
fzabni , ezek pedig nem mindenütt egyarányofak ; hanem az 
Határoknak Mivoltához, és azoknak egyébb hafzon Vételeihez, vagy
is Fogyatkozáfihoz fzükséges azokat alkalmaztatni : azért ezen

egy egéfz Jobbágy Ház- 
Heíynek belső Fundufa , az az Ház-Helye , annak Udvara, fzürös, 
és veteményes kertye olly nagy, és térés Helyt foglallyon, a’ minémü 
két Pofonyi Mérő Mag alá kívántatik; a’ mennyivel pedig azon belső 
I1 undus kiíTebbnek találtatik, aztat a’ külső fzántó földekben, vagy 
Rétekben kelletik helyre hozni, ellenben a’ mennyire két Pofonyi 
Mérőnél nagyobb léfzen, tehát az a’ külső Áppertinentiákban fzám- 
íaltafsék ; hanem ha tsak olly kevéíTel fellyül halladná, hogy egy 
fertály Mérőnél többet nem tenne, az ollyan Tsekélységet nem 
méltó Tekéntetben venni.
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§ φ ÍI.-Külső Appertinentiákból pedig ugyan egy egéfz Jobbágy*

§. III. Ha mind az-áltaí Szántó Földeknek, vagy Réteknek fbl-

gyatkozáfa egy fzekérre-való Réttel, és vifzont helyre hozattathaSsék. 
Mellybéli ízántó Földeknek helyében ki-fzabott R étekkel, vagy 
pedig Rétek helyett ki adott Szántó földekkel, nem külöm ben,

adattatnék, az Jobbágyok mindenképpen Szabadon élhefsenek, és 
attui Semmiképpen el-ne tiltathafsanak.

§. IV. És ezen rendelés haSonló-képpen minden fél-helyes,

§. I. 1 5 50. Esztendőnek 3&dlk Articulufa ízerént Szabad légyen 
SL Jobbágyoknak bort árulni Szent M ihály naptól fogva.

§. ΪΙ. Ha az Jobbágyoknak valamelíy Irtáfí vannak, azokat az 
Földes Ur tölök el-ne veheíTe, vagy-is Ház-Hely után-vaíó Földek- 
közzé' ne SzámlálhaíTa külömben; hanem ha azokban tett munkájőkat 
az Vármegye által előbb igazságoflan meg-betsülteti, és a’ Szeréht ta
lálandó árrát azoknak kéíz Pónzzül meg-adgya.

Hogy ha pedig valameíly régiebb időben tett irtáfök idővel 
Ház-Hely után-való Földek, vagy Rétek-közzé bé-fzámláltáttak, ’ s 
azért már Irtáfoknak nem-is tartatnak, avagy ha az Irtáfökat tévő 
Jobbágyok más hová költözködvén  ̂ az ollyatén el-hagyatott Irtá- 
Sok kézrül kézre ellenek, és azokhoz, moll azokat Biró Jobbágyok- 
is minden Pénz, és Irtásra tett munka nélkül jutottak, az illyen 
Irtáfokról, és azoknak meg-váltásáról föllebb irtt Tzikeiyben tett 
Rendelés ne értetödgyék.

Ház-Helyhez Hóid Szántó Föld3 minden egy Hóidban
kétPoSonyi Mérőt Számláivá^ és Rét 
mivel eíztendönként

kafzálóra-való: 
kaSzáltatik, adattaSsék.

V

lebb irt Száma ki-nem telne ; tehát minden Hóid Szántó Földnek Fo-

midőn a1 belső Fundusnak héányofsága miatt Szántó föld, vagy Rét

fertályos, és nyolczados Jobbágyokról-is egyenes ki-fzabás, vagy-is 
Proportió-fzerént értetödgyék.

μ  Λ  s o  101  jfc Ρ ττίΨ ο το Μ
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§. III. A z Jobbágyok Marháinak (a* mennyire a’ Hatar fogja 
engedni) elegendő legelő M ezejek légyen, mellyböl vonyó Marhák 
(zámára földes Uraságnak Tudtával, és Endedelmével tilalmaft-is te
hetnek, ügy mind azon által,hogy abban a földes Uraságnak vonyó, 
de nem gulabéli Marhája-is fzabadon legelheífen; a’ melly Határban 
pedig ügy-is fzük volna a’ legelő mező , a z , vagy új fel-fzántáífal, 
vagy akár melly más móddal killebbé ne tétetödgyék.

§» IV. A ’ hol Erdő vagyon , ottan az Jobbágyoknak egyedül 
magok fzükségekre d ű lt, és fzáraz fából'; hogy ha pedig az nem 
találtaték, nyersböhis(ki-vivén mind az-által az M ák, vagy Gyű* 
mölts-termö Fákat) tűzre való Faizás fzabad légyen,

V. Nem külömben Épületre-Való Fa-is Határban-lévö Er
dőből az jobbágyoknak ingyen ádattafsék olly m óddal, hogy az 
Fákat az Uraság ki-jegyezZe, és ki-mutaífa.

§. VI. Ha T ű zre-való  Fa Helységnek Határában az Erdőnek 
Tsekélysége miatt nem Volna elegendő , akkoron az Uraságnak 
egyébb Erdeiben·is m ódgyával, és képesént engedtefsék az Faizás 
az Jobbágyoknak.

VII, Makkoífatásért a“5 Jobbágyok, lakó-helyek Határjábaft, 
minden darabtól hat kraiczárral kevefebbef fizeífenek az Vidékiek
nél : Pufztákban-lévÖ Erdőkben pedig Makkoltatáfok azon Bérért 
légyen, a’ mint a1 földes Urasággal meg-egyezhetnek.

§. V ili. Ha vaíamelly Helységben a1 Községnek magános kifza* 
bott, Vagy Ház-Helyekre fel-ofztott Erdeje volna., és annak birtóká* 
bán meg-maradni kívánna; az ollyatén Erdőben TüZre, és Épületre- 
való fa, úgy Makkolás, és Gubacs fzedés a’ Jobbágyoknak tsupán 
magok fzükségekre fzabad léfzen,és & Földes Uraságnak ezektől fém* 
mi adózáífal ne tartozzanak,Ellenben a1 földes Uraság-is olly Efetben 
Faizáft, ésMakkoláft magaErdeíben jobbágyinak meg.-engedni ne lé
gyen köteles; hanem ha Helységnek, vagy az Jobbágyoknak Ház-he- 
lyesErdeiben éppen femmiMakk fém teremne! akkoron ugyan mindéit

. A S Vidé-



Vidékiek előtt, de azon Bérért, a* mint a’ Vidékieknek Makkoláft 
fog engedni az Uraság, a’ Jobbágyoknak, mind az-által valamint 
ezek, úgy a’ többi Erdök-is az Uraságnak fö gond*vifeléfe, és 
vigyázáfa alatt maradnak.

Μ Λ Μ Μ Λ Ώ υ Κ .  JPXT1Y C T Q M

A ' Jobbágyoknak Szolgálatiról, v agy-is Roboty okról,

§. I. Minden egéfz Helyes Jobbágy köteles léfzen maga 
földes Urának minden Hétben egy Napot Nap-Keletötí Nap-Nyu- 
godtik (abban fzámlálván Munkára való Menetelit, és vifzfza Jö
vetelét, ’saz  Etetésnek, és Itatásnak időit)

Herii-is léfzen fzabad föllebb jelentett Marhás Munkát fel* 
ofztani, és két-napi Munkával duplázni,’s-arra a’ Jobbágyot kinfze* 
ritieni? hanem ha az Jobbágy földes Urát tsalni akarván, maga 
gondatlansága-miatt, vagy fzántfzándékkal kevefebb Marhát tarta* 
n a , avagy kevefebb fzámúvál a’ Munkára meg-jelenne; és illye· 
tén Marháinak fortélyos héjanofsága miatt máífal öfzve-fogna. Mar
hás Munka helyet pediglen minden Hétben azon egéfz Helyes Job
bágy földes Urának Két Nap Kézi Munkával dolgozni tartozik. E' 
fzerént fél-hellyes^ fertályos, és nyolczados Jobbágyok Proportio* 
fzerént, és minémüségekhez képeit ízolgálni fognak.

