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T Ö R V É N Y GYAKORLATI 

K É Z I K Ö N Y V . 

Hites táblabirákká lejendők 

előkészületére. 

Nemes Udvarhelyszék Rendei által 

bizottmányilag szerkeztetve, 's. megállitatva. 

1844ben-

NYOMATOTT 

A' Csik Somlyói Klastrom betűivel. 
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ISyomassékki. 

Balási JósefF  t. k. 
Fö Király b iro 

Csik Sqmljón Aug. 1844. 

Közönséges jog, Jus pablicum. 

1.) Azon ország melynek  lahói va-
gy unk regenlén  hogy neveztetett, 
'sma hogy neveztetik? 

Bérezés kis hazánk régebben a' 
benne lakott nemzetekről több ne-
vek alatt fordul  elo a' történetek 
könyveibe,, igy a5 Gothusokról ne-
veztetett Gothiának, a' Dacusokról 
Daciának, a' Romaiak alatt (Jltra-
sylvániának Transylvániának, ma 
periig neveztetik Erdélyi nagy 
Fejedelemségnek. 

2.) Törvényes  szempontból  tekintve 
hányféle  nemzetek  lakják  ma 
Erdélyt  ? 

Az Apr. Cons: 3. r. í, Czimje 
szerént ma Erdélyt csak is kétféle 
nemzet lakja^ t. i. bevett  és elszen-
vedett,  - a' bévett  nemzetek a' Ma-
gyarok, Székelyek, és Szászok, a' 
kik az ország igazgatásába, törvény 
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hozásokba, az ország gyűlésén kör 
veteik által befolynak," ?s. a' tör-
vényhozó testet képezik: a többi 
nemzetek mint az Oláhok, Görö-
gök, Örmények, Bolgárok, Zsiclók, 
Czigányok 's, a' t: elszenvedett 
nemzetek, kik a' polgári társaság 
boldogsága és jólléte előmozdítá-
sára nyújtanak segéd kezet, de még 
törvényhozatalainkba bénem foly-
nak̂  hivatalokat csakis bizonyos 
gradusig viselhetnek, mindazonál-
tal reménlenünk lehet, hogy eljön 
még azon boldog idö, melyben a' 
sok külön nemzeteket egymástól 
elválasztó közfal  ledülve^ minden-
kit, hozando üdvös törvényeink, 
a' polgári joggali élhetésre, 's 
azoknak gyakorlására, fölszabadit-
nak. 

3.) A magyar nemzet eredetiről, 
s regi lakhelyéről  mit jegyez-
hetünk  meg rövideden? 

A V 
magyar nemzet származásáról 

a' történetírók közül sokan nincsenek 
cg;y vélekedésen, mii azoknak véle-
kedéseik bonczolgatásába belé nem 
ereszkedve, melyek kozíil némelyek 
nem hogy figyelmet  sem érdemlők, 
söt nevetségesek is,— a' bizonyosab-
bat követjük, 's azt mondjuk: hogy 
a' magyar nemzet Jáfetnek  a' N o é 
kissebb fiának  a'maradéka, (Pra j ) -
laktak pedig Asiába a' Chinai biro-
dalom északfelölli  szomszédságába, 
az lrris, és Amar vizek közé letele-
pedve, ezen tartományt hosszas ide 
ig birták, a' Chinaiak ellen férjfiason 
védvén magokot; de az egyenetlenség 
angyala konkolyt hintve közöltök, 
egymás között meg hasonlottak, 's a 
szomszéd Chinaiaktól is rettegett bi-
rodalom két részre szakadt, egyik 
rész a' Chinaiakkali véreik elpusz-
títására kezet fogván,  a' gyengébb 
rész lakhelyéből kiűzetett, - a' kiűzött 
rész magát Asiának Baschiria tarto-
mányába még vonta, de csendesség-
ben itt sem lehetett, mert a' Topái 
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Tatároktól szüntelen háborgattat-
ván, magokat a5 Volga vize mellé 
vonták, - ezen tartományt minek-
utánna annyira népesítették volna, 
hogy az szúk volta miatt őket nem 
táplálhatná, egymás között taná-
csot tartának, elhatározván Euró-
pába lejendő kijöveteleket, ott egy 
oly tartományt keresendők, mely 
keblébe fogadhassa. 

4-) Hány  izbe jött eh magyar ele-
ink Európába, elsőbben  miféle 
név alatt,  és meddig  tartott  ural-
kodások  ? 

Három izben jöttek dicső magyar 
eleink Európába, még pedig el-
sőbben Krisztus születése után a' 

esztendőben Balamber ve-
zérsége alatt Hunmis névvel, 's 
azoli tartományokat melyeken ke-
resztül jöttek, részint meg hóditva 
részint pedig azok által barátsá-
gakot meg nyerve, jármok alá haj-
tották, s, végre s©k viszontagságok 

után el foglalták  Pannóniát, mely 
akkor Moídova, Oláh^ Erdély és 
Magyarországból állott, — 's minden 
napkeleti, és napnyugoti tartományo-
kot adófizetővé  tettek. - Atillának a' 
Hunnusok utolsó Királyának, 5s Ro-
ma Isten ostorának történt 
szerencsétlen halála után, az ö három 
fiai  EJlak/ Dengezies., és írnák a 
Hunnus birodalmonni uralkodás a-
ránt egymással meg nem egyezhet-
vén, czivakodni kezdettek — ezt a' 
meg hóditott szomszéd népek, kik 
irigy szemmel nézték a' Hunnusok 
nagy hatalmát,— leg jobb alkalma-
tosságnak vélvén nyakokbol a Hun-
nus járom kirázására, — fel  támadtak 
ellennek, 's Őket legyőzve, 5s rátzint 
leölve_, szép birodalmaktól meg fosz-
tották^ — az Atilla fiai  közül csak is a' 
leg kissebb írnák maradván meg élet-
be, a' ki még megmaradott, kevés né-
pe egy részével el vonta magát a' Bo-
risthenes és Tanais vizek közé., a" más 

rész 

H
aá

z 
R

ez
ső

 M
úz

eu
m

 T
ud

om
án

yo
s 

K
ön

yv
tá

ra
 

S
zé

ke
ly

ud
va

rh
el

y



rész pedig mint egy 3oo. fegyver 
fogható  meg vonta magát Erdély 
napkeleti erdős részébe, a5 kiknek 
a' Székel nemzet maradéka; 5s igy 
döntötte a' visszavonás és egyet 
nemértés dühe, a5 Hunnusok biro-
dalmát 46965 sirjába, onnan 553&* 
ismét fel  támadandót. ~ 

5.) Másodszor  miféle  névvel jöttek 
bé Magyar  eleink  Európába, mi-
kor  és meddig  tartott  uralkodá-
sok? 

A' Hunnus birodalom el pusztu-
lása alatt virágzott Ásiába a' Chi-
na szomszédságába a' Hunno A-
varok birodalma, de az egyenet-
lenség köztök is erőre kapván ő-
kefis  tönkre tette, 's birodalmokból 
ki menni kénszeritette, hazájokból 
kiúzve nap nyugot felé  veszik utjo-
kot, s ott a' Boristhenes és Tanaís 
vizeiközött reá akadván a' Pannó-
niából kiűzött Hunnus maradékok-
ra,-kik az írnák, Uturgur ,és 

és K u t u r g u r fiairól  Uturgurok-
nak, és Kuturguroknak neveztettek — 
sokan közüllök az Avarokkal mint 
attyokfiaival  öszveszövetkezvén, 555ba 

ismét bé jönek Európába Hunno — 
Avarok neve alatt,— az Avarokhoz 
csatolt Hunnusoknak az Atilla biro-
dalma, mint el vett örökségek viszá 
foglalása,  lévén foczéljok,—  még u-
gyan azon esztendőbe bé jöttek 
Pannoniába, és azt el foglalják,  idő-
vel nevekedvén erejek, birodalmokat 
annyira ki terjesztették, hogy az 
Anis, és Albis vizétől egész a' fekete 
tengerig parancsolnának,- nem szűn-
vén az Avarok tovább is biródalmok 
szélesitésétol, nap nyugótra is bé kez-
dettek harapózni, ezt akkori nap nyu-
gotti császár Nagy Károly vérmes 
szemmel nézvén, az Avarokot meg 
zaklatandó 791^ ellenek menyen, 's 
őket meg verve, adófizetőké  tészi, 's 
lak helyül azon földet  rendeli nétlk, 
a' mely Kamolum, és Szombathely 

között 
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között fekszik,  — melyet birnak 
mind addig mig harmadszor ki 
jönek eleink Magyarok neve alatt;— 
szerencsétlenebb volt sorsok az 
Moldova, Oláh, és Erdély ország-
ba szorult Avaroknak, mert ezek 
részint külső ellenség által annyira 
meg emésztettek, hogy a' nevek is 
isméretlenné lenne. 

6.) Harmadszor  mikor  jönnek a 
Magyarok  Európába, 's  kiknek 
vezérlése  alatt? 

9 

Atillának, az Avarok ki jövete-
lével a' Boristhenes és Tanais vize 
között maradott maradékai nagyon 
megszaporodván, egy tágosabb 
birodalom megszerzéséről gondos-
kodnak,— Atillának Európába el 

ÍDusztúlt birodalmáról meg emlé-
kezvén, azt mint a melyhez vérsé-

get tartottak, elfoglalni  határozzák, 
magok közül hét vezéreket választ-
nak u:m: Almust, Eleudot, Kun-
dot, Oun-

Oundot, Tósut, Hubát, Tuhutumot, 
ezen hét vezérek újból fo  Kapitánnak 
választák magok közül A1 m u s t, e' 
szavakkal adván néki a' fő  hatalmat 
által: „e" mái napságtol  téged  vezé-
rünknek,  és parancsoló urunknak  vá-
lasztunk  — valahová vezet tégedet 
a szerencse, oda  követünkezu-
tán Almus, és a' hat fo  Kapitány ve-
zérsége alatt meg indultak 884 be 
hét seregre osztva, bé jővén Euró-
pába Oroszországot adófizetővé  té-
szik, meg vervén az Oroszokot a' 
segítségekre ment Kunokkal Kioviá-
nál;. ezen győzedelem után a' Kun 
vezérek magokat megmaradott népe-
ikkel a' Magyarok mellé csatolván, 
meghódítják Lodomériát, és Galli-
ciát, 5s 889 be érkeznek Magyaror-
szág szélire, leg elsőbbenis Ungvárt 
el foglalják,  a melyről a' szomszéd 
népektől Ungarusoknak neveztettek: 
Ugyan azon esztendőben Almus 
öregsége miatt a fő  vezéri hivatalt 
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letévén, helyébe Árpádot a' fiát 
fő  vezérnek választják, hogy mig 
él Ö légyen vezérek, holta után is 
az ö nemzetségénél maradván a' 
vezérségbenni elsőség: ezután a' 
Bolgároktól el foglalják  tartomá-
nyokat, 's lassan lassan egész" 
Pannoniát. Erdély, elfoglalására 
Tuhutum küldetvén, ki az ott lakó 
Oláhokat megverve, az Árpád 
meg engedésével uralkodni kezd 
Erdélybe. 

7.) A „Magyar"  név honnan vette 
eredetét  ? 

Atillának maradékai a' Boris-
thenes és Tannais vizei között, az 
írnák két fiáról  Uturguroknak és 
Kuturguroknak neveztettek, az 
Uturguroknak volt Királya Gor-
dás, a' ki Konstancinápolyba meg 
kereszteltetvén, a' maga alatvalói 
közé a' keresztény vallást bé akar-
ta vinni, de ezek régi vallásokhoz 

hiven 

hiven ragaszkodva, Őtet megölték, 
5s helyébe Királynak, testvérét 
Muagert, vagy Moagert tették, ki-
rolosztán Muageroknak Moagerok-
nak, később Magyaroknak kezdet-
ték neveztetni. 

8.) Mikor  kapcsoltatott  Erdély 
Magyar  országhoz,  s meddig 
volt  tagja a szent Koronának. 

Tuhutum meg győzvén az Olá-
hokat, Erdélyt maga hatalma alá 
veszi, 's azt birjákis az ö maradé-
kai egésszen Szent Istvánig, — 
ki az 1000^ esztendőbe Királynak 
választatván, a' még Gejza fejede-
lem által bé hozott keresztény hi-
tet az egész országába ki terjesz-
tette, az honnan Apostoli Király-
nakis neveztetik; — uralkodása kez-
detén Erdély fejedelme  Gyula 
Q keresztényhit kiirtásával az e-
Jobbeni pogány vallást újból lábra 
akarta álittani, azért ellenne ne-
vezetesen a' Székelek felindulván 
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panaszoltak Szent Istvánnak, minek 
utánna Gyula a' Szent Istvántól 
lett meg intésreis, hogy a' keresztény 
hit üldözésével hagyna fel,  nem en-
gedelmeskednék, sót ellenne fel  tá-
madna, kénszerit ve látta magát ezen 
jó Király a' fegyverfogásra, 5s Er-
délybe bé jővén, Gyufát  megveri, 
jovait elvészi, 's abból alapitja a' 
Károlyfejérvári  püspökséget, magát 
pedig két fiaival  ki viszi Magyaror-
szágra, 5s Erdélyt ioo2be Magyar 
országhoz kapcsolván Herczegek és 
Vajdák által igazgattatja,— Hercze-
geknek neveztetvén azon igazgatók 
kik Királyi vérből származtak, Vaj-
dáknak, a nem Királyi vérből valók-
Erdély a' Magyar koronának tagja 
volt egészen Lajos Királyig, ki 

a5 szerencsétlen Mohácsi üt-
közeten elesvén, azután következett 
meg hasonlás miatt elvált Magyar 
országtól, 's nemzeti fejedelmei  által 
kezdett igazgattatni. 

9.) A közigazgatás,  és a törvé-
nyek állapotja  a Hunnusok  ide-
jiben milyen voltl 

K' Hunnusok Atilláig; Democra-
o 

tiai igazgatás alatt voltak, Atilla 
alatt pedig Monarchiara változott 
törvényekkel bírtak, mert Priscus 
Rhe tor gyakorta hivatkozik a' 
Hunnusok törvényeire, Atilláról 
pedig azt irja, hogy Atilla a' ma-
ga lak házából méltóságos tekin-
tettel, hogy mindnyájon szerveiket 
reája függesztenék  ki menvén, a' 
lakháza előtt Onegesiussal le ült, 
itten sokan kiknek pereik voltanak 
hozzája járultak, és Ítéletet nyer-
tek.— Thuroci azt mondja, hogy 
bajos ügyeinek el látásokra egy 
birót választottak magoknak, .kit 
ők Kádárnak neveztek, ennek ha-
tározása csak ugy állott meg, ha 
a' Király azt meg erősitette: — 
ezek azt bizonyitják, hogy a' 
Hunnusoknak törvénnyeik voltak, 

mert 
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mert törvény nélkül Ítéletet nem 
nyerhettek. Bonfinis  azt mondja, 
hogy Atilla maga országát törvé-
nyekkel meg erősítette,— de lehetet-
lenis lett volna oly nagy számú né-
pet törvény nélkül annyi ellenségek 
között oly hosszas ideig az elpusztu-
lástól meg Őrzeni; ezen kivíil voltak 
szokásaikis őket jellemzők, mert 
1.) senki addig közüllök a' férjfiak 
sorába nem számláltatott, mig azt 
bé nem bizonyította, hogy ellensé-
get ölt. 2.) a' ki a' csatapiaczon el 
esett bajtársának testét onnan ki ra-
gadta, annak jovaiban örökösödött. 
5.) több feleségeket  vehettek. 4-) ígé-
retek oly szent volt, hogy azt más 
nemzetek eskü gyanánt vették, 5.) 
a' gyilkosokat, ?s. tolvajokat kemé-
nyenmegbüntették. 6.) minden esz-
tendőben három közönséges nemzeti 
gyűlést tartottak, egyet az esztendő 
első holnapjában, mást az ötödik hol-
napban, harmadikot Ősszel, mikor 
marhájok, vagyonok számba vétetett. 

