljesíti, az ellentállásnak vagy

visszafoglalásnak ily esetben sem levén helye. — d)Hogyha az elmarasztalt fél

árverés eldtt vagy annak folytában az egész marasztalási summát járulékaival

együtt készpénzben letenné, minden további lépés megszüntetendd. — e)Hogy

külfüldi váltdtürvényszékek itéletei nálunk váltdtürvény szerint csak viszo-

nosság esetében, és abban is csak akkor hajtatnak végre, ha oly keresetek

iránt hozattak, melyek itt is váltdtürvényszék elébe tartoznak. Továbbá, hogy

az ily itéletek a külfüldi türvényszék által a váltófeltürvényszék útján eszkü-

zülhetdk, és hogy a mi váltdtürvényszékeink itéleteinek külfüldün teendd

végrehajtása a magyar udvari cancellaria útján eszküzlendd.

A Il-ik rész XU-ik fejezete a 194—■200-ik §-okban a pe rújításrdl rendeli :

1) Hogy annak csak egyszer, és csak két esetben van helye: a) Ha az elma-

rasztalás a megjelenési napnak vétektelen elmulasztása miatt türtént, és —

b) Ha az eldbbi perben nem használt új bizonyítványok találtatnak. — 2)

Hogy az elsd esetben az csak a megjelenést gátló akadálynak megszúntétdl

legfeljebb 15 nap, a másodikban a váltójogi elévülésnek ideje, vagy az itélet

hozatalától számított 2 év alatt megindítható, és hogy oly fél ellen, kinek el-

marasztalás esetében eldzdi ellen viszkeresete lenne, ha ezen joga már elévúlt,

vagy az iddnek rüvidsége miatt nem használhatd, épen helye nincsen. — 3) Hogy

a pertíjító által a váltdtürvényszéknez kérelemlevél benyújtandd , mely arra a

szerint, mint más keresetek felvételére, határnapot kitúzni, s a feleket kihall-

gatván, a periíjításnak meg vagy meg nem engedésérdl végzést hozni tartozik ,

mely ha megtagadó volna, a feltürvényszékhez felvitethetik ; ellenkezd esetben

pedig az újított per mindenben a rendes türvénykezési eljárás szerint tárgya-

landó, a perújítás azonban a kielégítési végrehajtást nem gátolhatván.

M. TUD. AKAD. ÉVK. —■ IX. 28
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A II-dik rész XIII-dik fejezete a 201—204-dik §-okban a szúnnapokrdl

határozza: 1) Hogy a váltdtürvényszéknél más szúnnapok nincsenek , mint a

vasár- és keresztény latín szertartásszerintiünnepnapok. — 2) Hogy ezen szún

napok minden határiddbe beszámítanddk , és ha a határnap ünncprc esnék , az

e napon használandd perorvoslat a küvetkezd napon megtétethetd.—3)Hogyaz

alperes vallásának ünnepére tett idézés erdtelen , és hogy senki ellen vallása

ünnepén kielégítési végrehajtás nem teljesíttethetik , a biztosítási mindazáltal

szükség esetében abban is megtürténhetvén.

A H-dik rész XlV-dik fejezete a 205—216-dik §-okban a kézhez-szolgál-

tatásrdl rendeli: 1) Hogy az idézés és summás uton hozott elmarasztaló végzés

az alperesnek, ha rendes lakása helyén tartdzkodik, személyesen készbesítendd,

és ha az átadó hiteles személy ót lakásán nem találná, neki a végre irás által

küvetkezó napon egy bizonyos óra kitúzendó, melyben ha jelen nem lenne, az

idézdlevél két tanúnak jelenlétében ajtajára szegezendd, valamint akkor is, ha

arrdl értesíttetnék, hogy hosszabb iddre haztilrdl eltávozott, ezen esetben mind

azáltal annak családja, ügyviseldje vagy cselédei az idézésrdl szóval tudósítan-

ddklevén; a türvényszék pedig, megkapván a kézbesítésrdli jelentést, a tá-

vúllevdnek védelmére, ha megbízott rendes ügyviseldje nem volna, egy gond-

nokot rendelni tartozván, kinek tisztében álland annak igazaira felvigyázni, s

mit védelmére szükségesnek látand, — az ellene felhozott tett dolgoknak puszta

tagadása mégis a perfolyamát nem hátráltathatván, — eldadni, és ha bebizonyít-

hatja, hogy védencze nem a pernek kikerülése végett távozott el, részére ha-

lasztást kérni; melyet a türvényszék egyszer nem csak képes, hanem küteles is

egy kürülmények szerint mérséklendd határiddre végzés által megengedni, an

nak lefolytával azonban a per minden esetre tárgyalás alá veendd levén. — 2)

Hogy egy kereseti lcvélben tübb személy kerestetvén, a mindegyiknek kézbe-

sítendd idézési végzésben, melyben amegjelenési határiddnek kiszabásánál min-

dig a legtávolabb lakd veendd tekintetbe, az megérintendd: hogy míg ügyvé-

deiket ki nem nevezendik, minden perbeli határozatok az elsd panaszlotthoz ,

vagy távtfl létében hívatalból kinevezett gondnokához íbgnak intéztetni. — 3)

Hogy ha az idézenddnek tartdzkodása nem tudatik, vagy elszükése méltán gya-

níttatik, az idézés a váltótürvényszéknck kapuira szegezendd, s a hazai bírla-

pokban háiomszor kihirdetendó , és ha erre a határnapon sem maga meg nem

jelenne, sem ügyviseldt nem rendelne, neki gondnok adandd; a külfüldün

lakd panaszlottnak pedig az idézési végzés a magyar udvari cancellária útján,

és a magyar tengermelléken a kormányszék által eszküzlendd, ily esetben a vég-

zésben az is kiteendd levén, hogy ha a kitúzütt iddre válasz nem érkezend, az

idézés hái■omszor a türvényszék által kitúzendd hírlapokba iktattatni, és azután

kézbesítettnek tekintetni fog. — 4) Hogy a kézbesítés , ha az alperes a váltd-

türvényszék helyén lakik, annak hites szolgája által teljesíttetik ; ha másutt, a
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királyi vag}" más rendes tanácsú városi bármely sorsú lakosokra nézve az illetd

tanács, egyebekre nézve pedig az alispán átküldd-levél által annak eszküzlésére

felszdlíttatik , ezek pedig az idézésnek átadását türvény szerint meghatalmazott

hiteles személy által haladék nélkül teljesíttetni kütelesek. Továbbá, hogy a

magyar tengermellékben a kézbesítés, ■—■ kivéve a vinodoli uradalmat, bol azt

a kormányszéki biztos vagy kastélynagyi bívatal átküldd-levél nélkül is telje-

síti, — szinte a váltótürvényszéki szolgák által teendd. — 5) Hogy minden

egyéb végzésnek vagy batározatnak kézbesítése szinte ezen személyek által tel-

jesítendd ugyan , de azok a tuddsítandd egyén háznépének, vagy ügyviseldjé-

nek is átadhatók. —■ 6) Hogy a kézbesítd a miképen türtént kézbesítésrdl híva-

talos jelentését haladék nélkül az dt kikülddnek beadni, az átkülddlevél mel-

lett tett kézbesítésekben pedig az illetd tanárs vagy alispán azt a váltótürvény-

széknek azonnal beküldeni küteles.

A II-dik rész XV-dik fejezete a 217—228-dik §-okban a váltóügyvédek-

rdl rendeli: 1) Hogy az, ki ügyét személyesen vinni nem akarja, meghatalma-

zottat , vagy ügyvédet rendelni küteles. — 2) Hogy ügyvédet, valamint megha-

talmaznttat is egyes ügyekie nézve, rendelni maganos pecsét alatt is lehet, a

rendeldnek aláinísa azonban az ügyvedi rendelésben ugyanakkor, ha a rende-

lünek aláirási czíme a váltótürvényszéknél bejegyezve nincsen, két tanú, a meg-

batalmazásban pedig minden esetre vagy 2 váltdtürvényszéki bírd, vagy sz. kir.

városokban a bird és jegyzd, megyékben pedig a türvényes-bizonyság által hi-

telesítendd levén. — 3) Hogy váltdtürvényszéki ügyvéd csak az lehet, ki a

váltófeltürvényszék eldtt rendes ügyvédi oklevelét bemutatván, az eldtt magát a

váltójogból szd- és írásbeli vizsgálat alá vetette, s attdl bizonyság-Ievelet nyert,

és azzal magát az illetd váltótürvényszéknél bejelentette. — 4) Hogy a váltó-

ügyvédek azon kiváltsággal bírnak, miszerint számuk azonegy türvényszék-

nél négyet meghaladván , távúllevdknek gondnokává csak dk rendeltethetnek ;

hogyha pedig váltóügyekben már 3 évig szolgáltak, a türvény széknek ajánla-

tára a feltürvényszék által váltójegyzdkké neveztethetnek, s óvásfelvételekre

felhatalmazd levelet nyerhetnek, melybe nevük és hívataluk kürülírásával el-

látott hívatalos pecsétjük beiktattatik. — 5) Hogy a váltóügyvéd ugyanazon

perben mind a két félnek sem egyszerre sem egymás után nem szolgálhat, s

hogy szolgálatát felének csak váltótürvényszék eldtt mondhatja fel , és felmon-

dása után is azt három hónapig védni küteles. — 6) Hogy az ügyvédnek mun-

kadíja minden perben , akár megnyerte, akár elvesztette azt, a türvényszék

által a végitéletben mindig meghatározandd, és ezen itélet neki váltókeresetre

váltólevél gyanánt alkalmas. — 7) Hogy ügyviédet vizsgálat alá a finmei kor-

mányszék is vehet, sdt a pesti feltürvényszék által megvizsgált ügyvédek is, ha

ott ügyészkedni akarnak, magokat az eldtt a kereskedési és tengerügyelési tür-

vények- és szokásokbdl vizsgálat alá vetni kütelesek.

28*
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A II-d¡k rész XVI-dik fejezete az 1—18-dik §-okban a váltdtürvényszéki

díjszabásrdl rendeli : I. A bírói díjakról: 1) Hogy a türvénykezésen kivü-

lieket illetdleg: a) az egyes személy czímének, vagy a czímvezetdnek bejegy-

zéséért 2 forint, — 6) a társaság czíméért, ha csak két tagból áll is a társaság,

valamint a küzkereseti társaság szerzddéséért is 6 forint, — с) a lemásolásért

minden 28 sorú laptdl 4 krajczár, a hitelesítésért pedig 30 kr. és azontúl, ha

tübb ívbdl áll, minden lapért 3 kr., — d) az aláirásnak türvényszék aláírásával és

pecsétéveli hitelesítéséért 30 kr., — e) a kereskeddi künyv hitelesítéséért min

den száz laptói 3 forint, —/) a számvitel kivonatáért 2 forint, g) a kereskedô

vagy gyártó neje bozományának és jegyajándékának bejegyzéséért 6 for., —

К) az óvásnak küzlését megrendeld végzésért 12 kr., az azt átküldd levélért

40 kr., s kézhez szolgáltatásáért 10 kr., —■ t) a váltójegyzdi oklevél kiadásáért

5 forint jár. — 2) Hogy a türvénykezési díjakat illetdleg : a) minden kézbesí-

tésért, és az idézésnek türvényszék kapujára szegezéséért 10 kr., annak hírlapba

iktatásáért pedig 40 kr., — 6) a türvényszék eldtti egyezéséért 1 forint, — с) a

per érdemét illetô végzésért 40 kr. , a határidd-elhalasztást illetdért 30 kr. , a

végrehajtást megrendeldért 40 kr. , s minden másféléért 12 kr. , — d) az ité-

letért 8 forint, — e) a hit-letételért 1 for. és ha tübben volnának egyszerre eske-

tendök 2 for., —•/) tamiknak vagy mtïértoknek megrendeléséért , a kézbesí-

tésnek díjántúl, 40 kr. , — g) a végrehajtás végetti üsszeírásért 1 for., az arrdl

szóló jelentésért, és az az iránti végzésért 2 for. , — A) a végrehajtási eladásért

minden száztdl 1 for. , ■—• á) a bírdi kiküldetésben bírdi személy által félnapnál

tovább ¡eltültütt minden napért 2 for. és — f) a váltófeltürvényszéki itéletért

16 forint jár. — 3) Hogy mindezen bírdi díjak a türvényszéket magát illetik,

s kiaddjának,' ki azokrdl számolni küteles, kezébe fizetenddk. — 4) Hogy az

1-sd szám alatt érdeklett másolatokétt a díjak eldre lefizetenddk , kivéve ha át-

küldd-levél mellett szólíttatnék fel ily eljárásra a váltdtürvényszék, mely esetben

a felszólító hatóság azoknak tudtára adásával baladék nélküli behajtásukra és be-

küldésükre felszólítandd. — 5) Hogy a 2-dik szám alatti o—g betúk alatti tür

vénykezési díjakat, — kivéve az itéletekért, és a per érdemét vagy határidd

elhalasztását érdekld végzésekért járdkat, melyeket mindegyik fél külün letenni

küteles, — az tartozik fizetni, kinek kérelmére az eljarás türtént , az oly sze-

gény mindazáltal, kinek egész értéke 200 forintot nem ér, ha azt hiteles bízo-

nyítványnyal bemutatja, díjfizetés alól felmentve levén.— 6) Hogy a vesztes fél

a nyertes fél által fizetett díjakat , valamint a szegénynek elengedetteket is ki-

elégítni küteles. — 7) Hogy a 2-dik szám alatt eldsorolt türvénykezési díjak-

érta félnek ügyvéde, —kivévén"a távúllev dnek hívatalból kirendeltgondnokát,

— kezeskedik, s ngyanazért ha a díj tüstént le nem fizettetik, az eljárás ugyan

el nem halasztandd, de ha a díj nyolcz nap alatt le nem fizettetnék, a türvény

szék által az ügyvéd ellen végrehajtás intézendd, fenmaradván az ügyvédnek
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váltótürvényszék eldtti viszkeresete , és ezen haladék nélküli végrehajtásnak

egy évután, ha addig a díjak be nem hajtattak, helye nem levén, hanem

úgy, mint minden egyéb küvetelés az addsnak rendes bírdsága eldtt beperlendd

levén. — 8) Hogy a magát türvényellenes díjaknak felszámításával terheltnek

érezd, a váltótürvényszéknél panaszt tehet, sdt ha annak végzésében sem nyu-

godnék meg , azt folyamodás útján a feltürvényszékhez is felviheti. — II. A

nem bírdi díjakról: 1) Hogy a múértóknek fizetendd bér, az általok teen-

dd vizsgálatra szükséges , s a kihallgatásukat kérd fél által eldlegezendd ktadá-

sok, és a tanúknak keresetük elmulasztásáért ugyanaz által adandd kárpdtlás, a

bírdság által a kürülményeknek tekintetbe vételével meghatározandók.— 2) Hogy

a letétnek drzéséért azon türvényszéknek vagy hatdsági személynek , mely azt

felelet terhe alatt drzi, a letett készpénznek, és letett drágaságoknál a biztosí-

tandd summának hatvanadrésze, a letett küzhiteli kütelezvényeknél vagy vál-

tóknál pedig a letett summának egy negyed százaléka jár , és míg a díj le nem

fizettetett, drzdje a letétet kiadni nem küteles. — 4)Hogy a megyei, királyi vagy

mezdvárosi , váltótürvényszék általi felszdlítás mellett eljárd , tisztviseldknek

a szokott napidíj jár, és az az illetó fél által fizetendd. — Végúl, hogy a fiumei

váltótürvényszéket illetóleg, az annál gyakorlatban levd eddigi díjazás, a díjak

behajtásának és kezelésének módjával együtt, továbbra is megtartandó.

A 16-dik ágazat, mely négy fejezetben a kereskeddkrdl rendelkezik.

Jelesúl:

Az I-sd fejezetben a kereskedésnek kezdetérdl rendeli: 1) Hogy kereske-

dést küvetkezdk nem nyithatnak: à) kik 20-dik évüket el nem érték, — 6)bár-

mily vallásbeli papok és szerzetesek, — с) a valdságos.szolgálatban levd kato-

nák, — d) az alkuszok, s kik csddületi bírdságnak itélete által rendes keres-

kedés úzésétól eltiltattak , vagy csalási búnok miatt megfenyíttettek , vala-

mint az ezen pont alattiaknak feleségeik sem , — e) kik elmebeli fogyatkozá-

saik miatt türvényes gondviselés alatt állanak, végre —/) a türvényhozásnak

további rendelkezéséig a szabad kir. városokban azok , kik azokban eddig ke-

reskedést nem nyithattak. — 2) Hogy türvény eldtt rendes kereskeddnek csak

az tartatik, ki kereskedési czímét bejegyezteti , s kereskedésérdl rendes küny-

veket vezet. — 3) Hogy a kereskedési czímnek bejegyzése vagy váltótOrvény-

széknél vagy az illetó királyi vagy elsd bírdságú mezdvárosi tanácsnál , s il

letóleg vármegyénél türténhetik, a vàltótürvényszéknél ngyan a váltójog II-dik

része 3-dik fejezetében eldadott mód szerint, a türvényhatóságoknál pedig kü-

vetkezdleg: a bejegyeztetni kivánd által e végbdl az illetó tanácshoz vagy vár-

megyei gyúléshez folyamodás benyújtandd , és abban a kereskedésnek általa

úzendd ága, és azon czím, mely alatt azt folytatni akarja, megncvezendd; mire

a küzgyúlés vagy tanács dt, ha a kereskedéstól dt kizárd semmi ok fen nem

forog, mint rendes kereskeddt bejegyzi, s arrdl neki hiteles bizonyítványt
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ad, és annak másolatát országszerte teendd kihirdetés végett a helytartdtanács-

hoz beküldi. — 4) Hogy saját váltónak kiadására képességet csak a váltdtür-

vényszéknél tett bejegyzés szúl. — 5) Hogyha a kereskedd felesége hozományának

hitbérének , és jegyajándékának csddület esetére elsdbbséget szerczni kiván ,

ha bejegyeztetésekor már házas , annak mennyiségét akkor mindjárt , ha pedig

késdbben házasodnék meg, bat hónap alatt az egybekelés után, ha végre a ho-

zomány az üsszekelés után jone kezéhez, azonnal ugyanazon hatóságnál két

példányban irásban beadni, és bejegyeztetéséért, mely végzés alakjaban a va-

gyonnak summájával együtt mind a két példányra a hatóság által feljegyzendd,

esedezni tartozik , a folyamodásnak egyik példánya a kereskedd nejének kia-

dandd, a másik abetáblázásijegyzdkünyvmellett megtartandó levén. — 6) Hogy

a ldporral és méreggel úzütt kereskedés iránt a fenálló rendeletek továbbra is

fenhagyatnak.

A II-dik fejezet a kereskedd! künyvekrdl határozza: 1) Hogy azon keres-

keddi künyvek, melyek a kereskedési czímet bejegyzd hatóságoknál a váltójog

II-dik részc 8-dik fejezetében eldadott mód szerint türvényesíttettek , ha az

ugyanott kijelelt módon vitetnek, minden polgári bírdságok eldtt, a váltdtür-

vényszéknél türvényesítettek pedig a váltdtürvényszékek eldtt is, a künyvvivd

ellen ugyan teljes, mások ellen pedig félprdbát tesznek , mely a künyv tiilajdo-

nosának vagy vezetdjének az iránt letett pdtló esküje által, hogy tudtára a

számvitelben megjelend minden tétel mindjogczímére mind mennyiségére nézve

helyes, teljes bebizonyításra emeltetik.— 2) Hogy a rendesen vezetett künyvek

kereskeddk küzt ügyeiknek minden kürülményeik iránt bizonyítnak, be nem

jegyzett kereskeddk cllen pedig csak az árúk eladásának idejére, mennyi- és

mindségükre, és azon iddre nézve, mely alatt a fizetésnek türtéimie kellett; a

küvetelésnek valóságára nézve, ha tagadtatnék, a kereskedd az árúknak meg-

rendelését vagy a vevdnek kezéhez jutását máskép küteles leven bebizonyít-

ni. — 3) Hogy a kereskeddi künyvek védelemre mindig bebizonyító erejúek ,

megtámadásra ellenben csak másfél évig; ha azonban a kereskedd számviteli

kivonatát a váltójog II-dik részének 8-dik fejezete szerint meghitelesíttette, há-

rom évig megtámadásra is használhatók; ha pedig keresetlevelét az arra szol-

gáló egy és fél év alatt az illetd bírdságnál benyiíjtotta, vagy a számviteli kivo-

natot az addsaláírta, bizonyító erejük továbbra is fenmarad. —"4) Hogy minden

kereskedd küteles minden évben kereskedési mérlegét megkészítni, vagyisegész

küvetelési és tartozási állapotját summásan bejegyezni. — 5) Hogy azok, kik

a jelen türvény eldtt már kereskedési úztek , e türvénynek kihírdetésétdl hat

hdnap alatt magokat vagy valamely váltdtürvényszéknél vagy az illetd hatóság-

nál bejegyeztetni, s künyveiket türvényesíttetni és azokat a váltójognak szabályai

szerint vezetni tartoznak , máskép rendes kereskeddknek ne tekintessenek , s

künyveik bizonyító erd nélküliek legyenek. — 6) Hogy a kereskedést csak vá
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sáron, sátorban, vagy házalva úzdk bizonyító erejúkünyveketnem vihetnek. —

7) Hogy ellenben a gyárosoknak, gyógyszerészeknek, és mesterembereknek

künyveik is bizonyítd erejúek , ha az illetd hatóságnál a fenebbiek szerint tür-

vényesíttettek , és rendesen vitetnek.

A Ill-dik fejezet a kereskedés fenállásánáli külcsünüs jogviszonyokrdl ren-

deli: 1) A kereskeddt és segédszemélyzetét illetdleg: à) Hogy a kereskeddnek

egy részrdl ugyan joga v an segédszemélyzetétdl hú , becsületes és szorgalmas

magaviseleret , és minden kereskedést illetd, türvénybc nem ütküzd, parancsa

iránt puntos engedelmességet, a künyvvezetdtdl külünüsen minden kereskedési

ügyek fülütti szigorú felvigyázást, azoknak pontos künyvbeiktatását, s az általa

bejegyzett tételek helyessége iránt a pdtld eskünek letételét, szolgálatának

megszúnte után is, küvetelni; más részrdl pedig küteles a kereskedd, tanítvány-

nak ugyan küzünséges tartást, lakást, ültüzetet, orvosi ápolást, s az illetd ke-

reskedésnek minden ágaiban, külünüsen a künyvvitelben tanítást, és middn a

szolgálatot elhagyja, igazságos tanúlevelet, a kereskedési segédnek pedig kü-

zünséges tartást, lakást, s belybeli kürûlményekhez mért havonkénti pontos

fizetést és szolgálati igaz bizonyítványt adni. — 6) Hogy a szolgálatból elbo-

csátás vagy kilépés szabályként a fontosb foglalkozású segédeknél ugyan csak

négy, egyebeknél vagy tanítványoknál pedig két hónapos felmondás után

türténhetik , s a szolgálatnak rügtüni megszüntetése bérének az egész fel-

mondási iddrei kifizetése nélkül a kereskedd részérdl csak akkor szabados ,

ha a segéd lníségtelenséget vagy más nagy kütelességsértést küvet el, avagy

szükséges ismeretekkel épen nem bír; a segéd részérdl pedig akkor, ha a ke

reskedd irántai kütelcsségét megtartani nem akarja; mely esetben egyszersmind

az egész felmondási iddrei kielégítést is küvetelheti. — c) Hogy a szolgálatot a

csddület is megszünteti, azonban a felmondási iddig valamint a segéd bérét a

csddületi tümegbdl küvetelheti, iígy viszont a tümeg gondnoka tdle szolgálatá

nak folytatását megkivánbatja. — d) Hogy a kereskedd és segéd küzütti akár

viszonyos tartozások , akár bér nem fizetés iránti panaszok a királyi vagy elsd

bírrfságú mezdvárosi tanács, s illetdleg járásbeli szolgabírd által szdbeli summás

eljárás mellett itélenddk, s az itélet legfeljebb harmadnapon végrebajtandó, a

meg nem nyugvd félnek birtokon kivúl a rendes per útja fenmaradván, —-

é) Hogy oly helyeken, hol a kereskeddi kar nagyobb , a helybeli hatóság az ily

panaszoknak elintézésére a kereskeddk küzdl három küztekintetú tagot nevez-

het; de egyszersmind azoknak itéletét, ha szükséges, rügtün végrehajtani kü

teles is, ezeknek itéletétdl is a rendespernek útja birtokon kivúl fenhagyat-

ván. — 2) Az árúrendelést illetdleg, hogy a kereskedd árúrendelést tévén, ha

az alkalmat, mely által a megrendelt árúkat magához küldetni kivánja, meg-

nevezte, az árúknak minden azon iddpont után, melyben azok azon alkalom-

nak átadatnak , türtént károsodásit viselni küteles ; ellenkezd esetben pedig az
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átküldés az eladdnak veszélyére türténik, és hogy a kétséges értelmú megren-

delést az elküldd kereskedd az d helyebeli szokás szerint magyarázhatja. —

3) Az árúknak bizományba vételét és a kereskedési díjt illetdleg : a) Hogy a

bizományos az általa eladutt ily árúknak áráért, ha más kikütés nem türtént,

úgy küteles felelni, mintba d maga volna a vevd, és hogy mindert esetrc az el-

adási számolását a megbízóval küzleni; és ha azárúkat bizonyos jegyek szerint

vette át, az eladott árúknak jegyeit neki bejelenteni küteles. — 6) Hogy az

árjegyzék mellett átadott árúkat azon ahíl el nem adhatja, s ha ezt tenné, a hi-

ányért felelds. — c) Hogy a bizomány akármelyik részrdl felmondatván , a bi

zományos az árúkból semmit tübbé el nem adhat. — d) Hogy a bizományos-

nak a bizományi árúkra a megbízó elleni akár váltdi akár küzünséges jogi kü-

vetelésének erejéig zálogjoga van , s azt csddület esetében a csddületi türvény

szerint valósíthatja. — e) Hogy a bizományos, ha szerzddés által más határozva

nincsen, az eladott árúkból bejütt pénzbdl magának a bizomány miatt tett pénz-

beli kültségeit, s eldlegezéseinek száztól-hatos kamatján túl eladásidíj (Provision)

fejében 5, sdt ha az eladásipénzdrtkereskedik, 6 százalékot felrdhat. —f) Hogy

egyéb kereskeddi ügyekben a kezeskedési díj az ügyre fordított fáradság, fele-

Idsség és a megkivántatott iddhüz képest Y¡—2 százalékot teszen. — 4) Az árii-

szállítások (Spedition) iránt : a) Az elsd átküldd az árúkat jól elhelyezni , s ha-

tósági bizonyítványnyalellátottfuvarosrabízni, és magát az elküldésnek rendes

teljesítésérdl oklcvelekkel ellátni, az pedig, ki azokat további szállítás végett