§. II.



§. Π. Ha a* földes Uraság, és Jobbágyok kozott arról kérdés 
támadna, hogy a1 közellebb, vagy távúllyabb-lévö HelységekböiRo- 
botra jövő Jobbágynak az Uraság Dolgára-Iévö jövetele,’s onnand 
vifzfza Menetele mennyi időben, és Robotban fzámláltafsék,’s erről 
egy más között meg-nem egyezhetnének, tehát a’ Varmegye-Tifztye 
intézze, és végezze-el, mennyi idő tudni-illik a’ Helységnek távul, 
vagy közelebb-való létéhez képeit fzámláltafsék Robotban. E’ mellett.

§. III. Megi-engedtetik a' földes táraságnak, hogy féí-Nap 
járó földről, avagy pedig mefzfzebröl Robotra jövő Jobbágyát 
egyfzer egy Holnapban egy más után következendő négy Napokig 
akár kézi, akár pedig vonyós Marhával téendö Szolgálatban meg- 
tartóztathaíTa, úgy mind azon-által; hogy azon négy Napokban az 
oda, és vifzfza menetelének idöje-is foglaltafsék, és bé-fzámláltaf- 
sék, a1 Jobbágynak pedig ha e1 képpen akar véle fzolgáltatni, előre 
(hogy hozzá tudgyon kéfziilni) az Urasàgnaice’ béli fzándékja tud
tára adattafsék: Ezen fellyül az illyetén fzolgálatban-lévö Jobbágy 
Marhájának Nyári időben elegendő legeltetés, Téli üdöben pedig 
mind magának a’ Jobbágynak, mind pedig Marhájának fzükséges 
Hajlék, és Alkalmatofság adattafsék.

§. IV. Azon Jobbágy pedig, a’ ki egy , avagy leg-fetlyebb 
más fél órányi-járó Földre Robotra mégyen, November, December, 
Januarius, és Februarius Holnapokban, az oda, és vífzfza-Menetelt : 
Hajnalban, és Nap-Nyugott-után úgy alkalmaztatni tartozik; hogy 
az egéfz Napot Nap-Kelettöl fogváft Nap-Nyugodtig tellyfséggel 
az Uraságnak Dolgában töltse , ellenben a* többi Holnapokban a* 
Jobbágyok által Nap-Kelettöl fogváft Nap-Nyugodtig téendö fzol- 
gálat az oda, és vifzfza Menetelnek bé-fzámlálásával értetödgyék.

§. V. Kaízáláskor, Aratáskor, avagy

akár kézi, akár Marhás Szolgálatot duplán veheti a’ 
földes Uraság Jobbágyaitól, úgy mind azon által, hogy e1 béli 
duplán vett Szolgálatok a* többi Hetekben fzámláltafíanak.

A' melly dupla Munkának Kötelefsége ollyan léfzen , hogy 
az egéfz Ház helyes Jobbágy leg fellyebb egy Napi Marhás, és Két 
napi Kézi Munkát tégyen-meg , és mivelhogy fél ház helyes Job
bágy hetenként tsak fél Napi Marhás, vagy egy napi Kézbéli Mun
kával, Fertályos pedig egy fertály Napi Marhás, vagy fél napi 
Kézbéli Munkával tartozik ; azért az ollyatén Jobbágy a’ Mun
kának duplázására tsak a* Hét fzámú Munkának Mértéke ’s Pro-
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portiója ízerent léízen köteles, melly a’ Nyoltzadosról-is a’ fze~ 
rént értetődik. A ’ Zsellérek pedig az ollyatén duplázásra femmi 
időben nem kénfzerittethetn,ek*

§. VI. A ’ hol pedig a’ Jobbágynak a’ Robot-Helytől egy, 
vagy fébNapi járó Fold távúi létele-miatt, a’ harmadik Tzikkelynek 
értelme-fzerént a1 földes Uraságnak meg-vagyon engedve, hogy a’ 
Robotra-való oda, és vifzfza Menetellel együtt négy következendő 
Napokig a’ Jobbágyot Szolgálatban tartóztathafía, tehát ottan ez 
a’ Kend tartattafsék ; hogy fenn emlétett fzorgos Munkának idői
ben a’ földes Uraság kétfzer egy Holnapban duplázhafla, és négy 
napjával veheíle a’ Robotot, a1 képpen mind azon által; hogy egyik 
Héten azon Jobbágy az Uraságnak, négy Napokig egy más-után 
fzoigállyon, máfodik héten ellenben önnön magának dolgozhafsék, 
harmadik Héten pedig ismét földes Urának ugyan négy Napokig 
fzoigállyon; az Uraságnak mind azon-által e’ képpen téendö du- 
plás Szolgálat fenn jelentett mód-fzerént, a’ többi Hetekben fog 
fzámláltatni; Általyában pedig minden-némü Jobbágyi Szolgálato
kat úgy kell mértékleni, és el-intézni; hogy az egéfz Eíztendö-béli 
Jobbágyi kötélefségeknek leg - alább negyedik Réfze a’ téli hat 
Holnapokra fenn tartafsék, és meg-maradgyont

§, VII. Hogy ha pedig a1 Jobbágyi Szolgálat esős idő, vagy 
más akadály miatt véghez nem mehetne, illyetén efetben a1 Napnak 
akár Dél-elött, akár Dél-után, való egéfz réfze a’ Robotban fzám- 
láltafsék : mellyben az Ur Dolga el kezdődött ugyan, de elöbb- 
irt okra nézve félben kellett annak maradni.

Ellenben pedig ha a’ Jobbágy tsak a’ Munkának Helyére meg 
jelent, és ottan femmit fém dolgozott, azon Történetre egyedül 
tsak az oda jövetele, és vifzfza menetele vétetödgyék a’ Robot 
fzámában.
I* ,

§. VIII. Minden Zsellér, kinek magános Háza vagyon, 
tizennyóltz Napot, minden Lakos pedig, a’ kinek magának Háza 
nintsen, tizenkét Napot efztendön-ként kézi Munkával az Uraság
nak ízolgálni tartozik.

§. IX.



§. IX. Ámbár pedig a’ Jobbágy földes Urának nem más hanem 
tsak azon Szolgálatokkal tartozik, a’ mellyekre a’ Törvény ’s ezen 
Urbáriomnak értelme-fzerént köteles, mind az-által az Igazság azt 
hozza magával, hogy azon Efetre, ha a’ Jobbágy kézi Munkával 
Bérért valakinek fzoigálni kívánna: tehát azon Munkát az Uraságnak 
mindenek előtt hafonlő hafzonért, és Bérért, mellyet más Vidékitől 
venne, ’s a’ mellyben földes Urával meg-egyezhet, vagy-is pedig 
ollyas Dolgokban, mellyeket Orfzág Törvénye-fzerént a’ Vármegye 
közönségeden limitálni fzokott; azon Limitátióhoz való Bérért, és
kéfz pénz-béli fizetésért meg-tenni, és fzoigálni tartozzék.