10.) A Hunno  Avaroknál  milyen 
volt  az igazgatás  Jormája vs. 
törvényeikről  mit tudunk  ? 

A' Hunno - Avaroknál az igaz-
gatás formája  a' történet irók sze. 
rént aristocratica volt, országok 
külön Hágiákra, vagy tartomá-
nyokra volt fel  osztva, mindenik 
Hágia 20. négy szeg mértföldet 
foglalván  magába, és mindenik kü-
lön Chán vagy fejedelem  által igaz-
gattatván, — a' kardot nagyon be-
csül-ték, és arra esküdtek, — fop;a-
dása-ikat szentül meg tartották,— 
törvénnyeiknek is lenni kellett mint 
organizált civilis statusban lévők-
nek, de hogy azok miijenek lehet-
tek, nem tudhatni. 

11.) A Magyaroknál  régen milyen 
volt  az igazgatás  formája  ? 

A' mig Almus fővezérnek  nem 
választatott, Aristocratica  volt a' 
hét nemzetség magának hét 

B vezért 
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vezért választván, a' kik ezen hét 
vezér alatt egymás oltalmára szo-
ross szövetséget kötöttek,— Almus 
és az ö maradékai fővezéreknek 
választatván, az igazgatás formája 
limitata  monarchica lett, — mely 
későbbre az Árpád maradékinál 
a Prol: 6. T. szerént Szt: Istvánig; • ' 

democratica  volt;— hogy Árpád 
fölségi  jogokkal élt, azt bizonyitja 
Béla Király névtelen iró diákja a5 

következőkben: 1.) vezéreit kii-
lömbözo hadi expeditiokba ki ren-
delte. 2.) követséget küldött más 
nemzetekhez, azokkal békességet 
szövetséget kötött. 3 ) Donatiokat 
adott. 4 ) Hazafi  usitott. 

12.) Micsoda  feltételek  mellett  vá-
lasztották  a'  Magyarok  Almust 

JÓv  ez ér eknek,  ezen feltételek 
hogy neveztetnek,  és mik lehet-
nek ebből  húzható észrevételeink. 

Almus a5 következő feltételek 
mellett 

mellett választatott fejedelemnek: 
í.) Hogy a' mig élnének mind 

magoknak, mind pedig maradékaik-
nak az Almus nemzetségiből lenne 
fejedelmek. 

2.) Hogy akármi jókat szerez-
hetnének magok fáradságaikkal,  azok-
ban mindeniknek része lenne. 

3.) Hogy ezen fő  személyek, kik 
szabad akaratjok szerént uroknak vá-
lasztották Almust, se ők magok, se 
fiaik  a' fejedelemnek  tanátsátol, és az 
országnak t isztes hivatalaitol el ne 
rekesztessenek. 

4 ) Hogy ha valaki a' fejedelem 
ellen hetetlen lenne, és zűrzavart csi-
nálna, annak vére ontassék. 

5.) Hogy ha valamelyik fejede-
lem ez esküvést felbontani  akarná, 
átok légyen rajta. 

Ezen Ot pontbol állo törvényre 
mindnyájan meg esküvén, azt karja-
ikból kibocsátott vérek megivásával 
pecsétlék meg; — ezen pontok nevez-

B 2 tetnek 
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i8-
tetnek az eredeti  szent szövetség 
pontjainak, 's a' Magyar nemzet ala-
pos törvényét foglalják  magokba: 
ugyanis ezen szövetség 

• t 1 1Ö \ r 1 /• 
pontján alapul az Arpacl iiu 

ágának a5 fejedelmi  székbeni örökö-
södése. a' 

alapszik a' nemességnek jó-
szágaik aránti tulajdonossága, és ke-
resményeikroli szabad rendelkezhe-
tée. a' 

3™ Az Országgyűlés, a' belső 
Statustanács, a' nép, nemességnek a' 
felsőbb  hivatalok viselése, és a ki-
rályi hivatalosok eredete, a' 

A' felség  bántás, és hivte-
lenség bűne. az 

5cn A' András arany Bullája 
articulussa, mely szerént akár-

kiis, ha a5 fejedelem  a' törvényt meg 
nem tartotta, büntetés nélkül ellenne 
mondhatott, és álhatott, — hanem ez 
a' Leopoldoli kötlevél pontjában 
el töröltetett, — a5 balramagyarázás 

által 

19. 
által sok szomorú következésekre 
adván alkalmat. 

3.) Az Árpád  familiájából  hány 
Király  oh uralkodtak  Magyar 
országba, és az ezek uralkodása, 
alatt  elfoljt  ido  hogy neveztetik 
törvényeinkbe  ? 

Az Árpád familiájából  uralkod-
tak 2 3. Királyok, 's tartott (uralko-
dások az i3oi^ esztendőig, a'mi-

<kor a' 3oo. esztendeig virágzott 
Árpád famíliája  András-ba 
kihalt- ezen időszak neveztetik,, 
periódus  Arpádiáná"nak,  az ezu-
tán következett királyok uralkodá-
sa ideje „jyeriodus  mixta"-  nak, 
mint hogy a' királyság nem volt 
egy nemzetséghezis kötve különö-
sen, hanem szabad választás utján 
történt a' királyválasztás. 

4.) Valyon  a Magyarok  ki jövete^ 
lekkor  mindnyájon  nemessek 

vol 
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volt  alt  e\ és mi a külömbség  az 
Árpád,  és mixta periodusbéli  ne-
messek között? 

Verböczi az 1. r. 3. T. 5. §. ssába 
azt mondja, hogy a' Magyarok mind-
nyájon égy vérből származván, ere-
detiképpen, és személy szerént mind-
nyájon nemessek voltak,-hanem kö-
ziilök sokan az engedetlenség miatt 
nemességeket elvesztették, midőn t: i: 
a' hazát veszedelem fenyegette,  és az 

j akkorszélyelhordozni szokott véres-
kard látására a' kijelelt helyen ha meg-

| nem jelent, és meg nem jelenésének 
helyes okát adni nem tudta, va(<> y szé-
lyel daraboltatott, vagy pedig szolga-
ságra vettetett, és igy sokan elvesztet-
ték nemessi szabadságokat. - külömb-
ség a' két periodusbéli nemessek kö-
zött az, hogy az Arpádiána periódus 
béliek eredetiképpen mindnyájon-ne-
messek lévén, neveztettek első elfog-
laláskori nemesseknek, nemzetségek-
nek, tiszta, és ké tségnélkül i 

ne 

nemesseknek, — azért ^neveztettek 
pedig igy, hogy ők a, hét vezérek 
maradékai lévén, közülök voltak a' 
Király tanácsossai, az eredeti szent 
szövetség pontja szerént, 's gaz-
dagabbak is lévén, ők viselték a5 

főbb  hivatalokat. A' mixta peri-
ódusba lett nemessek az első el 
foglaláskor,  és felosztáskor  jószá-
got nem kaprán, a5 Királyok állal 
nékiek az el ajándékozható fiscali-
tásokból ki tüntetett érdemeik meg-
jutalmaztatására jószág adatott, és 
azért adományos nemesseknek ne-
veztetnek, tartozván az hazát fe-
nyegető veszedelem idején az haza 
oltalmára a' Király Zászlója alá 
felkelni,  az honnan servientes re-
gis, vagy Regni, névvel czimez-
tettek. 

i5.) Mittudunk  a nemes Székely-
nemzet eredetiről? 

Atilla a' Hunnusok nagy Királya 
meg ' 
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meg halván, az ö maradott három 
fiai  az országlás felett  meg nem 
egyezhettek, hanem egymás ellen 
feltámadva,,  a' meghódított nemze-
teknek alkalmatosságot nyújtottak a' 
Hunnus járom alolli kibúvásra, a'kik 
által annyira tönkre is tétetett a' Hun-
nus birodalom, hogy Atillának két 
fia  az ütközeten elesvén, az egyik 
megmaradott kevés népének egy ré-
szével elvánclorlana a' Boristhénes, 
és Tanais vizek közé,- ezen elvándor-
lottaktól elszakadott mint egy 3ooo. 
fegyver  fogható,  kik magokat Erdély 
napkeleti részébe, hol ma Udvarhely, 
Csík, Gyergyó, Három, és Maros 
székek fekszenek,  megvonva, magok 
alkotott törvényeik, és szokásaik sze-
rént egy elöljárót kit Grófinak  ne-
veztek választván, azáltal igazgat-
tattak. Vannak sokan a' kik a' Szé-
keleknek a' Hunnusoktoli leszárma-
zását kétségbe akarják vonni, 5s más 
nemzetektől származtatják, de ezt 

tör 

ár-
törvényeink megczáfolják,  nevezer 
tesen a' Decr: 3. r: 4-1: de hogy a* 
nemes Székely nemzet valósággal 
az Atilla Hunnus maradéka lé-
gyen, meg tetzik Béla Király 
névtelen Íródeákja históriájából, 
mely mint hogy leg régibb, leg 
hitelesebb is, ki az 5o. és feje-
zetben ezt mondja: ,,az Erdélyi 
,, Székelyek  meg hallván az Ar-
„pád  hírét,  és a Magyarok  bé-
„jövetelét.  Erdélyből  a Székely 
,, országbol  kimentek  Pannóniá-
dba,  Eihar vára alá, és ott 
„ Magyar  vezérnek  Utzubunak 
„ jelentették,  söt magokat  meg-
„ esmér tett  ék,  ki  is őket  elfog  ad-
5, ta, és azután mindenütt  a Szé-
„ kelek  voltak  az elöljáró  ser eges 
„ katonák 

6.) Erdélynek  Magyar  országhoz 
kapcsolása  alkalmával,  a Széke-
lek  mitsoda  jeltételek  mellett 
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adták  magokat  a'  Szt:  István 
Király  uralkodása  alá ? 

X Székeljek a' következő fel-
tételek mellett adták magokat Szt: 
István Király uralkodása alá: 

1.) Minden lovas Székely sze-
mélyszerént hadakozás idején fel-
ülni, 5s a' Királyai táborba szál-
lani, és a' magok költségén egy 
hóldnapig hadakozni tartozik. 

2.) Azontúl ha még a5 harcz tart, 
és a Király kivánja, köteles lészen 
nékiek hópénzt adni. — 

3.) Tartoznak a' Király udvará-
ban szüntelen íoo. lovas vitézeket 
őrizetre tartani. 

4-) Minden Király koronázáskor, 
megházasodásakor, és mikor elsö-
fia  születik, az othon maradott Szé-
kelyek egy egy ökröt tartozának 
•adni. 
7.) yí  Magyar  Királyok  idejében 
a nemes Székely  nemzet pé\izbéli 
adót  fizetette  3 s az ökör  adás 
hogy ment végbe? 

A' nemes Szé*kelynemzet vérével 
szerezvén magának birtokot, azt 
mindörökké tulajdonosi jussal, és sza-
badsággal birta,— ez, személyekreis 
mások feletti  megluilömböztetést 
aclott nékiek, mely szerént az ország 
igazgatásába béfolytak,  jószágaikról 
senkinek semmi legkissebb pénzbéli 
adót nem fizettek,  az egy ökör adón 
kivül, — mely ökörsűtésnekis  nevez-
tetik, — de ez is csak önkéntes ado-
mány volt, és a5 Király megkoroná-
zásakor, megházasodásakor, éselsöfia 
születésekor adták- mely következő 
módon ment véghez, t: i: a5 meg mon-
dott esetekben a' Székelyek Maros-
vásárhelyre, mely abban az időben 
Székelyvásárhelynek neveztetett, 
ökreiket béhajtották, 's a' mely jó 
gazdának hat Ökre volt, abból egy a' 
királyi biztosok által el vétetett 's 
meg béjegcztelett, — a5 kinek négy 
volt, a'vett nlaga mellé egy két ökröst, 
ebből hasonlolag egy elvétetett, £s 
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megbéjegeztetett, — az honnan vetite \ 
az ökör sütés nevét: hogy ezen ön-
kéntes adományon kivül a' Székelek 
sem a' Királynak, sem másnak senki-
nek semmi pénzbéli adóval* nem tar-
toztak, azt bizonyitja 1° Máttyás Ki-
rály oklevele, melyet a5 Modénai tá-
borban Mérei Magyar Balásnak a' 
Maros széki, és Udvarhelyszéki Pri-
mipillusok, és Pixidariusok panasszá-
ra adott, — megesmervén abba, hogy 
a' Székelek sem a5 Királynak, sem 
másnak senkinek semmi pénzbéli adó-
val nem tartoznak, az egy önkénte-
sen adni szokott ökör adáson kivíií, 
ezt bizonyitja Leopold kőtlevele 
14* pontja, ezt az 1599̂ 5 20án 
költ 4Ü art. melyben Mihály Vajdá-
nak az ország ezen önkéntes ökör adót 
ajálja:— semmi pénzbéli adót nem fi-
zettek tehát, hanem mind azon jus-
sokkal, és szabadságokkal éltek me-
lyei a' Vármegyei első elfoglaláskori, 
és adományos nemessek,— minden 

kü 

külömbség, csak is némely helybéli 
szokásokba állott- és már erről 
mond ja Verboc2Í a' 3. r. 4-1. egés-
szen külömbözö törvénnyel és szo-
kással élnek — dissimili  penitus 
lege et consvetudine  gaudent. 

18.) Mi  a külömbség  a Magyar  ne-
mes és ö, Székely  nemes közt  ? 

A' két nemessek közti külömb-
ségek meg vannak a' D. 3. r. 4-1. 
és az 1 S z é k e l y nemzeti tör-
vényekben, melyekszerént a' Szé-
kely nemes, a' Magyar nemestől 
kiilömbözött, és kűlömbözik: 

1.) Személyes jogaira nézve, 
mert a5 Székelek eredeti egyenlőü-
ségeket, polgári rendszereket hos-
szasabb ideig fenntartották,  mint 
a Magyar nemessek, a' nemesittés 
jogát nem kötvén a' koronához, és 
Királyi kegyelemhez. 

2.) A' jószág tulajdonosságára 
nézve, mert a, Székelynemzet a-
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birodalom szerzés módjából egyene-
senfolyó  tulajdonosi just nem adta 
által a' fejedelemnek,  — hanem magá-
nak megtartotta, és azt nemzettség, 
és familiai  elágazás szerént birta, az 
honnan a' fiu,  és leány közti örökö-
södés nem függ  az adomány levéltől, 
hanem a' nemzet törvényétől, 's  ha 
fiu  nints, leány az örökös, 's nevez-
tetik fiuleánynak,  ha mind a' két ág 
kihal, nem a, fiscus  örökösödik ha-
nem a' szomszéd az eredeti osztály 
képzetiböl,— nótában jószágát nem 
veszti el, csak fe jé t ; -  de későbbre 

meghatároztatott, h o g y jószá-
gát is veszessze el, a'mikor sokan elis 
vesztették. A' Székely jószág felett 
támadott örökség iránti per ha 5; fo-
rintotéra'per tárgya, az udvarig fel-
vihető, de vármegyén nem, ha 5ooo; 
arannyat nem ér a, per tárgya. 

5.) A5 hivatalok viselésére nézve,* 
melyeket mint jószággal járó terhe-
ket a familiák,  és familiai  elágazás 
szerént viselték, 

4.) Némely büntetésekre nézve, 
mert holtclijjok 2 5. mft,  — eleven, 
fele,  — nyelv váltság 42V' nagyobb 
hatalom 24. melyekből a' bíró az 
Ítélet után maga részit abba az 
esetbe is kiveheti4 ha az alperes a' 
felperessel  megbékélnek. 