átveszi (Spediteur), az átvételnél azt, vajjon a begüngyülés sértetlen-e, meg-

vizsgálni, és ha azt sértve és az árúkat károsítva találná, a kárnak megvizsgá-

lása végett a helybeli hatósághoz, — mely a jeíen nem levd fél érdekeinek fen-

tartására gondnokot rendelvén , a kárt két ahoz értdnek jelenlétében megvizs-

gálni, vizsgálatának eredményérdl jegyzdkünyvet vinni, és annak másola-

tát az esedezd átszállítdnak kiadni tartozik , — folyamodni , az árúkat pedig

újonan elhelyezni, s ha a sértés a fuvarosnak hibájából türtént, más fuvarost

szerezvén, legrüvidebb idd alatt tovább szállítni küteles, minden gondatlansága

vagy mulasztása által okozott kárért felelni tartozván. — b) Hogy oly árúknak

átszállításánál, melyek begüngyülés nélkül tovább nem küldhetdk, abegüngyülés-

ért külünüs kikütés nélkül semmifizetés semjár. — 5) A kereskeddi segédekha-

tásának kürérdh o) Hogy minden segéd a szolgálatja kürébe tartozúkban a kereske

dd felhatalmazottjának tekintendd, így példáúl a részleti eladásra fordított segéd

az árúnak ára iránt alkudozhatik, azt felveheti, és nyugtatványozharja; arra el-

lenben, hogy annak nevében a kereskeddi levelezéseket s jegyzékeket aláírhas-

sa, és minden kereskedési ügyeit vihesse, czímvezetési felhatalmazás (Firma

j>er Procura) szükséges, melynek az illetd megyei vagy városi türvényhatóság-

nál , vagy ha a czímvezetdnek hatása váltóknak aláirására is kiterjesztetni ki-

vántatik, váltótürvényszéknél a váltójog II. r. 3-dik fejezetének rendelése sze
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rint türténnie kell. — 6) Hogy ha a kereskedd segédének rendszerinti hatás-

kürét rendkivúleg megszorítja, az a harmadiknak igazait meg nem sértheti , ha

csak a megszorítást nekie tudtára nem adta. — 6) Az árúk árának leñzetésérdl:

a) Hogy adásvevésben a vételpénz, ha a fizetésnek ideje iránt külünüs szerzd-

dés nem küttetett, tüstént kifizetendd. — 6) Hogy a súly szerinti adásvevés

ben a teljes súlytól a begüngyülésnek , ha levétethetik , valóságos , ha nem , a

helybeli szokás szerint meghatározandd valdszinú súlya (Tara) levonandd. —

c) Hogy a kereskeddk, gyártók, gyógyszerészek, mesteremberek, és küzkereti

társaságok küzt foglalkozásukból eredett adásvevés küvetkezésében bár mily

magasan kikütütt kamatok vagy díjak uzsorának nem tekinthetók, és hogymind-

ezek azon év végétól, melyben a tartozás eredett, annak lefizetéséig száztól ha

tos kamatot, ha kikütve nem volt is, vehetnek.

A IV-dik fejezet a kereskedési jognak megszúnése iránt küvetkezdket ha-

tározza: 1) Hogy a kereskeddijog megszúnik a kereskeddnek — a) halála, —

A) kereskedés-úzéssel meg nem férd rendbe lépése, — c) csddület alá kerülése,

és — d) csalási bún miatti megfenyítése által. —• 2) Hogy a két elsd esetben a

kereskedés, ha az ürüküsük azt folytatni nem kivánják, teljes rendbe hozandd

(Stralziren), vagyis a függd kereskedési ügyek bevégzenddk a nélkül, hogyújak

kezdessenek, a meglevd árúk eladandók, és a hitelezdk kielégítenddk , az ezen

foglalkozással az ürüküsük által megbízott aláirási czímvezetó (Stralzio Fir-

mant) türvény eldtt úgy levén tekintendd, mintha a kereskedd által azzal meg-

bízatott volna. — 3) Hogy csddület esetében a tümegnek szabadságában áll

a kereskedést az árúknak teljes eladásáig folytatni , és azokat árverés útján el-

adatni, de a bejütt pénz mindig a csodületi tümegbe adandó. — 4) Hogy a je-

len türvény rendelete a magyar tengermellékre is kiterjesztetik , az azzal nem

ellenkezd ottani kereskeddi rendszabályok és szokások azonban továbbra is

meghagyatván.

A 17-dik ágazat, mely a gyárok jogviszonyairdl rendeli: 1) Hogy a ki ke-

reskedésre , az gyárfelállításra is képes , sdt gyárt az egyházi akár egyes sze-

mélyek akár testületek, vagy katonai szolgálatban levdk is állíthatnak, ha in-

gatlan vagyonnal bírnak, annak egyes részletébeni vezérlésére azonban aláirási

czimvezetót nevezni tartozván. — 2) Hogy a gyártónak künyvei is félprdbát

tevdk, ha a kereskeddkrdl eldadott mdd szerint türvényesíttettek, és úgy vitet-

tek. — 3) Hogy a gyártónak felesége is, ha hozományának , hitbérének, és

jegyajándékának csddület esetére biztosítást szerezni kiván, azokat a kereske

ddk modjára bejegyeztetni küteles. — 4) Hogy a gyártó intézetében bármely

mesterséget iízd munkásokat alkalmazhat. — 5) Hogy 12 évet nem ért gyer-

mekeket egészségüknek ártalmas , vagy testi kifejlddésüket gátld munkákra al-

kalmazni, és 16 évet meg nem haladdkat 9 dránál tovább dolgoztatni tilos, sdt

M. TUD. AK.AD. ÉVK. IX. 29
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ezen 9 órai munka is egy órányi nyugidd által félbeszakasztandd. — 6) Hogy

a kereskeddk és személyzetük küzütti viszonyokrdl hozott rendeletek a gyár-

tókra is kiterjednek azon külünbséggel, hogy a küzünséges munkásoknak bére

minden héten kifizetendd, s azoknál és a mesterlegényeknél a felmondási idd,

ha az iránt külünüs szerzddés nem küttetett, csak 8 napot teszen. — 7) Hogy

a gyártási munkához szükséges épületek katona szállásadástól mentek. — 8)

Hogy a gyártó gyármúveit mind gyárában , mind külün boltban , a hol akarja ,

nagyban vagy részletesen árulhatja, raktárt szabadon nyithat, s a türvénynek

a kereskeddkrdl és kereskedésrdl szóló rendeletei a gyárimíveknek akár maga a

gyártd akár küzbenjárd személy általi eladásaira is kiterjednek. — 9) Hogy a

csddületi tümegnek gyároknál is szabad a gyártást és eladást addig folytatni ,

míg minden meglevd anyagszer fel nem dolgoztatik, és el nem adatik.

A 18-dik ágazat a küzkereseti-társaságoknak jogviszonyairdl szól. Jelesúl:

Az I-sd fejezet a küzkereseti-társaságokat szoros értelembeliekre, melyek-

nek tagjai a társasági czímben nyilván vagy e szavak által „és társuk" benfog-

lalvavannak, és részvénytársaságokra, melyekben nincsenek, osztja, és eMadja:

hogy amazokban a társaságnak külsd személyekkel kütütt szerzddéseire nézve

minden egyes tag egész vagyonával , emezekben pedig csak a részvényért fize-

tett pénzével van kütelezve. Továbbá, hogy a szoros értelembeni küzkerese-

ti-társaságok is vehetnek kül vagyis oly tagokat fel, kik csak bizonyos befize-

tést, a türvényesnél nagyobb kamatnak kikütése mellett a társaságnak ügyeire

befolyás nélkül tesznek veszélyre, és hogy az ily kültagok sincsenek a társa-

ság tartozásaiért egyéb vagyonukkal lekütelezve.

A Il-dik fejezet a szoros értelembeli küzkereseti-társaságokrdl küvetkezd-

ketrendeli: 1) Hogy ilyennek tagja, az alkuszokon, csalási búnükért megfenyí-

tetteken, bírdi itélet által kereskedés-úzéstól eltiltott bukottakon, és mindezek-

nek feleségeiken kivül, akárki lehet, ki magára váltókütelezést vállalhat, s

hogy ha türvény által kizárt személy vétetnék fel , a társaság bejegyzett társa

ságnak jogaival nem bír. — 2) Hogy az ily társaságok váltóképességgel és hite

les künyvekkel csak úgy bírhatnak, ha írott szerzddést kütüttek, s azt váltóttir-

vényszéknél bejegyeztették, künyveiket pedig ugyanott meghitelesíttetvén, a tür

vény kivánata szerint viszik. — 3) Hogy a társasági tagoknak feleségeik küve-

teléseiket csód esetére azonmódonbiztosíthatják, mikép a kereskeddk- és gyár-

tókéi. — 4) Hogy a társasági - szerzddésbe küvetkezd pontok foglalanddk : a)

A társaságba álló személyek megnevezése. —- 6) A társaság czéljának szoros

meghatározása. — c) Annak szinte szoros kijelülése, mivel s mikép tartozzék

mindenik tag a küzczélhoz járúlni. — d) Mely ido alatt legyen a tartozás telje-

sítendd. — é) A mindenik tag által felvállalandó munka. — /) Ügyeiknek ki

által teendd vezérlete, a fontosabbak elintézésének mddja, s a czímvezetdnek, ha
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szükséges, kinevezése. — g) A. számadások tételének es vizsgálatának , a nye

reség felosztásának ideje és módja. — K) Azon viszonyoknak meghatározása,

melyeknél fogva egyes tag kiléphet, vagy kilépésre kényszerittethetik. —■ 0 A

társaság értéke felosztásának módja , ha egyes tag kilép , vagy a társaság fel-

oszlik. —• 5) Hogy a mennyire a társasági-szerzddésben az itt eldadott pontok

iránt rendelkezés nem tétetett volna, e küvetkezdk szolgáljanak szabályúl : я) А

társaságnak miliclen tagjától, a külsdket oda nem értve, egyenld járúlmány és

egyenld munkásság küvetelhetd. —• b) A társaságnak tagjai annak czéljával el-

lenkezd ügyeket nem vihetnek. — c) A társasági küzünséges ügyeknek elinté-

zésére mindenik tag az ügynek kijelelése mellett meghivandd, s azokban a meg-

jelendknek valdságos tübbsége határoz, a fontosabb ügyekben mindazáltal,

melyek t. i. a szerzddésben ki nem kütütt járúlmányokat, új tagoknak felvéte-

lét, külcsünvételt, aláirási czímvezetést, vagy az alapszerzdddknek és alaptó-

kének akármily veszélyeztetését érdeklik , minden tagnak jelenléte és egyet-

értése szükséges. — d) Az aláirási czímvezetó külünüs meghatalmazás nélküli

tetteiért a társaságnak felelds ; a társaság azonban az általa tett szerzddést vagy

kereskeddi ügyet megtartani küteles. —• e) A nyereség felosztása egy évet

meg nem haladd iddre kütütt társaságnál ezen iddnek elmúltával, hosszabb iddre

kütüttnél a szerzddés kütése napjától számított minden évnek végén teendd, s

a nyereség a tagok küzt járúlmányaiknak arányában felosztandd. —/) Minden

tag megvizsgálhatja a számadásokat és kexeskedési künyveket , és a tí, bbi ta

gok irányában csak járúlmányának aránya szerint küteleztetik. — g.) A társa

ság jogviszonya a segédszemélyzete és a vele kereskedési kapcsolatban levdk

iránt a kereskeddkrdl eldadott türvények szerint határozandd meg, azon kü-

lünbséggel : hogy mindig nem egyes tag, hanem az egész társaság az egyik szer-

zddd fél, s hogy ngyanazért az addsságoknak felmondása, a társaság számára

teendd fizetéseknek felvétele, s azoknak nyngtatványozása mindenkor csak az

egész társaság vagy annak meghatalmazottja által tétethetnek érvényesen; a

társaság addsságát ellenben mindenik egyes tag is szabadon megfizetheti. —

h) A társasági ügyeknek vezérletével megbízott tagok ezen tulajdonságukban a

társaság irányában úgy tekintenddk , mint más segédszemélyek. — *) Ha új tag

vétetik a társaságba, azzal külün szerzddés kütendd, és az szinte a váltótür-

vényszéknél a társaságnak alapszerzddésérei hívatkozással bejegyzendd, s az

alapszerzddésre az új tagnak szerzddése jegyzdkünyvi számával együtt feliran-

dd, az új tagnak jogai és küteleztetései, ha szorosb meghatározás nélkül állott

a társaságba , a régi tagokéival egyenldk leendvén. — 6) Hogy ha kültagokat

veszen be a társaság, azokkal is írott szerzddés, melyet mégisbejegyeztetninem

szükséges, kütendd; melyben ha magokat arra kütelezik, hogy csddület ese-

tére járúlmányaikra nézve a társaság hitelezdinekelsdbbséget engednek, és hogy

azon hitelezdket, kiknek küveteléseik a társasággali üsszeküttetésük alatt kelet

29*
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kezett, a társaságból kiléptük után is tdkéjüknek erejéig két évig, a mennyiben a

társaságnak rendes tagjaitól kielégítést nem nyertek , kielégítik , magoknak tô-

kéiktdl a türvényes kamatnál nagyobbat is, uzsoráskodás büntetésétdli fé*

lelem nélkül szabadon kiküthetnek, melyek, ha a szerzddésben más rendel-

kezés nem türtént, félévenként, és pedig még akkoris, ha a beltagok sem-

mit sem nyertek , vagy épen veszteséget szenvedtek , fizetenddk , a beltagok a

kültagnak befizetett tókéjéért és kamataiért minden vagyonaikkal és mind-

jájan egymásért felelostik leven. Továbbá, hogy a kültagnak beléptekor a tár-

saság küvetelési és tartozási állapotjának világos jegyzéke , külünüsen a kül-

tagoktól addiglan felvett tókék mennyiségének kijelelésével , hamisítás bün-

tetése alatt, valóságában eldterjesztendô, s hogy a kültag, habar a társaságnak

vezérletére befolyással nem bír , a számadásokat és küuyveket mégis megvizs-

gálhatja, s a segédszemélyekre felvigyázhat. — 7) Hogy az, kinek bejegyzett

küzkereseti társaság ellen küvetelése van, azt, habár nemváltóból eredd is, akár

a beltagok ellen egyetemben, akár egyestag ellen keresheti, s egyik tagelleni ke-

resetétól elállván, azt más tag ellen intézheti, kültag ellen azonban azt sikeresen

csak akkor és anny iban, mikor és a mennyiben a beltagoktól kielégítést per és

végrehajtás útján nem talált, s csak járulmányának erejéig, és a mennyire azt a

társaságnak be nem fizett e, shatalániddküzben kilépett volna, kilépése után csak

két évig teheti. Továbbá, hogy az egyetemlegi fizetés iránt perbe idézett, habár

már kilépett, társasági egyes tagnak a társaság egyéb tagjai ellen a reájok esô

rész iránt viszkeresete van. —• 8) Hogy a társasági jog egyes tagokra nézve

kovetkezô esetekben szúnik meg : à) A tagnak halála által , kivéve , ha a szer

zddésben a társaság folytatása az ürüküsüknek is fentartva volna, és ezen

esetben is azt csak a küzvetetlen ürüküsük, nem pedig azoknak üroküseik is,

folytathatják. — 6) Ha a társasági tag csddület alá kerül, vagy — c)csalási bún

miatt megfenyíttetik, vagy — d) oly rendbe lép, melynek tagjai oly társaságba

nem léphetnek. — e) Kilépés által , melynek három esetben lebet helye , úgy-

mint: azon iddnek elfolytával, melyre magát a taglekütütte, hat hdnapi felmon-

dás után, ha a társaság nem határozott iddre állott üssze, és a társasági lénye-

ges küteleztetések teljesítésének a tübbi tagok általi megtagadása miatt; és ha

a kilépés ellen bármely részrdl kifogás tétetvén az ügy per útjára kerülne , a

nyertes fél a kilépést tetszése szerint akár a végitélethozásnak akár a kilépés

iránti kérdés támasztásának napjától számíthatja; végre —f) a kütelességét

nem teljesítd tagnak kirekesztése által. — 9) Hogy az egész társaságnak elosz-

lása küvetkezd esetekben türténik : a) Ha a társasági czél , az alaptdkének el-

fogytavagy más ok miatt elérhetd lenni megszúnt. — 6)Haaz ido, melyre a tár

saság üsszeállott, eltelt. — c)Ha azon feltétel beküvetkezett, melynek beküvet-

kezésére a társaságnak eloszlatása kiküttetett. —-d)Ha azon tag meghalt, mely

nek személyes részvételéhez a társaság fenmaradását kütütte. — e) Ha a tár
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saság tagjainak tübbsége elhalt, vagy csdd vagy csalási búnük miatti fenyítés

alá került, vagy a társaságnak folytatásától eltiltott rendbe lépett. —f) Ha a

tagok a társaság eloszlásában megegyeznek. — 10) Hogy mind egyes tagnak

kilépése , mind a társaságnak teljes eloszlása azon váltótürvényszéknél , mely-

nél szerzddése bejegyeztetett, bejelentendd , és az által küzhírré-tétel végett a

helytartótanácsnak felterjesztendd. — 11) Hogy a kilépés vagy teljes feloszlás

által a társaság hitelezdinek jogai meg nem sérúlnek ; ba azonban a hitelezd a

feloszlásnak vagy kilépésnrk küzhírré-tétele után két év alatt a kilépett tag el

len pert nem indított , azt késdbben csak az aránylag reá esd részéért veheti

kereset alá; hogy ha pedig a kilépésnél vagy eloszlásnál némely tagok a társa

ságnak minden addsságait szerzddés mellett átvették, az ezen szerzddésnek küz-

hírré-tétele után két év alatt keresetét meg nem indító akár hitelezd akár kül-

tag, küvetelését csak a társaságnak addsságait átvállald tagok ellen intézheti.—

12) Hogy a kilépd kültag a társaságtól csak a befizetett tókéjét, és kilépése

napjáig járd kikütütt kamatait ; a kilépd beltag , vagy annak jogával éld ellen-

ben haladék-nélküli számadáson kivül a társaság küvetelési és tartozási állapot-

jának kimutatását, s Ielettár készítését, és az aránylag reá esd értéknek kiada-

tását is küvetelheti, valamint azt is, hogy minden hitelezdk azonnal kielégíttes-

senek, vagy kielégítésük úgy biztosíttassék, hogy abban azok megnyugodjanak,

végre azt is, hogy a társaságnak vagyona természetében felosztassék, vagy ha

ez értékcsükkenés nélkül meg nem türténhetnék , annak értéke a megmaradd

tagok által , vagy ha azok azt megtenni nem akarnák , bíróilag becsúsük által

meghatároztassék, a megbecsúlt tárgyat a becsú-áron, ha akarja, szabad válasz-

tása szerint megtarthatván. — 13) Hogy az ily becsúnek a társaság teljes fel-

oszlása esetében is helye van a fel nem osztható tárgyakra nézve, és akkor

a tárgy-megtartás vagy kifizettetés küzütti választás azt, ki a becsúaron fülúl

legtübbet igért, és ha a becsúáron fülül igéret nem türtént, a tagokat azon rend-

ben illeti, melyben a társasági szerzddést aláírták. — 14) Hogy részletes el

oszlásnál a künyvek, levelezések s oklevelek a társaságot folytató tagoknál ma-

radnak; teljesben pedig, ha a felek mást nem határoznak, azoknak tartása a

tagokat aláirásuk rendje szerint illeti, s ha az eldzd türvényes ok által alkal-

matlanná lesz a gondviselésre , az a küvetkezdre megyen át. — 15) A társaság

pereinek bírdságárdl : a) Hogy bejegyzett küzkereseti - társaságokban a társa

sági szüvetkezésbdl származott viszonyokat tárgyazd kereseteiket egyes tagok

akár a társaság akár egyes tagok ellen azon váltótürvényszék eldtt tartoznak

vinni, melynél a társaság bejegyezve van, ide nem értve mégis a váltó vagy

csddületi pereket, melyek az illetó bírdságoknál indítandók; a be nem jegyzett

társaságoknál pedig egyes tag ugyan az üsszes társaság elleni keresetét annak

csddületi bírájánál , a társaság pedig egyes tagja elleni perét annak illetó bírája

eldtt indítja; és minden ilyen, társaság és tagjai küzt keletkezd, perekben sem



230 SZLEMENICS PÁL.

kífogásoknak sem perorvoslatoknak , a feljebbvitelt és perújítást kivéve, helye

nincsen. — 6) Hogy a társasághoz nem tartozd személy a társaság elleni kere-

setét annak csddületi bírájánál , a társaság pedig minden egyes személy elleni

perét annnak illetd bírdsága eldtt indítni küteles.

A III-dik fejezet a részvényes társaságokrdl rendeli : 1) Hogy részvényt

szerezni megszdrítás nélkül mindenkinek szabad. 2) Hogy az alapítók kü-

telesek a váltdtürvényszéknek nyilvános megtekinthetés végett irásban be-

adni: a) az alakítandó társaság czélját és azon adatokat, melyeken elérésé-

nek lehetósége alapúl, — 6) a szükséges tdkének küzelítd kiszámítását, — с) a

részvény-tervet, és abban külünüsen azt is kijelenteni , vajjon és mennyi rész

vényt akarnak a küzünségnek nyilvános aláirás útján átengedni ? — d) &z eld-

leges alapszabályokat ; mindezek azon esetben, ha az alakítandd társaság nem

tisztán kereskeddi társaság, eldre a helytartdtanácsnak is bemutatandók levén.