; \

§. X. Ellenben a1 Robotáknak kéfz Pénzzül-való meg-váltá- 
sára a1 Parafztot erőltetni nem lehet, ha pedig a’ Jobbágy maga a’ 
Szolgálatokat kéfz Pénzzel felváltani,’s ez eránt akár időig tartan
dó, akár pedig örökös Contradusra lépni kívánna földes Urával; tehát 
az illyetén Végezés a’ Vármegyének bizonysága előtt meg-lehet 
ugyan , ágy mind azonáltal: hogy ha a’ Contradus nem örökre téte- 
tödvén, hanem tsak bizonyos időre fzabva lévén, ettől vagy egyik, 
vagy máíik fél el állani, és a’ modani Urbariális Rendeléshez ragaz- 
kodni kívánna, azt meg-tselekedheti ugyan, de olly Móddal, hogy 
ezen Szándékát egy Efztendövel előbb a’ Vármegyénél bé-jelentse ; 
hogy illy képpen mind a’ földes Ur, mind pedig a’ Jobbágy fzuksé- 
ges Rendeléfeket a’ Gazdaságnak további való folytatásáról annak 
időiben meg-tehefsék.

§. Xh Mindennemű akár egyenként a’ Jobbágyokkal, akár 
pedig egéfz Községgel Robotoknak, vagy-is egyéb ezen Urbáriom- 
fzerént tartozó Adozáfoknak meg-váltásáról földes Uraság által téen- 
dö Contradufok, és Kötéfek, Vármegye bizonysága előtt tétetöd- 
gyenek; ellenben más Uraságbéli Hafzon Vételeiről, és egyéb akár 
minémü ollyas Jövedelemről, melly az Urbáriomhoz nem tartozan
dó, a’ földes Ur Jobbágyával fzabadón Vármegye Bizonysága nél- 
kül-is meg-egyezhet, és Contradusra léphet.

§. XII. A’ fzokott, és közönséges Robottyokon kívül a’ Job
bágyok minden Efztendöben egyfzer hofzfzu Fuarozáft végben 
vinni tartoznak e’ képpen tudniillik, hogy

« ; . V ' ■ - »

Elöfzór: Négy egéfz Helyes, és így Proportió fzerént a’ töb
bi Ház Helyű Jobbágyok-is akár öfzve fogván, akár pedig más 
magok között léendö meg-egyesüléfek fzerént egy négy Marhás 
Szekeret hofzfzu Fuar alá állítani tartozzanak, úgy mind azonáltal
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Máfodfzor : Hogy e beli hofzfzá Fuafozás nem rofz , hanem 
alkalmatos Utakban véghez mennyen, és közönséges Menetellel 
két Napi járó földet fellyül ne haladgya : ágy fzintén

Harmadfzor : Szántás, Aratás , Kafzáiás és fzüret időiben aztat 
a’ Jobbágyon meg-venni ne lehelten, Sem pedig

Negyedfzer: Egy Efztendöröl a1 máfikára ne hallafztódgyék, 
avagy kéfz Pénzzel, akár pedig más féle adózáífal, vagy Szol
gálattal ffieg-ne váltathafsék.

Ötödfzör: Ha pedig az illyetén hofzfzú Fuar Valameíly Tör
ténetből két Napot az oda Menetellel fellyül halladná, avagy vifzfza 
jövetelkor Jobbágyok Szekerei meginten meg-terheltetnének : olly 
Efetre az oda Menetelben két Napon feliül töltendő Napok, ágy 
nem külömben a’ vifzfza Menetel-is fzokott Héti Szolgálatban, 
avagy Robotban bé-fzámiáltafsék, E’ mellett.

Hatodfzor : E* féle hofzfzá Fuarban a1 Jobbágyok által min- 
dennémü Vámokra, ’s Harmintzadra, Rév-bérre; ágy fzintén a’ Ven
dégfogadókban fzükséges fzállásért téendÖ Költséget a’ földes Ura
ság magáéból fizetni fogja.

§. Xilli, Mivel a’ Jobbágynak mint Tűzre, mint pedig épü
letre ingyen-való Faizás meg vagyon engedve, arra-való nézve min
den ezen Faizáífal éio egéfz Helyes, és vonnyó Marhával bíró Job
bágy tartozik az Uraság Tifztye·által ki-mutatándó Erdőből, és két 
gyalog Parafzt-által előre fel-vágandó egy öli fát az Uraságnak Há
zához, Majorjához, avagy más egyébba1 Domíniumnak Kerületében 
lévő, és ki-rendelendö Helyre vinni. Ezen kötelefség pedig értetőd
ni fog Proportió fzerént a’ fél , fertályos, és Nyolczad -Helyes 
Jobbágyokra.

§. XIV.



§. XIV. Szabad léfzen azonban az Uraságnak e9 féle Fa- 
hordásra, és vágásra-lévö Jobbágyi Szolgálatot más egyéb Munkára 
fordítani e’ képpen; hogy az öli Fának hordáfa helyett egy Napi Mun
kát Marhával, az öll-Fát vágó két gyalog Parafzttól pedig Fa-vágás 
Helyében, mindenikétöl egy napi kézi Munkát téli időben veheíTen.

§. XV. A’ Jobbágya1 Kilentzedet, hol eztet a1 Termésből ki
adni köteles, nem külömben a1 hegy-Vámot tartozik Roboton-kivül 
a1 Termésnek Határában ki-mutatandó Helyre öfzve hordani, vifzon 
minden egyéb, következendő képpen a1 Dézma, és Major-béli Ter
mésnek öfzve hordáfa-is, úgy a1 Földes Urnák, vagy Tifztyének- 
adandó Forfpontok, és más-féle Fuározáfok, akár azok az Uraság 
Dolgát akár a1 Publiko.mot illefsék, nem külömben a1 Leveleknek hor
dáfa; és egy fzóval minden féle Szolgálati a1 Jobbágynak, mellyekre 
egyéb-ként ezen Urbáriomnak Rendeléíh fzerént nem köteles, a1 
fzokott Héti Szolgálatban bé-fzámláltaífanak.

§. XVI. Többire fzabad nem léfzen az Uraságnak Jobbágyát 
akar melly pénzes Fuarra-is kinfzerittetni, hanemha a1 földes Ur Ro
boton kívül a1 Jobbágyával Gabonáját, vagy más Terméíit Vásárokra, 
Piartzokra, vagy más hová hordatni kívánná, tehát Jobbagyával 
az eránt, ha akarja-é ezen Fuartés mennyi Bérért magára fel-válalni, 
minden erőltetés nélkül végezzen.

§. XVII. Az ártalmas Vad állatoknak ki-irtására (a1 hol ezek 
volnának) tartozni fognak a’ Jobbágyok Roboton-kivül harmad-napi 
vadáfzattal, úgy mind azon által, hogy az Uraságtól nékiek Puska- 
Por, Serét, és Golyóbis adattafsék ’s e’ féle vadáfzot-béli kötelefség 
más Munkára avagy Szolgálatra ne fordittafsék, fém pedig a’ Jobbá- 
gyok-által Pénzzel, vagy más egyéb adozáífal fel-ne váltafsék.

§. XVIII. Ámbár a’ Jobbágy akár az Uraságnak fzolgálattyá- 
ban, akár maga gazdaság-béli Dolgainak folytatásában, akár pedig 
Malomban maga Gabonájának örlésére-való nézve Vám utonmenvén. 
femmi féle Vámmal földes Urának nem tartozik, ha mind azon által 
más egyéb Dologban azon Vám úton menne : tehát vagy kéfz Pénz
zel a’ Vámot meg-fizetni, avagy pedig az Utak Tsinálásában ingyen, 
való Munkájával képeiben, és mértékletesen foglalatoskodni köteles 
léízen, fzabad akarattyára hagyván, mind az-által a1 Parafztnak s 
ha e1 képpen dolgozni, vagy pedig a1 Vámot kéíz Pénzzel fizet
ni kivánnya.



