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A , miolta fegyelmede' kpynvnekmég forditáfát figrgdL 
* mazjattya, tdlálkozjaknémellyel^ fa^azjmondatta^ 

hooy ez^> Adágyar Orfagi Törvénye^ folyafirolnjalo dolog 
lémen, itmi {őzj&n^, Jem ereje, Jem h.áfna nem aiolna-. 
^Mely mondatfái, egy elbjibr tttte^ugya ruatami l(éfedelmet 
nékem a'meg. fordításban; mind azáltal, látván a'dolgot 
kfilómben lenni, hozjjfogéig és egyfer-máfor dolgaim kö
zjótmeg- fordítani : ^Mertnoha nern egyayez^ts mindenben 
avala' Per folydjfal, mellyelmifoktúnkflni; mindazáltal 
nem-ukklumbőz^igenjok^l- sőt olyfép rovid magyaráz_at~ 
tal-~ualo Tanufigokat fog/almagaba-, mind a' Tripartitom-
boí,mellyeími isélkn^, trínnda' Gencralc T)ecretombol, .}'•« 
mind periig at_Egrm ?azj és Polgári Törvényedből-, is, hogy a~ 
j^fr^r, a' Torvény dolgainakjfmérctirchaf nos elő-menetelt 
•vehett• maganaky>hafáfábol, levált keppen hogyha, a." de-* 
rel^isb EzJtőzpfyíe^, mellyenen á'Törvény dolgai forognak^ 
fejtegető ALigyarádatitforgalmatofon meg-olvajja, és jol 
tfíéberuéjSi. thncl^ felette- a'mmémo d'dgöl^ a' Tt ipart i-
tomban imitamot '"vagynakjrva, az$kjtt igenfép<mod<rya-

vaf való 



Elol-járo fovid Írás 

"•Z£é-

rp$l njtíío rendbe foglaltattak* mert a' Türvényeknekjs Per* 
lekedsfekne'k^ első fondameni^mán, p.gymim^z^Mezeteiiés' 
"B^á-hivatalon kezdvén-eh d Törvényes éfye^é és Kertje-
teliben forgó d&lgol^nal^jMagyarázatit, igyevefeti folyó reri.. 
deLfíjnte a' végső és rneg-h^LtarozjttJentencí^íg ty\(^\ és a* 
Per folyásban L,évc> minden Törvénybeli örvojfagókat-, és' 
mindenfijtkségés dolgodat, termejietes mi vőltokl-oz^illv~-fij-' 
tege tejekéies magyarázatukéit olyképpen terje/zjÍJ?emei' 
leiben, h&gy keyés fárat s ággal akár k'i -ishajjnofén tanulhat\ 
belHí&> E>* kafzjme mi kazj&nkj autíicntir^/í méltojagd 
nints-is arra, hogy K^yezftire nézjté-, a" Perlekedésben va'-' 
lantitáüithatnánl^avagf erotlemthctné?i\etohoz.aJa'X)'al% 
tsa^agyj^hafzontaUnne^ei reá_ne1nragay?tbattmk^ meri 
haaz,. Ö^^aesEtofegek*;e fifyat, ^valaki •> mellyé^ <?' 
könyvbe foglaltattak)^ aZpk^t Igajfagánakjzltalmára heL 

ycjvu al^ki$ztattyatkf}nny£'éjiébe njéfi, hogy a' Tőrvény 
dolgainak/lőmozjlita/ara, azp^na^minderejeks- w^dpe^-
nig hapnok. ,yagyon,_ 

KitUmoJi nem akarván többetf állanom: T^oyid/egne^ &*-
káért"y a'minémií, alkalmatoffággaJ'engem kegyelmed enneJ^ 
meg fordítására kertz njolf-, láf~ván, tudni-illik, kegyel
med, az^elotte forgójáig rend-béli ügyeknek^ kinjált-képpen 
a'fo&e jara Fíalalos kerejeteknekbajos el-tgazpdájat, és hogy 
mindazpknal^i/méretire és el~igazjtafára~is e\Kony"v néni 

KA3 VoltíS 



EíoLjaro roviá Irá* 

fyolna hajiont-ahm X tudván azt-h kegyelmed* mgya" T)e~-
ák nyelvben fintsen mindeneknél^ annyira <~ualo Tudomá
nyok, hagy aft akadály-nél{&l érthetnék} mivel láttyu^. 
aft is, hogy meg a' Torvény dolgaifmk. ^i-f&lgakatasara.is 
ollyakat ela-vétet néhaa?ketelenség-, kík.ax Deakhoz^avagy 
kfvefet, avagy ugyan Jemmit fem értene^ ó'zskre kf'pef 9 

mondám, akarván kegy elmed meg-fordíttatását-, lm, Ifién 
áldomásából, immár kefén t/agyon: ugy remelkm, ha egye-
bennem-is, azj>k>a' kiknel^keivek^értfordíttatott, ugy 
mint a' T>eáktalanokj kedTteJen lattyák,és leg-alab a'í& 
igyekezetet jo nevén fogják^ njenni. Blttjje IJienjo egéjfégbert 
kegyelmedet fokáig. lrtam'V'áradgyán, Szjnt^Th/lej? és Jé 
ké<tb zApafialoknapjani i6qy. e/zjendobem. 

Kegyelmednek fzeretettel fzolgai 

%Á SÜL 0*N'l' J ANO d 

f' «* • 1 v síi- / 
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Az Olvaíok, hol-mi dolgokról Tudo-
íitcatnak. 

\JÍ ívetnémellyekdkarmiben-ts dk,időzniéspatvaroskodnifzoktahi 
•*-'-*^azoká. ért némely dolgokról AZ Óhajokat rövideden tudojítatii a-
karám. Eiofzor-is: A' Törvény Dolgaiban forgó minden napi Deák 
"Tctmiaufökat, meílyekkelméga' Deáktalan Perlekedő ko7 rendisek-
gyeflegfzókot éí»i, én elöfzőr fordít atlantd hagytam vala s hanem mi
dén mar a nyomtat tatáfához, akarnék kezdeni, némellyek ugy java/Iák 
s-tanátslák-ts, hogy a menyire lehetne, azokat- is fordítanám meg, és 
egéfzlen M&gyarulbotsáitanáw*ki; mellyet mégis tselekedém, a me
nyire lehete. Kihez-képej},én az Olva/okat fzeretettélkérem, efféle 
"Tctminuföknakmeg-fordttáfárol, kivált képpen azokról, a kikkeled-
dég a' mi nyelvűnkén ne éltek, első tekintettel ne tegyenek mindgyárt i-
tiletet, mert egyéb uránt, meg. fognak tsalatiozm benne." Példának 9. 
káért, im-ez három Törvényes Tenrur.u/ú£, Inh>bitio> Prohi -

. bitio, Ptohibira, tsak nt m égy értelembe fzoktak vétettni, fit még a' 
Deákban-is fokak egybe 7av4rják, és-va-gy mind egy- ért, vagy egyiket a' 
mafi-K- ét tfzokták tenni \ noha az. ú nyilván vagyon, hogy & rntnéné 
dolgok azokal jtgyeztetnek, arra nézDe fókát külbmhűznek egy máftol, 
.Az oká - éri, a z 1 a h 1 b u \ot néhol 'Y ;;X\I,-.ZX*XG snékolv\{zz-té.x\\h Tifet 

jr lomnak irtam;azért-, mert ti Reámmjóvetiles Sentenciát tarto&tat-
tya-mee- és BiHy^Ujbe vif^téttu. Á Pr<-.hKrinor, /WEl-rilfás-
nak : s /'íc/incg- tilsainak tettem, mtxl, AZ általa Ptrefek, a' Hűl le. 
tételtől' FÁ-Tütatnak, ho>>y azt le ne tegyék-, avA((y a' kbz vallattatájiol 
Tdititnak-meg, hogy abban el ne járjanak. A Prohibi^jglf" feni£ 
Ben-ri!rá:hak fordítottam, mert aval a' Sentenciát tiltyák ben a' Bire 
kezénél, hogy azt ki ne írják, a vagy, ki ne adgyák. Egyéb hafinlo Tőr-, 
vényes T'eiminufokrelha fnh gmdolstban kel-lenni, és nem kel mind
gyárt vak- merő ittlétet tennifilhlh- í mint tsak a muli Gyűlés alatt.is , 
midóp / kÓTiyveshé' n\otr.ittnák-t Egynek, eisl belé tekintettel, a j u s 4. 