— 3) Hogy a már beadott eldleges alapszabályokat az alapítdk magok hatal-

mával meg nem változtathatják. — 4) Hogy nem bizonyos névre szóló részvé-

nyeket kiadni nem szabad. — 5) Hogy a küzünségnek átengedett részvények

a küzhatóság felügyelése alatt viendo s legalább3 hdnapignyitvatartandd aláirás

útján elkelvén , a részvényesek azonnal küzgyúlésre üsszehívanddk, s ott a tár

saság magát megalakítván , az eldleges alapszabályoknak felolvasása után a je-

lenlevdk szdtübbsége által a végképeni alapszabályok elhatározanddk , czímve-

zetó, ha szükséges, választandd, a pénztárnak megnyitására és kezelésére vá-

lasztmány nevezendd, és annak meghagyandd, hogy az alapszerzddést és alá-

irási czímet jegyeztesse be. — 6) Hogy a társaságnak ¡lyképeni alakítása eldtt a

részvényekre bármily eldleges befizetést kivánni , valamint a részvényesek által

eldre lefizetett pénzbdl magából a részvényekre kamatokat lízetni is tilos. — 7)

Hogy az alapszabályok a kereskedési czímmel együtt a váltdtürvényszéknél be-

jegyzenddk, és az általmásolatbana tübbi váltdtürvényszékeknek is megkülden-

ddk, hol szabadon megtekinthetók.— 8) Hogy az alapítóknak eldleges kültségei

a társaság által , ha más rendelkezés nem tétetett, azonnal megtérítenddk. —

9) Hogy a választmány az alapszabályoktól el nem térhet, és külünüs megha-

talmazás nélkül a társaságot lekütelezd rendszabásokat nem határozhat, hanem

ez csak a gyúlésben szdtübbség által, a társaság czéljának megváltoztatása pedig

csak iígy türténhetik meg, ha abba a társaságnak legalább % része beleegyez,

és akkor is a kisebbségben maradott rész kiléphet, és részvényeinek az addigi

nyereség aránylagos részével együtti kifizetését küvetelheti. — 10) Hogy az

alapszabályok minden változtatása a váltdtürvényszéknél bejegyeztetendd. —

11) Hogy rendkivüli kedvezéseket, p. o. kisajátítást, vagy találmányi kivált-

ságlevelet (Erfindungs-Patent) kivánó társaságok magokat a fenálló rendsza-

básokhoz alkalmazni tartoznak. — 12) Hogy a bányászi türvényhatóságok alá

tartozó társaságokat a küzkereseti-társaságokrdl szóló türvények nem érdeklik.
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A 19-ik ágazat, mely a kereskedói testületekrdl és alkuszokrdl e küvetke-

zdket rendeli : 1) Hogy mihelyt valamely városban Vagy mezdvárosban tübb

mint tíz kereskedd, gyártó, vagy küzkereseti tagtárs létezik, azok kereskedói

testületet alakíthatnak , s abba ugyanazon megyében lakó más ily foglalkozást

úzdket is bevehetnek , bejegyzett kereskeddket pedig tartoznak is bevenni ; to-

vábbá ügyeiknek elintézésére , pénztáruknak kezelésére, és az alkuszok fülütt*

vigyázásra választmányt és elnüküt nevezhetnek. — 2) Hogy a testületnek joga

van: a) oly helyeken, hol váltótürvényszék létezik, minden harmadik évben

kereskedói ülnüküket abhoz választani, és — 6) az alkuszokat vizsgálat alá

venni. — 3} Hogy a ki alkusz kiván lenni, e kivánságát teljeskorúságárdl és

jó magaviseletérdli bizonyítványainak eldmutatásával a kereskedói testület el-

nükének bejelenteni, s eldtte és a testület által melléje rendelendó két kereske

dd eldtt magát a szerzddések tulajdonságairdl , az alkuszi kütelességekrdl , a

belfüld és legküzelebbi határos külfüld mértékeirdl, az árúknak tulajdonaikrdl, az

eladásuknál megtartató helybeli szokásokrdl, és ha váltd-alkusz is akarna lenni, a

váltói foglalatosságokrdl szerzett ismereteibdl vizsgálat alá vetni, s azoktól alkuszi

képességérdl a testület nevében adandd bizonyságlevelet nyerni, és annak eld

mutatásával a helybeli hatóság eldtt az alkuszi esküt letenni küteles, az esküle-

tételrdl szóló bizonyítvány a hatdság által az alkuszi vizsgálatrdl szóló tanúle-

vélre irandd és hiteles pecséttel megerdsítendd leven.—>4) Hogy minden alkusz

küteles: a) Egy kézi, s elsd-feljegyzési , és egy rendes alkuszkünyvet tartani,

s azokat az illetd hatóságnál türvényesíttetni. — 6) A kereskedésekben , gyá-

rakban, s küzkereseti - társaságok írdszobáiban gyakran megjelenni, és szol-

gálatát tolakodás nélkül ajánlani. — ç) Mihelyest valamely ügy reá bízatott, azt

kézi künyvének bal oldalára felírni, azután annak eszküzlését szorgalmazni , és

pedig a nélkül , hogy annak befejezése eldtt megbízójának nevét , hacsak arra

általa felhatalmazva nem volna, megnevezné. — d) Az eladandd árúknak tulaj-

donságait részrehajlatlanúl eldadni, azokból való mustrákat mutatni, és azok-

kali megegyezésükért jdtállani. — é) A reá bízott ügyet bevégezvén, azt kézi

künyvének jobb oldalára a megbízásnak ellenében bejegyezni, és a befejezett

ügyet rendes alkuszkünyvébe sorszám szerint mind a két szerzddd fél nevének,

s lakásának , az árúk mennyiségének , árának, és a befejezés idejének pontos

feljegyzése mellett beiktatni. —/) A befejezett ügyrdl mindegyik félnek kü-

tésbizonyítmányt (Schlusszettel), melybe kézikünyvébdl a befejezett ügy a sor-

számmal és a kézikünyv lapszámával egyiitt beirandd , készítni , és nekiek ha-

ladék nélkül átadni ; mely, ha a megbízás kétségbe nem vétetik , és bebizonyít-

tatik, hogy az alkusz megbízásának határin tul nem ment, a befejezett ügy iránt

teljes prdbát tesz , az ellenfél azonban az alkusz künyveinek a helybeli hatóság

általi megvizsgálását megkivánhatván. — 5) Ha az alkusz künyveit a helybeli

hatóságnak felszólítására eldmutatni vonakodnék, vagy ha azokat türvény értel
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mében nem vezette volna, a kütésbizonyítványra támaszkodd félnek minden

káráért felelds, s ezen tul a hatóság dt elsd ízben 20—100 forintra mend bün-

tetéssel , másod ízben pedig alkuszi bizonyítványátóli megfosztással fenyíti , és

az alkuszok sorábóli kitürültetését küzhírúl teszi. — 6) Hogy hasonldképen az

alkuszók sorábdl kitürlendd az olyan is, ki részeges vagy játékos, ki addsságba

merúl , ki csalárd embereknek vagy kiskorúaknak addsság-csinálásnál eszküzúl

szolgál , s ki a reá bízott titkot kifecsegi, vagy a dugárosságot eldmozdítja. —

7) Hogy az alkuszok minden kereskedés-úzéstdl , gyár-felállítástól , s küzkere-

seti-társaságbani részvételtdl eltiltatnak. — 8) Hogy kézikünyvük megtelvén ,

azt a helyhatóságnál letenni , és újat hitelesíttetni kütelesek, s hogy hasonldan

kézikünyveiket letenni tartoznak , ha hívatalukat elhagyják. — 9) Hogy az al-

kusz a befejezett ügyért minden szerzódd féltól alkuszdíjt (Sensarie) küvetel-

het , mely kulünüs egyeszkedés nem-létében 5000 forintot meg nem haladó

ügytdl fél százalékot, az azt meghaladdtól pedig % százalékot tesz, s hogy ha

ki azon czélból, hogy az árúkat becsük fülütt magasztalván mást megcsaljon ,

nagyobb díjt kiküt, alkuszdíjának elvesztésén fülul 10—100 forintig bünte-

tendd. — 10) Hogy ha az alkusz az általa kütütt ügyben csalárdságot elküvet,

azon büntetéseken fülúl , melyek az alkuszikünyvek hibásan vitelénél eldadat-

tak, a károsodottnak teljes kárpdtlást adni küteles. — 11) Hogy az egyszer

megvizsgált és megesketett alkusz, bizonyítványának eldmutatása mellett híva-

talát az ország minden részeiben gyakorolhatja. — 12) Hogy a fíumei keres-

keddi testület és a magyar tengermelléki alkuszok ¡ránt gyakorlatban levd sza-

bályok eldbbi állaputjokban maradnak.

A 20-ik ágazat, mely a fuvarosokrdl e küvetkezdket rendeli: 1)Hogy a ki

kereskeddi fuvaros kiván lerftii, az illetó hatóságtól arrdl , hogy szekérrel es lo-

vakkal bír, és életmódja becsületes, bizonyítványt nyerni küteles, mely nekie,

ha kitétele való, egy ezen türvényczikket magában foglaló künyvecskének

alakjában kiadandd. — 2) Hogy ha a fuvaros fuvar fejében eldpénzt (Dran-

geld) vagy eldlegezést felvevén , az árúszállításra kitúzdtt iddre se meg nem

jelenik, se meg nem jelenhetését annak idejében be nem jelenti, az eldpénz-

nek vagy eldlegezésnek kétszeres megtérítésén túl azt is , a mennyivel a ke-

reskedd más fuvarosnak tübbet fizetni kényszerúlt, nekie megtérítni tartozik.

— 3) Hogy a kereskedd a fuvarosnak fuvarlevelet (Frachtbrief) adni, s ab

ba és a fuvarosnak künyvébe a szállítandd árúk mind- és mennyiségét, a fu-

varos elindulásának és igért megérkezendésének napját, a fuvarbért, és arra

adott eldlegezést beírni ; továbbá az árúkat a fuvarosnak jó állapotban , jól el-

rakva, és az ido viszontagságai ellen a helybeli szokás szerint vagy ünma-

gának vagy a fuvarosnak takaróival elégségesen biztosítva átadni, és mindezt a

fuvarlevélbe bejegyezni küteles. — 4) Hogy a fuvaros minden csele vagy gon-

datlansága által okozott kárért, és az árúkért nem csak szekerével, s marhájá
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val , hanem egész vagyonával kezeskedni tartozik , a neki nem tulajdonítható

kár miatt ellenben a fuvarbérébdl levonni semmit sem lehet. — 5) Hogy

ha az árúkkal a rendelt helyre a kikütütt határiddnél késdbben érkeznék meg ,

fuvarbérét a kürülményekhez képest egészen vagy részben elveszti ; kivéve ha

hiteles bizonyítványokkal kimutatná, hogy ax elkésés gydzhetetlen akadály miatt

türtént ; ily bizonyítványt a fuvarosnak , ha eldadása vald , a helybeli hatóság

vagy tisztviseld adni kôteleztetvén. — 6) Hogy ha a fuvaros útküzben észre-

venné, hogy az árúknak begüngyülése vagy az áriíkat magában foglald hordó

megkárosúlt, küteles aztkijavíttatni; de ha bebizonyíthatja, hogy a romlás nem

csele vagy gondatlansága által türtént, és a kijavítás szükséges volt, a kültsé-

geket az árúk tulajdonosa nekie megtérítni koteles. — 7) Hogy ha a fuva

ros a reá bízott árúkbdl valamit elidegenít, vagy onhasznára fordít, küztolvaj-

ként, azok pedig, kik ily áriíkat tudva átvettek, orgazdákként fenyítenddk. —

8) Hogy ha a fuvaros a reá bízott árúkat más fuvarosra bízta , az árúkért úgy

tartozik felelni, mintha azokat maga szállította volna, viszkeresete azonbanazon

fuvaros ellen fenmaradván. —■ 9) Hogy minden kérdés , mely a türvénynek

küvetkezésében a kercskedd és fuvaros küzütt keletkezik, ha a keresetnek tárgya

200 forintot füloï nem múl, megyékben a szolgabíró, királyi vagy elsd-bírd-

ságú mezdvárosban pedig a helybeli bírd vagy kapitány által summás per útján

itélendd , és az itélet tüstént végrehajtandd ; ellenkezd esetben pedig rendes per

útján a panaszlottnak rendes bírdsága által tárgyalandd. — 10) Hogy az itélet-

ben meg nem nyugvd félnek a feljebbvitel a szolgabírdtól ugyan a megyei ttfr-

vényszékhez, avárosi vagy mezdvárosi bírdtól vagy kapitánytdl pedig a tanács-

hoz csak birtokon kivúl marad fen ; ha azonban az elmarasztalási summa iránt

a feljebbvivd addig is, míg az itélet a feljebbviteli bírdság által megvizsgál-

tatik, veszélyt látna, azt készpénzben vagy egyetérdben az elsd bírdnál lete-

heti , ki azt azután a feltürvényszék itélete után a nyertes félnek átadandja.

A21-ik ágazat, mely az addssági küveteléseknek be- és kitáblázásait újonan

szabályozza, s jelesúl rendeli: 1) Hogy a betáblázás mindig azon hatóság eldtt,

mely alatt atáblázásnak tárgyáúl szolgáld javak fekszenek, és pedig névszerint a

városi, s jász- vagy kúnságiakra az illetó városi vagy küzségi tanács, hajdúváro-

siakra a kerületi gyúlés, bányajószágokra a bányabírd és jegyzdje, nemesi vagy

jobbágyiakra avárinegyci küzgyúlés eldtt türténjék, sakisgyúlés eldtti betáblá-

zásnak ereje csak azon küzgyúléstól számíttassék, melyen jegyzdkünyve hitele-

síttetett; az egyébütt tett betáblázás türvényes foganattal nem bírván, és bár-

mely hatóság eldtt tett betáblázásnak ereje más hatóság alatt fekvdjavakra semmi

esetben ki nem terjedvén. — 2) Hogy a betáblázásból származd kielégítési elsdbb-

ség ezentúl az addsnak csak ingatlan javait illeti, s azt az ingókra kiterjeszteni

semmi szín alatt nem lehet , sdt az eddig tett betáblázások is az ingd javakra

M. TUD. AKAD. ÉVK. IX. 30
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nézve csak a már folyamatban levd, vagy az e türvénynek kihirdetése után há-

rom év alatt támadandd csddükben eszküzlendnek elsdbbséget. — 3) Hogy a

csdd iránti folyamodásnak benyújtása után türtént betáblázás serami erdvel se

bírjon. — 4) Hogy csdd esetében a betáblázott küvetelés a hasonnemú be nem

táblázottat, a korábban betáblázott a késdbben betáblázottat megeldzze, az ugyan-

azon városi tanácsülésben vagy vármegyei , habár tübb napig tartó , küzgyúlé-

sen betáblázott küvetelések küzt pedig az adóslcvélnek külte határozza el az

elsdbbséget. Továbbá , hogy ha valamely kütelezvény eldbb tábláztatnék be ,

mint az abban kitett pénzt vagy pénzbeli ertéket átvette: a betáblázásból szár-

mazd elsdbbség a pénznek vagy pénzbeli értéknek átadásátdl számíttassék. —

5) Hogy minden betáblázandó küvetelésnek meghatározott summárdl kell ki-

adva lenni, máskép a betáblázás elsdbbséget ne szúljün. — 6) Hogy betáblá-

zásra a kütelezvények eredetiben , a kereskeddi künyvek kívonatai és a vál-

tdtürvényszékek itéletei hiteles alakban. adassanak eld, s hogy minden be

táblázandó iromány az ülésben felolvastatván , betáblázottnak végzés által ki-

jelentessék, a végzés jegyzdkünnyvbc iktattassék, s a megtürtént betáblázás

mind az oklevélben, mind külün tamílevél által, ha a betábláztató kivánná, el-

ismertessék , és hogy az oklevél másolata egy névsor-szerinti lajstrommal el-

látott, s betáblázásokra szolgáld külun jegyzdkünyvbe beirassék, melyet akár-

ki minden taksafizetés nélkül szabadon megtekinthessen, és abból a levéltárnok

bárkinek kivánatára, minden külünüs végzés vagy elnüki meghagyás nélkül, illd

díj mellett, hívatalos aláirása alatt, kivonatot adni kütelcs legyen. — 7) Hogy

sz. kir. v árosoкban a hitelezó czután küteles addsának mindazon vagyonait,

melyekre betáblázását intézni akarja, egyenként névszerint kijelelni, és az így

ki nem jelelt vagyonra a betáblázás neki elsdbbséget ne szúljün ; ha mindaz-

által az adós azon vagyonát, melyrc adósságát betábláztatni engedi, addsleve-

lében határozottan kijelelte , azt annak egyéb javaira kiterjeszteni ne lehessen.

Továbbá, hogy e végre minden sz. kir. város küteles legyen füldkünyvet, ha

még nem létezne, két év alatt létre és rendbe hozni, s a betáblázási künyvvel

üsszekütni. — 8) Hogy a vármegyékben az általános, s azt a vagyonnak név-sze-

rinti kijelelése nélküli betáblázások jüvdre is szabadon maradjanak, és azoknak

türvényes erejük az addsnak azon megyc hatdsága alatt álló minden ingatlan

j av-aira kiterjedjen ; ha valaki azonban nemesi javaira nézve a városi betáblá

zás módját behozni kivánná, e végre a tnegyei küzgyúlésbdl kiküldüttséget

kérhessen , mejy az illetd javakat felelet terhe alatt hitelesen üsszeírni , s fel-

méretni, és munkálatát a küzgyúlésbe beadni, és a megye az így üsszeírt és fel-

mért nemesi birtokokrdl külun jegyzdkünyvet vitetni tartozzék. — 9) Hogy ha

az adds betáblázással terhelt várospolgári vagyonát eladja, a tanács ugyan kü

teles legyen az akkor betáblázott hitelezdket egy hdnap alatt az iránt adandó
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válaszadásra , vajjon megegyeznek-e küveteléseiknek addsuk hátramaradt va-

gyonárai átirásában vagy nem? felszdlítni; a vevd pedig tartozik azon esetben

ugyan, ha a hitelezdk ily átiratásba bele nem egyeztek, a vételbeli summát

mindaddig a városi tanácsnak fizetni, míg az által azokból a hitelezdk ki nem

elégíttettek ; azon esetben pedig, ha valamely hitelezd a városi tanácsnak fel-

szdlítására egy hónap alatt választ nem adott, annak küvetelését, vagy ünmaga

terhére átiratni, vagy pedig a városi tanácsnak kezéhez letenni, — azon eset

ben mindazáltal, ha az adds betáblázott vagyonának csak egy része adatnök el,

a hitelezok küveteléseiknek csak azon részére kivánhatván a vevdtdl biztosí-

tást vagy kielégítést , mely azon vagyunnak eladott részére esik , és czen rész-

nek mennyisége , ha a felek meg nem egyezhetnének , a városi tanács által rü-

vid «ton elintézendd levén. — 10) Hogy a vármegyékben , míg rendes füld-

künyvek hozatnak be , oly esetben , midón a betáblázás kijelelt birtokra tür-

tént, az adds azt elidegenítvén , a vevo" az azon birtokra külünüsen betáblázott

minden hitelezdket a megvételrdl tüstént tudósítni, és vagy dket kielégítni

vagy küveteléseiket átvállalni tartozzék. — Továbbá, hogy ugyanarra akkor

is küteles legyen a vevd, middn az adds valamely hatóság alatt levd, habár

csak általános betáblázással terhelt, minden vagyonát eladja, habár más hatóság

alatt még birtokai volnának is ; máskép mind a két esetben dt, jóllehet a vétel

beli summát kifizette volna, azon addsságok továbbá is terheljék. — 11) Hogy

a kitáblázás a betáblázd hatdság eldtt és a betáblázásra rendelt mód szerint

teendd, s csak a visszaváltott eredeti kütelezvény eldmutatása, vagy ha az

elveszett volna, annak a helytartótanács útján kitúzütt egy év lefolyta után

türtént megsemmisitése mellett, és külünüsen a betáblázott hamis vagy mar ki-

fizetett kütelezvényeket illetdleg, a felmentd és feljebbviteltdl nem függd ité-

letnél fogva eszküzülhetd. — 12) Hogy a betáblázás díja minden kütelezvény-

tdl 200 forintig 1 for. 30 krajczár , azon fülúl 3 forint legyen ; a kitáblázástól

pedig semmi díj se járjon. — 13) Hogy Fiuméra nézve az ott divatban levd be-

táblázási rendszer továbbra is megtartandó.

A 22-dik ágazat, mely a csddpert egészen új rendbe szedi ; küvetkezdk pe

dig rüvid kivonatban rendeletei: 1) Hogy az elsd bírdság, — a jászokrak, únok-

ra, s hajdúvárosiakra nézve az eldbbi szokás, a magyar tengermellékiekre néz

ve pedig az ottani váltó és kereskedési türvényszék illetdsége jelen állapot-

jában meghagyatván, — sz. kir. városokban és elsd bírdsággal felruházott

mezd-városokban lakd nemtelenekre, valamint a bejegyzett nemes kereskeddkre

vagy küzkereseti-társasági tagokra , sdt a sz. kir. városokban lakd bármely bir-

toktalan nemesekre nézve is, a helybeli tanácsot, minden egyebekre nézve pe

dig azon vármegyének küztürvényszékét, melyben a bukottnak jószágai fek-

szenek , vagy ha ezek tübb vármegyékben elszdrva volnának , azon megyéét ,

30*
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melyben a bukottnak rendes lakása van , vagy ha lakása változd vagy orszá-

gon-kivúli volna, a jószágokat magában foglaló kerületnek tábláját, és a jó-

Szágok tübb kerületekben feküvén, a hitelezdknek folyamodására d felsége által

küzúlük nevezenddétillesse, a bejegyzett küzkereseti-társasági tagok- vagy ke-

reskeddkre nézve azon megjegyzéssel : hogy azon csddeikben , akármely rend-

beliek legyenek, bírdsággal mindenkor azon hatdság bírjon, melynek kürében

a bukottnak kereskedési telepje van , és ha tübb ily telepjei volnának , az ,

mely a csôd megrendelése végett legeldbb megkeresteték. — 2) Hogy a fel^

jebbvitel, — a jászokat s kúnokat, kiknél az eldbbi szokás meghagyatik, s a

hajdúvárosiakat , kik a tanácstdl a kerületi türvényszékhez , és a tengermellé-

kieket, kik a fiumei türvényszéktól a tengermelléki kormányhoz feljebbeznek,

kivéve, — minden elsd bírdságtól a váltó-feltürvényszékhez , és innen, vala-

mint a hajdúkerületi türvényszéktól is, de csak az elsd és második bírdság ité-

leteik külünbüzésének esetében, a hétszemélyes-táblához menjen. — 3) Hogy

a csddületi elsd bírdság illetósége ne csak az indítandd csddperre, hanem a bu

kottnak vagyona iránt már más bírdságok eldtt folyamatban levd perekre

is, — a bányásziakat, s ingatlan jószágokat érdekldket, és az oly ingó javak

fülüttieket, melyekhez a váltóhitelezdnek váltójognnk szcrint zálog vagy meg-

tartási joga van, kivéve, — kiterjed, sdt végrehajtás végett a megbukott ellen

másbol már itélet által eldbb bevégzett vagyoni perek és a bányásziak is oda

átadandók. — 4) Hogy a csdd, ha az adds bukását ünmaga felfudüzi , azonnal ,

máskép pedig bukásának bebizonyításása eldtt csak akkor megnyitandd : a) Ha

az adds megszükütt vagy elrejtezett minden másféle oknak kimutathatása nél-

kül. — 6) Ha a kitúzott határnapra értékbeli állapotját ki ncm mntatta. —

c)Hahitelezdivel küveteléseik egy részének elengedése végett oly kijelentéssel,

hogy addsságai vagyonát túlhaladják, egyezk"edni kezdett, vagy — d) Ha

künyveit meghamisította , vagy rendszeresen befejezni annak idejében három

hdnapig elmulasztotta. — 5) Hogy a csddüt megnyitó itéletben egyszersmind a

bukott vagyonának zár alá vételét és üsszeirásátelrendelni, a bukott küvetelési

és tartozási állapotjának hittel pecsétlendd eldterjesztésérc , valamint a hitele-

zdknek üsszehívására is 30-tól 120-ig terjedhetó határnapot kitúzni, s azt vég-

zés alakjában türvényszékének kürében , sdt máshol lakd hitelezdk is létezvén,

a helytartótanácsnak kürlevelei, s külfüldiekre nézve az udvari kancellaria és

hírlapok által is kihírdettetni, a helyben levd hitelezdk meghallgatásával tü-

meggondnokot és perügyeldt rendelni, az élelemkeresésre képtelen bukott

nak naponkénti hattól húsz krajczárig mehetd élelempénzt határozni, s zár alá

vevdket és vagyon-üsszeirdkat nevezni tartozzék. — 6) Hogy elérkezvén a

megjelenésre kitúzütt határnap, a hitelezdk három nap alatt kütelesek a bukott

tümegének fdkotmányzására magok küzdl fejenkénti szdtübbséggel három tag
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ból álló választmányt nevezni, az ideigleni tümeggondnokot vagy megerdsítni

vagy mással felváltani , s jutalmát mind a kettdnek meghatározni , és kiki ke-

reseti-levelét, —■ oda értve azokat is, kiknek pereik a csdd- bírdsághoz át-

teenddk, — melyben mind egész küvetelése, mind a sorozat iránti kérel-

me eldadandd , keresetének támogatására szolgáld minden oklevelekkel együtt

a csddületi tümeg ellen két példányban benyújtani, vagy ha azt igazságos

akadály miatt nem teljcsíthetné, elhalasztást eszküzleni, máskép keresete

a perben felveendd nem levén. — 7) Hogy a pernek aküvetelések valdságát ¡1-

letó elsd része négy iratból , úgymint a kercseti-levélbdl , a perügyeldnek ész-

revételeibdl , a küveteldknek feleleteibdl , és a perügyeldnek ezekre adott vá-

laszaibdl, melyek a kézbesítéstól számított 15 nap alatt, mely batáriddt mégis

a bírdság fontos okokból kétszerezhet vagy háromszorozhat is, benyújtandók, — a

sorozatot érdekld második része pedig két, szinte 15 nap alatt benyújtandó,

irományból , úgymint a megitélt küveteléseknek a perügyeld által tett s okok-

kal támogatott osztályzásábdl, és a küveteloknek arra adando észrevételeikbdl

álljon , minden iromány annyi példányban levén beadandd , hogy az ellenfél-

nek vagy feleknek kézbesítenddkün fülúl, egy a bírdnak is a nála tartandd iro-

mánycsomdbai letétel végett jusson, egyébiránt megengcdtetvén az is, hogy a

türvényes 15 nap alatt egy i k kоvctelô a másiknak küvetelése vagy sorozata el

len észrevételt tebessen, és emez arra szinte 15 nap alatt felelhessen. —

8) Hogy kihirdettetvén a sorozat fülOtti itélet , szabadságában álljon mind a

perügyeldnek mind bármelyik küveteldnek, akár a küvetelések valdságárdl ,

akár a sorozatrdl hozott itélet ellen feljebbvitellel élni és okait is eldadni; de

az illetd irományt három nap alatt beadni tartozzék, melyre 8 nap alatt akár a

perügyeld akár bármelyik küveteld észrevételeket tehessenek; akkor pedig a

feljebbvitel itélet által meghatározandd , és a per minden irományaival erede-

tiben végrehajtás nélkül afeljebbviteli bírdsághoz felküldendd. — 9) Hogy ha a

feljebbviteli szék oly küvetelést is megitél, melyet az elsd bírdság félrevetett:

ily itéletét a nélkül, hogy a sorozati itéletnek vizsgálatába bocsátkoznék, a hét-

személyes-táblához felvizsgálásra átküldeni, és itélete ott helybenhagyatván, a

pert azon küvetelésnek besorozása végett az alsó bírdsághoz visszaküldeni kü-

teleztessék ; ott azon küvetelés a perügyeld által három nap alatt a sorozatba

iktatandd le ven, es megengedtetvén 8 nap alatt mind a küveteluknek az új so-

rozás ellen kifogásaikat, mind a beiktatottnak feleletét beadni , és a hozandd

itélet ellen feljebbvitelüket okaikkal együtt 24 ora alatt benyújtani. — 10) Hogy

kihirdettetvén a pernek véget vetó itélet, a bírdságnak tisztében álljon a tümeg

gondnokának a csddületi választmány által átvizsgált számadása fülütt itéletct

hozni, a megitélt küveteléseknek egész mennyiségét üsszeszámíttatni , a küve-

teldk kielégítési sorának 8 nap alatti megkészítését a tümeg gondnokának küte
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lességtíl tenu i , a mcgkészített kielégítési sorozatot a küveteldkkel 3 nap alatt

teendd észrevételek végett küzleni, s akkor azt itélet által meghatározni , és a

tümeggondnoknak egy kiküldendd türvényszéki tag általi végrehajtás végett ki-

adni. — 11) Hogy a perben a bírdság elleni kifogáson és feljebbvitelen kivül

semmi más perorvoslatnak, még a perújításnak és bírdi parancsoknak se, adas-

sék hely, s a felek a türvényszüneti iddszakok alatt is dolgozni tartozzanak, és

ngyanazért a vármegyék és kerületi táblák , mihelyt a csddper megkezdetik,

egy azok alatt a türvényszék helyén együtt maradó, s egy elnükbdl, két

ülnükból , és egy jegyzdbdl álld választmányt nevezni kütelesek , mely a bírd-

ság tisztjét teljesítse, a per érdemét érdekld ¡téletele hozását kivéve. —

12) Hogy a csddületi tümegnek tisztába hozatalakor annak elégtelensége kivi-

lágosodván, és egyszersmind a beadott prdbák és véghezvitt vizsgálatok által

a bukás hamissággal párosvíltnak , vagy vétkes gondatlanságból eredettnek be-

bizonyúlván , a csddületi bírdság azon itéletben , melyben a kifizetésnek rend-

jét megállapítja, egyszersmind azt is mondja ki : bogy a bukott tobbé váltókat

ki nem adbat, bejegyzett kereskeddnek nem tekintetik, s türvény eldtt hi-

tellel bírd künyveket nem vezetbet, sdt hamisság vagy nagyobb beszámítású

gondatlanság esetében a dolgot a fenyító bírdságnak felfüdüzni és a vétek

bebizonyítására szükséges irományokat átküldeni is, ez pedig a bukottat

azonnal perbe fogni , és a hamissággal párosúlt bukás esetében ugyan fél év-

tdl három évig, a vétkes gondatlanságéban pedig egy béttól hat hdnapig ter-

jedhetó bürtünnel a beszámítás mértékéhez képest megbüntetni tartozzék. —

Ugyane türvényczikk a küvetelések osztályzásának , és sorozásának eldbb di-

vatozott szabályait is megváltoztatta, és azokat hat fdosztályba rendezvéit:

1) Az I-sd osztályba helyezte: a) A tümegnek rendezésére, kezelésére, s gond-

nokának és a perügyeldnek díjára, és a bukottnak tartására tett kültségcket. —

6) A bírói eljárás díját. — c) A végrehajtási szokott kültségeket. — <i) A

küzhívatali letételeket, és a tisztviseldk hívatalos számadásaiból eredett el-

marasztalásokat. — é) Minden küzadói vagy — /) bányászati királyi urbu-

rai , vagy — g) füldesúri folyó évi vagy egy évrdl hátramaradt tartozásokat.