19.) Hány  classisra van a'  nemes 
Szehelynemzet  felosztva? 

Három  classisokra osztatott a' 
nemes Székelynemzet a' honnan 
„ Siculi  trium generum névvel 
czimeztetik u:m: primőr  i-Jo^  pri-
mipilaris-lófo 3~ és pixiclarialis  -
gyalog"  rendre: ezen felosztás-
nak legelső nyomat láthatni 1 
Mátyás Király oklevelében, melyei 
adott 1473^ a' Modénai táborban,-
A* primőr  oh azok voltak, kiknek 
nagyobb, és több jószágaik voltak, 
és mivel a' hivatalviselés a' jószág 
terhe volt, ők viselték a5 polo án 
rendben a királybiróságot, 'sínás 
felsőbb  hivatalokat. 
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A5 Katonai rendben a' Generalis-
ságat, Kapitányságot 'sa't: a' pri-
mipillusok  voltak a' lovaskatonák, 
neveztettek primipillusoknak deáko-
son onnan, hogy mint bátor katonák 
az ütközetben elöli állottak, magya-
rul lófoknek  onnan, mivel minden 
primipillus fejenként  egy egy lóval 
tartozott az ütközetre elöállani, — vi-
seltek polgári hivatalokat a' primo-
rokkal együtt, mint ezt bizonitja az 
i5o5^ November 23*2 Székely Ud-
varhelyen t a r to t t Székelynemzeti 
gyűlés határozata — A' pixidariusok 
a' szegényebb Székelynemesekbol 
állottak, anyai nyelven neveztetnek 
község, köznép, mivel a5 közönsége-
sebb szolgálatokat ök vitték a' kato-
náskodásán kivül,— neveztetnek Gya-, 
lógóknak  is, mint hogy gyalog ka-
tonáskodtak, — darabontoknak, mivel 
a fejedelmi  várakban mint örök szol-
gáltak, és mivel a' nemzeti fejedel-
mek alatt két ezredre osztattak a' 

mcp-

meg külömböztetö jegyekről ve-
ress, és zöld  darabontoknak. 

20.) Micsoda  kötelességeik  voltak 
a'  nemes Székely  nemzet három 
classissainak  külön  külön  ? 

Ámbár mind a három rend ka-
tonáskodott, mind azon által birto-
kaikhoz képest külön mértékben, 
mert a' primorok nem csak fejen-
ként, hanem birtokokhoz képest 
két, három, 's több lovakkal tar-
toztak a' hadban meg jelenni, ki 
vévén R Királybirákat, 's más el 
kcrülhetetleniil szükséges tisztvise-
lőket; ezeknek kötelességeit egy 
1562̂ 5 költ articulus ezekben hatá-
rozza meg: fő  népek is az Ö 
„ állapot  jóknak,  és rendeknek  mi-
55 voltok  szerént,  ki  három lóval, 
„ hi négy gyei, ki  öttel  légyen ké-
tszeri,  jó szerrel,  kiknek  is mii 
„ esztendőn  által  egy egy lóra 

ü.Jtot  adatunk,  mikor  orszá-
C gunk 
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„gunk  szüksége  kivánnya, és szol-
„ gdiaiunkban  tesznek  két  két  Jt  hó- \ 
„pénzt adatunk  nékiek. í : 

A' primipillusok a Magyar Ki-
rályok idejében szüntelen száz lovast 1 
tartoztak tartani az udvar Örizetére, 
a' kik esztendőnként háromszor vál- j 
toztak —ezek kötelességek volt a' nem- ] 
zeti fejedelmek  alatt az háború idején j 
fejenként  felkelni,  ott végig jelen- j 
lenni: ezekről az idézett artic: ] 
ezeket mondja: „ ők is t: i : a' Lófejek,  j 

lovakkal,  pánczéllal,  zsidákkal, 
paissal, kopjákkal,  hadakozókép-  J 

,pen jó móddal  légyenek  készen,  j 
5, Ugy  hogy minden  lójoi az Ö /o/o-  I 
„ segérÖl  a mii parancsolatunkra  az \ 
„ ország szükségire  valamikor  kel-
,, letendenek,  egy egy lóval  indul-  j 
„ hassanak, kik  egy holnapon az ok  : 

,, költségekkel  éijenek,  azután mű 
., nékiek  minden  lóra segitségül  kik-  \ 
„ nek kiknek  egy Jorintőt  adatunk 

A' pixidariusoknakis kötelességek 
volt 

5J 

volt háború idején fejenként  felkel-
ni 's az hadba végig jelenleni. 

21.) Egyik  rendből  a másikba való 
átmenetel  hogy történt? 

A'  Székelynemzet három rendre 
való osztása, a' személyes jussokra 
nézve semmi külömbséget nem 
szíilt, minden külömbség csak is a' 
koteleség felsőbbségében,  és ne-
messebb voltában álván,-az hon-
nan a' Magyar Királyok alatt az 
ily alsóbb egyik rendből a' másikba 
való által menetel nem kiváltságok, 
és kiváltságos levelekkel történt, 
hanem az Erdélyi Vajda, és Szé-
kelek Grófja  lustráltatván, a' kik 
tehetősebbek, és a' felsöbJj  hiva-
talok viselésére alkalmasabbak vol-
tak, emeltettek az alsóbb rencíböl 
a' felsőbbre,  - arra peclig meg kí-
vántatott az i° Mátyás Király ok-
levele szerént, hogy ha gyalog a' 
lovagi rendbe akart menni, lett 
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légyen három annyi jószága, mint 
egy más gyalognak, —ha lófo  akart 
a' főrendbe  menni, hasonlólag há 
rom lófo  jószága lett légyen; az az; 
hogy három lovas katonát állithas-
son ki rólla: ez is azt bizonyitja, 
hogy a' Székelyek három rendje 
egy forma  nemessi jussal birt, 's 
hogy egyforma  nemessek mind. 

2.) Micsoda  viszontagságokat  szen 
védtek  a5 Székelyek  a nemzeti fe-
jedelmek  alatt? 

A' nemes Székelynemzet ha-
nyatlása, ?s jógáiból való kiforga-
tása kezdetét a' nemzeti fejedel 
mek idejére tehetjük, mire okot, 
szolgáltatott a' szent csélból elinté-
zett (Jnio félszeg  magyarázatja,— 
ugyan is az unió által megegyez-
vén a három nemzet mind a' kato-
náskodás, mind az adózás terhé-
nél egyenlő hordozására, midőn a' 
Székelyprimorok és primipillusok 
jobbágyai, az adó egy harmadré-
szének ki fizetésére  elégtelenek 

nának, az adózás terhe a5 pixidariu-
sokra is által tétetett erőszakoson, ne-
velte ezen terhét még fejedelem  Já-
nos Sigmondnak a' Székelynemzet 
aránti gyülőlsége, ki a' köznépet déz-
mával, 5s más szokatlan, 's törvényte-
len terhekkel kezdette nyomni, mi-
hez járult még a primoroknak nagy-
ravágyása, 's uralkodása a' köznépen; 
ezen törvénytelen nyomatásra végre 
el keseredvén a' pixidáriusok, jusso-
kot fegyverrel  kivánták vissza sze-
rezni, 's i562 mint egy 4o, ooo a' 
Vajai térségen öszve sereglének, de 
a' szerencse nékiek nem kedvezvén, 
a' fejedelem  katonái által meg veret 
tek, 's még nagyobb nyomorúságra 
buktattak; — ugyan azon esztendőben 
a' Segesváron tartott ország gyűlés 
által, mert ösi szabadságok el vesz-
tésére, 5s jobbágyságra kárhoztattak, 
jS egyszer 's mind ezen gyűlésen 
meg határoztaték, hogy a' Székely 
a' D. 5. r. 4- t. ellennére a nota e-
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seteibe ne csak fejét,  hanem joszá-
gátis veszessze el, 's az száljon a'fiskus-
ra/s azt a'fejedelem  el is ajándékoz-
hassa; innen van már az, hogy a' 
székely földön  donatios jószágok ma 
is találtatnak: a' Székelynemzet ezen 
jussai félforgatásával  nem eléged-
vén meg János Sigmond, hogy sze-
rencsétlen sorsokat velek még job-
ban éreztethesse ,az ök gyalázattjok-
ra két várakot épittetett, egyet Ud« 
varhelyre, melyet „ Székely  támad" 
mást Háromszékre, és ezt „ Székely  -
bánja" vároknak nevezte, melyek ké 
söbre Mihály Vajda alatt. 1699 be a' 
kitől szabadságaikot vis^a nyerték 
vala; hogy gyászos soroknak emlé-
kezete se légyen, le rontattak által-
lok: másodszor notáztattak i 1 
Bátori István alatt a5 Békési Gás-
párhoz való állásért. 

2 5.) Mikor  szabadulnak  fel  a szé-
kelyek  a nota aloll? 

Bátori Sigmond a' kinek fel 
tett szándéka volt a' Török portá-
tol el szakadni, egyébként a' szé-
kelyeket maga részére hoditani 
nem tudván csak elöbenni szabad-
ságok vissza adása mellett, azt né-
kiek vissza adja, de a' Törököt 
meg vervén, még ugyan azon 
esztendőben t: i. íSgő f̂  a'Fejérvá-
ri országgyűlésén ujbol elöbbeni 
álapotjokba tétetnek vissza azon 
okból, kojvy a5 Székelyek a' néki-
ek adott szabadsággal vissza éltek, 
és a' fejedelem  is a" nemesi jussok-
ból le nem húzhatott: Mihály Vaj-
da i5t)9^f  Erdélybe béütvén, azt 
azon szin alatt, hogy a' Bomai csá-
szár számára akarja cl foglalni,, 
maga hatalma alá igyekezett haj-
tani, — ennek könnyebb el érheté-
sére a' Székelyeket, szabadságaik 
vissza adásával maga részére vonja, 
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a' kiknek vitézsége által Bátori Andrá-
son győzedelmeskedvén, Fejérvárra 
országgyűlést hirdet, az hol a' seges-
vári országgyűlés határozatai el tör-
lésével a Székelyek szabadsága vis-
szaadatik, de nem sokáig elveszhet-
ték a' szabadság édes örömét, mert 
Mihály vajda meg öletvén, más esz-
tendőbe minden privilégiomai mint 
törvénytelen fejedelemnek  meg sem-
misittetek - az A. C« 4- r. 15. t. 5. a. 's 
igy a' Székelyek ujra előbbi szolga, 
ságokba vissza estek, 's mind a' nota 
alatt voltak i6'35j£, a' mikor iö Rá-
kóczi György által lustráltatnak, 's 
mind a' három rend állonclóúl meg-
kiilomböztettetik: ennek nyomát lát-
hatni az A. C. 3. r. 76. t. 12. a.— ne-
vezetes ezen privilégiumba az, ho<>-y 
ha a Székelyleány paraszthoz mé-
gyen férjhez,  ö joszágot nem kap, 
hanem a5 vérek által pénzel íizettetik-
ki, hogy ne hogy jobbágy örökségé 
váljon a' Székely jószág. 

24.) Erdélynek  a felséges  Austri-
ai ház alá való menetelével 
micsoda  változásokot  szen-
vedtek  á'  nemes Székelynemzet 
jussai, és szabadsági  ? 

A' Székelynemzetnek a' felsé-
ges Austriai ház alatt két súlyos 
terüli nyomatott a' nyakába,-egy-
ik az adó  másik az állandó  kato-
naság által. 
^ Adót  a' nemes Székelynemzet 

a' Magyar királyok alatt soha nem 
fizetett,  hanem az hazavédelmére 
mint más nemessek katonáskodot t -
hogy nem adózott a' Székely nem^ 
zel' azt bizonyítja Mátyás ki-
rálynak i473ba adott oklevelq, 
melyben elesméri, hogy a' Székely-
ek senkinek semmi pénzbéli adó-
val nem tartoznak • ezt bizonyítják 
10 Ferdinándnak i555^ Erdély-
be bé küldött Biztossai, kik a ' 
császárt a' Székelyekről eképpen 
tudósítják: • wSiculi  in commun( 
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55 

33 

33 

omnes sunt n obiles, ab omnibus 
contributionibus  e.vempti, sed  di-
stributi  in tres ordines,  omnes fa 

„ menüt dictum  nobiles."a'nemzeti  fe-
jedelmek alatt az uniónál fogva,inidön 
a' liarmad rész adót a' gyalog és lófo 
Székelyek jobbágyai fizetni  nem tud-
nák, az adózás törvénytelenül a' gya-
log Székelyekre is reá rovatott, mely-
nek lett az i562hct l lázadás, és notáz-
talás a' következése, — ezen notázta-
tás utánn is nem minden Székelyek 
adóztak, mint ezt bizonyitja 1608^ a5 

kolosvári gyűlésen éppen e' tárgyba' 
költ a. ezen szavakban," dközSzé-
, helységet  pedig  nagyságod  jö 
•emberei Commissáriuhi  által  ta-
náltassa meg Udvarhelyt,  a hol-
ott ö néhieh közönséges  gyűlések 
lészen Szentgyörgy  napja előtti 
hét jön, hogy az Union  ah tartása 

„ szer ént, az országnak  több részeit 
meg szánván, a kik  ebben a 
tereli  viselésben egyetértenek,  ők  is 
ébéli segítségeket  meg ne vonják i£ 

1 

33 
33 
33 
33 
5 3 
33 
31 

33 

ez meg erösitetett, az után 1621 be és 
i655^ mint ezt 1662 October 20™ 
a' Megyesi gyűlésen hozott törvény 
bizonyitja ezen Szovakban, „a Szé-

helységen minden  szabad,  és job-
^ bá^y rend,  a" kinek  négy ökre 
„ vagy több van, adjon  egy egy tal-
3> lért,  — a kinek  két  ökre  fél  tallért-
„ vagy egy forintot,  d  kinek  sem-
33mi marhája nintsen, négy ember 
>3 egy tallért  - mivel pedig  az or-
,, szagnak  ilyen rend  kívül  való 
s, szükségében,  és pusztult  Alapot-
ujában nemesi szabadságolnak  sé-
3> relniévcl  hénszeritetnek  moston 
„ az adózásra  lépni, - Isten  az ide-
,,gen nemzeteket  az országból  ki-
„ vivén, adózással  ujabban ne terhel-
„ lessenek,-"  ezt bizonyitja a' Leopol-
di hit levél 1/^ pontja is.- Nemesi 
Szabadságok, 's ezen törvények el-
lennére is fizetnek  adót a5 Székelyek 
a' más két nemzet fel  segillésére, 
de ellentmondással, 1692^ i6y3 
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és 170 í̂ f  végre 1711 ̂  a' Szathmá-
ri eómpositio szerént a' fegyverből 
ki vetkeztetnek, de az adót hordoz-
zák, a' más két nemzetek csak u-
gyan nem egy mértékbe; — 171 
meg határoztatik, hogy minden 
olyan nemes kinek két szolgáló 
embere nincs fizessen  adót, —ek-
kor a' Székelységis bévonatik az 
adó alá, 5s mostis annak törvény-
telen terhe alatt nyög. 

5-) Mikor  nyomatott  a? nemes Szé-
kely  nemzet nyakára  állandóul 
a jegyver ? 