kadvin-
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hdvanfeme eleibe, azt vitáid, hogy a Juft Igáinak, avagy Törvény
nek nem jel fordítottam-, váltig kérdezem tólle, mint kellet volna más
képpen fordítani, de femmitnem tuda mondani, hanem tsakime^eáma. 
z*, s-a7 után beléhagyd: Mert ugyan-is, nem tudó, ki volna oly tudat. 
lan, a ki ne látná, hogy akar azt, a' mit a' Jus jelent, s akar azt, a' hon
itat eredetet véfzen, meg.razogattyukr mindenikre neTue Igaznak &-
vagy Torvénynek kelmondanunk:holot, ha azt fzoktukjüfnak mon
dani, á'mire avagy az l(len, avagy a'' Terméf/et, avagy az Emberek 
köteleznek, nyílva u-gy-ü Igaznak avagy Torvénj'nek kel monda
nunk, Hapewgk Juítitia, ti mint némellyekakarják , hozzák ki; ki 
nem láttya, hogy annál inkáb Igaznak if/Zf/^ mondanunk'í Hogy ha 
Végtére, á Supino verbi Jubeo, quod eíl Juüum, véfzen erededett, 
el-fzakafztván onnat imez utolfofyllabát, Su rn, úgyis hagyományból 
ésparantsolatbolállo Torvénynek méltán nevezhettyúk &c. Továb
bá; Noha, a Fordításban azo igyekeztem, hogy a Deáknak értelmét hí. 
ven és igazán meg-magyarázzam; mindazáltal, ném r apa fkot tam 
fellyefféggel a Botéhoz ugy, kivált-képpen a nagy Periodufokban, 
hogy igirMÍ£ÍI£J!' me^lt maradtam volna; mert az ugyan nem-ülthe,. 
tett, és ha valami réfzben lehetet válna-ü, annak a Magyar fzok__csi-_ 
^ázásával kellet volna lenni, kimiat a' /zoliásnak modgya meg repe
dezvén, igen homálya fon ésdarabofon efett volna; hanem a' Beáknak 
értelme mellet meg- maradván, a' Magyarját, a' menyire lehetet folytá
ba Í tfztettem, és ugy igyekeztem ejteni, ahol az értelme engette, mint 
hanem Deákból fordíttatott, hanem elbfzor-is Magyarul írattatott 
volna. Utollyára; Cselédes foglalatoffágim, és iflennek Peftis által 
való látogat áfa, s-egyéb minden napi akadályok, nem engedek ugy vin-
nem végbe, a' mint fel-tett fhtndékom vala; mindaz által, ez után-
'is ifién életemet adván, a munkától nem kimilUm magamat, tsak ért? 
heffem a kbzbnfégesjonak hafnára lennifáratfágomat. Ezek útan, & 
kegyes Olüafot, J/lennek ajánlom; kinek kegyesgondvifeléfe légyen minr 
deneken, Amens. Váradgyán, Maros s-Sebes vize kb'nlévbhá^am. 
§U,S^me^íTáláláfana^an.i6f7.eftendh}}eru, KÍ&0«Í ^m. • 
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Nemes Magyar. Orfzágnak, és honi artoz® 
Rcízeknck 

TV-RFFJNT FOLYÁSÁRÓL. 

• ELSŐ R É S Z . 
Az ágyról, avagy a* Keseíctrol KSÜ*. 

h Kérdés.- • 
tMttsoda az ügy, avagy £ Kére fett • 

bonnatmondatik; és hiniféUÍ'f 

A " Pliiíoíbphuíbkra. hagyván a* 'Cáit/a-kmk Ki
vált tulajdon .vtígáláíárj. - és félre tevén ama két i 
rendbeli dgyeknek Nemek-k* raellyck régen™ 

tena" feéfyes birodalmú Romaiaknál, kivikképpenzz\ 
ékes ízollásnaks- Deák nyelvnek fejedelménél Cicero* 
nal, felette kedvelek és virágzó álíapatban voltak? egy-
gyíkét tudni-Ühk arKi~mMatű,avagyiMeg-?nagyarJz? ̂ ~ J^J^',* 
gyet„ mcllyel,a* jol viíclt dolgokat ízokák volc ki-muto."̂ "̂ *"****̂ " 
gatniés meg ditsirni?mafikora* Tana£s^ozp^yet»mdy.S*f^tm'! 

ben a'kővetkező-dolgokról'ranárskoztakés'végeztek; 
félre tévén, mondám ezeket is? tsak fzintea' harmádi* 
kot, úgymint a' TSnv^w-^rr, mely a'külső pőrleke-cmA um<-
défekben ál ,• az az,m óraiunkban az egyet annyéban vé-."*** 

' ízük czéloh a*'menyiben-.az égy, a'-Pősérts-csa2 Tőr, 
yéaycsSzékeöíbrgo VetekedéfcEt. csKcreíctéít vétetifc. 

. ""' A;' Méhm 
- • ^ • > '<; . 4 . 



R.oV I D.l G-AZ G Á T A S 
Meílyet hogy ha minden Agakra az o neme fzerént, eL-

' MK^akarizüíztani •, Az ügynek EzJ$zé'i 0^4, a'.miből tudni. 
• ^ . ^ i l ' i k a z úgy avagy Por indul és támad, nem egyéb, ha nem* 

• minden alfele rselckeclec > mellyel akárki .mail íztmélyé- . 
hen, marhájában avigyjovatban ineg-bánt, és mégha-
boritt. Es ez,kér-képpen vétetik. Tulajdonultudni-iihkg-.• 
midőn afféle bántodás volta-képpen való tselekedcttel^ 
niégycn véghbe a'mint az ero hatalmak' dolgaiban ko, • 
zoniégeíen ízokott lenni. Es Nem mUjdonuLxxwáon va
laki áftélét valofá<?os tselekedettel nem mivel ugyan, ha-
aem.tsakaizt tanya és tagadgya.el, a? mi máié-. Minek; 
okáért íllyeten bofzut tévén, mint egy tselekedni Lr.ta-
tik, a'miképpen az Adoíságoknak, kóítsőnóknek, Le-
tot marháknak, és íel-ofztot s-má(ra maradottjoknaLeL 
tanáijtlaaíiJ^il-éjü^ Mind-az-áltaí a' kózoníé-
gesb minden napi értelemre nézve, eíztis tselekedetnek 

^^~: ízokták nevezni. Szerző ofa az. %gynek.> a' pórlc-
,25^^-"kedő felek; Úgymint az Al-peres-, a'ki más í^aísága ellen 
^ * tselckédett valamit. Es z' Fel-peres Mi az oígaíságát Tor

vénnyel és igaz utón kcrcli. Továbbáaz ügynek maga 
CIUÍ:-, %.. FormájÁkan anjagy termeteben lé~oí o^a, oanon maga a' 

Torvény, mely avagy írásba vagyon foglalvajavagy régi 
fzokás áital vétetett- bé, és mclync^es^dii^j^n^kc^ki-
nejs kinek azo ísa^jag^^rejm^mint hogy ugyan arra-
is, kel nézipTrainden porlekcdéíhck, éé abba kel m.cgh át-



mZ'fi'GYR o L,PoRRo'L,KER£S ;ETR o'L r 

-kőzni mint bizonyos határozó czélba. Innét vagyon J 1 ^ ^ * 
hogy a' Biro-is, ki a' pőrnek iliyen Törvénnyel fzakafz- 4n4,ey^, 
íya veget, ide tartozikinkállvnogyíema'Szjertp-o^hazj 
mivel CicetonaJ^ értelmé fzerént, a' Tifzt"(avagy, mely 
annyit téfzem a'Biro) nyelves törvénynek hivattatik. 
Utollyára.ezen ügynek, Pegfh-ofyt, az onnőnmaga vé-íniiú«Bfe. 
ge, a'.mely végre indíttatik minden efféle Pár és ííere-
fetj hogy, uidni-illik, kinek kinek, az mi ové, n^tegad-
gyuk, íenkinek ne ártsunk,.hanem mindenekké! igazán 
és békefségefen éílyunk. Annak-okáért-ebben az értele-
ben nem egyéb a^u^gy, hanem minden afféle dologh.ki /3tfSl 4, 
m'ut egyinkaz maiinkat pőrbe fogja,akár Ioízághlé, .. -_ 
gyen az,..s.akár ingo vagy ingatlan-marhák; akár-nyelv O-• J 

,aital v-alo tselckedet- Mondhatod ezt, a*történt dolgok A , . , ^ 
meg. jclcnteféneki B-cfeleléínek; Feleletnek; Panaíznak. .J 
:M^cJJ£^ietJbo_ízu_tétel_elo fzámláláfának. Mcllyet noha • 
.a' Dcáknclvfzcríntnérnclíyek^'Cí/^jnémclIyck^^Cíí^-
fándo akarnák ki. hozni; minepdtaí az mi'nyelvűnk-fo-
Jyáía fzerént zz&gy, az űgyűl s_okui vetéílóí mondatta-
tikVhogy tudni-iiük ágyul vagy okul vét valamit, az az, 
megh niutattya,mi okbokkelietet-á' pői lékedéire cs tor-
vény kéréfireindittatn-i a' panáfzlo félnek. Es ez értelem 
fzerént az űgy első ezkőze és eredete az egéfzíverefetnck 
és pőríekedéíhek. Mely midőn a' Szék fzinin elő iránit 
Ikhmky.Kere/etne{mondatik; meddigha'Birákclőt ío-^'m-o 
ifogh /tv/<?*«*•£ ayagy Tövvény-tételnel^ midőn pedig!ii«<Kc> 

A % ofztáti 



4. • R o V I D I G A Z G A T Á S 

ofztán meg- itilik és ki mondgyzkl^axsa^na^av^gy u* 
•gyan TSryehynt^ízoktuk mondani. Kozonfégefen p c 

vfcopingna-digli* afzt tarty ák9hogy az űgy két fele. K8z?Lvafo, mely 
a'dolognak ezkoznélkűl való oka,midon tudni.illik va
laki a* mcgii tiltot dolog éllé oly-képpé cselekedik, hogy 
a'gonofz igyekezet volta-képpen ki-tcezik, és ez tulaj. 