— 2) A Il-ik osztályba minden egymás küzütti elsdbbség nélkül tette a gyám-

sági számadásból eredt elmarasztalásokat , a cselédségnek egy év dta hátralevd

bérét, a kereskedési segédeknek a felmondási iddre járd zsoldját, az orvosnak,

gyógyszerésznek , és kéményseprdnek küvetelését a csdd megnyitását meg-

eldzd egy évre, a hátramaradt félévi lakásbéri tartozást, és a bukott temetésé-

nek kültségeit, de, ha a csddnek megnyitása után halt meg, csak a szüksége-

seket. — 3) A III-dik osztályba sorozta : o) A bukottnak dsi adiisságait, ha

az ürükség átvétele eldtt, vagy legalább azután félév lefolyta alatt betábláz-

tattak. — b) Л bukott hitvesének türvényes hitbérét, azt mágnásoknál 400,
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nemeseknél és polgároknál 200, egyebeknél 40 forintra szabván. — с) A bu-

kott oejének jegyajándékát és hozományát, ha annak valósága és férj kezére

jutása, s nemesekre nézve a férj nek ingatlan javaiba türtént beruházása bebi-

zonyúl, és azon tul a kereskeddket illetdleg a türvény-kijelelte iddben az illetd

hatóságnak bejelentetett, nem-kereskeddkre nézve pedig a férjnek kezéhez ju

tása napjától félév alatt betábláztatott. — d) A bírdi itélet által megállapí-

tott élelempénzeket , ha az itélet kihirdetése után fél év lefolyta alatt betáb-

láztattak, vagy ingatlan javak nem-létében az illetd hatóság eldtt nui hozo-

inányra rendelt módon bejegyeztettek. —• e) A bukottnak érvényesen betáb-

lázott addsságait, és —f) A bukott által kiadott vagy elvállalt váltóbeli küte-

lezéseket. — Azontúl az ezen osztálybeli küveteléseknek egymás küzütti elsdbb-

sége iránt rendeli: d) Hogy az illdleg betáblázott dsi adósságok a bukottnak

korábban betáblázott addsságait megeldzzék. — 6) Hogy a türvényes hitbér

szinte elsdbbséggel bírjon a bukottnak minden, habar házasság eldtt betáblázott

adósságai eldtt, s a férjnek ingatlan javaiból , ingókból csak olyaknak nem-lé

tében, fizettessék ki. — c)Hogy a kelldleg betáblázott vagy bejegyzett noi ho-

zomány vagy élelempénz a férjnek csak késdbben tett vagy betáblázott addssá

gait eldzze meg. — rf) Hogy a betáblázott hozományok, élelempénzek , vagy

adósságok ingatlan javakra és azoknak csdd alatti jüvedelmeikre nézve meg-

eldzik az illdleg bejelentett hozományt, élelempénzt és a váltdaddsságokat, de

ellenbcn az ingó javakban , küvetkezóleg az ingatlan nemesi javakon levd gaz-

dasági iiigdságokban is, ezék bírnak amazok eldtt elsdbbséggel. — e) Hogy

ha a tüineg ezen osztálybeli minden küvetelések kielégítésére elégtelen lenne,

a betáblázott addsságok betáblázásuknak, a váltói oly kütelezések, melyek vál-

tdtürvényszék, városi tanács, vagy vármegyékben a türvényes-bizonyság eldtt

keletük idejének és a summának világos kitételével írattak az adds által alá,

aláíratásuk kora szerint nyerjenek helyet a sorozatban és kifizetésben , a más-

féle váltdi kütelezések ellenben egymás küzütt senuni elsdbbséggel se bírja-

nak. — 4) A IV-dik osztályba utasítja, minden egymás küzütti elsdbbség nél-

kül: a bukottnál, mint maganos személynél létezett, de tübbé meg nem levd,

letéteményeket, a bukott nejének kelldleg be nem táblázott vagy be nem jelen-

tett hozományát, a bármely terhes szerzddésckbdl eredt tartozásokat, a be

nem táblázott világos vagy künyvkivonati addsságokat, a számadási küvetelé-

seket az elsd osztályba tartozókon kivül, és a bizonyos jószágra betáblázott

adósságoknak abból ki nem íizetett részeit. — És az eddig eléadott négy osz

tálybeli küvetelések csdd megnyitásától járd, és azt megeldzd egy évrdi hátra-

maradt kamatainak is tdkéjükkel egyenld kifizetcsi elsdbbséget tulajdonít a tür-

vény. •— 5) Az V-dik osztályba ismét miuden egymás küzütti elsdbbség nélkül

helyezi a csdd megnyitása eldtti egy;évnél további tartozásban maradt kama-

.>
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tokat. — 6) A VI-ik osztályba igazít minden egyéb, eddig eld nem adott küve-

teléseket. —-Végre ugyane türvényczikk azt is rendeli: hogy azon javakra néz-

ve, melyek a csddpernek küvetkezésében vétettek bírói foglalás ala, a fülúlfize-

tési keresetnek (Actio ad superinscríptionem) semmi esetben helye ne legyen;

de egyébként is a csddperben ki nem elégített hitelezdk ily keresettel a bukott-

nak csak oly ingatlan nemesi javaira nézve élhessenek , melyek vagy még a

csddnek megnyitásaeldttbírdilagbecsümellett, vagy pedig a bukott által a csdd

megnyitását megeldzd 5 év alattszerzddés mellett adattak zálogképen a mostani

birtokosnak ; ellenben a régi szerzddési , vagy bírdi foglaláskor tartott árverés

mellett szerzett nemesi zálogos jószágokra vagy bármely polgári javakra nézve

ily kereset ne indíttathassék.

A 23-dik ágazat, mely megengedi: bogy a sz. kir. városi tanács eldtt min-

denki akár nemes akár nem-nemes bármely türvényszéknél indítandd perére

nézve ügyvédet, sdt várospolgári telekre és vagyonokra nézve teljes hatalmú

biztost is vallhasson.

A 26-dik ágazat, mely az elhúnyt egyházi személy hátrahagyott vagyo-

nának üsszeirását és felosztását nem kirekesztdleg kamarai és egyházi szemé-

lyek által, hanem az aziránt annak idejében tuddsítandd illetd ürüküsük küz-

bejovetelével parancsolja végrehajtatni.

A 27-dik ágazat, melyben rendeltetik: hogy az Ônkénysequestrumok a bí-

rdiitéletek végrehajtását ne gátolhassák , késleltetd parancsok (Moratoria) pe

dig csak valamennyi hitelezdnek világosan kinyilatkoztatott megegyezésévei

adathassanak.

A 28-dik ágazat, mely az 1836:33-dik türvényczikknek nemesek és sz.

kir. városi polgárok helypénzfizetéstdli mentességérdl szóhi rendeletét a jász és

kún kerületek birtokos lakosaira is kiterjeszti.

A 29 dik ágazat , mely a zsiddk iránt rendeli : hogy az országban vagy

kapcsolt részeiben született, vagy az itt lakásra türvényes úton engedelmet

nyert zsiddk , ha erkülcsi magokviselete cllen alapos kifogás nincsen , akárhol,

kivéve az 1791 :38-dik czikkben említett bányavárosokat, és azon helyeket,

melyekbdl a bányák tekintetébdl régi divat mellett kizárva vannak, szabadon

lakhassanak , a fenálld feltételek mellett gyárakat állíthassanak , kereskedést

és mesterségeket, vallásukbeli legények segedelmével is, úzhessenek, azon

tudományokat és szép mesterségeket, melyeknek gyakorlatában eddig vol-

tak, ezután is gyakorolhassák, és a mennyire polgári telkek szabad szerezheté-

sének gyakorlatában valamely városokban lennenek , azokban ezen gyakorlat-

ban hagyassanak; de viszont állandd vezeték- és tulájdonnevekkel élni, minden

okleveleket és szerzddéseket hazánkban és kapcsolt részeiben divatozd éldnyel
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ven szerkesztetni , és a születenddket papjaik által vezetendd anyakünyvekbe

bejegyeztetni küteleztessenek.

A 30- és 31-dik ágazatok, melyek az arányosság behozatalárdl és ossze-

sítésrdl szóló 1836:12-dik czikket amaz ugyan a jász és kún kerületekre, emez

pedig a bajdúkerületre is kiterjesztvén, külünosen rendelik : 1) Hogy az üssze-

sítés és arányosság behozása kérésének joga a birtokos lakosokat illesse , és

pedig úgy, hogy ha a tagosítást kivánók birtoka a tagosítandd határnak felét

bármily csekélységgel meghaladja, annak teljesedésbe vétele kérdés alá se jd-

jün , hanem a kivitelének módja iránti kérdések és kovetelések peren kivül a

kerülethez teendd folyamodás útján annak kiküldüttsége által intéztessenek el,

ennek határozatától fenmaradván a meg neга elégedd félnek a folyamodás útjá-

nak birtok-melletti további küvetése; hogyha pedig a tagosítást sürgetdk

birtoka a határnak felét ugyan nem, de mégis legalább egy otüdrészét tenue,

akkor azoknak folyamodására a kerület egy kiküldüttséget nevezzen , mely a

tobbi birtokosok beleegyezését megszerezni iparkodjék, és kísérlete nem

sikerúlvén , a folyamoddk számát birtokuk mennyiségével együtt a kerületnek

bemutatni tartozzék, hogy a folyamoddk a kerületi küzos türvényszék által

itélendd per útján kérésüket eszkozülhessék, az annak itéletével meg nem elé

gedd félnek a szokott feljebbvitel birtok mellett fenmaradván. — 2) Hogy a

tagosításnak kulcsáúl a jászoknál és kúnoknál kinekkinek mostani birtoka vált-

ságának mennyisége , a hajdúknál pedig kinekkinek üsszesítéskori birtoka , de

mégis a küzosbdl tett foglalások kizártával , szolgáljon. — 3) Hogy az osz-

szesítésre szükséges osztályozásnak , s fel- és kiméréseknek kültségeit minden

birtokosok birtokaiknak arányában viselni tartozzanak.

A 36-dik ágazat, melyben az 1807:30-dik czikk által kiküldütt határbeli

bizottság jelentésére mind Zsiva tajéka , mind Cseb , máskép Kis-Nestin , és

Bntykovácz máskép TJjvukovár szigetek Bács vármegyébe kebleztetnek , — a

magánosoknakjogai, mivelaz azokrdli kérdések elhatározása a türvénynek ren

des útjára tartozik, mostani állapotjokban hagyatván.

A 37-dik ágazat, mely azon elvet általánosan megállapítja, hogy a küzadd

mindenkor azon türvényhatóságnak pénztárába fizettessék, melynek kebelében

az addzás alá tartozó tárgy helyezve van, és ezen elvnél fogva külünüsen isren-

deli: hogy a balassagyarmati azon nem-nemes lakosok, kik Hontban az illési

pusztában szdldket bírnak , Hont vármegyének pénztárába adózzanak.

A 39-dik ágazat, mely a budapesti állóhíd építése iránt kirendelt orszá-

gos választmánynak bárd Sina Gyürgygyel kütütt szerzddését teljes erejúnek

nyilvánítja.

M. TUD. AKAD. ÉVK. IX. 31
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3. §. A harmadik tôrvénylereléról.

Harmadik türvénylevele, mely az egyedúl magyar nyelven szerkezett tür-

vényleveleink küzütt a legelsd, az 1843-ik évi május 14-ikére hirdetett pozsonyi

országgyúlésben hozatott, 1844-ik évi nov. 12-ikén Bécsben kelt, s a király-

nak és rendeknek eldszavain túl, — melyekben ezen gyúlés a fenkijelelt napra

és helyre azon czélból mondatik egybehívatottnak , hogy azok, miknek jdté-

kony magvai az utolsd országgyúlésen elvettettek, udvüs gyümülcsüket hozza-

nak, és egyebek iránt is, miket az ország küzjavának bdvebb gyarapítása meg-

kiván, intézkedések tétessenek, — a királynak szokott tartalmú zárszavából és

13 ágazatból áll, melyek küzdl

I. Ideigleni vagy csupán napszükségeire vonatkozó ren-

deletúek :

Az 1-sd ágazat, mely által nagyobb méltóságokra emelt Keglevich Gábor

és Teleki Jdzsef grófok helyett Ürményi Ferencz, ki királyi megbízásból a ko-

ronadrzdi hivatalt ideiglen viselé , és bárd Vay Miklds koronadrzdkké választat-

tak, és a fenérdeklettek a koronakulcsoknak átadásárdl megnyugtattatnak.

A 11-dik ágazat, mely által az országgyúlési szállásoknak ingyen kiszol-

gáltatása már ezen országgyúlés alatt megszüntetvén : 1) Ajelen országgyúlési

illetdleg rendeltetik : a) Hogy azon országgyúlési tagok , kik szerzddés mellett

vettek fel szállásokat, magokat ahhoz alkalmazni, azok pedig, kik szállásaikat

szerzddés nélkül a fdlovászmesteri útalvány mellett bírják , a fdlovászmesteri

hívatalnak felügyelése alatt a házbirtokosok által minden szállásra nézve meg-

határozandd bért, és pedig szabályként 1843-iki aprilis 24-ikétdl kezdve azon

évnegyednek végéig, melyben az országgyúlés befejeztetik, fizetni tartozzanak,

kivéve a fizetésnek kezdetére nézve ugyan azokat, kik számukra a szállás el-

foglalva nem levén, az országgyúlésnek megnyitásától számítva egy hónap után

jüttek, a végére nézve pedig azokat, kik késdbben szállásaikat elhagyták, mely

esetekben a bér általok csak azon iddre fizetendd, mely alatt szállásaikat bírták.

— b) Hogy ha valakinek számára le volt foglalva a szállás, általa még akkor is

a fen kijelelt naptól kezdendd a bérfizetés, ha a szállásban nem is lakott, és

mindaddig, míg az számára lefoglalva volt, folytatandó. — c) Hogy a szállás-

add a bérfizetés elmulasztásának vagy a szállásban okozott kártételnek eseté-

ben azok és járulékaik iránti küvetelését a helybeli megyei szdbeli bírdság eldtt

szdbeli summás per útján kereshesse. — 2) Jüvenddre nézve pedig : a) Hogy

azon városban , melyben országgyúlés tartatik, a türvényhozásnak további ren-

delkezéséig, minden háztulajdonos küteles házának aránylagos, de még is egyne-

gyedét túl nem haladható, részét meghatározott bér mellett országgyúlési szál-

lásúl adni, vagy a helyett egyenld kényelmú és használhatású helyen ugyanak
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kora szállást kibérleni , ezen teher alól mégis a küzépületek , kolostorok , hely-

beli lelkészek lakai, a katonai laktanyák, és a küzintézetek felmentve levén. —

b) Hogy e végre minden országgyúlés eldtt az országgyúlési tagok számára

megkivántató szállások a kir. fdlovászmester által az illetd megyei és városi

türvényhatóságok befolyásával hitelesen üsszeiranddk , és mindegyiknek bére

ido és kürülmények szerint meghatározandd , de mégis úgy, hogy az a hasonló

szállásoknak három utolsó évi árát felénél tübbel megne haladbassa. — c)Hogy

az udvari személyzetnek és jelen лeт levdk küveteinek ily meghatározott árú

szállás nem jar; a tübbi országgyúlési tagoknak pedig, — anádort, országbíráját

és a kir. személynüküt, kiknek illetdsége egyebeken fühil az elsdé 50, a két

utóbbié 20 szobára hág, kivéve, — külünbség nélkül fejenként 4 szoba és 1

konyha jár; a fdrendi táblának tagjai azonban, ha ily szállást nyerni kivánnak,

az iránt a kir. fdlovászmestert az országgyúlés megnyitása eldtt három héttel

értesítni tartozzanak.— <í)Hogy aszállásadás kütelessége az országgyúlés meg

nyitása eldtt egy héttel, a szállásbérfizetés , mely azok által, kik a szállást lak-

ják, vagy kiknek számára lefoglaltatott, évnegyedenként eldre teljesítendd,

azon évnegyednek, melyben az országgyúlés megnyittatott , elejétdl kezdddik,

s mind a kettd azon évnegyednek végéig tart , melyben az országgyúlés bere-

kesztetik , azon egy esetet kivéve , ha az országgyúlési tag szállását megváltoz-

tatná, mit három hdnappal eldbb teendd felmondás mondas mellett megtehet,

és ezen esetben, ha a fdlovászmester az iránt 15 nap alatt a szállásrdl nem

rendelkezik, a háztulajdonosnak küteleztetése is megszúnik. — é) Hogy a bér-

fizetés vagj'" kártételek iránti keresetek a fenebb megállapított bírdság eldtt

summás perrel megvehetdk. —f) Hogy az, ki az országgyúlési szállást a fdlo-

vászmesternek illetd helybeli hatóság befolyásával tett rendelete ellen letartdz-

tatja, vagy az által, a kit illet, elfoglalni nem engedi, az illetd helybeli ható

ság elébe idéztetvén , a netalán okozott kárnak és kültségeknek megtérítésén

fühíl rüvid úton azon hatóság pénztárának részére 200 forinttal büntetendd. —

g) Hogy ezeken kivül a fdlovászmester türvényes hatósága az országgyúlési

szállásokra nézve az illetd helybeli hatóságnak befolyása mellett, és az ország

gyúlési testülethez tartozó tagok bántalmatlansága iránti türvényrendeletek ,

továbbá is fentartatnak.

A 12-dik ágazat, mely ismét minden abból származtatható küvetkezteté-

sek nélkül ezen országgyúlésnek kültségeit is a nemesi rend, és azok által, ki-

ket a türvény ezen nevezet alá foglalva ért , viseltetni rendeli.

A 13-ik ágazat, mely által a bártfai evangelika küzségnek Bártfa városa

elleni Hrabovszky-féle alapítvány iránti küvetelése, mivel a felek küzütt1841-

dik évi február 26-ikán türtént egyesség, és ugyanazon évi május 2-ikán hozott

kir. táblai itélet által megszüntetett , a türvénykünyvbdl kiczikkelyeztetik.

31*
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II. Állandó s z a b á 1 y ú 1 h o z o t t rendeletúck:

A 2-dik ágazat, melyben a magyar nyelvnek használata iránt rendeltetik:

1) Hogy ezután az országgyúléshez bocsátandú minden királyi leiratokban, eld-

adásokban, válaszokban, és intézvényekben , a türvényczikkek szerkeszté-

sében , a magyar udvari cancellaria útján az országnak batárain belúl bocsá-

tandd minden akár d felsége által aláírt, akár annak nevében szerkesztett ira-

tokban, a helytartdtanácsnak minden tárgyalásaiban , jegyzdkünyveiben, fel-

irásaiban, s az ország határain belúli minden hatóságokhoz küldendd intézvé-

nyeiben, továbbá az ország határain belúli minden akár fd akár al, akár világi

akár egyházi türvényszékeknek irományaiban egyedúl a magyar nyelv használ-

tassék ; a kapcsolt részekbeni hatóságoknak latín leveleit azonban a magyar ha-

tóságok, valamint ezeknek magyar leveleiket viszont amazok elfogadni, tár-

gyalni, és illd válaszszal ellátni tartozzanak. — 2) Hogy az országgyúlési nyelv

ezentúl kirekesztdleg a magyar leend ; a kapcsolt részeknek küvetei mindaz-

által,baa magyar nyelvben jártasok nem lennének , a küzelebbi 6 év alatt

tartandd országgyúléseken szavazataikat latí mil is kijelenthessék. — Továbbá

elóadatik, miszerint d felsége már rendelést tett, hogy a magyar nyelv a kap

csolt részekbeni fdésküzép iskolákban mintrendszerinti tanulmány taníttassék,

és hogy az ország határain belúli iskolákban küzoktatási nyelv a magyar legyen.

A 3-dik ágazat, mely az evangelika vallásúak dolgárdl szóló 1791 :26-dik

türvényczikket a bécsi és linczi békekütések alapján küvetkezdkben módosítja,

s illetdleg bdvíti : 1) Hogy azok, kik 18 éves korukig az evangelika vallásban

neveltettek , a ndszemélyek pedig férjhez menetelük után , habar ezen iddkort

el nem érték is , se magok se maradékaik vallásos kérdés alá tübbé ne vétet-

hessenek. — 2) Hogy a rdmai katholika hitrdl valamelyik evangelika vallásra

átmenni akard ezentúl egyebet tenni ne tartozzék, mintsem azon katholikns

lelkipásztor eldtt, kinek egyházi küzségéhez eddig tartozott, két tanúnak jelen-

létében ezen szándékát kijelenteni , s négy hét múlva azon szándékábani meg-

maradását hasonld móddal újolag kinyilatkoztatni, és mind e két lépésérdl azon

lelkipásztortól , vagy ha az vonakodnék , a jelen volt tanúktól külün-külün ta-

núlevelet venni, s ezen tanúleveleket azon vallásbeli lekipásztornál bemutatni,

a mely vallasrá átmenni szándékozik; az ily áttérések ezután az illetô püspüki

hívatalok által félévenként ô felségének a helytartdtanács útján csak tudomás

végett levén feljelentenddk. — 3) Hogy a jelen türvénynek kihirdetése után ke-

letkezd azon vegyes házasságok is, melyek evangelikus lelkipásztor eldtt küttet-

nek , türvényesek legyenek ; sót ugj^ane türvényczikk türvényesítetteknek ki-

jelenti azon vegyes házasságokat is, melyek 1839-iki mártius 15-ikétdl 1844-iki

november 10-ikéig türvény ellenére evangelikus lelkészek eldtt küttettek, és

azokat az illetd feleknek és maradékaiknak biztosítására a türvényhatóságok
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által e türvénynek kihirdetésétól számított egy év alatt hitelesen üsszeiratni,

és az illetó egyházi anyakünyvekbe is , ha még nem volnának , beiratni paran-

csolja.

Az 5-dik ágazat, mely az országban és kapcsolt részeiben született vagy

honosított s bevett vallású nem-nemeseket is akármely, akár kinevezéstól akár

választástól függd , küzhívatalokra alkalmazhatóknak kijelenti.

A 6-dik ágazat , mely a váltótürvénykünyvnek némely határozatait módo-

sítja vagy bdvíti, nevezet szerint: 1) Az I. r. 10. §-ára nézve : bogy saját vál-

tónak kiadásához teljes kor helyett a 20-ik évnek elérése elégséges legyen. —

2) Az I. r. 14. §-ához hozzáadja: bogy a váltókra zsidd betúkkel tett bármily

iratok érvénytelenek. — 3) Az I. r. 16. §-ának szüvegébdl ezen szavakat ,,a

10. §-ban meghatározott eseten és módon kivül" kihagyatni rendeli. — 4) Az

1. r. 132. §. 3-dik pontjához bozzátoldja: hogy a váltótdrvényszékek mindegyik

váltójegyzdt hiteles alakú jegyzdkünyvvel lássák el , melybe az az általa kivett

óvásokat idórend szerint beiktatni, és ezen jegyzdkünyvet a váltótürvényszék-

nek évnegyedenként bemutatni tartozzék. — 5) Az Lr. 136. §. végéhez ezeket

toldja: hogy ha az illetó türvényes személyek az óvás iránti rendeletek bármely

pontjának teljesítését elmulasztanák , a váltótürvényszék dket kárpdtlásra szo-

rítsa, és ismétlés vagy nem-fizethetés esetében dket a jegyzdségtól is mozdítsa

el. — 6) Az I. r. 185. §-át azzal bdvíti: hogy az elfogadott hamis váltdt illetó-

leg, ha maga az elfogadási, illetdjeg kibocsátási, forgatási sat. aláirás hamisnak

bebizonyíttatik, az adds felmentendd , egyébiránt a váltóhamisító ellen minden

esetben az alább kürülírt eljárásnak levén helye. —■ 7) Az I. r. 190. §-ának vé-

gét azzal toldja meg: hogy azon esetben, ha a váltó lejárata a bemutatástól függ-

vén a bemutatás még meg nem türtént, vagy a lejárat bármely okból nemtudat-

hatik, a váltónak megsemmisítése végettadandd 45 napi határidd a váltótürvény-

széknek ez iránt hozott végzése keltét küvetó napon kezdddjék. — 8) A II. r.