N E G Y E D I K  1? U  N C  T  O 2 
A  J o b b  á g y na k  Adózásiról .

§. I. Minden Jobbágy, és magános Házzal bíró Zsellér efzten- 
döbéli adózás képpen minden külömbözés-nélkül tartozik fizetni föl
des Urának egy Forintot, mellynek felét Sz, György Napra, máfík fe
lét pedig Sz, Mihály Napra fogja le-tenni, a1 Lakófok pedig, vagyds 
más Házában lakó Zsellérek ezen Fizetéstől fzabadok lefznek.

§. II. Minden egéfz Helyes Gazda fog adni eíztendönként az 
Uraságnak két Csérkét, 
két Kappanyt, 
tizenkét Tojáft, 
egy Itze ki-fözött Vajat.
Melly Adózáfokra a‘> fél, negyed, és nyolczad helyes Jobbágyok-is 
reájok efendö Szám, és Proportió-fzerént kötelefek lefznek,

§. IIT, Ezen moft jelentett Adózáfokon-kivül minden 30. egéfz 
helyes Gazdák egyízer egy Efztendöben egy Borjut, vagy pedig a’ 
helyettegy Forintot 30. Krajczárt az Uraságnak adni fognak»

§. IV. Azon felíyül a’ földes Urnák, vagy Aízfzonynak Men- 
nyegzöire (ide nem értvén a’ Fiainak, vagy Leányiknak ki-házaíitá- 
sát) úgy nem külömben az első Misének Mondására (ki-vévén itten- 
is a’ Káptalanyokat, és Conventeket} a1 fönt irttmáfodik Tzikelyben 
fpecificált Viétualival, az az: Konyhára valókkal tartozni fog minden 
egéfz, fela fertályos, avagy nyolczad helyes Jobbágy reá-efendö 
ízám-fzerént.

§. V. Szabad akarattyára hasyattatik mind az-által a’ földes 
Urnakjha a’ meg-irtt alkalmatofságban fellyebb ki-tett Konyhára való

álla-



állapotokat Jobbágyától bé-fzedni, vagy pedig azoknakhelyében kéfz 
Pénzt, nevezet-fzerént pedig egéfz helyes Jobbágyától 48. Xrt. ; és 
igy a’ fél, fertályos, ésnyolczad helyestől a1 mennyi ebből reá esnék, 
fel-venni kívánná.

§. Vb A’ régi fzokás, és 1548 ^  Efztendö-béli 39d:tc Arti- 
culusnak érteíme-fzerént, ha a* földes Ur táborozván olly fogságban 
esnék, hogy magát kéfz Pénzzel meg-váltani kintelenittetnék, azon 
Efetre a’ Jobbágyok földes Uroknak meg-váltására valamelly böcsü- 
letes, és mértékletes Segítséget adni tartoznak: hogy pedig az Orfzág- 
Gyülésbéli Költség (a"1 melly tsak azon földes Urakat, Papi fö-Rende- 
ket, és Magnáfokat, kik Királyi Levél-áltál az Orfzág - Gyűlésére hi- 
vattatnak, illet) föllós ne légyen, hanem mértékletes, a’ Vármegye
béli Tifztek minden vigyázáífal legyenek.

§. VII. Égett bor, vagy Pálinka égető Fazéktól, ha azzal va
lósággal fog a’ Jobbágy élni, fizeífen a1 földes Urának efztendön- 
ként, két Forintot«

§. VIII« Az újjonnan ki-irtandó Földektől azon Adózásnak 
léfzen helye, mellyben az Irtó a1 földes Úrral meg·egyezhetik, ellen
ben már ennek előtte, kí-irtatott Földektől a’ fog az Uraságnak járni, 
a’ mi ezen időig azoktól adatódott, olly móddal, hogy ezen adó fem- 
miképpen föllebb ne emeltefsék.

Ö  T Ö  JD1 K  J P t T N C T O M  

A  K i l e n t z e d r ö l , és Hegy-Vámról .

§. í. Minden-féle földi Termésből (ki-vévén a1 Ház-helyen 
termő Kerti veteményeket) ügy a’ Méhekbol, Bárányokból, Gidák- 
ból, mellyek azon Efztepdöben lettenek, tartoznak valóságos Kiien- 
tzedet a’ Jobbágyok földes Uroknak adni, úgy mind azon-által, hogy 
a’ földes Urak a’ Kilentzedet fém pénzzük fém pedig más féléből ne 
vehefsék. PC midőn pedig a’ Bárányokból, Gidákbóh és Méhekböl 
Kilentzed ki nem tellenék, minden egy Báránytól fog fizetni a’ Job
bágy 4. Krajtzárt, egy Gidától 3. Krajtzárt, egy Méh-kaftól pedig 
6. Kfaj tzárt.



§. II, Ezeknek pedig meg-kilentzedöléfe l6 4 7 d;k efztendö-bélí 
^6d!k Articulusnak rendeléfe fzerént Sz. Iván napjánál tovább ne ha- 
ladgyon, a1 le-aratott Jófzágnak Kilentzedöléfe pedig Sz. Iftván nap
jáig (ha tsak az idő nem akadáloztatná, végbe mennyen; a’ hol pedig 
vagy rofz idő, vagy pedig a'Gabonának későbbre lett érésére-való 
nézve hallafztatott Aratás m iatta1 Kilentzedölés föntirtt időre végre 
nem mehetne, akkoron a’ Vármegye az időt, meilyre a" Kilentzed, és 
Tizedölés végben mennyen, ki-rendellye; külörnben pedig ha a1 Ki
lentzedölés a1 föllyebb rendeltt, vagy pedig moftemlétettTörténetek- 
ben Vármegye-áltál rendelendő időre végben nem vitetödnek, tehát 
fzabad léfzen a Jobbágyoknak Gabonásokat (ezekből járó Kilentze- 
det a’ mezőn hagyván) be-hordani.

§. Ili, Ha a’ Jobbágy azokat a’ földeket, mellyekböl már egy- 
fzera1 Kilentzed ki-vitetödŐtt máfodfzor ismét ugyan azon Efztendö- 
ben, olly Maggal bé-vetné, mellynek hafznát, és gyümöltsét még azon 
EfztendÖben vefzi, az íilyetin földektől,_*s azoknak máfodik termésé
ből fém Kilentzed, fém Tized többfzör ne adattafsék. Hafonlo-kép- 
pen azon fzántó föídektöl-is, mellyek Réteknek, vagy is belső Ház
hely Fundusnak fogyatkozáfa, és héjánofsága miatt, ezeknek helyé
ben a1 Jobbágynak adattattak, Kilentzed nem fog járni,

§. IV,. A1 Kenderből, és Lenből, vagy Kilentzedet ki-adni, 
vagy a1 helyet Uraságnak Kenderéből, vágy Lenéből, egy egéfz helyes 
Jobbágy hat funtra-való fonyáft tenni tartozzék, a mint hogy erre 
a’ fél-fertályos, úgy nyoltzad helyes Jobbágy-is reá efendö Szám* 
fzerént köteleztetik.

§. V. Noha ai Tizedről való Kérdés, hogy tudni-illik, ki
nek, és miből járjon ? ezen Urbariális Rendeléshez tartozandó nem 
légyen, a’ mennyire mind azon-áítal a’ Tized ollyatinokból, a' mellyek 
l 4 8 I d!k Efztendönek első Articulusában nem neveztetnek, valahol 
talántán vétetödött volna, e béli Tizednek vétele teliyefséggel el-tö- 
rültetik, és éppen tsak azon félékből fog járni, mellyek emlétett Arti- 
culusban meg vannak nevezve.

