
Nemes Àbàùj Vármegye 1810-dik Esztendő
ben 5 Karátsony Hőlnapnak í-sö Napján > Szabad Királyi 
Kassa Vátossában tartott Köz-Gyüllése alkalmatosságával el
fogadván azon Tzikkelyeket ? mellyeket Nemes Zabólch 
Vármegye a* Tselédek4 fogadásában s tartásában tapasztalt 
víszsza ̂  éléseknek r fogyatkozásoknak orvoslására meg^hatá* 
rozott; azokat szoros meg-tartás végett e9 következendő
Foglalatban közönségessé tészi, úgymint:

<- * , ■.

i-szőr : S e m  Férfi sem Fejér Tsélédeket, égész Esztendőnél kevesebb időre nem szabad 

fogadni.

elszór : A ’ Tseléd -  fogadásnak ideje , közönségesen az egész Megyére nézve , Ujj -  Esz« 
tendőre határoztatik ; azon hozzá-tétellel , hogy a’ melly helyeken eddig Szent- 
György napkor szokták a’ Tselédet fogadni, o tt-is  a’ következő S ze n t-G yö rg y  
napkor tsak Újj-Esztendeig fogadódjanak a’ Tselédek —-  következésképpen ez & 
Rendelés, a’ leg-elébb következő Újj-Esztendőben tellyesíttessem —

3- szor: Ki-vétetnek mindazonáltal a’ Mezei Pásztorok, a’ kikre nézve az eddig szokásban
lévő Fogadásnak idejét meg-lehet tartani.

4- szer: Sem a’ Falubéli Tselédet, a’ nélkül hogy az elébbéni Gazdájától a* meg-fogadha-
tásra Bizonysága légyen, sem idegent azon helyrül hozott Passus nélkül, a’ hol 
közelébb lakott, meg-fogadni szabad nem lészen. —  Mellyre nézve5

5 - ször : A ’ helybéli Tseléd, Ujj-Esztendő előtt épen hat héttel, vagy ham arébb-is köte«
les lészen magát a’ Gazdájának jelenteni az iránt; ha más Esztendőre m eg-m a-  
rad-é nálla ? vagy nem, külömben azon Jelentésnek el-múlasztásával, azt a’ kö
telességet vonja m agára, hogy a következendő Esztendőre való szolgálatjára 
azon Gazdának szoríttathatik;

6- szor: Ezen Jelentés után egy hét alatt köteles lészen a’ Gazda-is, há a* Tseléd nála
maradni nem akarna, arról néki Levelet adni, hogy máshoz bé-állhat; m ellyel, 
ha a Gazda tselekedni nem akarna, elég lészen a’ Tselédnek azon egy hétnek 
el-múlásával a’ szolgálatjának fel-mondását a’ Bírák előtt jelenteni, ’s e’ meg
lévőn, azontúl másuvá b e-á lh a t, ha szinte a’ Gazdája Levelet nem adna-is  
néki. —  Ellenben :

7-szer :



7'-sZer:: Ha a' Gazda a* Tselédet más Esztendőre meg-tartani nem akarná, akkor-is, mi-* 
kor ez szolgálatiával kínálkozik, köteles leszen a’ Gazda azt vagy mindjárt ak
kor^ mikor magát a szolgálattá ajánlya, vagy le g -fe lly e b b  Új) -  Esztendő előtt 
öt hetekkel, a Tselédnek meg-mondani, és a’ szabad meg -  fogadhatásról való 
Levelet néki ki-adni.

8-szor: A ’ Tselédnek mikor meg -  fogadódik ; a’ Gonvéntiójá Irásbá ki -  adattassön, és
minden Fizetés időről időre, reá fel-jegyeztessen ; hozzá-tévén á z t , hogy a’ sze- 
gődés alkalmatosságával, sem az Tselédnek, ha az N őtelen, Vetést kívánni* 
sem pedig a’ Gazdának aztat ígérni * az ezen Rendeléseket áltál-hágók ellen ; az 
utolsó Tzikkelyben foglalt büntetés alatt tellyességgel szabad ne légyen.