2. §. (I) pontjához hozzáadja „a tengermellék kivételével". — 9) A II. r. 2. §.

Л) pontjához bozzátoldja: hogy a fiumei váltótürvényszékhez Zeng ésKarlapago

városok és kikütók, az ottoschatzi végezredbeli egész tengermellék, Jablanacz

és Gyurgyevacz tengermelléki helységekkel együtt szinte tartoznak. — 10) A

11. r. 6. §-ához hozzáadja: bogy a tengermelléki kormány, mint váltófeltür-

vényszék 2 elnükbdl, 4 türvénytudd bírdból, és 2 kereskedd ülnokbdl álljon,

és itélet-hozásra az elnükkel együtt 5 tag szükséges legyen. — 11) A II. r. 13,

§-át úgy módosítja: hogy a váltói, és mindazon ügyekben, melyek feljebbvitel

útján a váltófeltürvényszékhez tartoznak , feljebbitel esetében legfelsdbb itéld-

szék nem az egész hétszemélyes-tábla, hanem csak annak egyik, itélethozásra

7 tagnak jelenlétét szükségeld osztálya leend , melyhez d felsége két eldadd ül-

nüküt a kir. városokbdl és kerületekbdl, habár nem-nemeseket is, sdt a szük
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séghez képest tübb eldaddkat és ülnüküket is születésrei tekintet nélkül adand,

s mely folytonosan az egész év alatt üléseket tartani küteles. — 12) A II. r.

96. §-ához hozzáadja : Hogy a megjelenési napra meg nem jelend felperes az

idézett félnek okozott kár és kültség megtérítésében elmarasztalandd. — 13) A

H. r. 106. §. 6) pontját oda mddosítja: hogy a kelldleg hitelesített elsd feljegy

zési künyvbeiddrend és az illetd segédkünyvnek száma szerint minden akeres-

kedés vagy gyártás küréhez tartozó , de iddre tett kereskedési úzletek , szár-

mazzanak azok bár hitelbe tett adásvevés, vagy kereskedési vagy váltói úzle-

tekbdl, feljegyzendd, — c) pontját oda: hogy a számviteli künyvbe minden

tétel a feljegyzési vagyis segédkünyvbdl csak lapszámával és summasan átvi-

endd, — d) pontját ismét oda : hogy a tételnek iddkora, jogczíme sat. csak a

feljegyzési vagyis segédkünyvben, nem pedig a számviteliben is, megjegyzen-

dd, — az/) pontját végre oda: hogy az elsd feljegyzési vagyis segédkünyvek

egy iddben felváltva tübb kezek által vezettethetnek. — 14) АН. r. 142.§-ának

végéhez odateszi : hogy az itéletnek megsemmisítése iránt tett váltdtürvény-

künyvbeli rendeletek a váltói határozatokrdl és váltói végrehajtásokrdl is értes-

senek. — 15) A П. r. 143. §-ának végét oda változtatja: hogy ha ki a türvény-

széknek eljárását vagy határozatának végrehajtását gátlaná erdszakkal, ezen

esetben a bírói zár az erdszak miatt üssze nem írhatott vagyonra is kiterjesz-

tettnek tekintetvén, a végrehajtó bírdnak felszdlítására vármegyékben az al-

ispán, kerületekben a kapitány, kir. városokban a tanácsnak elnüke, vagy

ezeknek helyettesei a hatalomkart felelet terhe alatt azonnal kirendelni, és

minden egyes esetet tudomás végett a legküzelebbi küzgyúlésre bejelenteni tar-

tozzanak. — 16) AH.r. 149. §-ához hozzáadja: Hogy a kiküldütt türvényszéki

türvénytudd tag az általa teendd akár biztosítási akár kielégítési végrehajtást az

illetd helybeli hatóságnak eldre bocsátandd tuddsítása mellett, és felelet terhe

alatt megjelenni tartozd kiküldüttjének jelenlétében teljesítse, egyébiránt, ha

az meg nem jelenne, a reá bízottakat annak jelenléte nélkül is teljesíthetvén.

— 17) A II. r. 153. §-át küvetkezdleg módosítja: hogy a bírói zár alá vett ja-

vakra a végrehajtó félnek váltótürvényi zálog- és elsdbbségi joga van , s azok

mind a foglalás alá került mind a megbízott személynél oly letéteménynek te-

kintetnek, melynek szándékos megrontása vagy elidegenítése, az illetd türvény-

hatóság által a váltótürvényszéknek irományok átküldése melletti bejelentése

után, a legsúlyosb beszámítású tolvajságnak büntetésével fenyítendd, az azok

által okozott kárnak megtérítése pedig váltójogi szokott eljárás útján eszküz-

lendd. — 18) A II. r. 157. §-át azzal toldja meg: Hogy kielégítési elsdbb-

séget azon esetben, middn a végrehajtási végzéseknek bemutatása egyszerre tür-

tént , a végrehajtási folyamodásnak benyújtása, és ha az is egy iddbeli, a kere-

setnek megindítása adjon, a folyó félévre hátralevd ház- vagy haszonbér azon
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ban mindenkor mindenek eldtt kielégítendd levén. — 19) A II. r. 1 63. §-át oda

változtatja : hogy az üsszeirásba nem tartozók fülütt hozott végzéssel meg nem

elegedd a váltó fel- , sdt legfelsdbb türvényszékhez is birtok mellett folyamod-

hassék , és az ily igényi küvetelés alatti tárgyakra a feljebbvitel útján hozandd

eldüntó határozat eldtt a kielégítési végrehajtás ki ne terjesztetbessék.—20) A

II. r. 164. §-ához hozzáadja: bogy middn a biztosítási végrehajtásnak folyama

alatt az adds ellen csdd nyittatik, a végrehajtó bírd a csddnek megnyitását el-

rendeld itéletnek vele lett.küzlése után a biztosítási osszeirásnak további foly-

tatásával azonnal felhagyni küteles, az addig üsszeirottakra nézve azonban a

tett biztosítási végrehajtás teljesen érvényes maradván. — 21) All. r. 172. §-át

azzal toldja meg: hogy az üsszeirás és bírói zár alá vételkor eldfordúlt kérdé-

sekrdl a városi tanács vagy illetóleg kiküldütt szolgabírd által hozott határoza-

tok szinte a legfelsd türvényszékig birtok mellett feljebbvihetók.— 22) A II. r.

174. §-át oda változtatja: hogy a betáblázott váltó váltói mindségét elveszti, és

küzünséges kütelezvénynek tekintendd. — 23) A II. r. 178. §-át azzal toldja

meg: hogy ha a váltótürvényszéki biztosítási vagy kielégítési végrehajtást az

1836:15-ik czikk értelmében tett bízói zár megeldzte, az így bírói zár alá vett

javakat a váltótürvényszéki végrehajtó a váltó-küveteldnek részére is zár alá

vetteknek nyilatkoztathatja, és ily esetben az árverés a küztürvényszéki végre

hajtó által a váltótürvényszékinek jelenlétében , ha megjelenik, eszküzlendd,

és hogy viszont ugyanaz teendd akkor is , middn a küztürvényszéki végrehajtó

által ingó vagy betáblázott addsságokkal nem terhelt ingatlan vagyonban teendd

zárt a váltdtürvényszéki biztosítási vagy kielégítési végrehajtás megeldzte,

azonban a kielégítési elsdbbség mind a két esetben azon küveteldt illesse, ki-

nek részére a bírói zár eldbb türtént.— 24) A II. r. 206. §-át oda változtatja : hogy

az idézésnek vagy végzéseknek magyar tengermelléken váltótürvényszéki szolga

általi kézbezszolgáltatásától ne csak avinodoli, hanem a hrelini és buccarii ura-

dalmak is kivétettek legyenek. — 25) А П. r. 16. fej. 1. §-ának 6., 8., 17. és

18-ik pontjait oda változtatta: hogy egy kereskedói künyvnek hitelesítéséért

3 forint, a számvitel kivonatáért és türvényes hitelesítéséért pedig 1 forint díj

járjon. Továbbá, hogy a váltó türvényszékeknek az eldttük folyó perekben ho

zott végzései és itéletei küzütt a díjazásra nézve külünség nem tétetvén, küzbe-

szdld végzésért 20 kr., eldüntó végzésért vagy itéletért 100 forintig 2 for.,

100-tól 1000-ig 6 for., 1000-tól 10000-ig 12 for., 10000-tól határozatlan sum-

máig 24 forint jar, bármennyien legyenek a fel- vagy alperesek, és pedig felében

a felperes , felében az alperes fél által fizetendd , a perbeszédeknek feljegyzése

pedig minden díj nélkül teendd. — 26) А П. r. 16. fej. 17. §-ához azt toldja:

hogy az eljárd megyei s városi vagy mezdvárosi tisztviseldk által felszámítandd

díjaknak és kültségeknek szabályozása a váltdtürvényszéket illeti. — 27) Hogy
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a ll.r. 3. és26. §-ainak a fiumei váltdtürvényszék illetdsege és az att<H¡ feljebb-

vitel utja iránti rendelete továbbá is megtartatván , minden egyéb kivételek ,

melyek a váltótürvénykünyvben a magyar tengermellékre nézve tétettek , jü-

venddre eltürültetnek , és a váltdtürvénykünyv a magyar tengermellékre min

den tekintetben kiterjesztetik. — 28) Ugyanezen türvényczikk a váltdtürvény-

künyvnek kiegészítésére a 28. §-ában küvetkezdket rendeli: 1) Л váltóhamisí-

tásrdl : bogy az, ki harais váltdt készít, vagy igaz váltdt bármely részében meg-

hamisít, vagy ily váltdt, bamisságát tudva, mások ellen basznál, a büntetd ha-

tóság, névszerint vármegyékben a küztürvényszék által, az okozott károknak és

kültségeknek megtérítésén tul 8 évig terjedhetd rabsággal , türvényszünet alatt

is folytatandd éslegfeljebbfélév alatt végitélet által befejezendd, s minden esetre

a kir. curiara feljebbvicndd és ott azonnal soron kivül átvizsgálandó per mel-

lett büntetendd, ■—■ azon esetben, ha a váltdnak hamissága váltdtürvényszék

eldtt keresetbe vétetett, a váltdtürvényszék a váltó hamisságának kinyomozására

netalán szükséges tiszti-vizsgálatokat megkeresd-levele által, melynek vételével

az alispán , kerületi kapitány , vagy városi tanácsnak elnüke az eljárást haladék

nélkül megrendelni küteles, megtétetni, a váltdnak hamisságát,ha bebizonyodik,

itélet által kimondani, és ezen itéletét minden küzbejütt irományokkal együtt

az illetd büntetd hatóságnak megküldeni, ez pedig azoknak vétele után a bún-

pert tüstént megindítni , és a bamisságrdl bozott váltdtürvényszéki itéletet kér-

désbe tübbé nem véve, a büntetést a váltdilag meg nem itélt károknak és kült

ségeknek oda itélésével együtt meghatározni küteles levén. —■ 2) Az áruszer-

zési kütésekrdl : a) Hogy minden ily kütésre nézve a szerzdddknek nevein , s

a keletnek idején és helyén túl szükséges , miszerint az irásba foglaltassék , és

nyilván áruszerzési-kütésnek neveztessék , az árunak neve , s pontosan megha-

tározott mennyisége, mindsége, megbatározott ára, az általadásnak és fizetés-

nek ideje és helye kijeleltessék. — b) Hogy az ily kütést megszegd fél a má-

sik félnek a kütés nem teljesítésébdl származott kárát, mely alatt az árkülünb-

ség is értendd , kültségeivel együtt megtérítni , és ha kütbér vagy biztosítási

díj, mely mégis 100 forinttól tíznél tübbet nem tehet, kialkudva volt, azt

is, de az árkülünbség megtérítése nélkül lefizetni, és ezeken túl még a kütést

megszegd eladófél a netalán eldlegezett pénzt is felvételétdl számított batoska-

matjával együtt visszaadni tartozzék. ■—• c) Hogy az ily kütést az egyik fél a

másiknak megegyezése nélkül másra át ne ruházhassa. — d) Hogy az ily kü-

tésekbdl eredt jogok azon iddtdl , melyben a szerzddés teljesítendd volt , szá

mított két év alatt enyésznek el , s hogy a váltójognak elévülés iránti rendele-

tei az áruszerzési kütésekre is kiterjesztetnek. — e) Hogy az ily kütésekbdl

eredd küvetelések váltótürvényszék bírdsága alá tartoznak. — /) Hogy ily

kütéseket váltóképességgel nem bírd asszonyok, papiszcmélyek , s bírhatási
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joggal felruházott szerzetesek is, ha terhes szerzddéstételekre küztürvény sze-

rint képesek, érv-ényesen küthessenek. — g) Hogy ha ezen áruszerzési ügyek

szobeli úton el nem végeztethetnének,, váltói rendes eljarás szerint írásban is

elintézhetdk.

A7-ikágazat, mely a csddületrdl hozott 1840:22-ik türvényczikket eküvet-

kezdkkel bdvíti, s illetdlegmddosítja: 1)Hogy a tengermelléki kincstárikerület-

ben a csddületi elsd bírdságot a fiumei váltdtürvényszék, és a nagykikindai kerület-

ben akerületi-tanács gyakorolja.—2) Hogy, haabenyújtott küveteléseknek egész

üsszege 1000 forintot meg nem haladna, a bírdság a periratoknak küzlésére ki-

szabott határnapokat megtartani nem küteleztetvén , a csddüt summás perbeli

eljárással végezze be, ebbeli eljárásárdl azonban jegyzdkünyvet vezetni, s azt

feljebbvitel esetében minden hozzátartozó irományokkal együtt a váltófeltür-

vényszék elébe terjeszteni, és egyébiránt magát mindenekben az 1840:22-dik

czikknek rendeletéhez alkalmazni tartozván. — 3) Hogy a csddperben eljárd

megyei türvényszékeknek tartására szükséges kültségek egészen a tümeg által

viselenddk, 1000 forintot meg nem haladd tümegtól azonban azoknál semmi

díj sem járván. —■ 4) Hogy a küvetelések elsd osztályának bárom elso pontjá-

ban foglalt csddületi kültségek azüsszes tümegbdl eldlegesen kifizetenddk ugyan,

de a nélkül , hogy a kielégítést nyert kovetelések küzt aránylag felosztathatná-

nak. — 5) Hogy a bukás mindségének kinyomozását illetdleg: à) A bnkott bu-

kásának okait a hitelezdknek üsszejüvetelére kitúzütt napon szinte két példány-

ban beadni tartozzék. — A) Ha a bukott akkor, middn ellene a hitelezdk

csodüt kértek , a bírdság idézésére sem maga sem képviseldje által meg nem

jelent, vagy a bírdság itéletének küvetkezésében akár értékbeli állapotját akár

bukásának okait eldadni elmnlasztotta , vagy végre az ellene rendelt vizsgálat-

nak alkalmával a bírdságnak meghagyására nem nyilatkozott , vagy épen meg

sem jelent, a küveteléseknek valdsága fülütt hozott itéletkor a tümegnek elég-

telensége kitunvén , itélet által azonnal kimondandd , hogy a bukás hamisság-

gal párosúlt; ellenben ha a bukott bukásának okait kelld iddben irásban beadta,

ezen nyilatkozata tükéletesen úgy tárgyalandd, mint a küveteldknek kereseti

levele , és fülütte ugyanazon alkalommal , middn a küveteléseknek valóságárdl ,

itélet hozandd. — c) Hogy akár a perügyeld akár a hitelezdk a bukott ellen a

pernek lefolyása alatt akármikor szoros vizsgálatot kérhetnek, s azt a bírdság

megrendelni, s kiküldütt tagjai által vagy az illetd büntetd hatdságnak küzbe-

jüvetelével teljesítni, s ekkor a bukottnak a csdd megnyitásakor lefoglaltkeres-

kedési künyveit és levelezéseit a vizsgálattevdk , perügyeld, és illetd kereske-

dési testület által, ha kivántatnék, a bukottnak személyes jelenlétében , átné-

Zetni, és maga is átnézni, s mindezeket megfontolás alá venni tartozzék; a

hitelezdknek is joguk Ievén mind a bukásnak. okai feldl adott nyilatkozatot

M. TÜD. AKAD. ÉVK. IX. 32
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mind a bukottnak künyveit és levelezéseit megtekinteni és azokra észrevéte-

leket tenni.— d) Hogy a csddületi bírdságnak bukott ellen büntetó pert rendeld

itélete azon esetben, middn a bukott bukásának okait eld nem adta, feljebb

nem vihetd ; ellenkezd esetben az , a csddpertól külün válva, mind a perügyeld

vagy hitelezdk , mind pedig a bukott által a feljebbviteli csddületi bírdságok

elébe birtokon belúl feljebbezhetd. — e) Hogy a fenyítd bírdság a bukott ellen

hozott itéletét megvizsgálás végett a szokott feljebbviteli bírdságok elébe ter-

jeszteni minden esetre küteles. —• /) Hogy a miket a türvény a bukás okainak

beadásárdl , a bukásnak hamisságában teenddkrdl , sdt ha a períigyeld vagy va-

lamely bitelezd a bukottnak megfenyítését kivánná, annak megfenyítése iránt

is rendel, azon esetben is teljesítenddk, middn a csddper a fenálló rendeletsze-

rint summás úton intéztetik el.

A 8-dik ágazat, mely a hétszemélyes-táblát ezentúl a húsvét utáni tor-

vényszakban is ülések tartására kütelezi , és az eltürlütt ünnepnapokat a tür-

vényszünet napjai küzdl teljesen kitürli.

A 9-dik ágazat, mely a küzmunkákrdl küvetkezdket rendeli: 1) Azoknak

mennyiségét illetdleg : à) Hogy úrbéri telekkel bírd jobbágy minden egész te-

lektól 12 szekeres napszámot, és így aránylag a kisebb vagy nagyobb birtok-

tól, az úrbéri zsellérek pedig, a házasok 6, a házatlanok 3 gyalog napot tar-

tozzanak évenként küzmunkában tülteni. — 6) Hogy a majorsági füldre tele-

pített lakosok, és azon nem-nemesek, kik nemesi jószágot bírnak, a küzmun-

kát az úrbéri hazas s illetdleg házatlan zsellérekkel egyenldaránybanteljesítsék.

— c) Hogy azon küzségekre , melyekben úrbéri telkek nem léteznek , a küz-

munkai szekeres napok számát a megye hasonló terjedelmú úrbéri küzségekhez

aránylag határozza meg, melyek azután az egyes lakosok küzütt birtokaránylag

felosztanddk, az ily küzségekbeli zsellérek úrbériek gyanánt tartozván aküzmun-

kához járúlni• — d) Hogy a szabad királyi s 16 szepesi városokban, és a ten-

germelléki kerületekben a küzmunkák iránt eddig divatozott gyakorlat jüvdre

is fenmaradván, a jász, kún és hajdú kerületekben a birtokosok minden 3 hold-

nyi birtok után egy szekeres napszámot szolgáljanak, a 15 holdnál kevesebbet

bírdk azonban egy szekeres napszámot 3 napi kézimunkával felválthatván, a

három holdnál kevesebb, vagy semmi fülddel sem bírdk pedig, ha házok van 6,

ha nines 3 kézi napszámmal tartozván egyedúl. — é) Hogy a három horvát vár-

megyében létezdpraedialisták, dézmások és szabadosok az úrbéri telkesjobbá-

gyoknak arányában tartozzanak küzmunkákat teljesítni. — /) Hogy a zsel-

lérüzvegy vagy hajadon ndk, s a 18 évet még be nem tültütt vagy 60 évet már

meghaladott zsellérek , ha házuknál egykenyéren éld s munkára alkalmas férfi

családtag vagy szolga nincsen , valamint azok is , kik eddig küzmunkát nem

tettek, kivéve ha dket arra ajelen türvény világosan kütelezné, küzmunkát
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tenni nem tartoznak. Továbbá , hogy a jelen türvényben kijelelt évenkénti il-

letóségén fühíl teendd küzmunkára vagy az évnek folyta alatt fel nem használt

mnnkának pdtldlagos teljesítésére senki se kényszeríttethessék. — 2) Azoknak

mily czélokra alkalmazásárdl : a) Hogy küzmunkák csak e küvetkezd czélokra

használtassanak , úgymint : küzgyúlési határozat által kijelelendd útak , hídak s

tültések készítésére, kijavítására , s fentartására, a megyei küzigazgatásnak te-

kintetében szükséges küzszolgálatokra, vagy vízszabályozásnál eldforduld mun-

kára oly esetben , middn az illetó küzségek , melyek érdekeltségük miatt ahhoz

járúlni tartoznak, a haszonaránylag reájok kivetett munkákat gazdálkodási fog-

lalkozásaiknak hátramaradása nélkül el nem végezhetik, ezen utolsó esetben

mégis az ily küzségbeliek késdbben , gazdaságuk megengedvén , annyi mennyi-

ségú munkát, mennyit más helységbeliek az d javokra tettek, azok helyett ten-

ni tartozván. — b) Hogy a katonai átkeléseknél és élelemszállításoknál szüksé

ges , s ezután is régi gyakorlat szerint teendd fuvarok , és a tiszti fuvarozások-

nak rovatához tartozd, s a fuvarbérnek házipénztárbóli pdtlása mellett jüvdre

is teljesítendd eldfogatok, és a rendkivüli esetekben , példáúl a hófuvatok vagy

más elemi viszontagságok által megszakasztott küzlekedésnek megnyitásában,

túzveszélynek elhárításában, hídaknak, gátaknak s tültéseknek áradd víz elleni

védésében teljesített munkák, a két elsd rendbeliek külün nemú terhek, a

harmadik rendbeliek pedig minden, bármily polgári rendú, s ily eset által ér-

deklett egyénekre kiterjedd kütelességek levén , a szdban forgó küzmunkai il-

letóségbe be nem számíttathatnak. —• 3) A küzmunka teljesítésnek módjárdl :

o) Hogy az dt illetó munkát pénzzel senki se meg nem válthatja se megvál-

tani nem kényszeríttethetik, maga helyett azonban más alkalmas kézi munkást

vagy szekerest akárki szabadon helyettesíthet. — 6) Hogy azon idd, melyet

a kcizmunkát teljesító jüvet- és menetben eltült, illetóségébe beszámítandd. —

c) Hogy a szekeres munkára küteles, ha a küzszükség úgy kivánja, vagy járd-

marháitól ünhibáján kivül megfosztatott, egy szekeres helyett két gyalog napot

tartozik szolgálni. — d) Hogy küzmunkára kiki tul ajdon kültségén, s azon esz-

küzükkel és szerszámokkal , melyekkel tulajdon munkáit szokta végezni , jele-

sen szekeres munkára, a mint ezt az úrbéri jobbágyrdl a türvény kiszabja,

négy vagy két vond marhával, mikép azokat küzünségesen használni szokta,

küteles kiállani. — e)Hogy a hatóságok a küzmunkákat, amennyire lehetséges,

mindig a sürgetós mezei munkák idején khnil teljesíttessék. — 4) Az eldljárdság-

nak teenddirdl a küzmunkák mellett: — я) Hogy a vármegye vagy kerület éven-

ként octoberben a jüvd november elején kezdendd évbeni küzmunkára kütelese-

ket a reájok esd illetóség szerint helységenként üsszeirassa, mi a küzgyúlésbdl

kiküldütt, vármegyékben ugyan egy táblabírd, szolgabírd és esküdt, kerületek-

ben pedig tisztviseldk által türténik, kik üsszeirásaikat november 1-sd napján

32*
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a fd tisztviseldnek, vármegyékben az alispánnak, beadni, ez azt novembcr k't-

zepéig a küzgyúlésileg kiküldenddkkel megvizsgálni, és a megyei mérnükük-

nek küzbejüvetelével az iráut, hogy minemú küzmunkák legyenek a jüvd év

lefolyása alatt teenddk, azoknak mindegyikére mennyi és mely helységekbeli

munkák fordítandók, tervet, — melyben mégis a napszámoknak egy része küz-

bejühetó rendkivüli esetekre szabadon bagyandd , — készítni, azt a legfeljebb

decemberben tartandd küzgyúlés elébe terjeszteni, a küzgyúlés pedig megvizs-

gálni, és megállapítása után az alispánnak, járásbeli szolgabíráknak úti-biztosok-

nak vagy felügyeldknek , mérnüküknek , és a járásbeli addszt"ddknek kiadatni,

a szolgabírd végre minden belységnek a reá esd küzmunkák számát a járás

beli addszeddnek küzbejüvetelével küzmunkai künyvecskéjébe beiratni tarto-

zik. —- 6) Hogy a helytartotanácsnak felügyelési joga a türvény értelmében

fenmaradván, minden megyei küzmunkák foganatosításának kormányzása és az

azokra, s jelesen rendes kezelésükrei szoros felügyelés is az e végre megbízan-

dd alispánnak, a végrehajtás iránti rendelkezés pedig a szolgabírdnak tiszté-

ben áll. — c) Hogy az útibiztos vagy felvigyázdúl rcndelt tisztviseld a küzmun-

kásoknak teljesített munkáikrdl nyugtatványokat adni , és azoknak táblás jegy-

zékét a szolgabírdnak hetenként beadni, a járásbeli addszcdd pedig minden hó-

napban, middn az addbeli pénzeket beszedi, az azon hónapban teljesített mun-

kákat a helységek künyvecskéjébe beírni , és a járásbeli belységek által leszol-

gált küzmnnkák táblás jegyzékét az alispánnak beküldeni, továbbá a szolgabí-

rák az általok felhasznált küzmunkákrdl évenként számadásokat készítni, s

azokat a megyei számvevd szék az addbeli számadások módjára átvizsgálni ,

azon megyei választmány végre, mely a helységeknek adóbeli illetdségeikre

nézve évenként számtételt keszít, ugyanazon alkalommal küzmunkáikrdl is

azt készítni küteles. — d) Hogy a helység jegyzdje minden év kezdetén mind-

egyik belybeli lakosnak addbeli künyvecskéjébe a tartozd küzmunkáinak szá

mát és mindségét beírni, azoknak hová, kinek rendelésére, és mikor lett

leszolgálásárdl jegyzdkünyvet és rendes számadást vezetni , s mindenik hónap

végén mindegyik addzdnak künyvecskéjébe az általa leszolgált napokat beírni

tartozik. — e) Hogy a rendkivül küzbejüvd kisebb tekintetú vugy elhalaszt-

batatlan küzmunkák irúnt a szolgabírd rendelkczhetik ; a balaszthatóknak és

nagyobb tekintetúeknek mikép teljesítése iránt ellenben, valamint arra is, mely

helységeknek napszámai legyenek akkor, middn az e végre szabadon hagyot-

tak már fel vannak használva, azokra fordítanddk, az alispáni hívataltól utasí-

tást kérni küteles. —/) Hogy a küztisztviseldk minden eljárásaikért feleldsek,

s mindazon kárt, melyet rendelkezésük vagy elmulasztásuk által a küzségek-

nek vagy egyeseknek okoztak, teljesen kipdtolni tartoznak.