VI. A 1 Borból járó Kilentzed, a’ hol ez Szokásban vagyon, 
a*'féléből, és azon mértékkel, mellyel a1 Termés meg-akoltatott, iga
zán és minden hozzá adás-nélkül vétetödgyék, és valamint a" Kilen
tzed, úgy a1 Hegy-Vám-is nem máífal, hanem az Orfzág törvé
nyének értelme fzerént Pofonyi mértékkel, vagy-is akóval (ki-is 32», 
Pintböl álló) fzedettefsék.

§· VII.



§. VII. És mivel 17 i 5',:k efztendöbéíi 9 7 a;k Articulus aztat tar
taná, hogy a1 Hegy-Vám régi fzokáfon föíiül neöregbitteísék, de más- 
kép-is több Törvények-által rendeltetnék, hogy azon Hegy-Vám, 
nem más, hanem Pofonyi mértékkel vétetödgyék, azért ezen Tör
vénynek értelme-fzerént rendeltetik, hogy valahol azon 17 15 . efz- 
tendöbéli Articulusnak idöitül fogváft, vagy a’ Hegy-Vám más, mint 
fém Pofonyi mértékkel fzedettetett, vagy pedig más új adozáfok bé- 
hozattattak volna, mind ezen törvénytelen, és fölös adozáfok el-tiltaf- 
fanak, következendő képpen a’ régi bé-vett fzokás fzerént véenciö 
Hegy-Vám Pofonyi mértékre vétettefsék, ’s a’ képpen fzedettefsék ; 
a’ hol pedig többfzör emlétett 9 7 dlk Articulusnak idője után új Szőlők 
plantáltattak, és ezen ültetésnek idöitül fogváft a' Hegy-Vámnak fzá- 
nia, vagy bizonyos végezés, és írott Contraétus fzerént, avagy vala
mi más móddal eí-intéztetett volna, ottan a’ Szőlőnek fel-vételével, 
és plántáiásával el-végzett Hegy Vámnak fzáma Pofonyi mértékhez 
alkalmaztatva tovább-ismeg adattafsék; ha pedig az illyetin újonnan 
plántált Szőlő Hegyekben-is valamelly új adozáfok bé-hozattattak 
volna, ezek hafonló képpen mint törvénytelen és helytelen Hegy- 
Vámnak öregbétéíi azonnal tellyefséggel eí-tiltaífanak,

§. VIII. Hogy pedig a1 Törvénynek ellenére a1 Hegy-Vám 
régi bé-vett fzokáfon feliül nagyobbra ennek utánna ne emeltetthef. 
sék, minden ollyas helyben, a’ hol aztat fzedik, a’ Jobbágyok Sző
lőinek fzáma Laiítromba vetetödgyék, és mennyi Hegy-Vám a* Po
fonyi mérték-fzerént azoktól járánd, fel jegyeztetvén,θ" béli Laiítrom 
Vármegye Petsétye alatt mind a1 földes Urnák, mind a1 Jobbágynak" 
ki-adattafsék, és a’ Vármegyének Archivumában-is meg-légyen,

§. IX, Ha pedig a’ Szőlő-Hegyeken éppen femmi fém terem
ne, azon Efetre tartozni fog ugyan a’ Jobbágy a’ Hegy-Vám adomá
nyával földes Urának hafonló mértékben, és fzámban, de mivel a’ 
jjegy-Vám nem Pénzben, hanem muftban vétettethetik, arra való 
nézve illyen történetben a"1 Jobbágy e1 féle Hegy-Vámot tsak a’ kö
vetkező efztendönek Terméséből meg-adni köteleztetik.

«
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Ä  földes Urnák Jiifsairől, és tulajdon Jövedelméről1

§. I. A’ Maradék-nélkíil meg-holt Jobbágynak javait a’ többi 
Jobbágyok magoknak ne tulajdonítsák, hanem azokat a1 Magva-fza-

A 7  kát-



hatnak halála-után mingyáráft az Uraságnak bé-jelentsék; mellyeket- 
is, úgy nem külömben az el-fzökött Jobbágyoknak Javait a’ földes Ur 
Tripartialis Törvény harmadik Réfzének 30dIk Titulufa-fzerént, ki-fi- 
zetvén előbb mákoknak igazságos kereketeket, és Pénz-béli adóságo- 
kat,maga kezéhez veheti; úgy mind az-által, hogy 17 2 3 ^  Efztendö-
béli I §<iik Articulusnak rendeléfe fönt tartafsék, és meg-maradgyon.

/  . , · .  . \

Mivel pedig ottan, a"* hol árvák maradnak, a’ földes Ur a’ meg- 
hóltj Jobbágynak értékében nem réfzesülhet, hafonló képpen az ollya- 
tin Javak, mellyek valakinek ofztálban jutottak, ha fzintén ennek is 
Mag nélkül halála történnék : a’ többi élő ofztályos Atyafiakat illetik, 
arra való nézve, hogy minden történhető Sérelem el-távoztafsék, a’ 
Magvafzakatt Jobbágyoknak maradott javairól az Uraság Tifztyei ön
nön magok ez után fenami rendelőit ne tegyenek, hanem mind ezek 
az Ur fzékén annak rendgye, és módgya-fzeréntelöl vétetödgyenek, 
és a1 3odlk Titulusnak értelme-fzerént el-végezteíTenek, annak utánna 
pedig a' Vármegyének'Törvény-Székére hozattaífanak,

§. II. Ha pedig az Uraság Jobbágyihoz-való kegyetlenségéből 
a’ Jobbágy Ház-Helyeknek pufztúíáfa történnék, azon történetre az 
el-pufztúlt Ház-Helyek, valamint más Földek, avagy Fundufok ; 
mellyek a’Portáknak fzámában már bé-mentek (ha az el-ízöktek vifz- 
fza nem térnének) vagy új Jobbágyoknak, vagy pedig azon Helység
ben lakóknak (az Uraságnak ezen moítani Urbáriom Rendeléfe-fze- 
rént való fzolgálatokért, és adozáfokért) adattafsanak.

i 'r  ·.

§. III, Uládislaus ötödik Decretumának 1 §dik Articulufa, úgy 
fzintén 172 9 ^  Efztendönek 2 2dík Articulafa-fzerént minden féle Va- 
dáfzat, Madarázás, ésHaláfzat mindennémü haláfzó vizekben egye
dül az Uraságat illeti, azért mind ezek a1 Jobbágyoknak eröífen meg- 
tiltatnak.

§, IV. Noha ugyan a’ Jobbágyoknak a’ Kortsmáltatás fönt 
irt mód fzerént bizonyos időre meg-engedtetik, a’ hol mind az-áltaí 
az Uraságnak olly Vendég-fogadója volna, avagy jövendőben olíyaft 
építtetne, mellyben az útazók meg*fzálhatnának; azollyatin Vendég- 
fogadóban minden-féle Italnak ki-árúltatáfa egéfzEfzteiidönek folyáfa 
alatt fzabadon hagyattatik, Valamint hogy minden-féle égett bornak 
és femek árúltatáfa ’s e’ féle Italoknak el-kéfzittetéfe egyedül az Ura- 
ságot illeti.

\
§. V. /
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§. V. Ha a’ földesül* 1550. Efztendö-béli %6 ilk Articulusnak 
érteime-fzerént a’ kortsmáítatáft valamellyik Jobbágyára bízni kíván« 
ná, az ollyan Jobbágy addig, a1 méglen a’ bort árullya,a’ fzokott héti 
fzolgálattól fzabad légyen* \azon fellyül a1 kortsmálásnak bére fejé
ben minden akótól 4, pénz az Uraság által néki fizettefsék.