üRcmota don-képpen a'cselekedőnek tulajdoníttatik. TavoLva-. 
•***", l0í mellyet alkalma tofságnakds neveznek, midőn valaki 

tilalmas dolgot cselekedik ugyan,• mindazáltal történik 
„a* melle t valami oly egy éb-is , kire nézve nem fzin te an-

»»»»*C n y^ r a s-nem-is mindenkor köteles z' bőntetéfre 
*" >íMellyetnémellyekJ^^/«és7^rfí'ízí'/il/valoknakmőd-, 

^CV^ ^jP^*_J!^a£an njaJonaJ^ zzt mond^ykk, mely tudva és 
m. «t. J», fzánt-fzándekkal gonofz igyekezetből eíík, és ez a' cse-
t^'ttiu "lekedonekvétkül tulajdoníttatik mindenkor. Történet^ 

-t\<nhi^ fiíféntrvalona^t6\^\ aízt, mely nemfzánt-fzándék-
boí, hanem véletlenül történik; midőn, tudni-illik,vad-
lioz lóvén valaki, embert talál meg-loni,- a'miatncra 
tcílyes-képpen köteleztetik a' bőntetéfre, tartozik minii 
az-áítal valamivel.» s-avalisjo okból, abból tudni-ilhkj, 
mert alkalmatofságot adott aféle halálra. Az-okáért 
liogy haafféle véletlen cfetbo!, a' Nemes ember, nemes 
embert taláf mcg-olnija'nemefnekDiját fizeti-megh: ha 

, penigparafztot, a'parafztnak Diját tefzLíc. Azonkép-
fP ^ P"* azcro-hatalom doleaibann-is, a' Nemes ember, a" 

megveret. 
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meg-verettetfittvagy meg-febhettetctt parafztnak diját 
fizeá-megL Innctízokt'ú.móndmi, Ca%/o,asy azaz, í-5-TLf;L,r; 

e / I /- 1 i / i r t 1 többet. 

tiíckj avagy Torven ttefzek» mely a' Birak refzere való: Í.T«.«*. 
cs Catífer, arisi azaz; torvénykedetibporkkedem, mely -
a* Pcrefeket illeti, midőn eggyik fél a* cselekedetneko-
kát kérdi* a'máíik pedig okáradgya, miért kellet csele
kedni. Kihez képeft helyefen fzoktak irni a' Birak a* Por 
'•fokában; Ceramnohis caufanúbus &. az az,Nékünk tör
vény-tévőknek előttünk. Demint-hogy az űgy avagy 
(meíyfzinteanyit téfzen) az Kerefet avagy Por, a'mi 
fzokáíunkfzerént-is fokképpen vétetik; azokáért hogy 
jobban mindenréfzeibcn meg értheísük»fzükfégefnek 
itiítem, elkövetkező első Kérdéfekben,annak fokrenct. 
••bfili kűiőmbozp állapattyárol fzollanom. }» 

II. Kérdés. '" - '"^m^tAfL 
Eljobhn azért, Hmj felelehet az &gp avagy a Kere-^,^ — ^ ^ 

fet, AZ Ezkőzrevágj Dologntnézve, __ÍÍüc;Sfff.: 
*'miről, tudniillik, indíttatik? "' * »* 
t 

Sok-féíc. Elsőben; 'Dologra w^ s mely mindé féle m í * ^ * 
go s-ingatlan lokrol, és lofzágok áílapatirol vagyon. ** 
Máíocífzon Személyre néz$. Es ez avagy Himlen$^™^*" 

Jégnek\ bélytge, mint némely bizonyos efetekben ,I"T1C''4' 
liolot embernek mindfeje jofzága cí-véfz. Avagy Fo-c^ítú-^ 
h* járó doíogh", a' minémoek azJEo^E^tek, niidoa m^iA 
Valaki eró hatalommait foglalgat, Nemes ember há- l/ö».xa 
zára .m egyen» meg-yen* meg-fcb-heti» meg-fog-

ja avagy míg-. 
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».Tit.4:». ja avagy meg-oli a' Nemes embert, melyben, feje jo« 
fzaga vefztéfén ( mindazáltal váltságos képpen) ma. 

• Emenfeía-rad, az ollyan hatalmaskodó. Avagy Fo váltságot, 
melyben mind fejét jofzágát.meg-válthattya. Avagy 

x.Tit.43. Ct/g&es wétkéig dolga, mely a5
 :Gyiikofokra, 'Egetok-

re, Paráznákra, Lopokra, Egy-ház tolvajlokra, és e-
gyéb gonofz-tévókrc néz,- melyben aféléknck fejek 

,t. TU. is. véfz-el tsak. Avagy Bírságról valo,a* mint a' Szék-torés-
ben, Kőtés.dolgáibá, méltatlá kerefetekbé, és egyéb koz 

,8crris;íiis matadíagokbáízokot lenni. Avagy egyfzerCmind ele-
gyeslcgh, mind Bírságról s-.mind a'.derék dologról vaío 

jsirft.uiis&P'or, a' minemű a' Patvar dolga, melyben ember a' Kcre_ 
JE-calií. 

fett'őlis-ct.marad, s.a'D.knislckel tenni. Avagy 'Nyelv 
^J^a.t~i'ált/ágos így hoíota'Kerefet le-ízál ugya,de ha ak.irja,$* 

fiuafí Fólporoi'viízont fel-álliíhattya, czakhogya' nyclv-vál-
'• tságot'le-kelrcnni. Avagy Hamis h&t dolga* melyben 

^.^.^•mínd Jofzága s-mind tiízteíiége ÍIICÍIJÍ eLmirad. Vi-
í-'Tit' 3°'fzont l^it-htr-neij dolga, A' ParantsoLitöknak való 

tafimi*. cnoredetíenfégért, melyben Dilit, azaz-, két fzáz fo, 
•fiíitotkcllc-tenni, és tifztefségetólis cLefik, s-rut_hir-

?araodsho" n c ^ bennis marad. Lícollyára Tifijefség dolgába járqugy 
melybe a' ki PpritcLvefzti, tifzrefségétól marad-cl,- Jo -
fzágátoincm. Mind ezekről lásd aláb a'. .9. Réfzt. -és z* 
JNagyob Decretumotfol. y$%. 

I l i . Kérdés, 
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Mdfodf&or, hány féle lehet az, űyj, avttgj Por £ Terminu- . j 

fokra í/ézve, melljeken elb fz>okott vétett ni ? j 

Ezis fok fele. Mert vzgyoO&ayara való fere/ée,tudm- I 
illik as közönséges Törvényeknek-fzolgáltatáfa, melykét i 
helyen fzokott lenni: Pofonba, úgymint SzentLukáts ín- I 
népe o.íhvaján, Lipto-vármegyétőJ-fogvaa' Dráváigh. - 1 
Us Eperjeftl Szent Görgy Martir O&á vaján > azonLi-
p.to Varmegyétől fogva, az Erdélyi birodalomig^} Es I 
Lipto vármegycis oda megye Eperjefse.Noha moft Po-art. t+. AB." j 
fonba vonizak, ,a' mint, a-' Pofoni O&avara rendelt"1 l,,S7' 
vármegyék- Laiílromi-bol ki teczik. Jóllehet Nagy-*rt. H-AMT 
Szombatbais-oívaísuk hogy rendelték v-©ltíj Art."7' , 
$9.anni. ijerpi Et.- Art. 4. anni. •t^8i.-Es?<zz-0&a-- } 
vák negyven köz napok alat tártnak, az Innep-ekenkuűl. - | 
Art, 24. Anni 15J3. hem. Art. 4. Anni. 1572. Va~ | 
gyón igen "M^yid' O-ciattas- Póris, mellyct m-ind'a' Termi" __ J 
nufiiak, s-minda* Pörfolyáfnakrővidségiérts^^rw^i^^jSft-í'í j 
viitm-Mik. neveznek: mely közönfégefen' s-gyakortáb i^tP^&M 
Pofonbafzokotlenni. Art. 20. Anni. 1553- Etart. i* 
anni. i ? ? ?„ Jóllehet 1609. efztendöben, tsak a'- Tifza 4 