A 10-ik ágazat, mely a folyó homok iránt rendelkezd 1807:20-ik türvény-

czikket küvetkezdleg módosítja: 1) Hogy a folyó bomoknak elfojtására szük
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séges munkálatokhoz megkivántató mindennemú kültségeket mindazon egy

vagy tübb határbeli birtokosok, kiknek birtokaik a folyó homok által elborítva

vannak, vagy elborításnak veszedelmébe kerülhetnek , az ily veszélynek kitett

birtokaik terjedelméhez aránylag viselni küteleztetnek. — 2) Hogy az érde-

kelt birtokosok küzól a kártevd homoknak elfojtása végett akárki az illetd ha-

tósághoz folyamodhassék ; sdt ha a kár vagy veszély küzaddnak alapjához tar-

tozó téreket, küzlekedési vonalokat, vagy nagyobb kürnyékeket érdekel, azt

az illetd türvényhatóság ünmagától is elrendelbesse. — 3) Hogy a kart szen-

veddk mind ugyanazon egy hatáibeli birtokosok levén, a folyamodás a kerületi

szolgabírdhoz vagy városi kapitányhoz, egyébként pedig a türvényhatósághoz

tétessék ; mire amazok ugyan , az illetd hatóság kiküldését som várva , azonnal

munkához fogni, a hatóságok pedig kiküldüttséget nevezni tartoznak , — oly

esetben, middn a veszélynek kitett térek tübb türvényhatóságok kebeléhez

tartoznak, azon hatóságok által vegyes kiküldüttség levén nevezendd. — 4)

Hogy az illetd kiküldüttség, szolgabírd vagy kapitány a feleket és részrehaj-

latlan szakértdket meghallgatván , a felek barátságos megegyeztetését kísért-

se meg, és ez nem sikerúlvén tervet készítsen, mely a homok elfojtásának

módját és eszküzeit, a végrehajtással megbízandd egy vagy tübb egyén kijele-

lését, az évenkénti kültségek eldleges felvetését, és a kültségekbeni egyen-

kénti részvétel kulcsát magában foglalja ; és végre a türvényhatóságnak vé•-

leményes jelentést tegyen, mely a legküzelebbi küzgyúlésben vizsgálat ala

vétetvén , a tecnddk terve küzhatározat által megállapítandd , melytdl még

is a végrehajtás eldtt a meg nem elégedd fél ügyét a helytartdtanácshoz

feljebbviheti. — 5) Hogy ha a kültségviselésnek tervezett kulcsában a felek

mindjájan meg nem nyngodnának , a fenforgó kérdés a rüvid útú ürüküsüdési

osztályra nézve határozott mód szerint választandd bírdság által itéltessék el ,

melynek határozata csak rendes per útján és birtokon kivúl változtathassék

meg. — 6) Hogy a küzhatározat által megállapított tervnek v égrehajtását meg-

akadályozd, az okozottkárnak és kültségeknek szolgabírd által rüvid úton meg-

veenddkétszeres megtérítésén túl, 1OOforinttal vagy egy hdnapi fogsággal bün-

hüdjék; a kültség-részt fizetni vonakodd pedig, a végrehajtással megbízott

egyénnek felperessége alatt szdbeli rüvid per útján kütelességére szoríttassék.—■

7) Hogy a végrehajtással megbízott egyének az illetd birtokosoknak a szolgabírd

s városi vagy kerületi kapitány elnüklete alatt évenként tartandd gyúlésében

számot adni tartozzanak, és ezen számadások azon gyúlésben tett észrevételek-

kel együtt átvizsgálás végett a türvényhatóságnak évenként benyújtassanak. —

8) Hogy tübb türvényhatóságokban fekvd térek homok általi elborításának ese-

tében az illetd hatóságok a teenddkre nézve egymás küzt meg nem egyezhet-

vén, azokat a helytartdtanács intézzeel,— a hatóságoknak vegyes választmánynk
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mellé, ha a kürülmények úgy kivánnák, igazgatás és felügyelés végett maga

részérdl egy állandd bizottságot is rendelhetvén.

4. §. A negyedik tôrvényleveléról.

Negyedik türvénylevele az 1847-ik évi november 7-ik napjára hirdetett,

a király által nemzetünk nagy ürümére magyar nyelven megnyitott, s dsi al-

kotmányunk szellemében kezdett, de annakteljes felforgatásával végzett pozso-

nyi országgyúlésben hozatott, 1848-dik évi apríl 11-kén Pozsonyban kült, s a

királynak és rendeknek eldszavain és a királynak szentesító zárszaván túl 31 ,

legnagyobb részint dsi alkotmányunknak demokrataivá átalakításával foglalkozó

ágazatokból áll.

A király eldszavában a szokottakon kivül csak azt mondja : bogy ezen or-

szággyúlést az ország luí rendeiveli tanácskozás végett bítta egybe ; a rendek

ellenben eldbeszédükben hosszasabban eldadják: hogy ezen országgyúlés az

1608. k. e. 3-dik cz. értelmében eszküzlendd nádorválasztásra, külünben pedig

a türvény rendelete szerint a végett , miszerint a király velük az ország bol-

dogságának nevelésëre és a küzjó gyarapítására kivánt tübbféle nagy fontossá-

gú türvényes intézkedésekrdl atyai szívének dbajtása szerint tanácskozhassék ,

hívatott egybe, — továbbá, hogy ezeknek küvetkeztében a rendek a nádor meg-

választásán kivül figyelmüket azokra fordították, miket az üsszes magyar nép-

nek jogban és érdekbeni egyesítése, az országnak türvényes ünállása, és füg-

getlensége , a pragmatika sanctid által vele válhatatlan kapcsolatban álld tarto-

mányok iránti türvényes viszonyai, a nemzet alkotmányos életének korigényei

és a kürülményeknek sürgds volta által szükségelt kifejtése és a szellemi erdk

és anyagi tehetség azon lelkesúlt üszhangzásának ezen alapokon élénkítése ha-

laszthatatlanúl megkivánt. Agazatai küzdl pedig:

I. Ideigleni vagy csak napszükségeire vonatkozd rendele-

túek:

Az 1-sd ágazat, melyben elhúnyt Jdzsef cs. kir. fdberczeg, országunk ná-

dora, nevének orükítésére türvényczikkileg kijelentetik : hogy d azon ernye-

detlen buzgalomért , melylyel félszázadon keresztúl , nem ritkán nehéz kürül

mények küzt, hazánk ügyeit vezérlé, a nemzetnek háláját teljes mértékben

kiérdemlette.

A 2-dik ágazat, mely eldadja: mikép a rendek István fdherczeget, dicsd

emlékezetú Jdzsef fdherczeg s nádornak fiat, nem csak a fejedelem és ország

küzütti külcsünüs bizodalom megerdsítésének, banem fényes tehetségeinek és a

magyar nemzet iránti külünüs hajlanddságának tekintetébdl is , a kijeleltek ne-

veit magában foglald királyi levélnek felbontása nélkül, egyhangúlag ország
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nádorává választották , egyébiránt az ország türvényeinek mind a felség ki-

jelelési , és a rendek szabad választási joga , mind a nádori méltóság hatósága

iránti rendeleteit minden jüvendd iddkre teljes épségükben fentartván. To-

vábbá ugyane türvényczikk kijelenti : hogy az új nádornak tiszti díja iránt, a

jászoktól és kúnoktól neki járd 3000 darab aranyon kivül , d felsége , magyar

ministeriuma által, jüvd országgyúlésig ideiglenesen intézkedni fog.

i Az 5-dik ágazat, mely a legküzelebb küvetkezd országgyúlési küveteknek

népképviselet alapján teendd választásárdl ideiglenesen rendeli : 1) Hogy azo-

kon túl , kik a megyékben és szabad kerületekben az országgyúlési küvetek

választásában eddig szavazattal bírtak, választó joggal bírjon minden sza

bad állású, sem atyai vagy gyámatyai, sem gazdai hatalom alatt nem álló,

s húségtelenség , csempészkedés , rablás , gyilkolás vagy gyújtogatás miatt

fenyíték alatt nem levd, legalább is 20 éves, országunk férfi lakosa, türvé-

nyesen bevett vallas külünbség nélkül , a ki — a) szabad kir. városban vagy

rendezett tanácsú küzségben 300 p. forint értékú bázat vagy füldet, egyéb küz-

ségekben ped-g % teleknyi füldet, vagy — 6) mint kereskedd, gyáros, s kéz-

múves telepedve levén, kereskedési teleppel, gyárral vagy múhelylyel bír, és

ha kézmúves, legalább egy legénynyel folytonosan dolgozik, vagy — c)

100 pengd forintnyi évenkénti allandó s biztos jüvedelmet kimutathat, vala-

mint szinte — d) jüvedelemre tekintet nélkül minden tudor, sebész, gy<igy-

szerész , ügyvéd , mérnük , akademiai múvész , tanár , magyar tudds társasági

tag, lelkész, segédlelkész , küzségi jegyzd, és iskolatanítd, végre —• e) minden

eddigi városi polgár. — 2) Hogy mindazok , kik választók lehetnek, ha 24-ik

évüket elérték és magyarúl tudnak , választhatók is lehessenek. — 3) Hogy a

képviseldház , Erdélyt oda nem értve, 377, egyenld szavazattal bírandd küvet-

bdl fog állani, kiknek mindegyik, küvetküldéssel külün fülruházott, küzün-

séget illetó száma egyenként eldadatik. —■ 4) Hogy ezen türvénynek szentesí-

tése után legfeljebb 20 nap alatt mindenik vármegye vagy kerület küzgyúlést,

a város pedig bel és külsd tanácsi küzüs ülést tartson , és abban — à) azon

esetben , ha tübb küvetet küld, ugyanannyi választó kerületet alakítson, s

mindegyiknek választási helyét határozza meg, és határozatát a belügyi mi-

nisternek haladék nélkül küldje be, — 6) a választási ügy vezérletére az

egyik alispánnak, s illetóleg fó tisztviseldnek elnüklete alatt egy tübb tagból ál

ló, s a belügyi ministeriel küzvetetlen levelezendd választmányt oly forman

nevezzen: hogy abban minden választó kerület és a küzségek eldljárdi illd

arányban részesítve legyenek. — 5) Hogy ezen küzépponti választmány, kikül-

detése után legfeljebb egy hét alatt ülést tartván, a választóknak üsszeirására

mindegyik választó kerület részére három tagból álló küldüttséget nevezzen , s

az üsszeirásnak, mely 14 napig félbeszakasztás nélkül folytatandd, határnapját,
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mely se 21 napnál rüvidebb, se 30-nál hosszabb neга lehet, valmint helyét is

kerületenként jelelje ki, és szokott módon küzhírúl tegye. — 6) Hogy az üssze-

írd küldüttség naponként ülésttartani, az üsszeirást három példányban vezetni,

a magokat igazolni nem tudókat visszatítasítni , és betelvén a 14 nap az üssze-

irást a küzépponti választmánynak azonnal beadni, ez pedig annak egyik pél-

dányát mindenki általi megtekinthetés végett nyilvános helyen kitétetni, az

üsszeirástól elmozdítottakat kihallgatni , s ügyük fülott legfeljebb egy bét alatt

határozni , és a megállapított üsszeirások egyik példányát a hatóságnak levél-

tárába letenni, egyikét pedig a belügyi ministernek tüstént beküldeni tartoz-

zék, ugyanahhoz a tanácskozási jegyzdkünyvnek egy példánya is iddszakon-

ként beküldendd leven. — 7) Hogy az országgyúlés megnyitásának napja ki-

hirdettetvén , a küzépponti választmányok küvetválasztásra az országgyúlés

megnyitását legalább négy héttel megeldzd határnapot kitúzni , és legalább 15

nappal eldbb küzbírré tenni , s a választás vezérletére mindenik választó kerü-

letre egy elnüküt és jegyzdt választani küteles , kik eldtt a kitúzütt batárnapon

az üsszeirásban foglalt bármely választó az országgyúlési küvetségre egy egyént

akárkit az elnükün kivül (ki azon kerületben , bol elnükül , küvetúl nem vá-

lasztható) ajánlbat. — 8) Hogy ha a választók gyülekezetében küvetségre

csak egyetlen egy egyén ajánltatnék, és 10 választó sem kivánna szava-

zást, az elnük azt küvetnek kijelenti ; ellenkezd esetben pedig, mindegyik, ki

küvetet ajánlott , a jelenlevd választók küzdl két egyént nevez, és az így neve-

zettek az elnükkel egy választmányt képczve a szavazatokat , melyek csak ki-

nek-kinek tulajdon személyében beadhatók, nyilvánosan feljegyezve, mindenik

szavazdnak nevét beszedik és üsszeszámítják, — eljárásukat , míg csak szavazd

magát jelenti, félbeszakasztás nélkül folytatni, és ha a szavazóknak általános

tübbsége egy egyén mellettnyilatkozik, azt azonnal küvetnek kijelenteni, ellen

kezd esetben pedig a legtübb szavazatot nyert két egyén küzütt új de egy foly-

tában befejezendd szavazást azon napon vagy a küvetkezdn tartani küteleztet-

vén. — 9) Hogy a választásnak befejeztével az annak folyamatjárdl vitt rendes

jegyzdkünyvet az elnük a jegyzdvel és legalább két szavazatszcdd küldüttségi

taggal 3 példányban aláirván , annak egyikét a megválasztott küvetnek , kinek

az megbízd-levél gyanánt szolgáland , átadni , a tübbi kettejét pedig a küzép-

ponti választmánynak levéltárbai letétel s illetóleg belügyi ministerhezi átkül-

dés végett benyújtani tartozzék. — 10) Hogy a jelen türvény teljesítésére

a ministerium ügyel fel, mely a szükséges utasításokat az illetó küzépponti vá-

lasztmányhoz intézi, a választások türvényességérdl pedig a képviseldi tábla

intézkedik. — 11) Hogy oly esetben, midon a választó kerület két hatóságbe-

liekbdl áll , az üsszeird küldüttségbez mindegyik hatóság két tagot nevez, a vá-

lasztásra pedig, elnüküt ngyanazon hatóság küzépponti választmánya , mely
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nek kebelébdl az ily vegyes kerülethez legtübb választó járúl , jegyzdt pedig a

másiké választ. — 12) " ogy Horvátországban az ezen országra rendelt küvet-

ségi 18 számot a megyék, városok és kerületek küzütt a tartományi gyúlés

osztandja fel, és egyszersmind a fórendi táblához két küvetet küldend. — 13)

Hogy a végvidékekben a küvetek választásának módját a horvátországiakban a

tartományi gyúlés a Száván túli más ezredekben a bán , a tübbiekben és a csaj-

kások kerületében a ministerium határozandja el. — 14) Hogy mindenik kü-

vetnek az országos pénztárból 5 pengd forint napidíj , és évenkénti 400 forint

lakbér jár.

A képviselóházhoz számszerint 22 nagyobb kir. varos 32, huszonhat népes mezóva

ros 28, a magyarországi és slavoniai va"rmegyék az erdélyi visszakapcsolt részekkel együtt

277, ajász, kiin, hajdií s fíuniei kerületek 7, Horvátország 18, az ór- s végvidékek ésa csajká-

sok kerületei 15 követet küldenek.

A 7-dik ágazat , mely Magyarország és Erdély teljes egyesítésének tárgyá-

ban vezérelvúl kimondván azt: hogy Magyarország Erdélynek mindazon külün-

türvényeit és szabadságait, melyek a mellett, hogy a teljes egyesúlést nem aka-

dályozzák, a nemzeti szabadságnak és jogegyenldségnek kedvezdk, elfogadni

és fentartani kész, a ministeriumnak kütelességtll teszi : hogy magát mind a

múlt erdélyi országgyúlésen e végre kinevezett bizottmánynyal , mind az Er-

délyben hovahamarább üsszegyúlendd országgyúléssel értekezésbe tévén, az

egyesúlésnek teljes végrehajtására a szükséges lépéseket tegye meg, és e tárgy-

ban a jüvdországgyúlés elébe kimerítd türvényjavaslatokat terjeszszen. Továbbá

az erdélyi országgyúlés beleegyezésének esetére rendeli: hogy a jüvd ország-

gyúlésben az erdélyi múlt országgyúlésre meghíva volt királyi hívatalosok , —

a kir. kormányszéket, kir. itéld tábla tagjait és a katonai egyéneket kivéve, —

a fdrendi táblán mind üléssel és szavazattal bírjanak , a képviseldi táblánál pe

dig Erdélyt 69, névszerint minden magyar, székely és szász megyét, továbbá

Kolosvár, Marosvásárhely és Fejérvár városokat két-két, a tübbi képviseleti

jogot gyakorld 13 várost pedig egy-egy szavazat illesse , az erdélyi érdekek

képviseltetésének továbbra elrendése az egyesúlt türvényhozásnak feladata

leendvén.

Л 15-dik ágazat, mely az dsiségnek eltürlését elvileg kimondván, a pol-

gári türvénykünyvnek ezen eltürlés alapján teendó kidolgozását és ezen tür-

vényküny V javaslatának legküzelebbi országgyúlés elébe terjesztését a ministe

riumnak kütelességúl teszi , s addiglan az dsiségi viszonyon alapúld , még vég-

itélet által be nem fejezett, pereket felfüggeszti , nemkülünben az ily perek-

nek megindítását is, az 1836 : 14-dik czikknek esetét kivéve, eltiltja.

A 16-ik ágazat, mely a ministeriumnak meghagyván, hogy a megyei szer-

kezetnek népképviselet alapján teendo rendezésérdl jüvô országgyúlés elébe
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türvényjavaslatot terjeszszen, amegyei hatóságnak addiglanigyakorlatárdl ren-

deli : hogy mindenik megye legrüvidebb idd alatt tartandd kûzgyúïésében , —

melyben a türvény által jogosítottakon túl azok is , kiket a megye határozata

által szavazatijoggal felruházott, ésa hol ilyenek nincsenek, a küzségenként kép-

viseldkúl küldendd megyei lakosok is szavazattal bírandnak , — kihirdetvén a

jelen országgyúlési türvényeket, minden születésrei tekintet nélkül egy nagyobb

számú állandd bizottmányt válaszszon , mely a fd- vagy alispánnak elnüklete

alatt, a megyei tisztviseldségnek hozzáj árultával annyiszor és addig, a mennyi-

szer és a meddig szükséges leend, üsszegyúlvén nyilvános ülésekben azon ható-

ságot gyakorolja , mely türvény és alkotmány szerint amegyei küzgyúléseket

illeti , s a megye küzünségének nevében a ministeriummal egyenes érintkezés-

ben álljon, és a megyei tisztviseldkkel határozatilag rendelkezzék, aküztanács-

kozási nyelv mind a gyúlésekben mind a bizottmányokban Magyarországban

egyedúl a magyar leendvén, a kapcsolt részek ellenben anyai nyelvüket hasz-

nálbatván.

A 17-dik ágazat, mely a legküzelebbi országgyúlésen teendd rendelkezé-

sig a vármegyékben tisztiíjító székeket tartatni tilalmaz , és a megürülendd hí-

vatalokat a fdispán által a képviseldi bizottmánynyal egyetértóleg helyettesítés

útján ideiglenesen betültetni parancsolja.

A 18-ik ágazat, mely az eldzd vizsgálatot ürükre eltürülvén, és asajtó-szabad-

ságot visszaállítván , ideiglenesen rendeli: hogy gondolatait sajtó útján, vagyis

szavakban vagy ábrázolatokban nyomda , kdnyomda és metszés által mindenki

szabadon küzülhesse; és eldrebocsátván , hogy a gondolatnak küzzététele a pél-

dányoknak akár ingj enes kiosztásával akár e|adásávalmárkezdettnek tartandd,

a sajtótürvényt 4 fejezetben ideiglenesen eldadja. Jelesúl : a z I-s d f e j e z e t-

ben a sajtd véts égekrdl rendeli: 1) Hogy az: — a) ki valamely búnnek

vagy vétségnek elküvetésére egyenes és határozott felhívást teszen , ha az el

nem küvettetik, mint búnkísérld, ha pedig valdsággal elküvettetik , mint bún-

részes a küzWrvények súlya szerint, — b) ki a nyilvános küz- és vallásos er-

külcsiségbdl , s a tisztességes erkülcsükbdl csúfot nz, egy évi fogságig és 400

forint birságig, — c) ki a magyar korona alá helyezett terület tükéletes ál-

ladalmi egységének, vagy a sanctio pragmatikánál fogva megállapított, s az

uralkodd haz küzüsségében létezd alkotmánynak erdszakos megváltoztatására,

s türvényes felsdség elleni engedetlenségre lázít, s bi'ínük elküvetésére buzdít,

4 évi fogságig és 2000 forint birságig, — <í)ki a felség személyének sérthetetlen-

sége , a királyi székbeni ürüküsüdésnek megállapított rende ellen kikel , vagy a

királynak személye ellen sértést elküvet, 6 évi fogságig és 3000 forint birsá

gig, ki pedig az uralkodó háznak más tagja ellen küvet el sértést, 4 évi fogsá

gig és 2000 forint birságig , — é) ki küz béke és csend megzavarására lázít ,
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vagy türvény által alkotott valamely hatóságot vagy testületet rágalmakkal illet

2 évi fogságig és 1000 forint birságig, — f) ki küz tisztviseldt vagy küz bizatás-

ban eljárdt hívatalos tettére vonatkozdlag rágalommal illet, egy évi fogságig és

600 forintig, a magán személyt rágalmazó pedig félévi fogságig és 300 forintig

emelhetó büntetéssel fenyítendd, sazun túl a megsértettnek perbeli kültségeiben

és a küzzététel által eldidézett kárában is marasztalandd. — 2) Hogy sajtóvét-

ségért, —• melytól mégis az, ki valamely türvény által alkotott testületnek ira-

tait vagy nyilvános üléseit hív szellemben, és igazán küzli, mentnek nyilvánít-

tatik, — a szerzd, s ha az nem tudatnék, a kiadó, és ha ez sem volna tudva,

a nyomda- vagy metszdetulajdonos büntetendo. — 3) Hogy a fogság és pénz-

büntetés a kürülmények szerint külün is , együttvéve is alkalmazható , s a

pénzbeli büntetések és elkobzások az országos pénztár javára fordítanddk. —

4) Hogy az , ki ugyanazon vétséget, melyért már büntetve volt, ismét elküveti,

elsd büntetésének felével súlyosabban büntetendd. —-A H-ik fejezetben a bí_

rdi eljárásrdl határozza : 1)Hogy sajtóvétségek fölütt a múlt országgyúlési

javaslatnak elvei szerint alakítandd esküdtszék nyilvánosan itélend , a fd igaz-

gatószék hatóságával ideiglen a hétszemélyes-tábla ruháztatván fel, és az es-

küdtszéki képességre 200 forint évenkénti jüvedelem megkivántatónak nyilvá-

níttatván. — 2) Hogy a vizsgálat és kereset alá vétel a fenebb/) betú alatt eld-

adott esetben az illetd megsértett egyénnek panaszára, a tübbiekben pedig a

küzvádldnak , az é) betú alatti esetekben ngyan az illetdí testület által hozott

batározat folytán, másokban pedig bívatalból teendo kivánatára türténik. — 3)

Hogy a vádlevélben szabatosan és világosan kijelelendd a sértés vagy izgatás,

melyet a vadlo megtoroltatni kiván , máskép kivánatátdl egyszerúen elmozdí-

tandd. — 4) Hogy a búnvizsgáló bírd a vád feladása után a nyomtatványokat

vagy metszvényeket tüstént zár alá veheti, ha szükségesnek tartja, de eljárá-

sárdl jegyzdkünyvet vinni , es ha a vádló feloldatik , 200 forint büntetés alatt a

lefoglaltakat azonnal kiadni küteles. — 5) Hogy a küzvádld általi keresetet

azon hatóság esküdtszéke itéli, melynek kebelében a vádlott lakik, vagy

hol a mu megjelenvén, az aláírt példánynak beadása türtént, a maganos panaszt

ellenben azé is, melyben a panaszló lakik, itélheti. — 6) Hogy a vádlottnak

meg nem engedtetik a becstelenítd vagy sértd állítások valóságának bebizonyí-

tása, kivéve ha tisztviseldnek vagy küzmegbizottnak e kürbeli eljárására vonat-

kozd tényekrdl volna szó, és hogy a meggyalázott panaszld fél erkülcsi maga-

viselete mellett tanúkat is hallgattathat ki , de a vádlott annak erkülcsisége el-

ten tamikihallgatiíst nem küvetelhet. — 7) Hogy az elmarasztald itélet megho-

zatván, az az elmarasztaltnak kültségére küzzé teendd, és a lefoglalt darabok-

nak elnyomása vagy megsemmisítése egészen vagy részben megrendelendd. —

8) Hogy ha ki az elmarasztald itélettel sújtott elme-múvet újra sajtó útján küzzé