1 7 1 á p r i l i s 29^ valamint 
minden más katonaságtol Erdély-
ben, ngy a' Székelyektölis el vé-
tetett a' fegyver  s fegyver  nél-
kül voltak egész Mária Therésiáig, 
a' ki állandó katonaságot akar-
ván felálittani,  arra a' Székelye-
ket mind a' mellettik, hogy ökmint 
más nemessek, az haza oltalmára 
§ziikség idején felkelni  tartoztak,— 

leg alkalmatossabbaknak látván 1762^ 
Gyergyó, Csik, Háromszék, Miklos-
vár, ésBardocz Székekben ki osztat-
ja a' fegyvert,  azon jus fenn  hagyás-
sal, hogy a' mikor a' szükség kivá-
nandja Udvarhelyi, Maros, és Aranyas 
Székeket is felfegyverkeztethesse,  de 
ezek 5o esztendő ólta ellévén szokva 
a' katonaságtól, ezen nagy kegyes-
ségét Mária Therésiának meg köszö-
nik, 's a' fegyvert  tisztelettel viszsza 
adják, — erről tudósitatván a5 királyné, 
ujbol ki osztatni parancsolja, de a' 
Székelyek újból nem fogadják  el, mig 
végre a' hires Madéfalvi  veszedelem 

. után fegyveres  erővel kénszeritetnek 
azt fel  venni, ?s ma is az alatt nyög-
nek az emiitett Székek lakossai; ij>y 
lassanként majd minden jussaiktol 
meg fosztattak,  csak még tiszteik 
szabad választása vala meg támadat-
lanul, de ez is már megtámadtatván, 
attól félhetni  szirate, hogy a, nemes 
Székely nemzet, jussainak, és szabad-

sá-
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ságainak csak is szép hírével ma-
radand, 5s azok nem egyebütt, J 
csak is a' papirosson holt betűkbe 
fognak  fel  találtatni, halotti sir-
versiil szolgálanclók az eltemetett 
Székely szabadságnak. 

26.) Miféle  feltételek 
kívántattak 

meg hogy a' Magyar  király  tör-
vényes légyen? 

Szent  Istvántol  fogva  az ele-
gyes házakból való uralkoclokig, I 
arra hogy a Magyar király tör- j 
vényes légyen, meg kívántattak: 

1.) Az Árpád véréből való 
származás. 

2.) Az országgyülésenni sza-
bad választás. ^ ^ 

3.) A' király 
meg eskíivése az 

ország jussai és szabadságai meg 
tartá ára, és oltalmazására. 

4-j A ' szent koronávalli meg-
koronázás, mely oly el múlhatat-
lan szükséges volt, hogy ha vala-
ki k rálynak meg választatott is de 

meg 

meg nem koronáztatott, az tör-
vényes király nem volt. 

Az Árpád  vére ki  halásával 
a5 felséges  Austriai ház alávaló 
menetelig 1690^ meg kívántatott 
az ország gyiilésenni szabad vá-
lasztás, a' szent koronávali meff 
1 , r r • j™ 
koronázás, es az ország jussai, s 
szabadságai meg tartására az eskü-
vés. 

A felséges  Austriaiház  alá 
való menetellel meg kívántatik, 
hogy a' király légyen az austriai 
házból a5 nagyobb fiu,  a' fiu  nem 
létébe a' nagyobb leány, a' sane tio 
pragmatica szerént, —a' meg koro-
názás, — és megesküvés.—• 

27.) Erdélynek  Magyarorszdgtóli 
elv állása után mik voltak  a meg 
kivántatók  arra /?ogy a fejede-
lem törvényes légyen? 

Meg kívántatott: 
1.) Hogy az országgyűlésén sza-

badon választass ék. 
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A'fejedelemnek  a' Torok ud-
var általi meg erössittése, és a' 
fejedelmi  czimereknek meg nyeré-
se. 

5.) A' feltételekre  való mejres-
1 * / ö 

Jíuves. 
4.) A' béiktatás. 
Az Austriai ház alá való me-

netelután pedig megkívántatik: 
1.) Hogy légy en egyszer 5s mind 

Magyar országnak is törvényes 
koronás királya az 1791 béli Qt a 
szerént. 

2.) Az ország jussainak, és sza-
badságainak meg tartásáról szolló 
assécurátorium Diploma le küldé-
se. 

3.) Hitének letétele, melyet a' 
fejedelem  lelkére a' királyi Biztos 
tészen le. 

8.) Mi  az adó,  hányféle  volt  á 
nemzeti fejedelmek  alatt,  s ma 
hgyo állt 

Az adó  azon jövedelme az or-
szág-

szágnak,melyet az alattvalók nema'fe-
jedelmi méltóság fen  tartására, hanem 
az ország szükségeire tartoznak adni. 

Erdélyben a' nemzeti fejedelmek 
alatt az adó ötféle  volt; a5 fejede-
lem, a' Törökporta,  az örizetek  szá-
mára, a' várok  meg erősítésére,  és 
a5 közönséges  szükségekre:  — ezen 
adózás 1545^ 1578^ kapuszám  sze-
rénti volt, minden gazda, szegény 
ugy, mint gazdag, —egy kaput tévén, 
fizetett  60. pénzt. 15781608^ min-
den ember kinek 60. forintig  érője 
volt, tett egy kaput, és fizetett  rolla 
99. pénzt, — a' Törökportának i5o. 
pénzt, néha naturálékotis; — 1608^ 
meg határoztatik, hogy 10. gazda 
tégyen egy kaput, 's fizessen  9. forin-
tot, ez i666js fel  hágott 2o.ftra,  1666^ 
íoo.ftra,  1687^ 200. ftra,  1689^250. 
ftra,  1680^ nagyon meg terhesedvén 
a' Töröknek fizetendő  adó, a' nemes-
sek is adóztak, hanem az akkori tör-
vények j mint azon nyomorúságos 

D. iclok-
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időkhöz alkalmazottak, el töröltettek. 
H Erdély 1690^ a felséges  Austriai 
liáz kormányzása alá adván magát, az 
adója az ugy nevezett Leopoldi hit 
levél 12^ pontjába öszvesen békeség 
idején 5o, 000. aranyba, az Erdély 
és Magyar ország ellen ki ütendő 
háborúkkor /\.oo,  000 Rftba  állitatik 
meg, — 's hogy ha ezen mennyiség 
elég nem lenne, azt más fejedelmi 
jövedelmekből köteles pótolni a' fel-
ség, de ez csak papirosson áll, —mert 
Mária Therésia a' Domestica cons-
criptiot 175/jbf  behozván, a'mostani 
adórendszert fel  állitotta, mely sze-
rént adó alá jönek az egyházi ne-
messek, ármálisták, a' kinek két szol-
gáló embere nincs, a' kik pedig 1753. 
után kapnak armalist, ha 10. szolgá-
lo emberek nincsen, — 5s már ma ezen 
Systhema szerént fizettetik  az adó fö 
szám szerént, minden ingó, és ingat-
lan jovak után, egy első classisu hóid 
szántó földtől  20. krt, 2'ktoi 16. 5 i k t o 1 

12. 4jktöl 8. krt ezűsbe, egyjármas 
ökör, nyerges hámas lótól 24. krt, 
egy tino i5. krt egy sertés öt krt, 
egy juh, és egy kosár méh után 
3. krt, és ez a' Székely földönis 
e5 képpen fizettetik. 

29.) Mittudunh  a'  SzdszokrolP 
A5 Szászokot hozta bé Erdélybe 

2^ Géjza 1142. körül, és telepitette 
meg azon földre,  melyet mais bir-
nak; külön törvényei élnek a' Ma-

yarok és Székelyektől „Statuta 
axonumf  czim alatt: többet rol-

lok tudni czélunkhoz nem tartozó. 

s 

D2. 

H
aá

z 
R

ez
ső

 M
úz

eu
m

 T
ud

om
án

yo
s 

K
ön

yv
tá

ra
 

S
zé

ke
ly

ud
va

rh
el

y



S-o. 
MAGÁNY  JOG 

1.) Mi  a törvény, hány féle,  és 
mik tárgyai  ? 

A'törvény az a'közönséges rend-
szabás, mely által akármely Bi-
rodalom bátorságára, és boldog-
ságára szolgáló eszközök meg lia-
tároztatnak, — melyek az ország-
gyűlése által hozatván, a' feje-
delem által meg erösitetnek, és 
kihirdettetnek; — kétféley  irott,  és 
nem irott:  — tárgyai az országban 
minden renden lévő személyek, 
vagyonok, azoknak meg szerzése, 
és meo- tartása. 

Ö 
2.) Azon személyek  kikért  a'  törvény 

hozatott,  hány félék? 
Régebben voltak nemessek,  és 

parasztok,  —mm külsők,  és belsők, 
az az világiak,  és papok,  — a' kül-
sők  ujbol két félék,  polgárok,  és 
katonák;  — a' katonák  miólta Er-
dély a' felséges  Austriai ház alá 

ment, és az állandó katonaság fel-
állíttatott, személyekre nézve kü-
lön törvényei élnek, de vagyo-
nokra a' polgári törvény alá tartoz-
nak; —az egyházi és világi  személ-
jeknek hasonló képpen vagyonokra 
nézve jussaik egyenlők, a' Decr: 1. 
r. 2. t. sz. — szeméiyjekre nézt pedig 
külömbözok az idézett törvény czik 
nél fogva,  — mert a' prselatusoknak 
200, a' nemesseknek pedig 5o. ne-
héz gira a' clijjok, minden gira 
ezüst mftot  tévén; —a5 papok  sze 
méljes tetteikre az egyházi törvény 
széktől fügnek,  mind addig mig 
valamely főbenjáró  vétek miatt hi-
vataloktol meg fosztatván  a' külső 
törvényhatoságnak átadatnak. 

3-) Hány  értelembe  vétetik  a ne-
messég ? 

Két  értelemben, a' morális  és 
legális  értelembe; - a' morális ne-
messég a7 midönvalakit saját ér ele-

mei 
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me, és erk öltse nemessit; - a' legá-
lis midőn a' törvényes fejedelem 
valakit kitetsző érdemei meg jutal-
mazására a5 köznéptől meg külöm 
böztetvén, feljebb  sorsra emel, kü-
lönös szabadságokkal ajándékoz 
meg, - a' törvényhozó hatalom ré, 
szessévé tészi; 's már ezen jussokkal 
való élhetés nemességnek nevez-, 
tetik, 

4.) A legális  nemesség Jionn(tn  vet-
te eredetét.  ? 

A' Magyarok midőn Schythiá-
bol ki jöttek, egy nemzetségből 
származván, mindnyájon nemes-
sek voltak, de későbben közüllök 
ezen nemessi szabadságokét sokan 
elvesztették, a' mint verböczi az 1. 
r. 3. t. mondja, meg álitatot volt t: i: 
hogy a' ki a' közönség parancso-
latjára, és a' véres kard széljelhor-
dozására a ki jelent helyen minden 
helj es oknélkíilt meg nem jelennék, 

az 

az va^y széljel darab oltat ott, vagy 
pedig szolgaságra vettetett, — a' szol-
gaság ezen egy eseténél több esetek-
re is találhatni, a' régi törvények-
ben, melyek magok után mind szol-
gaságot vontak, — de továbbá sokan 
el szegényedvén, magokat a5 gazda-
gabbaknak szolgákul adták, —de még 
azis nagyon hihető, hogy a' Magya-
rok csak magokra nem jöttek, hanem 
a' legyőzött nemzetek közül magok-
kal számtalan szolgákotis hoztak, 's 
a' Pannoniába magokat meg nem a-
dó nemzeteketis szolgákká tették: 
midőn pedig az eredeti nemessek a' 
közbe jött sok háborúk miatt nagyon 
meg fogytak  volna, a5 királyok a' ka-
tonáskodásban magokat érdemesített 
személjeket, minekutánna Szt: István-
nak a' nemcsittési és jószág ajánclé-
kozhatási jog, a' Decr: 1. r. 3. t. sze-
rént által adatott, meg nemesitették, — 
melynél fogva  az után senki nemes 
nem lehetett, ha csak a' törvényesen 
választott, és a meg koronázott Ki-
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rály által azzá nem tétetett; ugy 
királj sem, ha csak az ország ne-
messei által nem választatott, és 
meg nem koronáztatott. 

5.) Hányféle  a nemesség ? 
Kétféle  eredeti  és szerzett 

eredeti  nemessek  azok, kik az el-
ső béjövetelkori nemességeket meg 
tartották, a' miijenek most keve-
sen vannak: — szerzett  nemesség, 
a' melyet valaki a' törvényes feje-
delemtől nyer, kitetsző hadi, vagy 
polgári érdemeiért. 

6.) Hány  titulus  alatt  nyerhet va-
laki  nemességet ? , 

Nyerhet íjf  Donatio, adomány 
utján, melynek nemei az Adoptio, 
fiu  fogadás,  és prcefectio,  leány 

Jiusitás.  Armálissal  5of  haza-
fiúsítással. 

7.) Mi  a- Donátio, és hányféle? 
A Donatio a' koronára törvé-

nyes-

nyesen vissza szállott jovaknak, a' 
fejedelem  által valakinek ki tetsző 
érdemei megjutalmazására lett ö-
rökos átadása: kétféle,  tiszta,  és 
elegyes,  —tiszta  az midőn csupa 
az érdem meg jutalmaztatására a-
datik; — elegyes az, midőn a' tett 
érdem, valamely jószágnak meg-, 
nyerhetésére nem lévén elégséges, 
még a' nyerő által pénzis fizet-
tetik: — a' nyert jószágba a' nyer-
tesnek magát a' donatio kelésétől 
számlálva, esztendő alatt elmul-
hatatlanul bé kel iktattatni, külön-
ben a' donationak elvész az ereje. 

8.) A Székely  joszágolra  a'  feje* 
delem  adhate  donátiot  ? 

A'  Székely gyalogok 1062^ a' 
Segesvári gyűlésen János Sig-
mond alatt notáztatván jószágaik, 
az 5. r. 4- t. ellennére tollÖk el-
vétettek, és donatio utján el aján-
dékoztattak,ennek nyomán bécsnsz-

tat-
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r 
tatták a' fejedelmi  just a' Székely 
földre 

is, s ma azon joszágokot, 
a' melyekbe bévitetett a' fejedel-
mi jus, a' Birtokosok magszakadá-
sa, vagy notáztatásával, a5 fejede-
lem el ajándékozhatja; és igy ma 
a, Székelyfölden  is lehet donatio 
utján jószágot nyerni. 

9.) Mi  a jiu fogadás  adoptio,  és 
hl fogadhat  ? 

A' fii  fogadás  a' D. 1. r. 8. t. az, 
midőn valamely magtalan nemes 
egy nemtelent örökössivé tészen 
jószágaiba, fejedelmi  megegyezés 
hozzá járultával; itt is az eszten-
dő alatti bé igtatás elfúlhatatla-
nul szükséges.—Fiat fogadni  va-
gyon jogok azoknak, kik valamely 
donátios joszágot birnak, és sem-
mi maradékok nincs. 

10.) A" Székely  adoptálhate  ? 
Igen azon jószágba, melyet do-

na-

natioval bir, de a' tiszta Székely 
jószágba, melybe a'fejedelmi  jus 
bé vive nincs, a' szomszéd praeju-
diciumára nem fogadhat,  a5 szom-
széd lévén az örökös a' magsza-
kadás esetiben. 

11.) Mi  a'  leány Jiusittás,  és kikji-
usithatnak  ? 

A' Leány jiusittás, — prcefoc-. 
tio, — valamely Leánynak az atyai 
csupa fiat  illető joszágokba, feje-
delmi meg egyezés által való ö-
rökössé tétele: — fiusithatnak  azok, 
kiknek donátiojok csak is a' fiuág;-
ra lévén régulázva, fiumaradékok 
nincs, hanem csak leányok: mind 
a' fiufogaclásba,  mind a' leányfiu-
sittásba a, fejedelmi  megegyezés, 
és az esztendő alatti bé igtatás el-
mulhatatlanul meg kivántatik, mert 
azáltal a' maradékok megnemesi-
tetnek; noha a' prsefecta  személy 
Szerént nemes is mindazonáltal, ha 

pa* 
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paraszthoz nemtelenhez mégyen 
férjhez,  a' mondott fejedelmi  meg-
egyezés nélkül, maradékai nemes-
sek nem lesznek, igy prinficiálhat-
nak az ármálisták is. 