két felén lévő Vármegyékre-red-cltetctr/»TffrőT/VVásar- j 
naprajElcin pedigh holtováb s_hoI kevesb idcigtártotí} \ 
Úgymint előfzőrhufz napok alat* 3. f/ad. art. z. az ti
tán Harminczkétnap. Art. 20. Anni. J 5 5 3. Ee Art. 1ó"» 
<&wL 1 5.54., Vizkcrefzíől fogya ^uadrageftma-^zút^ 

n*P.Igh 

•y í 
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aapigh. (art; & f.Attnt. i y&$..) Es Kgmmi/cere vafarnap. 
iais ( art. 14. Anni. 1536". ac Art* 13. Anni. 1 5 37.) £9 

pedig a5 Rövid oBava tulajdon-képpcn Locumtmens t i . 
ramat illeti, a' mint az Enchiridjombannis (fii. 13.) va
gyon emlékezel felőle. Felső Magyar Onzághi Vraink 
pedigh,.mivel Pofonba való jöveteleket alkalmatlannak-
iímértek, o Felségét meg-találták ídollcjmgy ha PalatL 
n-ustlram maga helyet ltilő-Meítert, avagy más Bírás . 
botsáttanaKaísára, kéfzek lennének akar eda s-akár más-
közel lévő alkalmatos helyre, afféle rövid párak el-iga*. •'• 
zitására,. reá menni. (Art. z. Anni. 1 y 5 $.) Esnetalam 
eddégh főképpen Báthori András Vram, hozzá tartoJ. 
zokka-Lclis igazítottavolna régeaz odavaloTőrvényc-, 
ket;.mcly mind azáltal, nem oívafsuk hogy fzokás lőtt-' 
volna.- De ha mind a"két helyre rendeltetik, tehát a' Bi-
ro levelének, ezekbenn-ismint fzin te a''többiben, bizo-. 
uyösVármegyékre kel határoztatni.Ha penigh czak Po-
soha, a' mint hogy a''törvényes leveleknek kőzőnségesb -. 
íbíyáfa ízerint-is ot kellene lenni; tehát a" Biro levelének*. 
tsakáltal'yába kel írattatni, minden- vármegyékre való-
határozásnélkűl, ilíycnképpcn. Adfifiemvi.de/icettermi-~ 
ti(tm>uMÍvers4 caufaő'c. az az:. A" mely Tcrminuíra, tu
dni 4llik,Csáfzárőfelségeay.íiii kegyelmes.-Királyunk*. 
minden kérdőre bocsátót rövid dolgoknak, és az u|, 
végezélekfzerént Lscmntmem Vra élőt forgandó min--
<£eu fele ügyeknek ciigaziiÜie rendelte' és lialafztotta 

http://Adfifiemvi.de/icettermi-~
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voltt. Hölotefzt ycddefzedbe, Hogy a' Turoríagok-
roi, Paraiitsolatoknak nem engedcféről, Személy íze-
rént való intés s.kénáláffof, Atyafiak kőfztíévo oízto-
záfokrol, meílyekben, Fegyveres' ellenzjs izokottkő- &Cí?uifl0-
vetkezni i Azonképpen Jegy-ruhároI, - Mcnyep-zói 
ajándékról indult ügyeket és Porokét, s_azokrpl v a l o ^ 
Appclláíiokat, Reád kájLjs, kozőnfégcs fzókás {icJ^fH 
rénteíő véfzik> és cügazittyáJk minden Termimíon•>* f^Lítu 

mint fzmre a'Kérdőre botsátort dolgokat. T h o t - O r - ' ^ * ^ / ^ ' 
fzáf'ban pcditdi kétízer léízen OBa^vtí, Szent Takab 
Apaítaics ViZ-kerefzt 0<J?<rváin Zágrábban. O&ay'pk- /%»j£, 
nak,azlnncpck nyoíczad napjárólmondgyuk, a'nieí.* ' &^mmJ 
Iyen ízoktak kezdetődni, hogy ha az nem Inncp, ha
nem' Tőryénykedü_koz_nap léjcnci. 

Itincg-akarám jelenteni, mivel fokán kételkednek . 
s-kérdezkednek-is felőlié, ímez Czikclt: (Mind a' Mo- /%fí&tfá<jk> 
harsi ycfzcdelcmnek előtte, IHmnali' néhai felleges 
Lajos.Király halála után)a' Rövid OoWákrafzollo Bíró 

• Levelébe, miért ízoktak oda elegyíteni? Kire ez a*felét; 
Hosy, minek uránná a" Aiobatsi m/e/kedelem történek, 
és az ofízágh Királynéikul marada, egyik réízeazÖr-

"'fzágnak János királyhoz ízakadván, máíik Rudőlphus 
Tsáfzármellet maradván* azorfzághfok felé kezdeti; 
vaia haíádozni, és mind innét s-mind anionnat, fok 

JB a. Iwtal-
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hataimaskodáfokr,.. foglalgatifok > s-egyéb croízakkali 
való dolgok torténének. Azoknak- el-oltáfára és ki. 
gy.omíáláíára., függőbe iiagyván ,-az Orfzágh, a' fzoi.-
k.ott O r v a k a t ; i y 27. efztendotol fogva,- .1 5 .y 2-igh \ 
tsak fzinte némely priviíegiomos Rövid végezéfekelí 
élt, huízon.ot cfztendok íorgáfa alatj a'mint rnoít.i$;, 

; " - •_ minden Zenebonában és változatokban . fzokott. 
Tenni. Annak utánna azért Iften tscndesb'Si-bckefégesb •• 

• tll'mti*. l&®1 adván, a' meg- irtt-1 y y 1... cíztendoben, és az után t 
való 1 yty 3-ban el-végezek, hogyannak utánna, afféle •-
hátra marat Porok-is, mellyck azon Mohátsi vcízede- . 

%li '*' lemnek akar előtte s-akar utánna mozdittattakakárpc--
•"!"'' % njghmozdi.tattandok volnának, elegy eslcgelo-vécct- • 

nének* és hogy azon ido aláteL tolt t tizen-ot efztendo-• 
att.4i.sro.s.hat holnap fc• fxáiíiláltarnck Ido-muUsba. Ehczké--

„•- ..,*41, peltncm.kcltsuda.lni, hogy azonCzikeía'ííiro levelébe..' 
",'**' moft-is oda irattatik; hanem fia mégha'Mohatsi.vefze-. 

delem clot mozdult efféle regi meg-irtt Porok immár •" 
veget értek volna, és ahoz képeli kellene ki hadni, hogy/ 
immár annyi ido alar> aző Ciánjaiknak haízontalan oda ; 
elegyitéfével, a'.Biro levele kellete felet ne Lovólkod-• 
nék,s-iinadalmatfefzerzcn-c. Némclíyekpenig,kik as 

Hiftoriákban gyönyörködnek inkáb,hogy fem a' Tőr» 
vpny doIgaiban,a2t tarttyakjiogy azt annak a' fzornyá 

vcízede--

http://peltncm.kcltsuda.lni
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• vefzedclcmnek cmlckczctirc fzofcták oda irni, hogy 
- tudni-illik, mégh á! Torvények dolgaibann-is ollyán 
rettenetes vefzedelemnek-s. b'oízutételnck jövendő 
mcg~tronfoláfárola'haza fiai emlékeznének-megh. 

• Vannak OrfzJghGyklefere •'vato-PSra^ ts, mcüyck'^lfX" 
ssak az OrfzághGyülcfinforognákjEs a z o t e t a z t g é t e ^ ^ ^ 
.Orízágbol, s-hozzá tartozó minden Tartományok- / * • # - ' 
:bol, oda fzokták vinni, ahováa'GyöléílhirdetikJ^W-
...^íviclnjala^-hvannak, mcíiyck Intés által mozdittat-
*ván, Palati n us uram elot •forogrrak, o -fellegére és az o 
.fellege Fi/cti/ara nézendő dolgokról. *Rend-l(t^&l^fv4tokJ^ 3^d'aIt' 
.nak azért mondatnak, hogy minden rend-nélkül, a' 
ifellycb mondott Terminu foknak akár meJíyikén, rncgh 
az Orfzágh Gyöléíinn.is elegyesleg elo-vétetnekj jelle
het néha még azonkűűil-is cto fzokták vciíni, kivált
képpen midőn arról Orfzágh Gyűléfében réíznek vége
zett; E' pedigh tuíajdon-képpen azoFelfégc FijcufdtyA™'"*iá.' 