33*
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teszi vagy arulja, a szerzdje ellen hozhatott legnagyobb büntetéssel sújtandó. —-

9) Hogy a magánkereset ahí tartozó sajtóvétségek 2évnek, a küzkeresetiek рe-

dig 6 hdnapnak múltával eliddsúlnek. — A III-dik fejezetben az iddsza-

ki 1 a p o k r ó 1 rendeli : 1) Hogy a ki akár egészen akár részben politikai tárgyak

kürúl forgó, s havonként legalább kétszer megjelend lapot kiadni akar, — a)

a hatóság elnükének, melyben a lap megjelenend, egy nyilatkozatba» a tulajdo-

nosnak, vagy felelds kiaddnak avagy szerkesztdnek nevét, lakát, és a nyomdát,

melyben a lap nyomatni log, bejelenteni, és — 6) biztosítékúl , ha a lap na-

ponként jelcnik meg, 10000 , ha ritkábban, 5000 forintot készpénzben , vagy

fekvd birtokokra kettds biztosítékkal betáblázott kütelczvényben azon hatóság-

nál letenni küteles, — az eddigmegjelentlapok az elsd kütelességet a türvénynek

kihirdetése után tüstént, a másodikat két hdnap alatt teljesítni tartozván, és

az , ki ezen feltételeknek betültése nélkül oly lapot adna ki , egy évi fogságig

es 500 forint ig terjedhetd büntetéssel rüvid úton sújtandd Ievén. —■ 2) Hogy

a mely iddpontban a lap vagy fúzet szétküldüztetik , annak egy példánya a

bcjegyzett felelds személynek aláirásával a helybelyi hatóság elnükénél , 200

forintig terjedhetd s szinte rüvid úton megveendd birság alatt, leteendd. — 3)

Hogy iddszaki lapban elküvetett sajtóvétségekben, melyek ugyanazon türvény

szerint, mint egyéb sajtóvétségek , büntetenddk, a pénzbüntetés a letett bizto-

sítékból levonandd, és ha ez beldle ki nem telnék, azonkivül, hogy a szerzd

együtt jót álldnak tekintetik, a foglalás a felelds tulajdonosnak, kiaddnak, vagy

szerkesztónek egyéb javaira is kiterjesztendd, és az ekként támadt hiány az

itélet kihirdetése után tíz nap alattt kipdtlandd, máskép a lap annak meg-

türténtéig meg neт jelenhetvén. — 4) Hogy az ellenük hozott itéletet az illetó

laptulajdonosok vagy kiadók 100 forint büntetés alatt kütelesek lapjoknak leg-

küzelebbi számában küzzé tenni , és ha a lapért felelds szemely itélet küvetke-

zésében fogságot szenved, három naр alatt más felelds egyén bejelentendd , és

a lap csak annak neve alatt jelenbetik meg. — 5) Hogy minden ily lap küteles

a kormánytól és egyéb türvényes hatóságoktól s testületektól beküldütt küzle-

ményeket a szokott díjért beiktatni. Végre — A IV-ik fejezetben a nyom-

dákrdl éskünyvárusságrdl rendeli: 1) Hogy a ki nyomdát vagy kdnyom-

dát akar felállítni , az 1840:16-dik türvényczikk kereskedés és kereskeddi

künyvek iránt tett rendeletének eleget tenni, s azon türvényhatóság elnükének,

melyben lakik, szándékát bejelenteni, és a fdvárosban ugyan 4000, egyébütt

pedig 2000 forintot, részére száztól üttel kamatozanddt, letenni küteles; a ki

be nem jelentett nyomdát bír, miíszereinek elkobzásán tul egy évi fogsággal és

2000 forintig terjedhetd birsággal büntetendd levén. — 2) Hogy minden nyom-

dabirtokos lakát és sajtójának belyét a hatóság elnükének bejelenteni, egy át-

sinórozott s elnükileg lepecsételt künyvet tartani, abban minden kis vagy nagy
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nyomtatvány elkészúltének idejét, alakját, czímét, ismertetó tartalmát, kütetei-

nek és íveinek számát beirni, s minden nyomtatványra nevét s lakát kitenni,

és a helybeli hatóságnak két példányt, egyiket a hatóságnak, másikát pedig be-

kütve a nemzeti muzeumnak részére beadni tartozik ; a ki bármily nyomtat

ványra nevét és lakát ki nem teszi , ha a nyomtatvány sajtóvétséget foglal ma-

gában, búntársúl tekintetvén , ellenkezd esetben pedig 100 forintig terjedhetó

birságban marasztalandd Ievén. — 3) Hogy künyvárusságot a kereskeddkre

nézve fenálld türvénycs szabályok megtartása mellett minden külünüs engede-

lem nélkül akárki állíthat fel, és minden elmarasztaló itélet által nem sújtott

elmemúveket szabadon árulhat, az olyakat mégis kivéve, melyeken a nyomda-

tulajdonosnak neve és laka kitéve nincsen, az ilyeket árulni a nála találtató pél-

dányoknak elkobzásán fülúl 50 forintig terjeszthetd büntetés alatt tilos levén.

-■- 4) Hogy az úgy nevezett házald vagy zugkünyvárulók az illetó hatóság rend-

dri felügyelése alá helyeztetnek.

A 23-dik ágazat, mely a szabad kir. városokrdl eldre kimondván, hogy a

város küz dolgait türvényes felsdbb felügyelés alatt minden más türvényha-

tóságtól függetlenúl igazgatja, s hogy a város határában létezd minden egyé-

nek és javak (kivéve a megyék székházait és a valóságos hadiszolgálatban

létezd katonákat, és ezeket is csak szorosan személyes és búnvádi keresetekre

és szolgálati vétségeikre nézve) alája vannak vetve , addiglan , m!g elrendezé-

sük iránt a türvény részletesen rendelkezni fog, küvetkezdket határozza: 1)

Hogy a városok három rendre osztatván , a 12000 lakosnál kevesebbel bírdk

kis, a 12000-nél tübb, de 30000-nél kevesebb lakost számlálók küzép, a

30000 vagy tübb lakosúak végre nagy városoknak neveztetnek. — 2) Hogy

azonnal ajelen türvénynek kihírdetése után a polgármester , s illetdleg bírd a

tanácscsal és választott polgársággal gyúlést tartson , a tisztújító szék tartásra

elnüküt s a választók osszeirására küldüttségeket válaszszon , az osszeirási el-

járásnak végrehajtása, s a választásnak ideje és helye iránt intézkedést tegyen.

Továbbá, hogy a választás napján a választott elnüknek elnüklése alatt nyil-

vános gyúlés tartassék, abban a szavazatok üsszeszedésére és a kijelelés fülütti

intézkedésre az üsszeírt választók küzdl titkos szavazattal legalább 10 tag-

ból álld küldottségek választassanak ; ugyanabban a tiszti karnak és választott

polgárságnak tagjai, a számadással tartozd hívatalnokokat egyedúl kivéve, ed-

dig viselt hívatalukrdl mondjanak le, s az elnük a választás idejére kapi-

tányt, tiszti ügyészt helyettesítsen ; mire azonnal a választás maga a kijelelt

választmány által a választási elnüknek küzbejüvetelével teendd kijelelés mellett

munkába vétessék , melyben ha kik az eldbbi , holtiglani hívatalt viseldk kü-

zdl hívatalból kimaradnának , fizetéseiket életük végéig megtartani, de viszont

ha az eldbbivel egyenld vagy magasb hivatalra újonan megválasztatnak , azt

.'
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nyugpénzüknek vesztesége alatt felvállalni parancsoltatnak. — 3)Hogy minde-

nik városban képviseld testület is választassék , e czélra is a szükséges rendel-

kezések ugyanazon gyúlésben , melyben a választók üsszeirása elhatározta~

tik, megteenddk levén, s hogy a képviseld testület a kis városokban 30, a kü-

zépnagyságúakban 82, a nagyokban 157 tagból legalább álljon, s a képviseldk-

nek ezen Iegkisebb száma kisvárosokban 1500-on fülúli minden 200, küzép-

nagyságúakban 12000-en fülúli minden 400, és nagyokban 30 ezren fülúli

minden 800 lakos «tán egygyel szaporíttassék , — a képviseld testület tagjai

kijelelés nélkül titkos szavazattal választanddk , és képviseldúl a városnak bár-

mely letelepedett, s türvényesen bevett vallású lakosa válaszható levén. — 4)

Hogy a választók mind a tisztviseldknek , mind a képviseldi testületi tagoknak

választásában mindazok lebessenek, kik legalább egy év ota letelepedve: a) a

kis városokban 300, küzépnagyságúakban 700, nagyokban 1000 s Pesten 2000

forint értékú házat vagy telket tulajdomíl bírnak , vagy — 6) kereskedési te-

leppel, vagy gyárral bírd kereskeddk és gyárosok, s legalább egy legény-

nyel állanddúl dolgozó kézmúvesek, vagy — с) a városnak nagyságához ké-

pest 40, 60, 80 s Pesten 100 pengô forint bázbért fizetó orvosok , sebészek ,

ügyvédek, mérnükük, akademiai múvészek, tanárok, s magyar tudds társa-

sági tagok, vagy — rf) kik két év dta már a városban lakván, annak nagyságá-

hoz képest 200, 400, 600 s Pesten 800 p. forintnyi biztos évenkénti jüvedel-

met kimutathatnak, végre — e) kik eddig városi polgárok voltak , habar az itt

kijelelt képességekkel nem bírnak is. — 5) Hogy a városi tanács a bírói eljárá-

sokon, be- s kitáblázásokon, és bírói zár rendeléseken túl azon hatósággal ,

melylyel jelenleg a megyei küzgyúlés bír, a városi képviseldkbdl , és városi

tisztviseldkbdl álló, s a polgármesternek, vagy ez gátolva levén, a legiddsb ta-

nácsbelinek elnüklete alatt minden hdnapban legalább egyszer tartandd küz

gyúlés pedig olyannal, milyennel a megyei küzgyúlés, bírjon, ily gyúlésben

határozat-hozatalra a városok nagyságához képest legalább 20, 30 s 40 tag-

nak jelenléte szükséges levén. — 6) Hogy mind a tanács , mind a küzgyúlés

üléseit nyilvánosan tartsa , a hallgatóknak a tanácskozásokat megháborítni tilos

levén. — 7) Hogy az árvai, gazdasági, szépítési és egyéb szakbizottmányok ,

hatóságaik jelen állapotjokban hagyatván , küzvetetlenúl a tanácscsal, a tanács

által pedig a küzgyúléssel üsszefüggésben álljanak.

A 24-dik ágazat , mely a most eldadott 23-ik ágazatot, a mennyiben a vá-

lasztásokrdl , választókrdl és képviseldkrdl szdl, a szepesi 16 városra, és min

den elsd bírdsági hatóságú tanácscsal ellátott, vagy ezután ellátandd küzségekre

kiterjeszti, és az ily küzségek küzigazgatási állását a türvénynek késdbbi ren-

deletéig jelen állapotjában meghagyja, egyéb küzségekre nézve pedig azt ren-

deli : hogy eldljárdik választásárdl a megyék ideiglen intézkedjenek.
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A 25-dik ágazat , mely a jász és kún kerületekrdl szinte ideiglenesen ren-

deli: i) Hogy a nádori kapitány ezen türvénynek kihirdetése után az eddigi

alakban azonnal küzgyúlést hirdessen, mely mind a keruleti mind a küzségi

választók üsszeirására küldüttségeket nevezzen , s mind a választóknak üssze-

irása, mind a küzségbeli eldljárdknak , képviseldknek, és a kerületi képvise-

16 testületnek megválasztása iránt intézkedéseket tegyen, a kerületi képviseld

testület s annak tagjai a küzségi választók által a küzségi képviseldk küzdl ,

minden jász s kún küzség részérdl négy-négy, kijelelés nélkül, titkos szava-

zattal választanddk leven. — 2) Hogy a helybeli eldljárdknak és képviseldk

nek, s a kerületi képviseld testület tagjainak választása minden küzségekben

megtürténvén, a nádori kapitány a tisztújító széknek tartása végett küzgyúlést,

melyre a már megválasztott kerületi képviseletnek tagjai is meghívanddk, hir

dessen , melyben , mivel a kerületi tisztviseldk kijelelés mellett választanddk >

e végre hat tagból álló, s a fdkapitánynyal szdtübbség szerint intézkedendd vá-

lasztmány, továbbá a szavazatoknak, melyek titkosan adanddk, üsszeszedésére

küldüttség választandd, az eddigi tisztviseldk által hívatalaik leteenddk, sa

nádori kapitány által a tisztújításnak idejére csendbiztos, tiszti ügyész, és jegy-

zd helyettesítendd ; a kerületi tisztviseldk azok által, kik a fenebbi 5-dik tür-

vényczikk szerint az országgyúlési küveteket választják, választanddk levén.

— 3) Hogy a küzgyúlésnek , mely minden évnegyedben legalább egyszer, és

mindenkor nyilvános ülésekkel tartandd, elnüke a nádori fd- vagy alkapitány,

tagjai pedig a kerületi tiszt- és képviseldk , s ezeken tul minden küzségbdl a

fdbírd és fdjegyzd személyenkénti egyes szavazattal , — a csendnek fentartása

az elnüknek és annak rendelkezése alatt a nemzeti drseregnek tisztében állván,

— 4) Hogy a küzigazgatásnak formái és módja, a jelen türvénynél fogva szük-

ségelt változásokon kivül , a türvény további intézkedéséig , az eddigi gyakor-

lat szerint meghagyatnak , valamint ugyanaddig a redemtidbdl eredd magánjogi

vjszonyok és haszonvételek is ezennel világosan fentartatnak.

A 26-dik ágazat, mely a hajdú kerületrdl ugyanazokat rendeli, miket az

eldbbi 25-ik ágazat a jász-kún kerületekrdl, e küvetkezd csekély külünbségek-

kel: 1)Hogy a mik a jászoknál a nádori, ezeknél a hajdú fdkapitány által teen-

ddk. — 2) Hogy a hajdúknál kerületi képviseld testület nincsen, hanem csak

városi ily testületek léteznek, melyek szinte kijelelés nélkül választanddk. —

3) Hogy a küzgyúlés nálok a fd- vagy alkapitányból, mint elnükbdl, a kerületi

tisztviseldkbdl, és a városi képviseldkbdl , és mindegyik városnak fdhadnagyá-

ból és fdjegyzdjébdl áll. — 4) Hogy nálok a redemtidból eredd magánjogi vi-

szonyok és haszonvételek helyett az adományból ereddk tartatnak fen a tür

vénynek további rendeletéig. — 5) Hogy a hajdú kerületben jelenleg múküdd

királyi biztosság és a hajdúk iránt eddig kibocsátott türvénynyel ellenkezd kor-

mányrendeletek megszüntetnck.
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A 30-dik ágazat, mely eltürülvén az 1836:25. és 1840:40-dik czikkeknek

vasútak és csatornák engedményezésérdl szóld rendeleteit, a ministeriumot fel-

hatalmazza: 1) Hogy a készüldben levo vasútak és megkezdett vízszabályozá-

sok folytatásához, ha a küzlekedést eldmozdítják, segéd kezet nyújtson , és a

küzállománynak befolyását reájok nézve biztosítsa. — 2) Hogy a még meg

neт kezdett vaspályavonalokon egyes társulatok által tett eldmunkálati kültsé-

geknek megtérítése iránt, fentartván a küzállománynak építkezési jogát, azok-

kal egyezkedésre lépjen, és azt helybenhagyás végett a türvényhozásnak elébe

terjeszsze. — 3) Hogy Budapestbdl a batárszélekig, mútani vizsgálat eldre-

bocsátása után , országos szempnntból 6 új vaspályavonalt tervezzen , és ha le-

hetséges, a munkát külünüsen Fiume felé , tettleg is kezdesse meg. — 4) Hogy

ezen czélokra egy, az ország által biztosított, 10 millidnyi alaptdkét alakíthas-

son, 8 millid erejéig vasútakra, 2 millióig pedig vízszabályozásra fordítanddt,

ez utóbbi pénzüsszegnek kitúzütt czéljárai felhasználására egyszersmind utasít-

tatván is. Továbbá ugyane türvényczikk a ministerium tisztéhez tartozdnak ki-

jelenti: hogy a hatóságokban még most fenálld küzmunkáknak türvénysze-

rinti alkalmazására felügyeljen, és a létezd útaknak , hídaknak és küzlekedési

eszküzüknek fentartásárdl is a hatóságokkal egyetértve intézkedjék.

A 31-dik ágazat, mely a színházakrdl ideiglenesen rendeli: 1) Hogy ez-

után színházak az illetó tün'ényhatóság engedelme nélkül nem nyittathatnak ,

s hogy minden színházak renddri felügyelés tekintetében a helybeli bató-

ság alatt állanak , s bennük bárminemú nyilvános eldadások csak annak tudtá-

val és engedelmével , — e részben mégis a pesti magyar nemzeti színháznak

igazgatóját kivéve, — adattathatnak. — 2) Hogy ha ki ezek ellen vét, az el-

sdbb esetben a színháznak bezáratásán túl, mi elnükileg türténhetik, rüvid szd-

beli per útján 1000 forintig terjedhetó, és az országos pénztárba folyandd bir-

sággal büntettetik. — 3) Hogy a színmúvek eldadhatását illetóleg az eddiglen

künyvvizsgálók által gyakorlott vizsgálat eltürültetik.

H. Allan âd szabályúl hozott rendeletúek:

A 3-ik ágazat, mely által megszüntettetvén a magyar udvari cancellaria,

a helytartótanács , és kir. kincstár, egy független magyar felelds ministerium,

egy ministerelnükbdl , kit a király, vagy annak hazán kivúl létében a nádor d

felségének helybehagyásával nevez, és a ministerelnük által legfelsdbb meg-

erdsítés végett javaslatba hozandd 8 tárczás, úgymint belügyi, küzmunka és

küzlekedési, pénzfigyi, füldmivelés- ipar és kereskedési, vallás és oktatási,

külügyi, igazságszolgáltatás és kegyelmezési , és honvédelmi ministerbdl álló,

alakíttatik , mely által a király, vagy annak távollétében a nádor, — kinek sze-

mélye ily esetben szinte úgy, mint a királyé, sérthetetlen , — a végrehajtó
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batalmat, (az érsekek, püspokük, prépostok, apátok, országzászldsok , s kato-

nai hívatalnokok kinevezését, a kegyelmezés jogát, a nemesség, czímek s ren-

dek osztogatását , és a magyar hadseregnek hazánk határain kivúli alkalmazá-

sát, mint a királyt egyedúl illetd jogokat kivéve), a türvények értelmében tel-

jes hatalommal gyakorolja , — bármily rendeleteik, parancsaik, és kinevezé-

seik csak iígy leendvén érvényesek, ha azokat a Budapesten székeld ministe-

rek egyike, névszerint a királynak fentartott jogokat illetdleg az illetd, kü-

lünüsen pedig a magyar seregnek kivitelét, vagy katonai hívatalokrai kineve-

zéseket érdekld rendeletekre nézve a külügyi vagyis azon minister, ki a hazát

az ürüküs tartományokat küzüsen érdekld viszonyok elintézésébei befolyás

végett, két melléje rendelt álladalmi tanácsossal , a királynak személye mellett

leend , aláirandja és ellenjegyzendi. Továbbá a felállított ministerium és tagjai

iránt rendeltetik : 1) Hogy mindegyik tárczás minister egy külün ügyosztály-

nak, melytdl nevét veszi, és az ahhoz tartozó , s osztályfdnükük vezérlete alatt

allando1 hívatalos személyzetnek élén álland. — 2) Hogy a ministeriumnak szék-

helye Budapest. —■ 3) Hogy az üsszcs ministeriumnak tanácsülésében, middn

d felsége és a nádor abban jelen nincsen, a ministerelnük elnüküi , ki azt, mi

ddn szükségesnek látja, mindenkor üsszehíhatja.—4) Hogy az ország küzügyei

fülütt a király vagy nádor avagy ministerelnük elnüklése alatt tartandd érteke-

zés végett Budapesten álladalmi tanács állíttatik fel , mely a küzelebbi ország-

gyúlésen fog állanddúl elrendeztetni , s abba a magyar kir. udvari cancellariá-

nak eldadd tanácsosai, s a helytartdtanácsnak, és kir. kincstárnak elülüld tagjai

helyet foglalni, és ezen utolsók a királynak, nádornak és ministereknek távollé-

tében elnükleni, — az érdeklett dicasteriumoknak egyéb tagjai az illetd ministeri

osztályokban alkalmazanddk , és míg ez megtürtént, eldbbi fizetésüket Inizan-

ddk levén. —■ 5) Hogy a kebelébeni ügykezelésnek módját a ministerium maga

határozandja meg. — 6) Hogy a ministerek az országgyúlésnek mindegyik táblá-

jánál üléssel bírnak , s nyilatkozhatnak , szavazatuk azonban csak akkor van ,

ha a felsd táblának türvény szerint tagjai, vagy az alsó táblához küvetul meg-

választattak ; de viszont az országgyúlésnek mindegyik táblájánál annak kivá-

natára megjelenni , a megkivántató felvilágosításokat eldadni , s hívatalos ira-

taikat magának a táblának, vagy a tabla által kinevezett küldüttségnek átvizs-

gálása alá bocsátni kütelesek. — 7) Hogy a ministerium az ország jüvedelmei-

nek és szükségeinek kimutatását, s a múltra nézve az általa kezelt jüvedelmek-

rdli sziímadását országgyúlési megvizsgálás és illetdleg jóváhagyás végett az

alsó táblánál évenként bemutatni tartozik. — 8) Hogy mindenik minister min-

den rendeletért, melyet aláírt, és minden hívatalos eljárásáért felelds. — 9)

Hogy a feleletre vonandd ministernek vád alá helyezését az alsó tábla szavaza-

tainak általános tübbségével rendeli el ; a biráskodást pedig a felsdtáhla által

Mj TUD. AKAD. ÉVK. IX. 34
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saját tagjai küzdl titkos szavazással választandd bírúság nyilvános eljárás mel

lott gyakorolja , üsszesen 36 tag választandd levén , és küzülük tizenkettdt az

alsó táblának vádló biztosai, tizenkettdt pedig a vád alá vonott minister vissza-

vethetvén , és hogy a ministerek ily modorban névszerint feleletre vonathat-

nak : o) a kezeikre bízott pénz vagy egyéb érték elsikkasztásáért, vagy türvény-

ellenes alkalmazásáért, — 6) a türvények végrehajtásában , vagy a küzcsend és

bátorság fentartásában elküvetett mulasztásokért, a mennyiben ezek a ren-

delkezésükre bízott eszküzükkel elháríthatók lettek volna, — c)minden oly hí-

vatalnál fogvásti tettért, vagy rendeletért, mely az országnak függetlenségét, az

alkotmánynak biztosítékait, a fenálló türvényeknek rendelctét, az egyéni sza-

badságot, vagy atulajdonnak szentségét sérti, — a hívatalos mindségükün kivúl

elküvetett vétségekre nézve a ministerek is küztürvény alatt állván. — Végre

ugyan-e türvényczikk az ország minden türvényhatdságainak eddigi türvényha-

tóságát ezentúl is teljes épségben fentartanddnak , a türvényes bírdságokat és

itéldszékeket is türvényes ünállásukban , és a türvénynek további rendelkezé-

séig eddigi szerkezetükben megbagyandóknak rendeli.

A 4-dik ágazat, mely az országgyúlésrdl rendelkezik. Jelcsúl : 1) Hogy

az országgyúlés jüvenddben évenként Pesten tartandván üléseit, ó felsége a

rendeket, a mennyire a kürülmények engedik , téli hdnapokra híjja üssze. —

2) Hogy a hozando türvények jüvenddre az évi ülés folyama alatt is ó felsége

által szentesíttethessenek, —■ 3) Hogy a képviseldk az egész országgyúlésre ,

mely három évre terjedend és három évenkénti ülésekre oszland, választassa-

nak , — a választások az elsd évi ülésnek megnyitását megeldzô 6 hétnek

lefolyása alatt teenddk és a lelépett tagok is választhatók levén. — 4) Hogy a

király az üsszejütt évi gyúlést elhalaszthassa, s berekeszthesse, sdt az országgyú-

lést is, nem várva a három évnek eltültét, feloszlathassa, — ezen jogával mind-

azáltal csak az utolsó évrdli számadásnak, és a küvetkezd évi kültségvetésnek a

ministerium által teendd eMterjesztése és az irántoki határozatnak meghozatala

után élhetvén , és az országgyúlés három év eldtti feloszlatásának esetében új-

képviseldi választást rendelni, és úgy intézkedni tartozván, hogy az új ország

gyúlés három hónap alatt üssze üljün. — 5) Hogy a fdrendi táblához elnüküt és

másod-elnüküt a király, jegyzdket maga a tabla nevez ; a képviseldk táblája el-

lenben , a királyi tábla annak kiegészítd része lenni megszúnvén, mind elnükét,

mind két alelnükeit, mind jegyzdit, a tábla legkorosb tagjának elnüklete alatt,

titkos szavazással választja, — mind a két táblának elnükei az egész országgyú

lés folyamára, a tübbi hívatalnokok pedig évenként az elsó ülésben válasz-

tanddk levén. — 6) Hogy az ülések mind a két táblánál nyilvánosok, s a ta-

nácskozásaiban szükséges csend és rend iránt mindenik tábla szabályokat alkot,

és azoknak végrehajtását elnüke által szigorúan eszküzülteti , s hogy a hallga
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tóságnak a tanácskozást háborgatni nem szabad ; máskép az elnükegyintésután

a háborgató hallgatdt vagy hallgatóságot kiparancsolhatja , és annak helyét be-

zárathatja ; a tanácskozás azonban vagy azon napon vagy késdbben , a tübbség-

nek határozata szerint , de mindig nyilvánosan folytatandd leven.