12.) A Székely  földönvane  helye a1 

Leányjiusittásnak, 5s kívántatike 
arra jejedelmi  megegyezés  ? 

A5 Székelynemzetnek í őSĝ f  költ 
constitutioja 21.22. és 23. pontjai 
szerént, ha a' Székelyembernek 
fia  nincs, csak leánya, akkor a5 le-
ány természetes fiu,  Székelesen fiu-
leány, és erre semmi fejedelmi  meg 
egyezésre szükség nincs, mert a' 
Székelyek az eredeti elfoglalásnál 
fogva  bírván joszágaikot, abba a' 
fejedelmi  just bé sem is vitték; van 
ellenben az olyan jószágra nézve 
szükség a. fejedelmi  megegyezésre 
a' leáhyfiusittáskor,  mélybe a5 fe-

C/ . . ^ 

jedelmi jus vagy erőszakoson, vagy 
Önkéntesen bé vitetett, mert ezek a' 

más 

más adoniányos joszágok természe-
tit követik: 

i3.) Mi  a második  nemessitö mód, 
hol vészi eredetét,  és mi meg 
nyerése mpdja  ? 

A' második nemessités módja az 
armalis,  mely érdemes személy-
nek személye nemesítésére adatik 
a' fejedelem  által a D. 1. r. 6. t. 
értelme szerént, — eredetét vette 
Sijnnond alatt, a ki kezdette osz-
togatni a czimeres nemesítő leve-
leket, azon okból, hogy az ö ide-
éig az elajándékozható fiscalitások 
nagyon megfogyván,  az érdeme-
ket joszággalis, — mint az előtte élt 
királyok nem jutalmazhatván meg-
joszágadás néküli nemesitölevele-
ket kezdett osztogatni; — Hogy va-
laki czimeres nemességet nyerhes-
sen, szükség hogy kérelmével azon 
vármegye vagy Szék rendeihez 
folyamodjék,  melynek kebelibe la-
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kik, hogy ha kérelmét a'rendek érdé 
mesnek látják ajálják a' felséges  kir: 
fő  kormány széknek, a' mely az 
1791^ 19. a. szeréntaz ajállást az 
udvar eleibe terjeszti, 's ha az ud-
varnál elfogadódik,  ott a' nemesi-
tó levél a' fejedelem,  cancellarius, 
és secretarius aláirásokkal kiada-
tik, béiratván az ugy nevezett li-
ber dignitatumba; megnyervén 
valaki az armalist, azt nem elég 
csak az ország gyűlésén kihirdetni, 
hanem azon megyébe, vagy szék-
be is a' hol lakik kihirdetendő; kü-
lőmben semmitér. 

székely  földön  vannak e 
ár malisok,  \s mi az oka lételek-
nek ? 

Noha 
a' Székely nemzet erede-

ti nemes, mindazonáltal bécsuszott 
oda is az ármális, — oka az i562^ 
tőrtént nota, mert ekkor az utolsó 
rendje a' Székeleknek nemesi sza-

bad-

badságoktol megfosztatván, ?s a' 
primoroknak jobbágyul adatván, 
a tőllők lett sanyargatás, és elnyo-
más nekiek is eszekbe juttatta e-
zen módját a'nyomorgatás alolli 
menekülésnek, 's igy kezdettek a' 
fejedelmektől  armalisokot kérni, és 
nyerni. 

i5.) Mi  a harmadik  módja  a ne-
mesítésnek  ? 

A' Hazajiusitás  — indigenatus, 
melynél fogva  az érdemes külföl-
diek az ország rendeihez foljamod-
ván, onnan a' felséghez  az ország 
nemessei sorába való felvételek-
ért fel  ajáltatnak, mely megjővén 
a felségtől,  a' hazafiusitott  mind 
joszagot szerezhet, mind pedig hi-
vatalokot viselhet, külőmben pe-
dig nem: — hazafiusodhatik  még va-
laki valamely városbanni huzomos 
lakás által is, de ez nemességet nem 
ád, 's inkább polgáriasodásnak,— 

ci-
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civil isatio, — mint hazafiusodásnak, 
neveztetik. 

, • « 
6.) Mik  d  nemeseknek  kivált  kép-
penni személyes jogaik  ? 

A' Decr. í.r. 9. t. szerént a'ne-
messeknek négy kiváltképpen való 
prcerogativái  vannak: 

1.) Hogy őket rendes törvény 
utján kívül, senki, sem személyek-
ben, sem vagyonokban meg nem 
háboríthatja, meg nem károsíthat-
ja-

2.) Csak a" törvényesen meg 
koronázott királyoknak fejedelmek-
nek. va »;ynak hatalm ok alatt. 

. CJ» # 
o.) A' maga jószágán termett 

mindenféle  jovait, ugy azokotis, 
melyeket nem kereskedésre vészen, 
az országba minden adózás, cléz-
ma, vám, harminczad nélkül vi-
heti, használhatja. A. C. 5. r. 90 
ediet: 

4 ) Hogy ha valameljik fejede-
lem 

lem a' 2^ András kiváltság levele 
3 p o n t j á b a ki tettek ellen csele-
kedne, nota büntetése nélkül a'feje-
delem tettének el lenne mondhassa-
nak,— de ez későbben a' Leopoldi 
kötlevél 3jj pontjába eltöröltetett, 
sok visszaélésekre adván alkalmat-

5.) A' nemes, tagja a' Szent koro-
nának mely szerént a' nemes oly szo-
ross egybe köttetésben van a' fejede-
lemmel, hogy az törvényes fejede-
lem nem lehet' ha csak az ország ne-

I messeitol nem választatott, ugy ne-
mes sem, ha csak a' törvényes fejede-
lem által azzá nem tétetett. D. 1. r. 
3. t. 

6.) Az ország gyűlésében szabad 
szavazattjok vagyon, hanem ma kö-

| veteik által gyakorolják. 
7.) . A' főbb  hivatalok viselése ö-

ket illeti. 
8.) Páíczával nem büntettethetnek. 

I 9.) Nemtelen által nem pereltet 
hetnek. 

I E l 0 . ) 
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io). Törvénybe állítani nem sza-
bad, banem jobbágyaik által meg 
hi van cl ók. 

11.) Uradalmi hatalmok vagyon 
jobbágyaikon, 's joszágaikon tanált 
oonosztévökön. 
° 12.) A5 közterhek hordozásával 
nem tartoznak. 

13.) A' maga jószágán bányát 
nyithat, de a' tizedét belölle a ki-
rálynak béadni tartozik,-a'maga 
jószágán tanáltatott sót pedig csak 
maga, és azon helységben lakó 
emberei által használhatja, ele el 
nem adhatja 

14.) A' korcsomárolás, halászat, 
vadászat, mészárszék nyitási jog 
a' nemeseké. 

inTFanhabé  esetelí,  melyebben a 
nemest is ellehet  fogni  ? 

Több esetek vannak, melyekben* 
ellent nem álván, a nemesi kivált-
ság, elfogattathatnak  a'  nemessek 

1.) Ha valamely hatalmas tetten 
talátatik ott helybe, vagy a' szünte-
lenni üldözésbe, inig uclvarházokhoz 
bé futhatnának,  elfogattathatnak. 

2.) A' joszágtalan nemes, nota 
esetébe, törvény előtt is, kivált ha 
gyanús volna az elszökésröl, elfogat-
tathatik. A. C. 2. r. 7. t. 2. a. 

3.) A' lakhely nélküli, és erősza-
koskodó nemes kezesség alá vetet-
hetik törvény kimeneteléig. 

4.) A' magát valamire kötelezett 
neniíessel, kötelezése szerént bánhat-
ni. A. C. 3. r. 11.1. ^ 

5.) A' megitélt gonosztévöt párt 
fogoló  nemes, ha a' reája itélt bünte-
tés jószágából ki nem telik, elfogat-
tathatik. A. C. 3. r. 47-1. 7. a. \ 

6.) A5 joszágtalan, 's czégéresVét-
keket elkövetett nemes, a, tisztek ál-
tal el fogattathatik.  A. C. 3. r. 47. 7. a. 

7.) Ha egyszeri gyilkosságnál töb-
bet cselekszik. C. C- 3. r. 14.1.1\. a. 

8.) A' számadás alatti tisztek, ha 
E2. szam-
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szám adás nélkül elszöknének, elfo-
gattathatnak. 

9.) A' joszágtalan,'s feleségének 
jószágából hatalmaskodó nemes az 
i6g8bc'Ü 6. a. szerént, — a' joszágos 
is, ha nincs 2 00. f.  érője —az i635béI* 
6. és 1678!^ 6. a. szerént: a'kiezen 
eseteken kiviil valamely nemes em-
bert elfogna,  vagy letartoztatna 
200* ft.  a büntetése. 

18.) Mit  tudunk  CL  nemes Székely 
nemzet jógáiról? 

1.) A' Székelynemzet eredeti 
nemes a. D. 3. r. l\. t. 2. a. több fe-
jedelmek, nevezetesen leg közeleb-
röl 1691 be Leopokl is el esmért dip-
lomája 14Ü pontjába. 

2.) Csak az i562^ pota utánn 
kezdettek nemessitö levelet kérni 

3.) Az egész Székelyföldön  nincs 
fejedelmi  jus, csak is azon jószágok-
ba, a' melyekbe i562^ erőszako-
son a' nota által bé vitetett, vag-y 

a' . 

a' magános birtokosok bé vitték, a-
domány levelet kérvén jószágaikra. 

4.) A5 Székely mint más nemes, 
semmi adóval az egy katonáskodá-
son kiviil nem tartozik törvény sze-
rént, el esmervén ezt Leopokl is diplo-
mája 14Ü pontjában\ de most mégis 
fizeti. 

5.) A' Székelyt füstin  kivül csakis 
négy esetbe Jehet törvénybe hivni 
az A. C. 3. r. 76. i3. a. sz. u: in: a' job-
bágy fel  kérésben, - a' bé igtatások 
ellentmondásában, - a' törvényes pa-
rancsolatoknak neua engedelmeske-
désben, - és a' nótában; — a' három 
első esetben a' királyi táblára, a' ne-
gyedikben az ország gyűlésére: ha 
valaki ezen eseteken kiviil a' Szé-
kelyt füstiről  kihivná, 2oo,ftal  bün-
tettetik. 

6.) Székely földön  a' perfólyam 
alatti jószág birói záralá nem tétet-
hetik. A. C. 5. r. 76. t. i4. a. 

7.) Tisztviselőiket szabadon vá-
laszt* 
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lasztják, és a' szükség ugy kiváu 
ván mégis változtathatják 
8.) Holt dijja 2 5. mf.  élö clijja 12̂ . 
9.) Három forintot  érő jószágért 

indult pert az udvarig viliét. ' 
10.) Törvénybe idézés, és meg 

Ítélés előtt, el nem fógattathatik, 
kivévén a' 17^ kérdésben elö for-
dult eseteket. 

11.) Minden pereik tulajdon i-. 
télö székeik előtt kezdődnek, 's 
mennek fennebb  rendes fel  hivás 
utján. 

12.) Ingyen gazdálkodással nem 
tartoznak. 

15.) Jövevény emberek ha vala-
kinek magokot jobbágyul adják, a* 
íiscustol sem adathatnak másnak. 

i/\. Korcsomárlási jogok van. 
19.) Mit  értünk  az örökösödés  alatt, 

hány féle,  és mindenik  külön  kü-
lön miben áll  ? 

Azon törvényes hatalom, mely-
nél fogva  az azzal biro, másnak 

el-. 

elmaradóul örökségét, maga tulaj-
donává teheti, örökösödésnek  ne 
veztetik. Háromféle  u: m: törvé-
nyes, véghagyományi,  és vég-
hagyományon kívüli:  - törvényes 
az mely által a' jovak a' törvény 
erejénél fogva  szálnak az örökö-
sökre, mint olyanok, a melyekről 
a' megholt szabadon nem rendel-
kezhetett. D.i.r.58. t . - Végha-
gyományi, azon jovakban, melyek-
ről a' meg hólt szabadon rendel-
kezhetett. D. 1. r. 5. 57. t. - végha-
gyományon kivulti,  midőn a' vég-
rendelés nélkült meg holtnak szer-
zeményei azokra ményen által, a' 
kikről feltétetik,  hogy leg inkább 
szerette, mint gyermekeikre, vagy 
legközelebbi attyafiaira,  azért nem 
tévén vég rendelést, hogy jovait 
nékik kivánta hagyni. 

20.) jovak természetekre  nézve 
hány félék  ? 

Kétfélék,  ingok,  és ingatlanok, 
vagy 
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vagy fekvők,  és fellelhet  öl: in-
goknak  mobile''  neveztetnek azok, 
a' melyek a' magok valóságokban 
egy helyről, más helyre által té-
tethetnek, például, bor, buza, bar-
mok, 5s a' t: ingatlanoknak,  immo-
bilé, neveztetnek azok, melyek a' 
magok valóságokban, egyhelyről 
más helyre által nem tétethetnek, 
például, a' szántók, kaszállók 's a' t: 
mindazon által vannak joyok, a' 
melyek noha egy helyről más 
helyre a' magok valoságokba át-
tétethetnek is, mégis a' törvény 
képzeténél fógva  ingatlanoknak 
tekintetnek, mint a' famíliák  cleno 
diumát, drágaságait, az össi töke-
pénzek az el adott össi ingatlan 
jószágból béjött tökepénz az 5o. 
vagy azon feljiili  számból állo mé« 
nés. 

21.) Az adományai,  donatio,  nyert 
jószágban az adományos  kihaltá-
val hogy történik  az örökösödés  ? 

Az 

Az adományai szerzett joszágbani 
örökösödés függ  az adománylevél 
bérekesztésétöl, — clausula, — mert ab-
ba ha nincs belé téve, hogy mind 
a' két ágnál adatik, akkor fiz  adomá-
nyosnak csakis fiu  maradékai örökö-
södnek a' jószágba, a' Leánynak pe-
dig csak negyed,-cjuarta,- adatik, — 
a' mitészi a" jószág negyed részinek 
koz becs szerénti árját, — ha belé va-
gyon téve, hogy mincl a' két ágra a-
datik, akkor a' fin,  és leány maradé-
kok 

egyaránt örökösödnek, ha pedig 
ugy van, hogy elébb a' fiúnak,  azután 
a' leánynak, akkor a' mig fiu  mara-
déka van az adományosnak, addig 
a' leányok nem örökösödnek, hanem 
minek utánna a' fiu  ág kihal, az után 
menyen által a' leányokra az örökö-
södés, és már ezután mind a' fiu, 
mind pedig a' leány ág egy aránt ö-
rökösödik; ha minden maradék nél-
kül hal meg az adományos akkor 
száll a5 fiscusra  a' jószág. 
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22.) A'* magszakadáson,  (  defectus 
se minis) tóz/Z  még, micsoda  ese-
tekben  örökösödik  ajiscus ? 

1.) Örökösödik a' nota esetében 
midőn valaki felség  sertésbe  esik, 
el vesztvén akkor .mind fejét,  mind 
p e d i g .az ötet illető rész jószágát. 