. illeti a'magvaízakatjofzágoknak kerefetiben,- mofta_ ,,6o'° 
nában nem a° Nemes emberek, hanem'az-urak ellen 
tsak,- avagy az Notara néző dolgokban*, és xuirtic ultifis .1 
Efeiekhenn-ts*, midőiuudni-íílik valaki ellen az orfzágh 

p affélét valamit végez. Holot ezt'jegyezd meg,hogy á" ; 
• 4'zerzodéíekbol avagy végezetekből, és fiávas.attya'fTá-

\vá fo^adás.b.OÍ indult minden ügyeknek .azonképpen '« -
JB.* .keivé- • " ' 
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• •';•'' kclvé.o-ct érnick,'iiiint a'Ma.;'"va.í/.aksííal o ící'e-ere 
•Va.-rit. 7i. fzzlloit foízácok 'dolgainak; kibolki íec2íi;3 'ko?y a5 

maeva-fzakátt Tolzá-jokat a'Nenicílektoí-is azonrő . 
vi'i pőrrcl kcreírék eleimen, mint fzinte az Uraktól , és 

. az ízcrént itiltékcí.is,- mivel ez az Ige (quammcHno) 
vÁioc-aíásncikul bé-faglal mindeneket: loílehet moíl 

>-* - •-* m:mu:r, c•••}' ÍVOÍO.<; Lnc^-e: ncvu bizony ideitől fogva, 
• . ""• tsakiZL>:\:-;'A;^:id..j'-'cr;iu vaio 7>r^//2fc?íol.onizOkaák 

kerewa; tmvei.;/ > Nemes Aízony levén, Kolos janos 
nevű Ca:nának nisp-va. ízakair tV:>-vtbcn,a'Fiíai? ellen, 
a'Rendkűűí vaío "1 őivenrölmer-h menekedett, Pofon-

s5*7
Î '7e»n:l>á az on'/.á^hCV?/í?-rf"//'j- Törvény caTerm^m/íának idein* 

^ " Í R 2 ' Melyben jóllehet munkálkodott ugyan a' JFiícus, hogy 
viízont előbbi folyáíabaalithaíTi., de végbe nem vihet
te: a 'mint ki teczik, az i<rrS-cfztcndőbéli negyven-
hctedik^mw/feí.i-boJ. ' * . 

. y^mz. Általijába njege Ji*ík*ttul le-^toi hgy-is vagyon , 
melynek azon egy helyé s-cgylzcrs-mindízakad vége; 

** midőn . T őíőkíuplicatio által meg találván a'Feje
delmet, oly bizonyos Biro rendeltetik a' dolognak el-
igazitáíára, ki elutazón rendeltth lycncs TermmteCon 
cí-igazodik; Kihezképpcílabba kel maradni őrökké,a' 
mint akkor vége izakad, s-ncm-is botsáttatik továb 

bide " fi ^u^o v* - E z t Deákul Percmftoriamk mondgyuk, azért • 
; •- Jf«7.íf»tD- . . . t , , , , / / . „ mert ' 
í Á.U $lwnMt&rJLi^*L&kticl&k-Kfon S-ntnr&toi. 

• y," ̂ JjytiMt^ ;.r- ;v.' ts.iitf - tfUlh'x. &^,-4*r-. ^#*w . ^ Í . V J Í ^ J Ú 

v "•^",-f*jf_2t£.. , ' • • - • - —— =-•—~ •"*k,,',r ' 
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mert mcíih-óii s-nyakát ízakafztya epren minden 
Törvénybeli orvoííagoknak. Jllycnek az Paranrsoiato-
kon fondálltt minden Pírok: Azonképpen az {P^emp-^f^g^L, 
torta) Lenyomó Idézct.ií. iiíyen, midőn va!aki£l-fog- j.aLlLJ^ 
iairt jóknak erő-fzakkalvalo el-tartáíáért perel, ayagy«j; 
Levélbeli Ip-aflásriak elő- hozáíaért, kivel oly lofzágo-

0 0 J _ o 
kat keres, raellyck avagy hircdeníegnek nótája miat, 
avagy magva. ízakatru', avagy egyébképpen fzállottak 
vcínareája: ezlílyen cíoiognak-isminden haladeknél-
k*ű!j elío be-álíaíbn, tizai-őiodnapra, Bírája eioi vegé
nek kel-fzakad.ni: Es vaíarnincmo tőrvényt a'Biroté-
fzen, abban minden haíadcknclküj Igaz^-teteít-is kel 
fzolgaítatni, íenki Ellen-mondáfával és Tikímávalné 
gondolván. Art. 10. Anni 1 <j 3G. 

Igiretbhl avagy Pe^ez.esb$láüo Por-is vagyon , mi- miSr 
dón a' két-fclPőroíuk valamely dolgon megh egygyez-
nckcs egy akaratból bizonyos kötés aiaí végeznek s-
megh ízerződnek, a' Törvényes ©rvoflagokat avagy 
tcllycílcgpcí ki-rekcíztvén, avagy tsak némeílycket 
hagyván-fen; Es ennek a' fzerént kel végének ízakadni 
a'mint a' kötés és Végczés vagyon./Kózón féges fzo-
val ezt mi Fogót £irale}l5tftrg$ Ph.rncjr_ fzoktuk monda 
ni. Kiről lásd aEi.b4.kerd. a' nyolezadik Réfzbcn., Ide •j ,rj^ 
tartoznak minden fzabad akarat fzerént valq kőtéfek, 'J, 
ésyégezéfek, ő", Matth.art, 17. Bj Aritculu-

http://fzakad.ni
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•*S ĵilií-, Articultffiskere/ctel^ és &gyckj azok, mellyeknckaz 
£Ü5Lt fzerént kel-folyni s-végcknek-is fzakadni, a''mint a-z ' 

Orfzágh, bizonyos nagy okból Articulusba, iratra. Es 
^ & az mindenkora' Rcn^kááJxaiokhoz tayozijk., a' miné-

j ^ - • moeka' BétsiPdaJicati@ha.nfck{cn voltak eLvégezve: 
a'mint azon hcly.cn,.az Jizcnkettodik Artictt/usbaa 
megfújathatod. 

^ra^f1 .UtQÜyára vagyonTifzjejjéghe~jám ugyJs, melynek 
:.egycdül a' mi Törvényünkben lévő minden.Porok ko-
zot, kivált tulajdon magános folyáfa vagyon ,• és azt, a" 
mi bodogh emlékezetű Eleink.., (tsud.ára méltó) mely 
nagy fzorgalmatoííaggal tcrjeíztctték mindenek elei
be, és.irásba-is.j,iatt.ák,.a' nagyob Peccetonmak 7 3 8L 
Jevclén. 

IV. Kérdés. 
íVitsoda-a F/fats; Fsa" Fifsns Pőréinek, /stvggj 
& Rend- Mfufirge Fi/cm dolgaimk minémb tulaj, 

don'{Ági Fannak? 
'Mivel fellyeb as Ff/m/rol ion emlékezet., .és fo'kan 

.kételkednek s-akadoznakrajta,az a' név valamely bizo
nyos ízeméig jegyezc, avagy valamit egyebet. Azo-

• káért illendőnek alítom,* rövideden megli mondgyam* 
,-mi légyen a' Fifcus> honnarvott eredetett, és clfóbben-
i,s.kikeltenek légyen v.élc. Régen ten azért a' Romaiak 

a'fejedelem 

http://hcly.cn
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a'fejedelem pénzét hittak tulajdonul T^as/nak: inert 
©k midőn Fejedelmet V'ákíztottak magoknak, ugyan 
akkor az egéízTanátsa'-kozféggel egygytk, a' Fejede
lem botsűlIetire,-.és--mcltoíagos- tifztinek- Eeklatctirc 
neminemo bizonyos közonféges pénzt választották ŝ> 
rendeltek, mellyé t FiJcttfiiÚL neveztek,a'Fi/cisi azaz. 
kofárkák avagy Ládátskákrol, mivel á féle Pénznek nai -
gyobréízét afféle kofárkákbaés Ládákba-ízoktakvala 
tenni: a' miképpen Cicero, Verres ellen vaio poros ve«cm. 
ógyében, Találóig. T/ala úgymond,fik^fijnm Fiftufi-**&**' 
kat, Siciliai- pénzel epypy&t*. Kihez képpeft a' Fijcus *•«•&** 
tsak ízinte a fejedelem tulajdon pénze volt, es nem Gsir.iib. r. 
máfé-jmeilyel fok ideigh nem volt ízabad élni fenkinck> 
feni magáévá -tenni, mivel, JErarium» ahol a' kozonfé- • 
ges pénz ál. Tár-háznak fzoktuk inkáb mondani • 
avagy kents-tarto háznak. lilycrtképpen azért ezt aB" 
Romai régi nevet, Fijcus, mns meg-tartván, minden ' 
afí-éie Jókat és Jofzágokat, mellyek magva-ízakattul, 
avagy akármint egyébképpen. Hótetlenfégnek bélyege I

I;̂ ?;'IT' 
niiat, akár kiről az orfzág törvénye fzcrcnt,a"Sz: Koro- ^ 
nára, és az igaz Törvényes fejedelemre fzállanak, Fí/.yhi-
r«/nak avagy Ftfcus Jofzágiruk fzoktuk nevezni: (noha 
némely dolgokban' megh az ingó marhák-is Fifiufl 
illetnek.). Es így,nem.valamely.izeméit mondunk 