§. Vf. Vásároknak jövedelmei (ha tsak ezek a1 Helységnek 
előbb Királyi adomány-által nem adattattak) ügy nem külömben a' 
Méfzár-fzék, és annak fzabott módgya, ’s rendgye fzerént fel-állít- 
tatott Vám ’s ezeknek jövedelmi, mivel ezek a’ földes Urát Törvény, 
és Királyi adományok-fzerént illetik, ugyan-is az Uraság réfzére fza
bad on fönt maradgyanak*

M jE T Μ Ώ XJK. I P U N C T O M  

Minden el-tiltatott, ’s ennek ut anno. éltAvoztcitando Rend
kívül való Tselekedetekröl, és Szokáfokról.

§. I. Mint hogy a’ földes Urat mint Árváknak Pártfogóját, és 
Gyámolóját meg-hólt Jobbágyi Maradékinak gond-vifeléfe azon-ki- 
vül-is illeti; arra való nézve a’ meg-hólt Jobbágyok után maradott Ér- 
tékjek-eránt leendő Confcriptióért, avagy az Árvák-között téendő 
Ofztálokért femmi-némüBért, vagy Taxát venni fzabad nem léfzen.

, §, II. Az el adott, meg-tserélt, vagy Teftamentom-fzerént
ki hagyatott Jobbágy Jófzágának árrából a’ Tized réfzt a’ földes 
Uraság el-ne veheífe*

§. ΙΙΓ. A’ Dohánynak, Méznek, Viafznak, Vajnak, Lennek, 
Kendernek, és egyéb Termésnek, a’ · mint tetfzik,’s akár kitől 
léendö vételében; ’s akár kinek leendő el-adásában a* Jobbágyok az 
Uraság által femmi képpen ne háborgattaífanak, annál-is inkább-Cön» 
trabandával, avagy Pénzben, vagy pedig Teltekben magok fzorgalma- 
tossága-által kerefetjófzágoknak el-adáfa miatt ne büntettefTemek;fönt 
maradván mind az-által iy 2 3 dlk Efztendöbeli75d:k Articulusnak ma· 
gyarázattya-fzerént az Uraság fzámára a’ Praeemptio, az az egyebek- 
elött való vétel; úgy mind azon-áltál, hogy azon Pénzt, mellyben 
fzabadon meg-egyezni fognak, azonnal azUráság vólta-képpen a’ Job
bágynak kéfz Pénzzül le-tegye, és a’ jövendö-béli adóban ne fzánx«

iállya,
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lállya; azt hozzá-tévén, hogy e’ béli meg-vételnek elsősége nevezett 
Törvénynek értelme-fzerint, az Uraságnak maga fzükségére-való 
állapotoknak vásárlásában értettefsék: azon elöl vétel alkalmasságá
val pedig fém a1 vidékiek, kik vásárlásnak okáért a1 Határban jönni 
akarnának, el ne tiltaífanak, fém pediglen a’ Jobbágyok az el adandó 
Jófzágnak más hová léendö vitelétől akár tselekedettel, akár pedig Pa- 
rántsolattal ne gátoltaífanak, Yugyan-is ezen okra nézve a1 Jobbá
gyok Jófzága femmi képpen ne tartoztattafsék; hanem a1 mint sl Pa- 
rafzt a1 vidékivel meg alkufzik, ha azon alku fzerént az Uraság a' 
Jófzág árrát, tüftént le-tefzi, a’ képpen élhet az emlétett Prasemptió- 
val; úgy mind az által, hogy az el-adandó Jófzág igaz mértékkel, és 
mázsával vétetödgyék,’s e’ képpen azel-adás a1 Jobbágynak fzabad 
maradgyon ’s kéfz akarattyán-kivül a’ földes Urának léendö él-adá
sára ne eröltefsék*

§. IV. Valamint hogy minden magános egyébbeknek ki re- 
kefztésével, ’s kárával-való kereskedés, avagy Monopoli,om Orfzág- 
nak Törvényei-által tilalmaztatik; úgy fzintén a’ kereskedéshez tarto
zandó életnek, és egyéb Termésnek ki-bérléfe a1 Jobbágyoknak ki- 
rekeíztetésével, vagy fzorongatásával fzabad ne légyen.

§. V, A1 Jobbágy femmi móddal ne kinízerittefsék az Uraság 
Malmaira, hanem fzabad légyen néki Életet más malmokban-is 
öröltetni,

VI. Kortsmának nevezetű Arendája, a’ melly
némelly Helyekre helytelen fzokásbólbé-hozattatott, ennek utánna 
tiltva légyen: mivel arra a’ Jobbágy femmi okból nem kinfzerittet- 
herik,

§. VII. A* trágya-béli adózás ennek-utánna el-maradgyon 
olly móddal tudniillik : hogy a’ Jobbágy magok trágyáját, foha fém, 
az Uraságét pedig akár Szőlő Hegyekben, akár más hová nem más
kép , hanem a’ Robotban hordani tartozzanak.

§. V ili. Némelly földes Uraságoknál eddig bé-vett törvényte
len, és fzokatlan Lúdaknak melefztéfe, úgy a* Tolból-való Tized 
ez után az Uraság réízére tellyeséggel tiltva léfzen. Hafonló képpen

§. IX. A’ fzölöknek kötözésére-való Szalmának adásával fém 
fognak ez-után tartozni a’ Jobbágyok.

§. X. Az Uraság Szőlő-őrzőinek, úgy munkái meg-visgálói- 
nak eddig a’ fzegénységtöl ado t̂ fizetés jövendőre el-tiltatik.

§. XL
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§. XI, !Az Executiékra ki-küldött Uraság Embereinek.való tar- 
táfa, és az Executio-béli Garafon-kivül (melly alább irtt Tzikkelynek 
módgya-fzeréntmeg-engedtetett) más minden nemű napomként kéíz 
Pénz-béli fizetés; úgy nem külömben az Uraság Hajdúinak, és va- 
dáfzinak fzegénységen tett huzáfí vonyáíi tellyefséggel meg-nem en
gedtetnek.

§. XII. Azon okra, hogy a’ Jobbágyok el-ne fzokjenek, ke- 
zefség fejében, vagy bizonyos meg-maradás okáért valamelly Pénzt 
tölek venni fzabad nem léízen, és ha talántán ollyas Pénznek le*téte- 
lére kinfzerittettek volna, azon Pénz Interefsével vifzfza adattafsék.

§♦  XIII. A’ Quartély-béli terheknek vifeléfe, ^)ufarengel5  , 
úgy nem külömben tOIOltnbterUttgégclb névü Béreknek adáíi, a’ hol 
eddig bé-hozattattak volna, tellyefséggel tiltva Iefznek.

§. XIV. Azon Helyeken, a’ hol a’ Községnek a’ Méfzár*fzék 
árenda képpen ki-vagyon adva, a’ ki muftrált Marháknak ki vágására 
a’ Jobbágyok az Uraság-által ne kinfzeritteífenek; de más képpen-is 
akár minémü hús, fém darabon-ként, fém font fzámra a’ fzegénység- 
r̂e ne oíztattafsék a’ képpen, hogy ennek árrát meg-adgya: hanem 
vágattafsék-ki a’ hús, és a’ Jobbágyok-által fzabadon és terhek-nélkül 
vétetödgyék.