2.) Örökösödik az articulusok-
ndl  fogva,  miclön t: i: a' nota ese-
tin kivül valamely oly biinbe esik 
valaki melyért feje  el vesztésén ki-
vül jovai elvesztésével büntetetik, 
A. C. 4 r- 1 2 - 4-1, 

3.) Contractusndl  fogva,  - mi-
dőn valaki az eladónak semi jus,— 
nulum jus, —fenn  nem hagyásával 
a' jószág hoz, - vészen valamely jo-
szágot, és magtalanul meg hal. 

§3.) Székelyjoszágokban 
ténik  az örökösödés  ? 

A' Székely jószág első elfogla-
láskori jószág lévén, mint v é r r e l 
szerzettbe a D. i . r. t. s z e r é n t 

5 

a . 

hogy tör-

a' leány nem örökösödik ha fiu 
van, csakis kiházositást kap, ha pe-
dig az el hunytnak lia nincs, csak 
leánya, akkor a' leány természe-
tes prsefecta,  s?ékelesen íiul̂ ány,— 
és ö az örökös, de ha férjhez  men-
vén, nékie fia  és leánya születik, 
akkor a' leány a* jószágból egye-
bet nem kap, csakis kiházositást, 
a' fiúé  lévén az örökség; igy ha 
két tesvérek közül egyiknek fia  csak, 
a' másiknak csak leánya van, a* le-
ány ugy örökösödik az attya jószá-
gában, mint a fiu  a' maga attyáé-
ban, de ha a' mint mondatott, a' 
leánynak fia  és leánya születik, ak-
kor a' fiu  az örökös, a' Székelynem-
zet 1555̂ 5Ü constitutioja 20. 21.22. 
pontja szerént. 

4 Ha  a Székely  fiu  leány paraszt-
hoz mégyen férjhez,  az a jó-
szágba örökösödilike  ? 

Nem kap jószágot, hanem ar kö, 
ze-. 
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zelébbi vérek annak beesii árrát né-
ki ki fizetvén,  szállreájok, 's öa'pén 
zel meg elégedni tartozik A: C: 
5. r. 76. t. 12. á. 4- p-

2 5.) A* Jiscusnak  a Székely  jószág-
ba vanne örökösödése  ? 

A' Székeljek joszágaikot első el-
foglalásnál  fogva  birván az arroli 
szabad rendelkezést Szentistván 1 £ 
magyar királynak nem adták volt 
által királyságba léptekor, minta' 
vármegyei nemessek, és igy a" fe-
jedelmi  jusv—jusrégium.  — bé sem 
is vétetett a, Székely joszágokba; — 
későbben i562^£ történt nota után 
némely jószágba erőszakoson bé-
vitetett a' fejedelmi  jus, 's némely-
ek magok is önként bé vették, — a-
domány levelet kérvén jószágaik-
ra; már az ilyenekbe a' birtoko-
sok magszakadásával, vagy notáz-
tatásával örökösödik a' fiscus,  de a' 
többibe nem: ezt bizonyítván 1° 

Rá-

Rákóczi Györgynek i636^janua-
rius 3of2  Szamosujváron a' Szé-
kelyeknek adott kiváltságlevele, 
mely szerént a' fiscus  a5 magta-
lan megholt Székelynek örökössé 
nem lehet, hanem az ily esetbe ö-
rökösödnek a' szomszédok, — mint 
hogy a' D. 3. r. 4-1. szerént a' Szé-
kelyek tribus szerént osztvánfel 
joszágaikot, feltétetik,  hogy a' 
magtalan elholt részjoszága egy 
volt a' szomszédokéval. 

26.) A* magtal(f?7ul  el holtnak  hát-
ra maradott  özvegye mikben ö-
rökössödik  ? 

A' D. 1. r. 98^ tit: szerént, ha a' 
férj  magtalanul, 's minden vég 
rendelés nélkül halel minden jovai 
az özvegyre szállnak, a* férje  há-
zába marad, és onnan mig ura 
nevit viseli, kisemtétethetik, ugy 
jószágai is, ha csak azok dossát na-
gyon felyül  nem múlják, tölle el 

nem 
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nem vétethetnek; örökösödik to-
vábbá az olyan szerzett jókba, a' 
melyekről szolló szerzeménylevél-
be a' neve belé van téve; — ha gyer-
mekei vannak azoknak természe-
tes gyámja, és gondnokja, mind 
addig a' jószágba marací, és hasz-
nát vészi, mig a' gyermekek tö-
kéletes életkort érvén, annyok el-
len azo zVegyi tartás ki szakasztá-
sára fel  nem lépnek, — a5 gyerme-
keivel történendő osztálykor, a' fér-
je hámos lovai, 5s drágább köntös-
sei osztályon kivül az övéi. 

7.) Az örökösök  osztálya mikép-
pen történik,  és mik alnemei az 
osztálynak  ? 

Ha a' testvérek kozott akar tör-
ténni az osztály, akkor annyi rész-
re osztják fel,  a' hány testvér 
van, — az elsőség a' kissebb 
fiút  illetvén, a' nagyobbat pedig 
a' famillia  leveleire való g o n d v i -
selés, - ha leányt is illetne av jószág 

és a' leány lenne a' leg kissebb, 
mégis nem a' leányé az elsőség' 
hanem az előtte lévő leg kissebb 
fiúé;  hapedig nem testvér rel, 1 1a-
nem több izbéli atyafiak  között 
történendő az osztály, akkor elsőb-
ben oszlik törsökökre,  stirpes, — az 
után fejenként,,  -3, in capita'%-  al-
nemei az osztálynak: reciificaho, 
osztályigazitás,  mely által az 
osztoztató birák által ejtett hiba 
hozatik helyre, — bonificatioval, 
valamelyik osztályos résznek az 
osztály Után ê gt kára potoltatik ki: 
ujjosztály,  — nova divisio,  - mely 
által az eredeti osztályban esett 
tetemes hibák meg jobbittatnak, és 
az eredeti osztály felbomolván,  e-
gésszen ujjformába  vitetik véghez. 
D. 1. r. 46. t. 

28.) Micsoda  esetek  azok,  melyek-
ben az atya cCjiát,  és viszont a fiu. 
az atyát osztályra  kénszeritheti'? 
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Á. D. i. r. 52. t. öt esetett hozfel, 
melyekben az atya a' fiát  az ösi jo-
vak fel  osztására kénszeritheti: 

í.) Ha a' szíilö a' fiait  megveri, 
vagy valamely tetemes méltatlanság-
gal illeti. 

2.) Ha szülőit haláloson oly vét-
kekről vádalja, melyek a' felség,  és 
az ország veszedelmére nincsenek. 

3.) Ha a5 szülök élete után leske* 
lödik. 

4.) Ha gonosz tévőkkel társalko-̂  
dik, vesztegetvén az atyai jókat. 

5.) Ha el fogott  attyát ki nem 
szabadítaná, vagy érette kezességet 
nem vállalna. 

Ellenben a' fiu  az attyát a' D. 1. 
r. 53. t. szerént a? következő esetekben 
szoríthatja osztályra. 

1.) Midőn az atya jovait semmi 
szükségből, vagy helyes okból, ha-
nem csalárdul elidegenitti, vesztege-
ti, vagy vesztegetni igyekszik. 

2.) Midőn az atya örökségeit no-
ha 

noha el nem idegenitti, sem'azt el 
idegeníteni nem törekszik, hanem 
azokat számba semvéve pusztulni 
engedi. 

3.) Ha az atya a' fiát  minden 
oknélkül kegyetlenül üldözi, j 

4) Midőn a' fiu  a' tökéletes é-
letkort elérte^ és az atya meg há-
zosodni nem engedi. 

5.) Midőn az atya vétekre kén-
szeritti: — ezen el mondott esetek-
ben, egyik a' másikot osztályra kén-
szeritheti, de csak az össi jókból, 
mert szerzeményeit ezen esetek 
miatt történendő osztálykor egyik 
sem tartozik osztály alá bocsátani. 

29.) Mi  a véghagyomán és hány 
féle  P 

A' második örökösödési mod 
a' vég hagyományait,  mely az 
haldoklonak a' maga jovairól va-
ló azon utolsó akarattyát foglalja 
magába, hogy ö azokkal halála u-

F tán 
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tán mit akar : a' véghagyományt— 
testamentum,  közönségesen el le-
het osztani kétfélére  u: m: inepel-
jésre, Solemné,  és kiváltság  osra,-
privilégiátum:  - inepeljés az, mely 
minden a' törvénytől kiszabott, és 
a' törvényes szokás által meg e-
rösitett beísö, és külső tulajdonsá-
gokkal bir. 

kiváltságos  az, melyben Hintse-
nek meg ezen tulajdonságok; ilyen 
négy esetvan. 

1.) Ha szent dolgokra tétetik, kö-
nyörületességbŐl. 

2.) katonai, midőn a' táborba 
veszedelem idején tétetik. 

3.) a' pestis idején tétetik. 
4-) az országon kiviiltett. 

?o) Mik  a véghagyomány belső 
tnlajdonságai  ? 

JBelsö  tulajdonságaira  nézve 
a' véghagyománnak, tekintetbe 
jöriek a hagyó, —Cí  testansf 4 — ha-

gyofndiiyós,  test áment ár ius" és 
a' hagyandó jok. 

1.) V hagy ónak  tökéletes sza-
badságának kel lenni a' hagyásra, az 
az: önáíá unak. hoo v senkinek hatal-

O 
ma alatt ne légyen, — igy nem hagy 
hatnak az éretlen eszti gyermekek, 
diihös bolondok, becsülete vesztettek, 
ugy azoknak is hagyományok sem-
mit ér, a' kik csalárdsággal. Vagy e- ' 
röszakkal vétettek az hagyásra. 

2.) Az hagyományos légyen olyan, 
hogy néki hao-yni lehessen, és jo-
szágot bírhasson; igy nem lehet hagy-
ni fekvő  jókat örökösön az idegenek-
nek, parasztoknak, közönségeknek, 
klastromoknak, eclésiáknak 

3.) Az hagyandó  jo légyen ól-
ján' mely az hagyónak tulajdon ha-
talmától függjön,  ilyen saját szerze-
ménye, mert az ösi jókról az 
örökösök kárára nem rendelkezhe-
tik. 

F£ 3i 
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3i.) Mik  a vég hagyomány külső 
tulajdonságai  ? 

1.) Hogy ha a'hagyó maga írja 
a' hagyományt, aláirta, és megpe-
csételte, akkor külső tanura szük-
ség nincs. 

2.) Hatanuk irják, akkor két ki-
fogás  alá nem jöhető tanúnak bi-
zonyságtétele elégséges, de sem az 
hagy óhoz, sem az lía gyományos-
hoz semmi öszve köttetéssel ne 
légyenek, 

3.) A' tanuk a* bizonyság tétel-
re szolittassanak meg. 

4.) A' tanuknak nem külön kü-
lön, hanem egyszerre ielenkellen-
ni, hacl halyják, lássák és értsék 
a' hagyot. 

5.) A' tanuk megírják, igaz hittel 
aláirják és meg pecsétlik, ha 
bépecsételve adatott által, kiviil 
reáirják az hátára3 hogy az ha-
gyó azon bépecsételt irásba álitotj 

ta lenni végső akarattyát, ^ 
6.) A' rendelés velős foglalattya 

ba sem vakarás vagy igazitásnak 
nemszabad lenni. 

7.) Az igazitások tétessenek ki, 
hogy a' tanuk által igazitatott. 

P2.) Mi  neveztetik  codicillusnak  ? 
Ha az hagyó hagyománya va-

lamely részit meg változtatja, vagy 
valaniit még tészen hozzá codicil-
lusnak  neveztetik, mind azon tu-
lajdonságokkal kelbirni, mint a' 
végrendelésnek, —de vigyázni kel, 
ne hogy más légyén egészen a' 
végrendeléstöl mert akkor nem co-
dicillus, hanem ujj ve^rende 
ne; ha a' vég rendelés el romlik, 
el romlik a codicillus is. 

33.) Mi  d  zállogés  hányféle  ? 
A' zállog  közönséges értelembe 

véve, valamely vagyonnok bizo-
nyos rajta fekvő  pénzbe, a' meg ha-
tározott ideig való birása: kétféle', 
fngOj  és ingatlaningó  az, melj-
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nél fogva,  valamely felkelhető  va-
gyon a' költsön vett pénzért, a' 
hitelezőnek át adatik, az adósság 
visszafizetéséig  ; a' mikor tartozik 
kibocsátani azon valóságba, a' 
melyben bétéve volt: ha az il v zál-
log kiváltására kitűzött idö kitelik, 
és az ados kiváltani nemakar ja, 
meg intetik 15 napra a kiváltásra, 
s' ha arra sem váltjaki, megbecsuí-
tetik, s' eladathatik. Az ingatlan 
zállog  oly kötés, mely mellett va-
laki meg szorulván, fekvő  jószá-
gát bizonyos summa pénzbe a" hi-
telezőnek minden haszon vétellel 
együtt átadja, oly formán,  hogy 
bételvén a' kötés ideje, és feltéte-
lei, néki azon jószág, az reá fel  vett 
pénz visszafizetésével  adassék vis: 
sza. 

54-) Az ingatlan  zállog  hányféle  ? 
Három  féle;  kötés  melletti  "cont 

vactuálistörvényes,  " legális 
és 

és biroijudiciális c% kötés  mel-
letti  az:, midőn egyezménylevél-
nél fogva,  adatik által valamely 
jószág, az érette adott pénzbe, a' 
pénzt adónak: - törvényes,  melyet 
a törvény szabott, például: az öz-
vegy ha másodszor férjhez  piégy 
is, mind addig mig az örökösök tör-
vényes kivánatait ki nem elégitik, 
a" jószág birtokába marad, és hasz-
nát vészi: birói áz: midőn a' bíró 
ítéleténél fogva,  valamely jószág 
készpénz gyanánt el foglaltatik. 
Időmúlás a záallagos jókra nézve 
nincs. 

55.) Mi  az örökös  vásár és hány 
féle  ? 

Az örökös vásár össi, vagy szer-
zett ingatlan jóknak, azoknak min-
den haszon vételeinek tulajdonos-
ságával, és teljes uradalmával e-
gyütt, Őrökre más birtokába való 
bocsáttása: három jeie, egy szerű, 
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helytelen  "simplex/<"  helyes ólból 
tett,  rátionábilis"  és kénszeritett, 
''necessaricf  D. 1. r. 58. 5g. t. 

Az egyszerű  helytelen  el adás 
az, mely semmi szembe tünö szüksé-
gen vagy helyes okon nem alap-
szik, hanem vagy gonosz szándék-
ból, ki jáczodására az örökösöknek, 
vagy torkosságból ered. 

Az helyes okból  tett  eladás  az, 
mely a' famíliának  akár mi módon 
jovára, de kárára nem szolgál, — igy 
helyes az olyan örökös eladás, mely 
által a' kapott pénzből az el adó vagy 
zállogba tévő, más haszon vehetöbb 
jószágát szerzivissza, vagy az öz-
vegynek jegy, és nászruhaját, vagy 
leánynegyedet, fizet,-vagy  szüksé-
gesmalmakotépittet, vagy az eladott 
helyett más hasznosabbat vészen. 

A' Kénszeritett,  azs midőn az 
eladót az egyezménybe kiírandó el-
keriilheteUen szükség kénszeritette az 
eladásra: esetei: 

1.)ha valaki főbenjáró  bünteté-
sen marasztalván, feje  megváltásá-
ra kéntelen jószágát eladni, de ezen 
essct ma nem adja elo magát. 

2.) ha valaki ellenség fogsága-, 
ba esvén, életét, szabadságát csak 
jószágáéi adásából béjött pénziy§l 
mentheti meo-. 

o 
36.) Mid  csere Vásár  és hányféle? 