\ 

Matth. 
A M . 1 . * . •• 

a l í . 4 . • 
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Fíjcujhdky hanem-haa' Fifius Gondvifelőit neveznek 
néha nem fzintc tulajdonul avaí a' nevezettel, avagy dc~ 
nominathe.Fifiali/hzk mondanók az o felfége Porcinek 
Gondviíeloit: avagy ni agát az ó Felfége ízemélyét érte-

i. Tit.js. nok rajta. 'Néha az ő Felfége kamaráit-is nevezzük Fi/2 
f«/nakj midőn illyen képpen fzollunk, a* Bírák fízetefe 
a! Fi/cfd\ol, azaz, a' Kamaráktol jár. Kihez képeft, mi
dőn afféle Jok a' Fifius fzámára foglakatnak, avagy a' 
Ton-cmol Ft/cits fzámára Ítéltetvén el foglaltatnak> 
CcnJ>Jca\áü\iik (zoktuk monda.iú, és a' Porokőt-is, kik 
által afféle jofzágokatkerefnek, Fifius pereinél^ mond-
íryuk; kiknek iliyen hat rendbeli Tulajdoníágok vágyó.-
Első. Minden JVr/wnélkűlminden Tcrm'mufiokoxx, Or-
fzáf-kozőnfep-cs Gyüléíin, mind kozonfégcs s-mind 
Róvid. Tos vényes Táblákon , S-ITICÍ* azokon leúúíüs 
elő vétetnck.v.-ci-urazittarnak mindem harmad harmad ; 

inhiüúo í5<ip<:.-ii. Á-Is/od. Mcír enpettetik azokban a' Tilalom és 
B.er.,ifio Fepyvcresellenzés', jóllehet az Orízág törvénye ízerént 

» . nt. 71. rőv.d por. foíyáial kellene Végének ízakadm, a' mint 
moit íxííyeb cmíhém a' Rend kiujl vaüo Kereíccck ája-

piohibúi portyában. Harmad. Ben ti/tafis ketto engettetik ben- j 
ne, er̂ yik fcreliíitikú!, maiik terchvel, a' mint cirólu. 
o-van Törvény lőtt Fotonba I Í I J , cíztendoben, és az 

AK.<J. utánj ^/w«iWba-is írták ÍŐ'I 8. eíztendoben. Negyed. \ 
h'Fifi»s«x 
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A'Ft/ctfftol egyfzer elő kévánt Leveleknek, Privlicgió-
WÖ^/M^, ki-vált tulajdon fzabadfágiplvalo Igazfágok-
hakelőhozáfáta, továbbira való haladék nem adatik, 
mert már az cíot meg vok mondva az Aíperefnek hogy 
elő'hozza, és idejelis azonkűüí elégedendő voltt azok
nak feLkerefé£ércs-elo.hozáfára,'a"mint erről torvént 
mondottak Pofonba 1 < s> 1. efztendőben GrQhcErdődi*e,i*£«BS-

1 dacolt S» 

Thamáfné Anna Mária Afzony ellen, Szamobor vára Llute-
felől való Kerefetben. A'Polgári Tőrvény tudok.is 
azt tanittyák. hogy a' Fifim az Alpereftőia' Levélbeli 
IgaíTágoteiő-kévánhattya, nem tsaka* továbbáravalo 
halogatás távoztatáíara* hanem az ellene mozdítandó 

/Kcrefétnek meg fondáláfára-is, és azt bé-vott dolognak 
tartyák midőn- a' Fifcus a' Fcl-percs. Innét vagyon, ^^f^ 
hogy mikoztönk-is a' Itilő meíler minden féle levél
beli ígazfágokat elő fzokott kérni azoktól, a' kik afféle 
magva fzakat Jofzágokat birnak: Jollehetnémcly nem 
igyenes ízokásb'ol (melynek nem kellene meg-enget-
tetni) nem fzokták elő-hozni. Ehúd.Kérdőre-ruetél 
azokban nem adatik* holot PalatinusLírám lévén azok- APEeUa"*' 
ban fő Biro, fellyeb való o Nagyíágánál nints, a' ki elei- • 
ben bo tsá ttatnának Kérdőre. Hatodig A' Fifcus Prhi-
legiomosi azaz, ki-vált tulajdon faját magán valö.fza. 
ba4íaga vagon, kire képeli nem tartozik femmi levelek 

G elo-hozá-
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». Tu.ís>. elo-Iíozaíavaí., ícm fenki ellen való Tanu-bizonyíágté-
teííeí, hanem ha azt joakarattyábol tselekedné; mely*. 
ben, ha maga tselckcdi* nem lehet femmi injuriaja bo„ 
ízuia. Eshog-vhaeskunni kéllene_is valaha, aztő Fel-
lege képébén a' T)ireSIot,,2Z 6 Fclfége poros dolgainak 
Igazgatója, Gondvifelojevifzivégbe; jóllehet igazfág 
fzerént, a5 mint a' Quadrip. 'tanittya, néma' Direcíor-

hanem a'fele poros jofzághanűlo fo Tizének kel
lene a' Fejedelem képében meg-cskűnni. Holot <vede-
Jiedbc*. Hopy noha ezekbermis, mint fzinte egyéb 
Rend kü öl való kerefetekben, torvény közbe való Ter
hek fioktak eíhi,- mind az.által az Q Fellege Fifcuía» 
Fejedelmi kcgyelmeílégének és igazíagos kerefetinek 
mcltofágára nézve* femmit a'félc Terhekbcnmagáré-
ízére fel nem véfzen,hanem éppen a' Bírák kezénél had-
gya, az egy Scntentia levél árrán küöl, mcllyet mcltoíL. 
gának minden Jférelrnenclkül fcl-vchct, mivel aztán, 
nak-elotte maga pénzéből totte volt le'a Bírónak. 

,.ys Kérdés. 
Harmad fzors "HártfféU lehet & Kerefet ttv&gy a& égy* 

Szerre, avagy Rendre.járásra néz>veí 
Sok féle az-is: Mert vagyon Priyiiegiom§s, áz áz» tu

lajdon fzabadíagu űgy-is; úgymint az Szsgényeke\ mely 
pénteken és Szombaton vétetik clo.rfrf. 5 i.anni 15^3. 
Ha pénig a5..fele Szegények réfzérc való Dologhnem 
találtatnék, egyéb porók-is előizoktakvetetni. Holot 

._ efaíís,kl>* 
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efzönkbe kel vennünk, hogy jóllehet az említet Artkn-

./«.rkozonícgefena* Szegények dolgainak eLigazitáílu 
xol ízobazon a' két napon; mindaz.általa' mint némeL 
lyek akarják, és már ugy tcezik, ugyan fzokásba.is 
menet, egy ollyán egyedül való fzegények Dolgát, ha 
•fzintc tob aféle nem volna-is, a'mondott két napon 
mindgyárt egymas-után nem fzoktak elo-venni-smeg 
itiini,,azért, mert a' Porok legh aláb harmad naponként 
fzoktak elo-vetetni és nem inindgyárt máfod napon
ként. Esahozképeft, azok helyet, más rendbéli dolgo-
kat-is eío-vcfznek, imez ^e^e/ité^et; mind az-által,CUEfuU-
{ nem /éven a' Szegényedne!^ &gyo(Q mindenkor oda te_ 
vén,- mert annéikűl, könnyen leJzáílithatnák a'port, 
mintJha nem az ó.fzokot tulajdon napján vétetottvol-

» na elo. JMafil^prhUegiomos Kcrefet z'Yúcuíe, mt\\ytt(d.. 
Jycb a' Harmad Kérdésben Rendköül valónak mon
dánk, és azokat annak elotte,ebéd wtán fzoktak volt elo .( 
venni,móílpenigminden hétben kedden egéfznap, és ? 
pénteken ebéd után fzoktak elo.,..vc.nrjLU,. H^rmadrend- 0*<tnj£\£; 
ben a* Rend-fzcrént valo.Keleietek vamiak»cs.ell.o.bb.cn-

\, isa? Serieskúűl valók, úgymint a* 'Czégéres s-Haláíos e^fen*" 
- vétkekről való űyyck mind, ésá' mellycká Magiflra- . 

tus nevével a' kőzoníegcs Jóért, s-a' tsendes alíap.wok 
iiieg-niaradafaért mozdutatnak, Lzeii kűűí ofztozo 

', C .* ' ' .Atyafiak 
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Amm»»itio.Atyafíakkof2t»OÍ2táíroIvaloKcrerctck,haa2/»í(W,vagy 
s. Tit.«. Kénálás Itilo Mefter által léfzen. Annak felette a' Tiitor. 

fágokroívalo Dolgok, és a5 Parantsolatoknakáltal-há. 
Ait. 7*. gáfárol, s.azoknak meg nem tartaia.roI való Kercfctek, 
•.Tit.*«." Személy Szerént való Jntéfek s-kénáíáfok,-Jegy ru

hákról* és Menyegzői ajándékba adott Jokrol valoDoL 
gok, 4. Viad. art. 16". Et art. 1. anni 1555' Király 
adományából álló Joízágokj Tizteífégbejáro dolgok} 
Iktatott Jofzágok vifzafoglaláíi 5 Gyűlés alat eíett fog, 

wt. 10. ^ijaláfok, és egyéb akkor történt Kártételek Dolgai, Me, 
gint Menedékről,.-Ujitot d-olgro I, Avj_z£akká.úvAx^, 
y£ÍzujJejtjtjts^rérfil, és ollyan Jorzágokrol való Porok s-
kcreíctek, mcJlyékben az Iktatás meg-volt, de az hely. 