§. XV. A’ Termésnek, vagy konyha-béli, *s akár melly 
Elefségnek vételét, vagy el-adását a’ Jobbágyokra kelletlenül 
ne verjék a’ földes Urak, hafonló-képpen a’ megromlott bornak, 
vagy éget bornak, ’s-akár minémü Italnak akár hordón-ként, akár itze 
ízámra-való el-adására, és ki-kortsmáltatására femmi móddal ne kin- 
fzeritteífenek: a-* mint hogy azon Jobbágyok fém a’ kortsmáltatásra 
kiadott, és meg-romlott borról, avagy más Italról felelni, fém pedig 
az üres hordókat roboton kívül vinni, avagy vifzfza hordani nem 
tartoznak.

§. XVI. A’ Penna, és Sarló-Pénz, külömben Farkas kéve, 
kóftoló-Pénz-Tzédula, és Prés-pénznek adozáíi, úgy fzintén a’ Déz- 
máfoknak, és Kilentzedöknek Jobbágyok-által léendö tartáía, és 
más egyébb Rendetlenségi tellyefséggel tiltva vannak.

§. XVII. A’ bornak Kilentzed, vagy Tizedben, vagy Hegy- 
Vám képpen léendö bé-fzedésének alkalmatofságával a' Jobbágyok 
tulajdon magok hordainak adására ne kinfzeritteííenek,

§. XVIII. 1



§. XVIII. Mindéhiiámii akár mi névvel ki- gondolható, és 
fellyebb meg-irttPun&ömokbannem foglalt adozáfok tellyefséggel 
el-törültétnek ; és femmivé tétetnek.

§. XIX. A’ Jobbágy-Házhoz tartozandó Földeknek, és Ré
teknek el-tseréléfe, és változtatáfa más képpen fzabad nem léfzen, 
hanem ha az Uraság által el-változtandó Földek, ’s Rétek helyett 
más annyi fzámmal, Minémüséggel, és Termékenységgel hafonló 
földek, és Rétek a’ jobbágynak fognak adattami, külömben el-vett 
fundufok megént vifzfza adattaífanak.

Ν Τ Ο Ζ Τ Ζ Λ Ώ Ι Κ  P lT ltC T O M

Λ * Jobbágyoknak eltiltatott állapotokról} és azok· eránt
ren delit Büntetéfekröl.

§. I* Bírság pénzt akár minémü ki-gondolható fzin alatt nem 
egyébb-ként, hanem tsak a’ Törvény által világoífan ki-tett törté
netekben, éstsak azokon a’ Jobbágyokon leheífen meg-venni, a* kik 
az Ur fzékén Vármegye bizonysága, úgy mint Szolga-Bíró, és Eskütt 
jelenlétében arra törvényeden ítéltetni fognak: fönt maradván ezek- 
bén-is a’ Vármegye Törvény-fzéke eleiben téendö Appellatio.

§. II. A1 Birságon - kivül-való büntetéfekben pedig, midőn 
kár a-* Mezőkön okoztatik, mivel a’ Marhák és Barmok bé-hajtáfa 
eránt a’ Törvénynek rendeléfe meg - vagyon , az volta-képpen 
megtartafsék.

§·., ΙΪΙ. A’ más büntetéfekben pedig, midőn helyes okból a’ 
jobbágyok biintetéft meg-érdemlik, az ollyatén gonofz tévőket azon 
efeten kívül, melly a’ Törvény által el-vagyon végezve: nein Pénz
ben, mellyel a’ fzegény adózó Nép nagyon romlik, fém pedig tetté
ben ne büntettefsék; hanem büntetésül egy, két, és leg föllebb három 
napi kézi munkának végben vitelére kötelezteífenek, mind azon- 
által ezen kézi münka-béli biintetéft fzántásnak, aratásnak, kafzálás- 
nak, és fziiretnek időjében a1 Jobbágyon az Uraság meg-ne vehette, 
hanem a’ bűnös az Efztendönek más időiben végben vinni tartozik.

§. IV. Jóllehet pedig a' mint fönt jelentve vagyon, a’ Job
bágyok fém Pénzben,fém pedig tettben ne bűntetteidnek; mivel mind

azon-

t

\



azon által némellykor meg-történhetik , hogy a* Parafzt, valamint 
a1 fzabad Nyelvével, vagy Teliével vétkezett, vagy másként-is a ’ 
három Napi munkabéli büntetélTel magát meg-nem jobíttaná, ügy 
ollyankor ötét a’ teftében-is büntetni fzükséges léízen, azért mind 
ezen hafonló történetekben arra kelletik vigyázni, hogy a-* midőn 
a’ teli béli büntetés-eránt a’ dolog magát elöl adgya, akkoron a* 
bűnös : ha érös és egéfséges fzemély léfzen, a’ bűnök mivoltá
hoz képeit leg-felíyebb 24. páltza-ütéflel, az Afzfzonyi állat pedig 
fzinte annyi korbáts tsapáíTal büntettefsék.

Hogy ha pedig a’ vétkes Személy koroflabb, vagy egyébb- 
eránt gyenge erejű volna, az ollyatén áreftommal, és ha a’ fzükség 
és bűnnek mivólta úgy hozná magával, böjtöléflel-is, fzáraz K e
nyér, és víz mellett fanyargattafsék ; arra mind azon-által vigyáz
ván; hogy a’ vétkes Jobbágy faját munkájának el-mulafetásával har
mad Napnál tovább ne tartoztattafsék; ki-vévén azt, ha nagyobb go- 
nofzsági hofzfzabb tömlötzözéft, vagy büntetéft meg-érdemlenek.

§, V. Ha Jobbágy vétke-miatt az Uraság tömlöczére fog vet
tetni , és vasra verettetni, a* vasnak váltságáért (a’ hol ettől járó 
Taxa fzokásban vòlt) nem többet, hanem 15* Krajczárt fizetni 
tartozzék,

§. VT. A’ Jobbágynak ez-után földes Ura engedelme-nélkül 
Irtáfokat tenni munkája bérének el-vefztéfe, ’s a’ károknak vifzfza 
térétéfe-aiatt fzabad nem léfzen ; Ellenben a1 földes Uraság (a1 mint 
fellyebb jelentett) az Irtáfokat nem más kép, hanem az Irtoknak 
Munkája bérét a* Vármegye igazságos el-végzéfe, és Limitátjója- 
ízerént meg-adván, magához veheti, és kezénél tarthattya.

§. VII. Mivel az Erdőknek gondviíeléfe, és neveléíb az Ura- 
ságot illeti, femmi Jobbágynak eleven fákat, fém kertölni való 
vefzfzöket, fém pedig abrantsnak-való fzálokat, vagy Szőlő karó
kat az Uraság különös engedelme-nélkül vágni, és az illyeténeket 
más Határban által vinni, és el-adni, következendö-képpen a* 
Fával kereskedni fzabad nem léfzen.

§.VIII. Mi illeti pedig büntetését azon Jobbágyoknak, a1 kik 
az Erdőt rontyák, és a’ Fákat nyelik, azok a1 kárnak meg-térétésén- 
kivül harmad Napi gyalog munkának végben vételére büntettefle- 
nek. Ha pedig ezen büntetéíTel-is az Erdőnek rontásától el-nem ál
lanának , akkoron a’ Vármegye-béli Magiftratusnak Hatalmával az

illyetén
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illyetén Jobbágyok tovább büntetteífenek, ’s az Uraságnak áz-erán 
fegétség adattafsék, hogy azok nagyobb vétkeknek mivoltához ké
peit, mátoknak példájára-is keményen buntetödgyenek.

§. IX. Hufzon négy pálcza büntetés-alatt tíltatik, hogy a’ 
Jobbágyok magok-között fern Pénzt, fém más egyébb Terméft 
öfzve ne fzedgyenek, vagy a’ mint fzoktákmondani, minden-féle 
colle&a tiltva léfzen.