A' csere vásár olv egyezmény, 
mely által kétfélék  fekvő  jószágai-
kat minden haszon vételeikkel e-
gyüt, egyik a' másiknak kölcsö-
nösön tulajdonosi jussal általad-
ják, — oka a5 Cserének a' jószág 
csendesebb birtoklása. \s nagyobb 
haszon véhetosége: a' csere több 
féle  lehet igy: 

i.) Tiszta,  ̂ purummidőn  csak 
jaszág adatik jószágéi t. 

2)£legyes/-  mixtum/• midőn 
vala melyik jószág mellett pénz 
is fizettetik v 
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3.) Hasonlószimilé"  midőn 
hosonló jószág adatik, például, kaszái-
lóért kaszálló. 

4-) Egyenlőaecfucle  midőn a5 

cserébe kápott jószág mind meny ősé-
gére, mind hasznára, mind, minémiisé 
gére nézve meg egyezik az el cséreltel: 
kiilomben. 

5.) Nem  egyenlő/'  inaecjuale 
és fel  rontható. 

6.j Egyenlösitettj'adaecjuatum, íC 

midőn ay menyiségére, vagy minő-
ségére nem egyenlő jószág pénzel-
potoltatik: ezenpontra meg keljegyez-
ni, hogy a cserének a" jószág lévén 
az alapja, az adandó pénz nem lehet 
több mint a menyit a' jószág feli  érne. 

7.) Szmcs,  és csalárd,  'fictum,  si 
mulatum! színes,  midőn a' contra-
ctus szerént cserélt jószág állal ada-
tik ugyan a cserélönek szemfény-
vesztésből, de azután visza mélyen 
ujjból előbbi tulajdonossá birtokába, 
az cl cseréltis nálla maradván: csa 

lárdy  midőn leg kissebb jószág 
sem adatik, noha a' contraktusba 
adatni Íratott. 

37. Mitsoda  feltételek  kívántatnak 
meg arra, hogy a cserev ás ár ál-
landó  légyen ? 

A' csere állandóságára meg ki-? 
vántatik: 

x.) Hogy az valóságos és tör̂  
vényes légyen, hogy nepénzért, 
Jianem jószág adassék jószágért, 
nem következvén az ily törvénye-
sen véghezment cseréből károk, 
sem a' tulajdonosoknak, sem az 
örökösöknek. 

2.) A' cserélt jók hijánossága 
pénzelis potoltathatik ugyan, de 
vigyáznikell, ne hogy több pénz 
adassék, mint a' mennyit a cse-
rébe kapott jószág fele  érne, 

5.) A csere törványesen meg 
esvén, a' cserélt jószág oljan jus-
sal mégyén által a' cserélökre, és 
örökösseikre, a' miijén jussal bira-

tot 

H
aá

z 
R

ez
ső

 M
úz

eu
m

 T
ud

om
án

yo
s 

K
ön

yv
tá

ra
 

S
zé

ke
ly

ud
va

rh
el

y



po. 
tott a" cserébe adott; - a' cserébe ka-
pott jszág az el cseréltnek természe-
tét öltvén magára, - igy például: ha 
a' cserébe acíqtt jószág csupa fiat  il-
letett a' cserébe kapott is csak fiat  fog 
illetni, noha meg lehet hogy az a' 
csere előtt leány tis illethetett, — igy 
ha a' csak fiat  illető jószág pótlására 
& csere egyenlösittése tekintetéből 
még pénz is edatnék' abból a' leány 
ínég sem kap részt, csak is az érte a-
dott pénzből részesedhetik. 

4 ) Ha a' csere törvényesen ment 
végbe, és abba a' cserélönek ugy 
az örökösöknek is hasznok vagyon, 
az felbonthatatlan;  ha pépig károk-
ra van, ugy fel  bontható, 'de maga 
a' cserélő felnembonthatja:  igy fel-
bontható a' színes, és csalárd csere, 
ugy az is, a5 mely igen sok pénzel 
egyenlősített,-úgy hogy tf  pénzt 
lehet a' csere alapjáqak tekinte-
ni, 

58.) Mi  az idö  mulas,praescrip-
tio ? 

Az uradaloilinak azon megszer-
ző módja, mely által törvényes i-
doszakasz alatt folytatott  békesé-

. ges birtoklás után, valamely jus, 
vao-y valamely megszabadulás sze-
reztetiknieg. 

39.) Micsoda  feltételek  kivántatnak 
meg hogy az idö  múlás állan-
dó  légyen? 

Meg kívántatik: 
1.) Hogy azon dolog, melyben 

idösitni akarunk, idomulás alá jö-
hető légyen;;-igy hem jöhetnek 
idösittés alá a' szent dolgok, a' le-
vegő, az el nem ajándékozható 
íiscalitások, az határ jegyek,—'ifmé 
ták:f í — tekintetbe jön: 

2.) A5 személy: igy nem idősit-
heti el az osztatlan atyali, az osz-
tatlan jókat, nem idösithet a' do-
talista, és quartahsta a' dósra és 
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quartára nézve, — a' zállogtartó 
zallogra nézve, - a' depositarius a' 
depositumra, — az arendator, 's a' t: 
és a* ldknek kezekben számadás tér-
be alatt van a' jószág, — ugy a' kik 
jószágot tulajdonosi jussal nem bir-
hatnak. 

5.) Hogy a' személy olyan légyen, 
ki ellen lehet idösitni,— nem lehet 
pedig az ellenségnél fogságba  lévő 
rabok ellerí,— az olyan íiak ellen, 
kik számiizöt attyokkal el mennek.-— 
a' kis kornak ellen. 

, Högy ki valamit el akar 
idösitni, azt birja örökös czim a-
latt. 

5.) Hogy birja a törvénytől ki 
szabott idő alatt békességesen, és 
háborítatlanul. 

ó.) Mennyi  időt  határ óznak tör-
vényeink az idö  múlás tökélete-
sít  tésére ? 

A jószág kiilömbségéhez képest 
kii-

Ííülömbözö az időmúlás ideje: igy 
az elajándékozható fiscalitásokba 
100. asztedo, az egyházi jókba 4o., 
a' nemes joszágokba D-Z.  a' szabad 
királyji, és mezővárosba 1. eszten-
dő, és 1. ríap: némely, helyeken 
12. a'  tiszta Székely jószágokba .02. 
az olyanokba a melyékbe a' tulaj-
donos maga vitte bé a' fejedelmi 
just 100. a' melyekbe pedig erösza 
koson vitetett bé, 02; a' szászföl-
dön 12, a5 p'rocessusokba 32. 

41.) Mik  za idomulást  félbeszakasz-
tó módok? 

Protestatio, reclámatio, retracta-
tio, admonitio, citatio, evocatio, 
permozditás, 5s birtokbóli kihá-
nyás esztendő alatt. 
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TÖBVÉNY  GYAKORLAT 

.) Micsoda  eljárások,  és lépések  ki-
vontatnak  a törvényes keresetek 
meg indittására  ? 

Intés,  ^admonitio;^ — idézés/'ci 
tatio; - kihívás,"  evocatio;" és bi-
zonycsitás,"  cfcrtificatio .̂ 

) Ezen lépések  hány képpen szok-
tak  meg tétetni  ? 

o . 
I\et  féleképpen*  Írásbéli  utasí-

tással, és Szóval. 
) Mire  kell  vig'yázm  az Írásbéli 
utasítássali  el járáskor  ? 

1.) Hogy azt, a' véghez vinni 
akarok,—kezeikből az ellenfélnek 
addig kine adjak, —ha kívánja is, 
mig felnem  olvasták és meg nem 
magyarázták. 

2.) A' tiszti pecsétet a'meghívás, 
és bizony osittáskor elö kelfmutat-

nî  

ni, a' meg intéskor nints szükség pe-
csétre. 

3.) A' téendö feleletre  jol figyel-
ni, és azt a5 miképpen felel,  ugy meg-
írni. 

4-) Mind nyárt az utasítás után kell 
azon papirosra irni az el járásról szól-
lo bizonyítványt* ki tétetvén tisztán 
benne, hogy melyik esztendőbe, hol-
napba, és napon, történt az idézés, 
vagy bizonyositás, vagy meg intés; — 
az idézéskor̂  és bizony osittáskor hogy 
a' tiszti pecsétet elö mutatták, mely-
nek ereje mellett idéztetik vagy bi-
zonyositatik 8^ napra; a' ki hívásba 
nem kel pecsét, mert az királyi kihí-
vó parancsolattal"evocatorium"  man 
dátum"  szokott véghez vitetni a'cancel 
listák által; belé kell tenni továbbá, 
hogy hová idézték, vagy bizonyositot 
ták; végre a,bérekesztésbe belé kellten 
ni,hogy a'fennebbi  eljárásokrol"zgaz-
hittei"  bizonyságot tésznek, — mert 
külömben meg semisittödhetnék az 

•G az-
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azon épülendő perfolyam;  - ezen 
eljárások alá neveiket oda kell irni.; 
's ha valami igazittás tétetett az el 
járás meg Írásába, azt is belé kell ten 
ni, hogyáltalok igazitatott meg;í. 

4.) Mirehdl  \vigyázni a szóvalvaló 
eljár ásókban ? 

A' már elő soroltakon kiviil be-
lé kell tenni a' bizonyittásokba, 
hogy ki a? követlö, és ki az ellenfél  ? 
mi rangúak, és állapotúak, mi az el 
járások tárgya? ha fel  kelhető jók 
aránt voltak küldetve, azokat, 's 
azoknak nemeit kikeli tenni,-ha 
fekvő  jok aránt, azok hol, melyik 
helységbe, határba, kik szomszéd-
ságaik között vannak ?- fel  kell ten-
ni az idÖt, hogy melyik esztendő-
i m , holnapba, és napon történt 
az eset, ? főképpen  az hatalmassá-

ot tárgyozó esetekbe,'s végre oda-
'r.i , hogy a' kereset bé adásakor 
Bővebben is fel  fog  fejtödni. 

. 5.) 

5.) Mi  az intés, admonitio,  és hány 
jéle ? 

Az intés egy oly törvényes lé-
pés, mely szerént valaki mást, SL 
maga jussának fenn  tartására, ,va-
leminek megtételére, vagy el ha-
gyására meg szoiiíat: hét féle:  hasz 
nosutilis/* és szükséges,  — neces-
sariaíf:  — hasznos akkor, mikor oly 
esetekben tétetik, melyekben a' tör-
vény azt megtenni nem parancsol-
ja, m nt az idomulás meg akadályoz-
tatására; szükséges  akkor̂  mikor 
SL  törvény azt el múlhatat lanul pa-
rancsolja tenni, és ha elmelloztetik 
az azon épülendő kereset leszálita-
tik, mint a' záliogba, tiszta adós-
ságokba 's a' t: ugy minden exequ-
tion kezdődő perekben. 

6.) Az intést  hogy törvényes lé-
gyen miképpen kell  véghez vinni ? 

Hogy ha a' meg intendő szernél-
jesenmegtanáltalhatikjszeinélje-ien 

Gs kel 
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kell ellene véghez vinni, ha pedig 
nincs jelen, házánál lévő cselédjei, 
vagy jobbágyai előtt tegyék meg i5. 
napra; — ha idézéssel, vagy bizonyo-
sitással van egybe kötve, nyomba kell 
aztot véghez vinni, de ugy, hogy az 
utasítást elolvasván addig, mig az in-
tés szolt, ha nemes ellen történik _ a' 
lépés, meg kel várni mit felel,  az in-
tésre,-^ akkor ki jővén> az idézést, 
vagy bizonyositást jobágyának, ha 
van. - ha nincs szomszédjának, vagy 
cselédjének kell felosvasni, 5s békiilde-
ni urához feleletért,  's a' mit osztán 
felel  reá irni meg; mivel nemes em-
bert nem mindenkor lehet személje-
sen idézni, vagy bizonyosittani: az 
aclosságokért, és zállogért történendő 
megintéskor kőzleni kell az adósság-
ról, és zállogról szólló levelek pár-
ját; a' zállogba egyszer 's mind az 
egész zállog summával, ha tuclatik 
menyi, ugy a' jovittások meg f o r d i t -

tá-

tásával meg kell kinálni, ha pedig a, 
zállog summa menyisége nemtuda-
tik, akkor a5 kissebb summával, mely 
3. ezüst m. ft,  egym.ftot  5o. ezüst krba 
számlálva, meg kell kinálni. 

az utásitássali  el járás formája 
az intésnek.  foljóiö43^  esztendő no-
vember holnapja a' fenn  irt in-
tő utasittással el mentünk itten ne-
mes Udvarhely székben Székely Ud-
varhelyen lakó n. n, uram ö kegyel-
méhez, kit is személyesen megtalál-
ván, előtte az utasittast fel  olvastuk, 
és megmagyaráztuk, meg intvén ö-
kegyelmét azon T. T. urnák tartozó 
100: ít. adósságnak i5. napok alatti 
béfizetésére,  közölvén egyszer 5s mind 
100. ft:  tartozásáról szolló contractus* 
sa párját, melyre tön ilj feleletet:  érti 
's a' t: Hogy ezen meg intés minde-
nekben SL fenn  meg irtakszerént tör-
tént légyen, arról igaz hittel, ne-
vünk alirása erőssége alatt bizony-
ságot tészünk, Sz. Udvarhelyen a5 

0 lenn-
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IOO. 

fenn  irt időben -N,N. Tábla biro.és 
N. N. Hiitös táblabíró, 

a szóval való. meg intésbem eljá-
rás formája:  folyó  i843^ esztendő 
november 15£n azon meg tanálására 
Sz. udvarhelji Döbrei Gábor ő fe-
gyelmének: hogy az Üstős Minya ij-
ram által nékie tartozó 5o. ft.  adós-
ság béfizetésére  üstős Minya uramot 
intenők meg, el mentünk üstős Mi-
nya uram lakházához, kit is szemelye-
sen honn tanálván, a' Bőbrei Gá-
bor uramnak tartozó 5o. ft.  adósság-
nak, mától 15. napok alatti bé fizeté-
sére meg intők, közölvén a' tarto-
zásról szolló contractus párját, pro-
testálván költségről, fáradságról,  's 
interesről, melyre Üstős Minya uram 
tön ilyen feleletet;  érti 's  a'  t: (: bé 
rekesztés, mint a' másba :) 

Szóval  való meg intés formája^ 
ci zállog  megeresztése  aránt ; 

Folvo 

101. 
Folyó i84oÜ esztendő november i5™ 
Székely Udvarhelyi Géházi Máttyás 
uramnak azon megtalálására, hogy 
az még eleitől régen el zállagositott 
azon belső jószág meg eresztéséért, 
mely vagyon itten Sz. Udvarhelyen 
a' Botos uttzába, az n. n. és n. n. szom-
szédságaiban, mostani birtokossát Jé-
buzeus Jakab uramot a ki bocsáttás 
aránt intenök meg: elmentünk Jébu-
zeus Jakab uram ö kegyelméhez, és 
személyesen honn találván, a' már 
szomszédositott Géházi Máttyás ura-
mot illető Jószág 15. napok alatti ki-
bocsáttására meg intettük, meg kí-
nálván az általiunk egyszer 5s mind 
párba közlött contractus tartalma 
s z e r é n t i 5o. r f t .  egész zállog summá-
val, egy szer 's mind ajálván azt is, 
hogy ha mi joyittásokot tett volna, 
hiteles bébizo nyitás után a'lehuzandók 
lehúzásával kész kifizetni;  a' meg nem 
eresztés esetibe protestáltunk a5 nya-
kasság büntetéséről, haszon vételről, 
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ugy költségről, fáradságról;  mely-
re így felele  Jébuzeus Jakab u-
ram; értem  vs a t: — Hogy ezen mep-

.r 5 ' 1 O 
intés, s a t: 

« 

7.) Mi  az idézés f í  citatio/'-  és 
hányféle  ? 