*cntr»- nek távol léte miat Ellen mondás nem lehetet benne. 
*«•.•«•• Es tob ezekhez haíbnlo ügyek. Seriesfzfc'ntforgó &gye^ 

azok, kiket bizonyos fzámba nem foglalhatni, hanéjn. 
arról könnyen meg-eímérhetni, ha ezekkel a'kiket 
moít eio fzámíáíánk* nem egygyeznek: azokpenigh 

íjl** Ieginkáb Bofju s-kártetelekrSi, kifléb hatalomról,j-ErÜ. 
hatalmakrot fzok tak indulni. Vannak utollyára oly 
Rendkól való Porok-is, melíyckmind ezek kozot hol 
egyízer s-hol máfzor clegycsleg vétetnek clo. 

. VI . Kérdés. 
Azjmlém Phrbkben minémh Aaíadfétgo^y^-

gym a'fifgehyckpckj 

http://tartaia.ro
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A' Szegények, özvegyek és Árvák, midőn vagy nékik m á ^ ^ ^ ^ 
fok ellen vagy máfoknak eilcnek valami Kerefctek és pőrle-
kedéfek vagyon, tanállyák-meg Szegény meg fogyatkozó* 
állapattyokrolazon vármegyének ahol laknak vice Ifpánnyát 
és S-zolgabiráját, kik ő fellegéhez tartó hitőks-kőteiefiegek 
alat, tartoznak Szegényfégckről Bizonyfág levelet adnijés 
afzt annak utánna Szegénységeknek bizonyfágára,midŐnaz 
ő Porok jár, adgyákbé mind a' Táblán, s-niind pedig a'vár
megye jzékirb, ahol mindazáltal,tsak fzinteaz izéknek clfo 
.napján vétetnek elő &rt.s>- Anni 1563. Es hogyha valamikor 
a' bizonyfág levélnek ő^ága miar ciknek fogáft tennének,, 
hogy tudniillik annyi ide alat- mvggazdagothattanak, a' mél
tatlan Kerefetnek terhével, Kcredzcriek-ki mindgazdsgodá-
foknakVmind fzegén) íégben marsdáíoknak meg értek czéfé-
re?és az .mim annak utánoa bé-hozzák, a'ízcrint kel-Ieani 
Tőrvényeknek, 

V I I . Kérdés, 
További még- is ezeknek d Szegényeinek özvegyeknek ti 

Árváknak minémó Személyeknek kel. lenni i * 
Szánakozáfra méltóknak,, kiknek fzerenczétlen állapat-

tyokonterméízet fzerintfzánakodunkj Es mivel efféle Sze
mélyeken való fzánakodáft és fájdalmat az lílen tőrvénye ád 
derekaíTabban élőnkbe; azokáértonnat kel-mcgtanolnunk 
min emu ck és hány rendbéliek légyenek effékállapatban lévő 
fzánatos fzemélyek. Elfóhben^azétt Innocentms értelme fze- f» 
rint, a' vakok illyenek, és azok kik mind-éltig betegeskednek. 
MÁJbdfzor• Hofticnfistcczéfe f zeriiir az Arvakés özvegyek 
mondatnak kozonfégefen fzegényeknek, a 'mint náílonk.is 
a'feliyebcmlétet Articulus tarrya. Harmadfzor:,..Máfoktant- $**'*' 
tála fzerint az El-aggot vének és a'Szerzetesek, s-azok-is,kik 
Elknfég kezében hofzu rabfág miat megh fogyatkoztanak; 
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„V vi» Ezekpenign,a Szerzeteteken kuui, három rendbe vannak. 
"' ' * ' l* Panormitanus fzerint, a' mint Sykefter%parte2. vac&bulo,Mife. 

r^/tájbizonyittya. Néaieílyek azért fera külfo fem beSfő. kép. 
jpcOi az az,femteftinyavalyákra, fem értekre nézve nem fza» 
nandok, rriicít nintsenolyállapottyok, kir.enézvca' i'ermc-
izet rajtok valófzánakodáíra indulna, mivel vagy férfiak azok. 
vagy értékes gazdagEozvegyek. Némellyek pedig mind kűlfé 
s-belíoáíiapattyokboz képeit fzánandok, minta ' fzegényfég. 
tol vagyhoiziibetegíegtŐl meg nyomatott őz vegyek és árvák. 
MindazÖáltala' mirendtartáfunkés fzokáfunk fzerint, mind. 
nyájan izegények azok, kiknek Jofzágok, ©rokíégek, marha-
jok s- egyéb értekek nincs annyira való, kivel az o porokét fiz-
he.tnék, és végbe vihetnék: Jóllehet az elmében s-teftében 
valofogyatkozáfok.is nébaczekel egygyüt járnak,mivel talám 
meg-is Vénhettek, s»cgéfi"égreienek-ís, vagy nem tiíztaelz??. 

, ek, kábák, és balgatagok; s-mind ezeket meg gondolván béri
nek, inkáb fel-mdittatunk a' rajtok való ízánakodáfra és 
konyoruletefíegre. 

' V I I I . Kérdés. 
Negyed/kér, bánjféle lehet az égy, &'Törvény fzékre 

•••'•• , avagy a' Bírákra nézve? 
• Kétféle: Egvgyik Bizonyos kivált fzemély clot forgó j mely 

tncg;nf négyféle; Pttht'mut vagy Nádor ifyán elbt furgo, minému-
eka' fifeuspori mind, és a" Rendkul valók* is. Art. iS. Ami 

»? 3574., Ifmct a'kiket Thotorfzágbol a' Táblára botsátnak; 12.' 
ffBc. tahitnatm foL'íjo.,Locumtenen$elbt /Sra?, úgymint a' rovi4 

¥M**to° polQk> mellyck azEnchiridiomba vannakirva, fol. 13. Azot 
> [Ls cferek, haralmok, nton-járok háborgatáfi, Caftélyok fogbiá-

6*s£*£ fa, és minden vármegyékről Kérdőre botsátott dolgok. Ari. 
. £f. Annii só 3. Jegyben és menyegzői aián dókba adót marhák

ba és Jókba, éji Tutoriágba fbfgo Porok. Art, 2. Anni. 15 u- & 
, Art. \i. 
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Art. iS.Anni 1574. Magva fzakatt jofzágokrol az orfzágnak '• 
arról vaio ki-vált végezéfe fzcrirVt. Ari.21. Anniifóő. Esa* 
Eozvegyeké-is. Art, 22. Anni US2. Ocfeág Biíája clotjáro Po
rok , úgymint mindenmagvafzakat Joízágokrol, csThot.or-
fzágbol kérdőre botsátot minden dolgohArt, \í.Ami \S74~& 
+. vkd. art 6. Sot efféle kérdőre botsátott Porőknek cl-igazí-
rifáraa' Teimimúbn kiml, négy nap vagyon rendelve, s. Fiad. 
art.30. A* tifzteffégbe járó dolgokat penig, az orfzág Bírája, ha 
jeíen léízen, ha penig'jelen nem lenne, a' Locumtencns,avagy 
a'kinek ő fellege pairantsöl felőle, annak keí-meg-látnis-eí is 
igazíttani, a' mint Nagyobbik Decretomnak73 8'.Icvef£nfel-
vagyon jegyezve. A' többi kbz,onfége(en és elegyesleg forgó Pórok 
mind, mivel akármely Bitóhoz, avagy Itilo Mefterhez tar
toznak. Láfd aláb. 13, kérd. 10. Réfzébcn. 