§. X. A ’ Sörtvéléseknek az Erdőben tsalárdsággal-való bé- 
hajtáfa, há azok a* tilalmas Érdoben találtatnak , büntetésül & 
limitált Makk-bért duplán fizeífe.

§. XI, Gubatsnak fzedéfe, és Makknak le-veréfe egyedül 
az Uraságot illeífe, és a* Jobbágyoknak Contrabanda, és három 
napi kézi munka büntetés alatt tiltva léfzen, ellenben az Uraság
nak fém fog fzabad lenni a’ Jobbágyokat Roboton-kivül a’ Gu- 
batsoknak ízedésére hajtani*

§. XII. Semmi Parafztnak fegyvert hordozni, és vadáfzó 
ebeket tartani, emlétett három napi kézi Munkák büntetéfe-alatt 
fzabad nem léfzen.

§. XIII» A1 Törvény-áltál ki.fzabott, és fellyebb jelentett 
idön-kivül való kortsmáltatáfa akár minémü Italnak, Contrabanda, 
és három napi kézi munka büntetés-alatt annyifzor , a’ mennyifzei* 
meg-tiltatik ; mind azon által azon Helyekben, a’ hol fzölö-he- 
gyek vannak, a’ Jobbágyok az Uraság Földgyén termett magok 
borát, az Uraság kortsmájának idöje-alatt-is magokfzükségére bé-· 
vinni, és meg-innya fzabad léfzen.

XIV. Ha a’ robotra hivattatott Parafzt röftségbol, vagy 
más vétkes okból meg-nem jelenik, tizenkét pálczával büntettefsék.

§. XV. Ha valaki az Uraság Méfzár-fzékének rövidségével 
íl Vidékí-Helységekböl, hull: be-vinni, vagy maga Pénzért hűit 
vágni méréfzlene, az ollyatén Contrabandán kívül annyifzor, a* 
mennyifzer, harmad napi kézi munkával büntettefsék.

§♦  XVI.



§. XVI. Az meg-hólt Jobbágyoknak özvegyi az Uladislaus y d,k 
Decretamának 2 i dik Articulusnak rendeléséhez magokat alkalmaz
ta fsak, az az ha máshoz férhez mennek-is, az földes Uraknak En- 
gedelme nélkül az Házból el-ne meheíiének : külömben az Javai 
földes Uraiknak fzabad rendeléfe alá vettetödnek.

§* XVII. Földes Uraságnak Híre, ’s Tudománya - nélkül az 
Község maga Nevére Pénzt költsön fel-venni ne merjen*

§. XVIII. Jövevények az Uraság Híre nélkül bé ne vételiének, 
e’ mellett minden Ház-helyhez tartozandó Fundosoknak el.adáfi, 
vételig tserei, és Teftamentom-béli hagyományok az földes Urnák 
hire nélkül arra fordított Pénznek el-vefztéfe-alatt meg*tiltatnak. 
Azon Történetekben mind azon-által, mellyekben az Jobbágyoknak 
Torvény-fzerént az el-adás ízabadságokban vagyon, azt ugyan az 
Uraság hírével ,’s tudományával tselekedgyék, mind azon által a' 
jelentésután az Uraság engedelme nélkül-is el adhafáák.

JKXI*MNCZMJD1 K  JP'KJN CXO M
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Azokról,  mellyek az belső Rend-tartáft illetik.

§. I. A’ Bírói hivatalra az Uraság hármot nevezzen, kik köz* 
zül az Község edgyet az Uraság Tifztének jelen-létében fzabadon 
válafzfzon ; az Uraság mind azon-által az válafztottat rofz vifelé- 
sére nézve le-teheílé} ’s meg-is büntetheíTe, a’ le-tett Biró helyett 
pedig más rendeltefsék meg-irtt mód-fzerént. Ellenben az Notá- 
i-iuft, és Eskütteket az Község maga földes Ura nélkül válafzt, és 
el-is botsáthattya.

§. II. A ’ Bírák pedig az Uraságnak ne talántán téendö fzolgá- 
latokért, avagy akár minémü más okért Portió béli adozáftól men
tek ne légyének.

§> Hí,
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§. III. Helyes, és fzükségesnek találtatik , hogy a' végre, 
hogy a’ Portiénak Jobbágyok közt léendö ki-ofztáfa a’ Vármegyé
nek feltett módgya-fzerént igazságoífan, és minden tsalárdság nél
kül véghez mennyen, az földes Ur vigyázzon, és az Helység Bi- 
rájátóí (de Jobbágyoknak minden terhe nélkül) erről fzámat 
vegyen.

§. ÍV, Ha pedig aZ földes Uraság moft jelentett fzám adásnak 
vételét el-mulatná , ezen Uraság fogyatkozását Vármegye Magi- 
ftrátuífa helyre hozni fogja.

§.V. A1 ki-ofztott Portiónak mind azon-által, befzedéfe, 
és a’ Vármegye Cafsájában való bé-fzolgáltatáfa, tsak egyedül az 
Helységnek Községénél, és Faluk Birájánál marádgyon, annak oká
ért, az Vármegye vigyázáflal légyen, hogy ebben az Uraságok, ’s 
azoknak Tifztyei magokat ne avafsak.

VI» A* meíly adozáíokra az Jobbágyok ezen Urbáriumnak 
rende*fzerént a1 földes Uraknak k.ötelefek, azokat annak időiben az 
Uraságnak meg-adni tartoznak ; úgy, hogy ha ezekben hátra ma
radók lennének, Execu$io mellett-is mind azoknak, mellyek a1 föl
des Urnák járandók, meg-adására kinfzeritteíTenek ; kovetkezendö- 
képpen e’ végre rendelendő Executoroknak Executio-béli Garas Na- 
pon-ként az adós Jobbágyok által olly móddal adattafsékj hogy e1 
béli Executio Garas, tsak azoknak, a-1 kik a’ valóságos Reílantiá- 
nak Executiojára, nem pedig, a’ kik más egyébb Uraság-béli dol
gokban az Helységekre ki-küldetteknek, az adós, avagy Reftan- 
tiarius Jobbágyok által fízettefsék.

§. VII. Hogy azo k , a’ kik valami módon Sérelmet fzenved- 
nek, az Igazságnak gyors fzolgáltatáfa által fegétséget vegyenek, 
arra való nézve: ha az Panafzok egy Uraság-béli Jobbágyok, és 
’Zsellérek között vannak, tehát a’ panafzlók a* földes Uraknál, 
avagy azok Tifztyeinél Igazságot, Vannak fzolgáltatását kerefsék; 
ha pedig azoknak az Uraság Tiíztyei-által valami Sérelmek, és 
károk történt volna, akkoron az földes Úrhoz folyamodgyanak : 
ennél pedig minden történetre elég-tételt nem vévén, az Várme
gyénél magokat jelentsék.

Azon
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Azon efetre mind azon-által, ha a’ jobbágyoknak panafzl 
Önnön magát a’ földes Urat illetnék, ’s ehez folyamodván panafzik- 
ról emlétett földes Ur Igazságot nem tenne, olíyankor az Jobbá
gyok egyeneflen az Vármegyéhez folyamodgyanak,

§. VIII, Azon földes Ur, úgy annak Tifztyebis, a* kik a’ Job
bágyokat az Vármegyénél, vagy más föllebb-való Helyeknél tett 
jelentéfek, és Inftantiájok miatt meg-büntetik, fzintén úgy, vaia* 
mint az Jobbágyokkal kegyetlenül bánók, itélteíTenek.