Az idézés  a' perek meg kezdé-
sére tiszti pecséttel, vagy királyi 
parancsolattali meg hivattatása az 
alperesnek a' felperes  által: hétféle, 
személy es midőn szefnélyesen  hi-
vatik meg, nem személyes midőn 
jobbágyai által hivattatik. 
Tj  tasittásali  idézés  formája: 
Folyo 1843^ esztendő november 
1 a ' fenn  irt idéző utasittással 
el mentünk Sz: Udvarheljenlako 
N:N: őkegyelméhez: (: vagy: ha 
nem személyesen téendö:)  N> N: 
ur P. nevü szolgálo emberéhez, 
kinekis az utasittást fel  olvastuk, és 
meg magyaráztuk, előmutatván a' 

kezünkben lévő tiszti pecsétetis; mely-
nek e r e j e mellett, nemes Udvaryhely 
szék törvényes alszékére napra 
mától számlálva, az idézést meg tet-
tük; melyet meg értvén P. teve iljen 
feleletet,  érti.  Mely idézés, hogy az 
irtak szerént történt légyen, nevünk 
alá irása erőssége alatt bizonyságot 
teszünk igaz hittel. Sz. Udvarhe-
lyen a' fenn  irt időben. 

N: N. és'N:N:. 

Szóvali  idézés  formája: 
Folyó i843^ esztendő november i5£5 
kérésére Sz: Udrvarhelyi n: 11: ö ke-
gyelmének el mentünk ugyan oda-
való m.m. ö kegyelméhez az aránt; 
hogy m. m. Ö kegyelmét a' folyó  év 
november 1° napján itten Sz: Udvar-
helyen, a' piacz uttzában véghez vitt 
11. n. elleni kegyetlen megveréséért 
nemes udvarhely szék törvényes al 
székére mától számlálva napra a' 
kezünkben lévő tiszti pecsét ereje mel̂  

lett 
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lett törvénybe idézők, kit is szeméy 
esen honn tanálván, minekutánna 
néki meg magyaraztuk volna, hogy 
n.n. azon kegyetlen meg verés-
ért, melyet az irt időbe rajta végbe 
vitt, nemes udvarhelyszék törvé-
nyes alszékén meg perelni kivánja, 
s. keresetit bővebben felfejtve, 
mától számlálva 8a d napon azon tör 
vényes alszék eleibe bé adandja, a' 
kezünkbe lévő tiszti pecsét fel 
mutatása és ereje mellett meg hiv-
tuk; melyre ezt feleié,^  érti,  Melj 
idézés; 's, a' t: 

8.) A' kihivás,  ̂ evocatio," mibe kii-
lömbözik  az idézéstől  ? 

Azzal, hogy a' kihivás által az 
alperes a' maga törvényhatoságá-
ból királyi parancsolat által, egy 
felsőbb  itélö szék eleibe, mint a' 
királyi táblára, ország gyűlésére, 
parancsoltatik ki, a' maga törvény-
hatóságából;—az idézéssel pedig 

a' maga törvény hatoságabéli tiszt 
pecsétjével tulajdon itélö széke e-
lotti meg jelenésre szóllitatik. 

9.) Mi  a'  bizony ősit  ás*— ^certifica-
tio/ c—és micsoda  esetekben  van 
helye ? 

Oly törvényes tette a' felperes-
nek, melyei hiréaclatja az alperes-
nek, hogy ellenne bizonyos tör-
vényes lépést fog  tenni; helye van, 
a' legrövidebb perfolyamokban,  az 
exequutiokban, nóvummal való é-
lésben, contradictio, inhibitio^ 
repulsio okadásaira való fel  száĵ  | 
littásban. 

' ' ' § 
10 Mi  az esketés  ? y^ 

Az esketés  neve klatt értjÜK a' 
törvényesen királyi parancsolattal, 
vagy tiszti pecséttel elö álitott, és 
meghitelt tanuknak a törvényes 
kérdés alá hozható, vagy hozott 
dolgoknak a' végre kibocsátolt ré-
C O ö -
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io6. 
i ) 

giusok általi kikérdeztetéseket. 

1.) Hány  féle  csz eshet és ? 
Két  fele:,  melléhes,  "collatera-

T  r í  " 1 

hs/ £ es közös,  ^communis": az el-
ső  az, melyet a' peres fél  vagy e-
löre készülöleg, vagy pecíig a per 
rendin nyert kibocsáttás, Vexmis-
siomellett vitet véghez: közös 
az melyet az Ítélőszék a5 perleke-
dő felek  ellenkező álittásaikból, és 
bébizonyitásaikból származott két-
ségeknek el hárintására véghez-
vitetni meghatároz. 

2.) Mind  d  hétféle  eshet és törvé-
nyességére mik kívántatnak  meg ? 

1.) Hogy a' régiusok tőrvénye-
sen légyenek ki bocsátva, király 
biro vagy nótárius által, és ezen 
ki bocsátásokot, mindjárt a' kér-
dő pontok után irják fel  a táb: 
ulm. 84' §ssa szerént. 

2.) Hogy a mellékes esketések-
ben 

ben a' kérdések ne légyenek sen-
ki becsülete ellen intézve, ugy 
ne légyenek súgók, C£ súggesti-
um,CÍ  és utmutatóki . 
3.) Hogy a' táüuk királyi paran-

csolat, vagy a' kerületbéli tiszt bi-
ró pecsétje mellett állíttassanak 
elö, és eskettessenek meg vallások 
szerént. 

4.) Hogy a' rélátoriát a5 régi-
usok igaz hittel irják alá. 

5.) Hogy az esketések eszténdÖ a-
latt hitelesíttessenek "authentical-
tassanak. táb: utm. 83. 84. 85. §ssa: 

6.) Hogy a'régiusok aláírván, tu-
lajdon pecséteikkel zárják bé,és a' 
honnan ki bocsáttattak czimezzék. 

7.) A' köz esketésre a' biztosok 
itéletesen légyenek ki bocsátva. 

8.) A5 kérdő pontok is itéletesen 
adassanak ki. 

i3.) Mirekell  még vigyázni az es-
ketés  el készittésében  ? 
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íoR. 
1.) Hogy az elöl-e bocsáttásba,— 

"praemissa^-irjákki, hogy kinek meg 
tanálásárá, mikor költ pecséttel, vagy 
parancsolattal, melyik esztendőben, 
holnapba, és napon, melyik városban, 
faluban,  vagy helységben, kik szom-
szédságába lévő házánál kezdették 
az ésketést, miként eskették a' tanu-
kat, es vették bé valomásaiköt; az u-
tárt Írják bé a' pecsétet szóról szóra, 
a' pecsét Után a' kérdő pontokat, ez 
után a' kibocsáttást. 

2.) Mindenik tanúnak vezeték és 
kereszt nevét, sorsához való czimét, 
hová való, hány esztendős ? meg-
kell irni, ha tisztviselő, mitsoda kar-
beli,? ha asszony, kifelesége,?  vagy 
özvegye,? ha szolga, vagy jobbágy, 
ki szolgája, vagy jobbágya,? eszten-
dő számát honnan tudja ? ugy asztis, 
hocr y törvényesen idéztetve, hiteltet 
ve, és kérdeztetve volt. 

5.) Feletjek a' kérdő pontok sze-
rént elölkezdve Írassanak le. 

1 0 9 . 

4.) Ha az esketés helye, és napja 
változik, aszt is fel  irni, hogy hol 
és mikor folytatták  tovább. 

5.) A' vallók egyenként kérdez-
tessenek ki. 

6.) Nem szabad erőltetni, ha-
nem a' miként felelnek,  kell vallo-
másaikot meg irni. 

14 ) Az esketések  hitelesítéskor,  f íaut 
henticatio," mire kell  vigyázni ? 

Régebben a5 táb: utm: 87^ §ssa 
szerént a hitelesittés nem ugy tör-
tént a' hogy most gyakoroltatik, 
mert azon §s: értelmébe^ annak a' 
szék szilién kellett meg esni, vagy 
ha sok dolgai miatt a' törvény szék-
nek, ott nem történhetett, a' tör-
vényszék két tagjai, és jegyzője e-
lött, a' törvényt tévő háznál kellett 
meg történni: a kibocsátott hitele-
sittök az elnök által az hitelesittés 
igazságos véghez vitele, és elö a-
dása aránt meg intettek: — ha a' bi-
zonyságok az esketésbe egzszerre 
kérdez tet- tek 
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tek volna is ki, azok még is a' hitele-
sittés kor külön külön ki kérdezendök, 
és nem csak az igazság nyilvános ki 
mondására nem csak meg intendök 
hanem meg is esketendök,— á' kérdö-
pöiitök égyenkéht olvastassanak fel 
áz árrá tett felelettél,  meg kérdeztet 
vén á5 tanú, hogy azókot magáé-
nak fesmerié^  és helybe hadja é, és a' 
mit felel  lé kellirni^ —haa? bizonyság 
tudásból felelj  de hogy honnan tud-
ja ? nem mondja még; —meg kell azt-
is kéí-dezhî  — ha halomástj, högy ki-
tol hallotta? minden pontra tett fe-
letje olvastassék fel,  hogy valyon az 
hitelesitök által u ;̂y iratotte a' hogy 
felelt?:  azilyen mocíon véghez ment 
hitelesítést, egy külön papirosra le 
kell irni, és aztot a' törvényszéknek 
levéltárba tétel véget béadni. 

A hitelesítés módját az idézett táb: 
utm: ugyan igy mondja, de ma más 
képpen vitetik véghez, mert a' jegy-
ző, vagy királybíró kirendel három 

hi-

hitelesítőt, a' kik közül egynek leg-
alább rendszerénti táblabírónak, vagy 
rendes jegyzőnek lenni kell, — külöm-
ben az esketés ezen szempontból 
meg semisitetik, és nem is külön 
papirosra a' Levéltár számára irodik 
a' hitelesittés, hanem az esketés u-
tán mindjárt, és által adódik az ex-
ponensnek használás végett: — sem az 
esketéskor, sem az hitelesittéskor az 
exponensnek jelen lenni nem szabad. 

Eshet és hészittés  formája  : 
Tekintetes törvényes szék! 

Folyó 184esztendő novemberig 
személyesen lett kibocsáttatásunk kö-
vetkezésébe, azon meg tanálására Sz: 
Udvarhelyi n: n: Ö kegyelmének, 
hogy az általa tiszti pecsét ereje mel-
lett elö álitandó némely tanuknak 
hitek után téendö valomásaikot bé-
vennök, és megirnók; eljöttünk it-
ten Sz: Udvarhelyen T. T. uramnak 
m: m: és m: m: szomszédságok közti 

H ne 
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nemes lakházához, a5 hol az elönk; 
be tiszti pecsét ereje mellett az ex-
ponens részére elö alított tanukot el-
sőbben eröss hittel meg esketvén, a' 
következendőkben vettük bé és irtuk 
meg hitek utánni valomásaikot: 

ezután a pecsét szóról szóra 
bé írandó. 

a'  pecsét e'  volt: 
Meghivo Intő 'sa't: 
ezután írandók  a'  kérdő  pontok 

d  kérdő  pontok  ezek: 
1.) Esmérie' a5 tanú,'s a'többi. 
2.) 'sa't: 
3.) 'sa't: 

ezek után a kibocsáttás  írandó: 
ki  bocsáttat  ásunk ez: 

íenrí irt kérdésekre eskessenek 's a't: 
ezután írandók  a'  tanuk  valomá-

sai é heppen: 
következnek  d  tanuk,  és azoknak 

hitek  utánni valomásaik. 
iö Tanú Székely Udvarhelyi N: N: 
Székely nemes, keresztelő könyvbö-

li, vagy ön tudása szerént 5o. esz-
tendős, R. Cathol: vagy Reform: 
letett hiteután felel  az 

íj^f's  a' t: 

2™ 'sa't: ' 

Berekesztés: 

Ezen 10. számból állo tanuk Ttés 
törvényes Szék, laknak mindnyájon 
itten nemes Udvarhely székben, az 
neveik előtt kitett helységben, kik-
nek is élet idejeket, annak honnan-
ni tudását, vallásokat, állapotjokot, 
?s a5 kérdésekre tett hitek utánni 
valomásaikot irtuk meg mü is a 
mü igaz hitünk szerént, neveinknek 
saját kezünkeli alirása, és pecsétünk 
erőssége alatt, az fenn  is irt expo-
nens Ö kegyelmének jussai jövendő-
béli védelmezésére ki is adtuk a* fenn 
irt helyen és időben, alázatos tiszte^ 

H2. let-
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lettel lévén a5 Tekintetes törvényes 
széknek. 

alázatos szolgai 
1 N:N. és 

N: N." ' 
nemes Udvarhely szék hites 

táblabírói. " 

Ha az esketésbe hibák történtek, 
vakarások, kihúzások, vagy hozzá a-
dások ha kevés és csekély akkor 
csak az Íródik; <'igazitattak  meg 
általiunk  a hibák",  ha pedig sok, 
és nevezetes a5 hiba, akkor e' kép-
pen kell ki tenni az esketés végére 

lap, sor, szóba, igazíttatott. 
3 10. mondja, kihúzás 
10 5o én vakarás 
12. 20 láttam széljbéli vagy 

rendek közti hozzá adás. 
lm. „ 

és eztis alá kell irni 
N: K és. N. N. 

i i 6. 
* »• '* 

|5.) A'  kinyomozás,%investigatio," 
az esket  est öl mibe külömbözik? 

A' kinyomozást minden ki bo-
csáttás nélkül véghez vihetik a' 
királybirák Dullok, 's más tisztek, 
söt nem tisztviselők általis véghez 
vitethetik,-ennek törvénybp próbá-
ló ereje nincs, csakis a'dologgali 
előleges meg. esmerkedésre szol-
gál-az esketésre pedig királybi-
rói, vagy jegyzői kibocsátás szüksé-
ges, és törvényben próbáló ereje 
van. 

16.) Mi  a szelíd  vallatás? 
Valamely le tartoztatott bű-

nösnek tetteiröli ki kérdezése és 
Írásba tétele. 

17) Mire  kel  vigyázni a'  szelíd  ki-
kérdezések  alkalmával  ? 

Hogy a5 foglyot  ki kérdezzék mi-
nek̂  hívják? hová való ? hány esz-
tendős, miféle  állapotú, és vállá, 

su - |í 
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su, hol kereszteltetett, testibe vala-
mely hiba nincs e? kérdezzék ki, 
és irják meg; — ugy azt is, hogy több 
szór volté fogva,  és jelenleg, miért 
fogatott  el, környiil állásoson ki kell 
kérdezni, 's megirni, 's ha a kör-
nyiil állások ugy kivánják, biin társai-
val szembesít terii: hanem verni 's raj-
tok kegyetlenkedni nem szabad. — , 

Nyomtatási hibák jobbittása 
Lap Sor ' ^ " m r ^ ^ J ^ b b í t á s . 
32 2 tesznek —lesznek 
54 21 terhénél —terhének 
55 1 nának —volnának 
46 2 3 hgyo —hogy 
52 22 jelent —jelelt 
65 2 talátatik —találtatik 
70 16 clenodi- —clenodi-

umát — umai 
17 drágasá- —drágasá-

gait — o-ai 
r- «^ , O 

75 19 a —ha 
80 20 tnlajdon- —tulajdon-

ságai — ságai 
83 29vagyonnok —vagyonnak 
85 i4 záallagos -—zállagos 
88 17 feli  —fele 
89 21 törványesen -—törvénye-

— sen 
90 2 jszág —jószág 

21 egyenlő- — egyenlö-
sitet r—sitetett 

93 5 asztedö —esztendő 
io3 1 idézők —idéznök 
108 23 feletek  —feleletek 
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