A 6-dik ágazat , rnelj' eldadja : miszerint ó felsége a nádornak küzbenjá-

rására az 1836: 21-dik türvényczikknek azonnali végrehajtását megrendelvén ,

Kraszna, Küzép-Szolnok s Zaránd vármegyék s Kdvár vidéke és Zilah városa

a jelen türvénynek azokbani kihírdetésérdl Magyarországnak elválhatatlan kiegé-

szítd részét teendik, s az erdélyi kormányszék, kincstár és fdtürvényszék iránti

minden függésük végképen megszüntettetvén, a magyar felelds ministeriumnak és

fdtürvényszékeknek hatósága alá belycztetnek , és a visszacsatolási viszonyok

részleteinek igazság és méltányosság szerinti ideiglenes szabályozása a ministe-

riumra bízatik oly meghagyással : bogy az azt végbatározás végett a jüvd tür-

vényhozásnak bejelentse.

A 8-dik ágazat, mely kimondja: bogy hazánknak és kapcsolt részeinek

minden lakosai minden küz terheket külünbség nélkül egyenlden és aránylago-

san viselnek; és megbagyja: hogy ó felsége magyar ministeriuma általa türvény-

hatóságoknak meghallgatása mellett az addzási kulcsot, mely a legküzelebbi or-

szággyúlésnek minden esetre bemutatandd leszen , ideiglenesen dolgoztassa ki ,

és hogy az ezen kulcs szerinti kivetés mar 1848-ik évi november 1-so napjától

vegye kezdetét.

A 9-dik ágazat, mely az úrbér és azt pdtló szerzddések alapján eddig gya-

korlatban volt robotot, dézmát és pénzbeli fizetéseket, e türvénynek kihirde-

tésétdl kezdve, de mégis a füldesuraknak az állam által egyetérd tdkeérték-

keli kármentesítése mellett, mely iránt d felsége ministeriuma által kidolgo-

zandd részletes türvényjavaslatot fog a legküzelebbi országgyúlés elébe ter-

jeszteni, ürüküsen megszünteti, — a fáizásra és legeltetésre nézve azonban oly

helyeken , bol eddig urbéri rendezés vagy legeld-elkülünzés még meg nem tür-

tént, az eddigi gyakorlatot továbbá is megtartván. Továbbá eltürülvén az úri

türvénybatóságot, míg az igazságkiszolgáltatás általánosan rendeztetni fog. a

jobbágyságnak polgári summás pereit ott, hol rendezett tanács nincsen, a szol-

gabírákhoz, büntetd és rendes folyamú polgári pereiket pedig a megyei tür-

vényszékhez utasítja. Végre az addssági küveteléseket, — a kereskedési vi-

szonyból eredd váltóknak kivételével, — oly füldbirtokosok ellen, kiknek birto-

kához a türvénynek kihirdetése eldtt úrbériség voltkapcsolva, a türvény további

rendeletéig felmondhatatlanoknak nyilvánítja, a türvényes kamatoknak bírrfi

eljárás útján teendd behajtását mindazáltal megengedvén.

A 10-dik ágazat, mely az üsszesítésrdl , legeld-elkülünítésrdl és fáizásrdl

rendeli : 1) Hogy a már egyszer akár egyczés, akár per útján végrehajtott üssze-

34*
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sítés, s illetóleg legeld-elkülünítés tobbé fel nem bontathatik. — 2) Hogy a vég-

itélet által ugyan már bevégzett, de még f"elsdbb vizsgálattól vagy végrehajtás-

tól függd ily perekben a felsdbb vizsgálat akirályi vagy báni tábla által türtén-

jék; az ott hozandd itéletet pedig, valamint az egyességet is, ba az által intéz-

tetett el a kérdés, az alispáni bírdság bajtsa végre. — 3)Hogy az ezután kelet-

kezendd ily perek az alispán elótt indíttassanak , bová a már megindított, de

még végitélet által be nem fejezett ily perek is átteenddk. Továbbá, hogy

ugyan az alispáni szék eldtt indítanddk a fáizási haszonvételnek, a makkoltatá-

si, gubacsszedési és egyéb úri erddben gyakorlott javadalmaknak elkülünítésére

kezdendd perek is, s hogy a bírdság mindezen perekben a barátságos egyezte-

tést megkísérleni tartozzék, és a feljebbvitel bennük a királyi, s illetdleg báni

tábláboz tétessék. — 4) Hogy minden jelenleg folyamatban levd úrbéri egyéb

perek szúnjenek meg. — 5) Hogy a megyék az 1807:21 -di k türvényczikk sze-

rint az erddk fentartására szorosan vigyázzanak , és a ministerium azoknak si-

keresb mívelése és íéntartása iránt a jüvd országgyúlés elébe részletes javas-

latot terjeszszen.

A 11-d¡k ágazat, mely az eddig úrihatóság által tárgyalt perekrdl rendeli:

1) Hogy a summás szóbeli és mezei renddrségi ily perek a fenebbi 9-dik tür

vényczikk szerint a szolgabírák által leven itélenddk, a megyék a szolgabírák-

nak és esküdteknek számát a ministerium beleegyezésével szaporíthassák. —

2) Hogy a némely helységek rendezett tanácsától úriszékre feljebbezni szo-

kott jjerek , a megyei türvényszékre feljebbeztessenek. — 3) Hogy a rende

zett tanácscsal nem bírd helységbeliek számára a megyék a szükségbez képest

tübb türvényszékeket, mint elsd bírdságokat, alakíthatnak ; melyekben az al

ispán akadályozásának esetében elnoküt a türvényszék tagjai magok küzdl

választhatnak , s ezen türvényszékektdl a királyi vagy báni táblához tétessék a

feljebbvitel. — 4) Hogy a büntetd úrihatóság is a megyei türvényszékre levén

ruházva, az annak gyakorlatára szükséges épületeket és készületeket az ura-

dalmak a megyéknek ideiglenesen átengedni tartozzanak. — 5) Hogy az árvai

és bírdi számadásokat a megyei számvevdszékek , melyek ezennel türvényszéki

hatósággal felruháztatnak, itéljék, s ezektdl is a feljebbvitel a királyi vagy bán¡

táblához türténjék, és hogy a megyék hívatalnokaiknak számát e tekintetben is

a ministerium beleegyezésével szaporíthassák , s az árvák dolgának ily alakban

kezelése iránt részletes intézkedéseket tehessenek.

A 12-ik ágazat, melyben a megszüntetett úrbéri javadalmaknak státusadds-

sággá változtatása iránt határoztatik : 1) Hogy a ministerium ezen javadalmak

megbecsülését lehetd legrüvidebb ido alatt eszküzülje. — 2) Hogy a becsübe ,

melynek eszküzlési módját az illetd minister határozandja meg, ne a jobbágyok

által viselt teher, hanem a füidesúrra valósággal háramlott haszon vétessék, s
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az ilyen évi haszonnak búszszoros értéke tegye a kármentesítési tókét, es

hogy az igazsági ministerium a megbecsülés belyessége ellen teendd kifogá-

sok elitélésére az országnak mindenik kerületében egy-egy , és a kapcsolt ré-

szekben ismét egy, üt tagból álló, és summásan itélendd valasztmányt nevez-

zen. — 3) Hogy az ekkép meghatározandd értékrdl, melyet az állam ezen-

nel valdságos státusaddsságnak elismer, a ministerium az illetdknek azonnal

státuskütelezvényeket adjon, azoknak fizetésére a kincstári fekvd javak, me-

lyeket a ministerium e czélból akár külcsün-eszküzlésre , akár részenkénti el-

adásrabasználhat, küttetvén le, ésamennyibenezekelegenddk nem lennének, a

kincstári és országos egyéb jüvedelmek is bypothekáúl szolgálandván, s ezen adds-

ságoknak mikép teendd kamatozása és türlesztése iránt a ministerium a legkü-

zelebbi országgyúlés elébe türvényjavaslatot terjeszteni küteles levén. — 5) Hogy

az eddig kütütt orükváltsági szerzddésekró"l a ministerium a jelen türvénynek

alapján igazság és méltányosság szerint intézkedjék.

A 13-dik ágazat, mely által a papi, akár természetbeu , akár váltságban

adott tized eltürültetik , és pedig a fdpapságra nézve annak szabad ajánlatából

minden kárpdtlás nélkül, a magáncsaládokra nézve pedig, melyek ürüküs szer-

zddés vagy királyi adomány mellett annak birtokába jüttek , a küzálladalom

általi kármentesítés mellett ; mely iránt , valamint a tizednek megszüntetése

által rüvidséget szenvedd kisebb rendú papság tagjainak, sdtáltalánosanakisebb

rendú bármely vallásbeli papoknak illd ellátása iránt is, a ministerium a jüvd

országgyúlés elébe részletes türvényjavaslatot terjeszteni parancsoltatik.

A 14-ikágazat, mely a ministeriumot egy bitelintézetnek felállítására, úgy

szinte szükséges tartalék-tókéjének megszerzcsére 500000 forintig felbatalmaz-

ván, és alapszabályainak az országgyúlés elsd évi ülésébeni benyújtására kütelez-

vén, ezen bitelintézet iránt rendeli: 1) Hogy annak küvetelései minden máskü-

vetelések eló"tt, az eldbb bejegyzetteket kivéve , elsdbbséggel bírjanak, s hogy

az azokért lekütottt birtok csdd alá kerülvén, a kamat és türlesztési járulék td-

lük perfolyam alatt is pontosan fizettessék, s ha ez elmulasztatnék, a bitelin

tézet azon birtokból egész küvetelését rüvid per útján magának megtéríttet-

hesse. —■ 2) Hogy minden oly kérdések fülütt, melyek az intézet és addsai

vagy bitelezdi kozütt támadhatnak , az illetd váltótürvényszék rüvid úton bí-

ráskodjék. — 3) Hogy ezen intézetnél a hitelvételben azon magánbirtokosok,

kik úrbéri megszúnt haszonvételeikért is kármentesítésró"l biztosítva v annak,

annak tókéjéig kelld biztosítás mellett elsdbbséggel bírjanak, és a visszafizetést

az álladalamtól nyert kütelezvényekben is tehessék. — 4) Hogy az intézet kül-

csünét, a külcsünvevdnek tetszése szerint, akár kész ezüstpénzben, akár hitel-

levrlekben adhassa.
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A 19-dik ágazat, mely a magyar egyetemet egyenesen a küzoktatási mi-

nisternek hatósága alárendeli, s az oktatás éstanulás szabadságának azon elvét,

miszerint a tanuld arra nézve, hogy melyik tant és melyik tanártól hallgassa,

szabadon választhasson, valamint azt is, hogy a rendes tanárokon kivül más je-

Ies egyének is, ideiglen a ministerium , késdbben pedig a türvény által megha-

tározandd feltételek alatt taníthassanak , nyilván kimondja.

A 20-dik ágazat, mely a vallas dolgárdl rendelkezik. Jelesen: 1) Az uni-

tária vallast bevettnek nyilvánítja. — 2)Ahazában türvényesen bevett minden

vallás-felekezetekre nézve a tükéletes egyenldségnek és viszonosságnak elvét

megállapítja, azoknak egyházi és iskolai szükségeit küzálladalmi kültségek által

íudüztetni határozza, s ezen elveknek részletes alkalmazása iránt a ministerium

által, az illetd hitfelekezetek kihallgatásá val türvényjavaslatot készíttetni , s a

küzelebbi türvényhozás elébe terjesztetni parancsolja, és az ugyanazoknak isko-

láikba járhatást valláskülünbség nélkül külcsünüsen mindenkinek megengedi.

— 3) Az 1844:3-dik türvényczikket a gürüg nem-egyesúltekre is kiterjeszti,

ugyanazoknak vallási és iskolai ügyeik iránt intézkedési jogát, az álladalom-

nak felügyelése mellett, biztosítja, s e czélból egyházi gyülekezetüket, mely

ideiglen, míg t. i. a türvény annak szerkezetét elrendelendi, az üsszes feleke-

zet által %-ében az egyházi osztályból , %-ében a világiból , és pedig egy har-

madára a határvidékrdl, választandó tagokból álland, a ministerium által még a

legküzelebb tartandd országgyúlés eldtt egybehivatni parancsolja. Végre irán-

tok még azon rendelést teszi: hogy ha valamely küzség gürüg szertartású lako-

sainak egy, habár nagyobb, része jüvenddben más vallásra áttér, a küzségi egy-

ház az eldbbi valláson maradtaknak hagyassék, —"ezen rendeletet azonban a

már elintézett kérdésekre alkalmazni, és a multrdl, ha a folyó évi január 1-sd

napjáig nem támasztatott , kérdést tübbé támasztani szabad nem leendvén.

A 21-dik ágazat, mely által a nemzeti szín és az ország czímere dsi jo-

gaiba visszaállíttatván, s ennélfogva a háromszínú rdzsa polgári jelképen újra

felvétetvén , rendeltetik : hogy minden küzintézeteknél minden nyilvános ün-

nepek alkalmával, és minden magyar hajókon nemzeti lobogó és az ország

czímere használtassék, a kapcsolt részek ezek mellett saját színeiket és czíme-

rüket is használhatván.

A 22-ik ágazat, mely által a küz csend biztosítására nemzeti drsereg.hozatik

be, és annak alakítása iránt, míg arrdl a jüvd országgyúlés kimerítóleg rendel-

kezend , küvetkezdk rendeltetnek : 1) Hogy abban tetszése szerint mint lo

vas vagy gyalog szolgálni 20-ik évétdl 50-ikig mindenki tartozzék, kinek vá-

rosban vagy rendes tanácsú küzségben 200 p. forint értékú saját haza vagy

füldje, másokban pedig У2 telke vagy egyenld kiterjedésú birtokavagy 100 p. fo
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rintnyi évenkénti jüvedelme van, es gazdai hatalom alatt nem áll; sdt a vár-

megyei, szabad kerületi városi, vagy rcndezett tanácscsal ellátott küzségi ha-

tóságok, kiknek tisztéhez a nemzeti orseregnek szerkesztetése taitozik, abba

másokat is, kiket az alkotmányos rend fentartásában érdeklettek itélnek, be-

vehessenek, — oly egyének ellenben, kik lopás, rablas, csalás, hitszegés, gyúj-

togatás, vagy gyilkosság miatt büntetve voltak, abba be nem fogadtathatván ,

sdt ha valamely nemzetór ily búntettet elküvetne, abbdl kizárandd leven. —■

2) Hogy a kormány rendeletének vétele után tüstént megyékben a küzgyúlés,

kerületekben a kapitány s illetóleg gróf vagy kormányzó , királyi vagy mezd-

városokban a tanács, a nemzeti drségre kütelezetteknek üsszeirására küldüttsé-

geket nevezzenek, a helybeli eldljárdsággal egyetértóleg eljárandókat , kik a

helybeli drsereg alakitását eszküzlendik. — 3} Hogy tiszteit kapitányig az

drsereg maga választja , a kapitánynál nagyobbakat a ministernek ajánlatára a

nádor, s a kapcsolt részekben a bán nevezi ki; a fdvezérség pedig a kapcsolt részek-

ben a bánt, s annak nem-létében azon részeknek alkapitányát, a magyar tengermel-

léken a kormányzdt illeti, a magyarországi orseregnek fdvezére ismét a nádor által

nevezendd leven. — 4) Hogy az orseregnek fegyverbeni gyakorlására alkalmas

katonai egyénekrdl a kormány gondoskodand, és fegyvert azoknak, kik azt sze-

rezni nem képesek , az állam táraiból adatand. — 5) Hogy az állam tárai-

ból adott fegyvereket az illetu hatóságok osztják ki, s azokra felügyelni és rd-

lok számolni tartoznak; ha pedig ily fegyvert a nemzetidr elveszt, vagy meg-

romlani hagy, a kárt megtérítni küteles. — 6) Hogy a nemzetdrségnck tagjai

testi büntetéssel nem fenyíttethetnek , a magyar rendes katonaságnak hasonló

tagjaival egyenld ranggal bírnak, s azokkal egyenld díjt luíznak, de csak akkor,

ha tulajdon helységükün kivúli szolgálatra használtatnak. — 7) Hogy a nemzeti

órségnek szolgálata rendszerinti állapotban, middn t. i. a küz csend erdszakos

kitürések által felháborítva, sem olyaktól tartani ok nincsen, a helybeli szük-

séges renddrségi intézkedések fentartására, a kisebb rendetlenségeknek, s

útczai vagy korcsmai veszekedéseknek meggátlására , a kihágóknak befogá-

sára, a befogott kihágóknak felsdbbség kezébe adására, és a szükséges hatalom-

nak kiszolgáltatására szorítkozik; azon sor és szám iránt, melyben a nemzetr

drük egymást felváltva szolgálatot teendnek, a helybeli drtiszt intézkedvén,

kinek a nemzetdr feltétlenul engedelmeskedni küteles , és ha nem sor szerint

szdlíttatott fel, panaszt csak a parancsnokságnál tehet. —г 8) Hogy rendkivúli

esetekben minden besorozott nemzetór soron, és ha szükséges, helységének

határán kivúl is szolgálatot tenni tartozik. — 9) Hogy a nemzetórség fegyvert

csak akkor foghat, ha szolgálatra felszdlíttatik, mit csak a polgári hatóság tehet;

és erdszakot csak akkor használhat, miután a polgári eldljárd, kinek az drcsa-

pat minden eljárásánál az drálláson kivül jelen lennie kell, azt és a rend
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bontókat a türvény nevében engedelmességre felszdlította. — 10) Hogy ass

nrseregnek egyenruhája , alakítása , szolgálatának rendszeresítése , s szolgálat

elleni vétségeinek büntetése , a türvényben megállapított elvek szerint, részle-

tes rendelet által fog megbatároztatni. — 11) Hogy a belybeli kürülmények

megkivánván , a ministerium , kinek hatósága alá ezen egész ¡ntézet helyezve

v an, e türvénynek végrehajtását felfüggesztheti , d felsége pedig a nemzetórsé-

get fel is oszlathatja, egy évnek lefolyta alatt azonban a feloszlatott nemzetdri

osztály iíjra alakítandd levén.

A 23-dik ágazatnak 1- és 2-d¡k §-ai, melyekben határoztatik : 1) Hogy a

sz. kir. varos küz dolgait , türvényes felsdbb felügyelés alatt , minden más tür-

vényhatóságtól függetlenúl igazgathatja. — 2) Hogy a városnak renddri , bün-

tetó és magánjogi tekintetben minden egyének és javak, — kivéve a megyék-

nek székbázait és a valdságos hadi szolgálatban álló katonákat , és ezeket is

csak szorosan személyes és búnvádi keresetekre vagy szolgálati vétségekre néz-

ve, — alája vannak vetve.

A 27-dik ágazat, mely a Fiume és Bnccari szabad tenger-kereskedési ke-

rületekrdl rendeli : 1) Hogy e két kerület a kormánynyal , fdtürvényszékek-

kel , és türvényhatóságokkal küzvetetlen levelezd két külün türvényhatóságot

képez, a király által nevezendd külün alkapitányok alatt, kik küzdl mind-

egyik a maga kerületének fd tisztviseldje , s a kerülete küzgyúlésének és kapi-

tánysági türvényszékének elnüke. Továbbá, hogy a kerületek türvényhatd-

sága minden batáraikon belúl létezd egyénekre és ja%'akra kiterjed — a szol

gálatban álló katonákat szorosan vett személyes és búnvádi keresetekre vagy

szolgálati vétségeikre nézve, és a váltó s tengerügyeldi türvényszékhez tartozd

ügyeket kivéve. — 2) Hogy a szdbeli bírdságrdl hozott1836. és 1840-diki tür-

vények e kerületekre is kiterjesztetnek, s hogy a szdbeli bírdságot a küzgyúlés

által választandd két kerületi bírd és türvényszéki fdjegyzd képezendik. — 3)

Hogy a jelenleg patricius családok cztmeiket megtartják, és az eddig kinevezett

patricius tanácsnokok minden képviseldi jogokkal bírnak, de jüvdre patricius

tanácsnokot nevezni nem lehet. — 4) Hogy a kerületekben választók mindazok,

kik a 23-dik türvényczikkben hasonld népességú kir. városokra nézve megálla

pított képességgel bírnak , sdt ezen képesség nélkül is a patricius tanácsnokok

és hajós írnokok, s hogy ezen választók fogják a kerületi tisztújitó székeken a

kerületi bírákat és képviseldket választani , ezen jogot azonban csak személye-

sen gyakorolhatván. — 5) Hogy a tengermelléki fdkormányzd mind a két ke-

i.ületnek fdkapitánya, s a helybeli kir. kormánynak elnüke, és a kerületekben

a tisztújitd székeknek, és küvetválasztási gyúléseknek , s a kerületeknek mint

türvényhatóságoknak küzvetetlen küzigazgatásán kivül, minden egyéb hívatalos
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küre épségben megtartatik. — 6) Hogy a képviseldk , kikké a tùrvénynek to-

vábbi rendelkezéséig a kerületnek bármely letelepedett lakosai választhatók, s

kiknek száma amiyi leend, amennyi ahasonld népességú kir. városokra nézve a

23-ik czikkben meg van állapítva, kijelelés nélkül titkos szavazattal választat-

nak, és a kerületi küzgyúlésekben a patricias tanácsnokokkal és tisztviseldkkel

együtt határozd szavazattal bírnak, de külünválva gyúlést nem tartbatnak. —

7) Hogy a jelen türvénynek kihirdetése után a tengermelléki kormányzd is az

eddig szokott alakban mindegyík kerületben külün tartandd küzgyúlést hirdes-

sen, s abban a választóknak üsszeírása, a választásnak belye és ¡deje, a kép-

viseldknek választása és ezt érdekld szavazatoknak üsszeszedése , é¿ a válasz

tóknak kerületekre felosztása iránt intézkedések tétessenek. Továbbá, hogy a

választás napján ismét küzgyúlés tartassék , abban az eddigi kerületi bírák hí-

vatalaikrdl lemondván , a választók küzdl legalább 10 tagból allandd bizott-

mány, mely a kormányzdval a kerületi bírói hívatalokra szdtübbséggel kijelelést

teend, válaszfassék ; megtürténvén pedig a kerületi bírák választása, a képvise-

Idk választása foglaljon helyet. Yégre , bogy mind a két választás háront évrdl

három évre megújítandd,— az iddküzben megürülendd képviseldi helyek addig

betültetlenúl bagyandók, a tisztviseldi ily helyek ellenben a küzgyúléstól aján-

landók küzdl a tengermelléki kormányzd által ideiglencsen betültenddk levén.

Egyébiránt hogy e türvény szerint csak a kerületi bírák és képviseldk válasz-

tandók, és hogy az igazgatósági bíráknak a küzigazgatás külün szakaira teendd

választása külün eszküzlendd. — 8) Hogy a tanácsnak és küzgyúlésnek ható-

sága, a türvénynek további rendelkezéséig, jelen állapotjában meghagyatik ,

üléseik azonban nyilvánosok leendvén , melyekben a csendet fentartani az el-

nüknek és a tanács által választandd csendtisztek vezérlete alatt a nemzeti dr-

seregnek kütelességc. — 9) Hogy a küzgyúlésnek , mely minden hónapban

egyszer legalább tartandó, elnüke az alkapitány, s akadályozásának esetében

a kapitánysági türvényszéknek legiddsb tagja, tagjai pedig a tisztviseldk, patri-

cius tanácsnokok és képviseldk személy szerinti egyenld szavazattal. — 10)

Hogy e kerületek kikütói mindségüknél fogva a katonaállítástól felmentetnek.

A 28-dik ágazat, mely eldadja: hogy a nádor, mivel mint teljes hatalmú

kir. helytartó, felelds ministerium alárendelt hívatalt nem viselhet, Pestmegyei

fdispánságának és jászok s kúnok grófságának gyakorlatárdl d felsége hazánk-

tóli távollétének idejérc lemondván, Pest, Pilis és Solt megyéknek fdispán-

ságát ugyanezen hívatalnak helytartója , ki a fdispánokkal egyenld rangba és

kinevezési viszonyba, s az országgyúlésen afdrendi táblánál ülési jogba helyez-

tetik, viselendi; a jász s kún kerületekre nézve pedig, melyeknek nádori fd-

kapitánysága fdíspáni rangra és hatóságra emeltetik , a nádor királyi helytartó

türvényes jogait az illetó felelds ministerium útján gyakorlandja , a jászkún
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kerületek által fizetni szokott tisztelet-díja eddigi állapotjában továbbra is fen

ta rtatván.

A 29-ik ágazat, mely által a hívataltól türvény útján kivúli elmozdíthatat-

lanság a kormány kinevezésétdl függô küz hívatalokra nézve egyedúl az igaz-

ság-szolgáltatással megbízott ln•vatalnokokra szoríttatik.

A királynak szentesítd utószava az eddigiektdl abban eltér, hogy a can-

cellar helyett a ministerelnüknek kezébdl keltnek mondatik, és a kir. cancellár

és elóadó ndvari tanácsos helyett csak a király és ministerelnük által van aláírva

egyébként azonban mind tartalmára mind külsd alakjára nézve az eddigi kirá,

lyi zárszavakkal teljesen egyenld.
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