’ó-szeri Ha a’ Tseléd^frzetéSe* a Coriventiójára annak rendi szerint féWéveri jeg yezv e ; ez 
a’ ki-szabott Bérnél többet kérne a’ Gazdájától, és ez, ázon alkalmatossággal 
tudtára ad ja , hogy már a’ Fizetése k i-a d ó d v á n , azt jövö Esztendőbéli szolgá
la ta  fejébe adja ; akkor nem kötelezheti a’ Gazdát arra; ha szinte Ujj -  Esztendő 

előtt hat hetekkel a’ szolgálatát fel -m ondaná-is, hogy a’ masuvá váló álhatásra 
néki Levelet adjon ; sőt inkább tartozik [azon Esztendőre-is szolgálatában ma
radni â’ Gazdájának; ha tsák azon alkalmatossággal, a’ midőn a’ szolgalatjáról 
ie-mond ; az előre ki-szedett pénzt-is le nem tészi a’ Gazdájának.

lo-szér: Meg-nem engedtetik ; hogy a’ szolgálatra alkalmatos Férfiak és Fejér-személyek 
szolgálat nélkül légyen ek , minthogy a' Tolvajságoknak el-szaporódása nagy 

részben az illyen személyeknék korhelységékből vészi eredetét. —  Mellyre nézve

ìl-sz e r: Sem azokat a’ Személyeket a’ kik elébb szolgálták, sem azokat á’ kik nem szol
gáltak u gyan , de a’ szolgálatra alkalmatosok, senki Lakó -  képen, ha tsak a’ 
szolgálatból való el-eresztetéséről adott Levél m ellett, azon F ö ld e s -Ú r tó l-is  a” 
kinek Földjére akar menni, engedelmé nem lészen, bé-nem fogadja.

iá-szer : Ha pedig ézek mellett fogadtatnának -  is bé az illyen szolgálátra alkalmatos Em
berek, és az illyen állapotokban tsupán két kézi niünkájokrá támaszkódván, 
semmivel a’ mitől adózzanak nem bírnának, a Dicátióban a -Fejektől a Coló- 
nusokkal egyformán terhelődjenek;

135-szór' Ha az ollyan szegény sorsú Embereknek , a’ kiknek semmi Gazdaságok nintsen, 
számosabb gyermekeik volnának; a kik szolgálni ném akarnának, azok a Hely
béli Bírák által, a Faluban szokásba való Bérért váló Szolgálatra szoríttassanak.

14- szer : Sem a már elegendő Bizonyság mellett még-fogadott T seléd et, másnak m e g-fo 
gadni; sem az egyszer bé-állott Tselédnek másuvá állani nem szabád.

15- ször: Minden Tseléd a’ maga Ruháját ’s Ládáját, ha az Gazda kívánnya; nála tartsa,
és azt sem Atyafijánál sem másutt tártani szabad nem lészen.

16- szor: Tselédtől semmit a’ Gázdája híré nélkül meg-venni, annyivál inkább Italért által
venni ném szabad, külömben a’ ki ez ellen v é t, mint. Ór-gazda ügy fog bün
tető dni.

iV-szer : A  ki a Tselédnek alkalmatosságot ád az el-szőkésre, vagy annak helyt ád és 

lappangtatja ; úgy a ki más Tselédjét szolgálatának fele -  idejében el -tsa lly a ,  
va gy  meg -  fogadja, az a’ meg-sértett Félnek panaszára, a* Gazda kárának’s 
költségének meg-fordításán kivül meg-is bűntétődik.

18-szor :



18-  szor ; A z idejének ki-tőltése előtt él-szökött Tselédet a* Gardája jelentésere a' Szolga«

Bíró Urak nem várván a’ Nemes Vármegye rendelésétől mindjárt fogattassák-el, 
és 24 páltza ütésekkel m eg-büntetvén annyiszor a’ mennyiszer adják viszsza a5 
Gazdájának ; ha pedig azt szolgálni nem akarná, küldjék á’ Tömlötzbe. így 
tselekedjenek az ollyan Tsele'ddel-is, a’ melly a bé-szégödé$ után az fel-vállaltt 

Szolgálatnak hely ere annak idejébe élő álláni, akár az élébbéni szolgálattya He
lyen való meg -  maradása tékintetibül, akár pedig egyébb színlett okok miatt 
nem akarna.

19- szer: Valahol ezen Tzikkclyékbe Gazdáról és Tselédről szó vágyon , áz ügy érte*

todik: hogy Gazda és Gazda-Aszszony, Szolga és Szodgálló, mindnyájan kö* 
teleztetnek az ott lévő Rendeléseknek meg-tartásárá. —

ao-szor : ÍLzén Rendelések ellen a’ kik járnának, azok minden esetben há Nemesek 2,4 RÍk 
forintokkal, ha Parasztok, 24 páltza ütésekkel büntettessenek. —

»

Kiült a* fe lije  bb ki-tett Helyen, Napon 
és Esztendőben,,
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