IX. Kérdés. 
Az Igaz,, Törvény, Erkbits, Szokás Példa mitsodák ? és a' Tbr» •.-. ^. \ _ ̂  r 

vénnek Formáló példája micsoda*. Es a Por-folyáfrol r* í*4*»v ';..» 
minémb értelembe kellennünkí **>v* •.•*-

Mivel minden ügynek avagy Por nek s-Kcrefetnckjaz/^ar,* 
Törvényre, Erkblisre és Szokíjra. kel nézni, minta' Tőrvénynek 
nérainemb bizonyos ábrázattyára, és formájára, és ugyan 
azokbann-15 kei meg-utkőznijvégeződnijazolsáért mindeni* 
ketkulonkúion, mi legyen, rövideden meg-magyarázom. - « "" • 

Elfőbber-is azért Jw Igaz, ha az IgajfágrolvéCzcn eredé tett, JjiOA '•" 
és ha azért vétetik, a' mi roclto és igaz dolog, tehát a'J«í,Igaz, 
nem egyéb, haneai, Cicerónak tanitáfa ízerinr. A Jónak és 
méltós-igaz, dalognak Tudománya. Hogyha penig azon ízoJ«í»a* 
Deák fzerint í Sitppino, "fuffítw, el-vévén az utolíb fyllabát Sum% 
azaz,a*hagyományról vagy parantsolatrol véízeneredctett, 
midőn tudniillik a' Terméfzetnekindulattya,vagy penigvala* 
mely váras? avagy kőííeg, vagy Ncmzct,paiantsoí és hagy vala

mit olljar 
iftíl.ífcjfcfc/í&.-.l «*.>*&' ** "" 
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mitollyat, mely minket az igaz es meíto dolgok miveléfére 
kötelez, olíyanképpen a* kőzinkbe rendelt és fzabot Hagyo
mányokat s' Parantíblatokat mondgyuk tgaz-mk avay Tort. 
vénnek: Melíynck három Tifzt és magános hivatalivá vagyon 
Vgy m i n t Ttf&tefségefen élni b MÍfoknú nem írt&ni\ Es kinek, kinek 

l£*J*^*-*-az, övét megadni, 
*y,9 Máíbdfzotja' Törvény három féle; Terméfzeft Törvényé; 
*~" . emberek Törvénye; és ifién Törvénye: A' két első TŐr.vény, min

ket igyenefen a' terméfzet dolgainak utolfó czélSyára vezet-
toekja'máfik^Cú)gb.,Vgym\ntzzlftenTórDényez Termcfzetfe* 
ktValo3őlgoknak végső határára igazgat. Vifzontaz Emberi 
történj két féle, Eggyik Világi, avagy Polgári Törvény , mely a' 
Nemzetek igaífágához tartozik; íeg-inkáb a" Polgárihoz: e* 
pedig a'világi HataimaíTágoktol, Vgymimt Csáfzáröktol kirá
lyoktól, fejedelmektől, KŐrTcgtolj és fzabad várofoktols-

P' '"L^nJ^M^^^0^0^10^ rcndeltetiki Máfúk; EgyháziTorw^mellyet 
^ftfT*-- azIgyháziMéltofágok,fogondvifélok,Vgy mint a'Pápa, Szent 

•r*j gyülekezetek, Puípőkők és egyéb Egy-házi főrendek, végez
nek és rendelnek- TL$,Lexcanonica>]iL2fi-h&.zi Szent Torvény-

« nekmondattatik. Végezetre az líten tőrvénye-is két féie^ o, 
éstíj törvény. Az utbrvént íften Moyfes által atta-kiazTzrael 
népének. Azlljtbrvéntpedig,a Chriftus,azEmberiNemzet-

" • nek udvőífegére, jelentette es hirdette-ki, hogyazáltal,az 
* OrŐk életnek clivételére, rriintütolfo határos czeíra,a'melyre 

teremtetett, vezérelte tnék: és ez mindnyájunkat kötelez arrai 
hogy meg-tattsukj Azó törvény pedig nem annyira, mivel an
nak terhétől minket Chriftús Wnw4feUfzabadkott,a' menyiből 
a' titkos Dolgok, és Ceremóniák parantsoíatit illeti; mindaz-

jíafancparíáítalazerkoltsbe járd dolgokra nézve, nem; Es mivel az Uj 
s -IisiniudiecU.torvényterméfzetfzerént valookoílagon fondáitatott:mint 

^ " • ^ f z i n t e a'Polgári Toívények-is, melíyeketa' Pogányok Ch'ri-



/& PŐRRŐL, KERESETRŐL E5 TaRVKNYRoL. 
'.Üus Urunk ízületeié élőt 300. cfztcndŐveL fzerzettek, a' mint 

-Jvlarantha előhozza. Annak, okáért ezzel az Ui tőrvén nyel é-ibidw 
lünk inkáb, minta' tcrmelzctnek folyáíahoz illendőbbel, z% " ] 
Jiogyfem az Óval; Jóllehet némelíyeka'multidőkben, minc ÍAJJ , . ] 
.*Car'ol/ladius, nieg-vetvin a''Polgaruorvényéket,abba fárad oz- * '" ' 
ítakjhogy a'Kerefztyeneketa' Moyfes törvényére fordítanák, 
a' mint tsak moftann-is láttatik igyekezni egy, ki a' Vripurtiio- . 
ctnot Deák s-Magyar nyelven ujjonnan kibotsátotta, oda ra-
gafztván a'Decrctom Utoílyáraa'Moyfes Törvényének pata-
tsolatit. Mcilyetén tsak fzintén azért akarékitelő hoznom, 
ihogy annyéval könnyebben akarki-is efeébe vehefíc rninenfö , ^/' 
Jiuioitibíeg vagyon az ctnlétctt Törvények kozoltt. Mi, miné-jc& UmAfáp 
.azáltal a'mint a'Tőrvénnyel ízoktunk élni, arra nézve a' Tor^ '- ' ' 
vény nem cgyéb/hancm Or/k-ágkőzofifezesvéoezéfs, mely mind?"^ t t t . 
•a. Népnek a ki végezi,s-mind a fejedelemnek , a kia vege-~Hsr—• 
zé& helybe hadgya,egygyező értelméből kel-lenni Írásba fog- rjffttíLj 
Jalva;ésazt mind,*neknek, a' tokélletes józan élet kovetéférc 
jneg-kei tartani. TŐbmagyarázattyát a' Tor vénnek ha a ka. 
jrod, a'Tripárritom elol-járo levelében meg láthatojd.. Mind Tit tf> 
•ezekbpla'jő ki,hogy£zJwJgaz,tobbet foglal magában,hogy ífaA 
Sem, Lex,tt' Tirz>éziy,mcttaz fg*z, kőzőníéges név, mely mind 

, 'Törvényből,s-mindjo Erkőltsbőlésízokásbo!,azaz, irottés 
Jratlan Igaííagbol áí.- A' Törvény pedig az igaznak,tym>.f,egy-
•gyik réfze, és'iga,'éstsak ollyan IgaíTágboi ál-mely már írásba _ 
•foglaltatott. 

Hirmtdf&or, AzErkőlis nem egyéb, hanem oly tselekeder, *£. 
mellyef gvakorfzok:á;<bol ottan ottan mivelünk. Avagy, nem iffmfj 
egyéb az £r^///,hanem ugyan az erkőltsbői vőtt hofzu idő a- ^^^^9 
.lat vúoSnkás; és vifzonta'ifoctófem egyéb.hanem az Erkhlts-
Mlvott néminemű iga'£Tág,meliyet, midőn más törvényünk 
arrólnintsen, Tőrvény gyanánt tartunk, akárirásbolállyóa, ' •.. • 

D s-ak*r •• -> .,..* 



l'i RaVWl€AZ€ÁTAS 
s-akar írás kuni okos értelemből, avagy jo ok bo'i; tőivel a?jo 
©kés értelem téízia' Torvént-ismékoíagoíTlHoiotehobbea 
ezt, vede/ztdhe, hogy az S&ok&fntk említett msgyarázartp fz&, 

A u L u tm^kkotéúnkd.' S&okáffkl, midőn az írott törvényből kufógy*. 
^ 3 »nk; Azofeáérta'TórycnyneknémitiéniGábráz4'.rya,cs mint 

egy formába őruo péídája s-oka lévén a' Szokás, melyre mint 
Utolío czéiía igycncíen kel nézni,s-abbann-is kclmeg vtkőz-
ni minden TŐrvénycknek,mint az elfő kérdésben, a' Torvén. 
Bek avagy a' Kercfetnekmagaábrázattyában formájában lévő 
©káról mondám: joiirja VcrbŐczi, hogy a'mely ízokáífala.' 

. Törvény dolgaiban clunk , azok három fondámcntombol 
'. . uortek eredetért, ügymin t Orjhág ko&hnjegts végc&éfébbll az az* 

kozőnféges Törvényekből. A fejedelmek Privilegismibol azaz,, 
láváit magános fzemélyek fzabadíágábol. Végezetre, az Qr-
Jké? Birdin-ak gwkorlatoffággal egy nyomba tett s-kimondot, és mkr 
mint egy Törvényé i/ÁltJattcticiájekbel: MeUyeknek mivel állan
dóknak és tokélletes igaCággal valóknak kel lennr, valamed
dig azokból ki nem ft-gyunk, Bem kel azok helyet máfl be
vennünk a' Törvény dolgaiban , (hjjicmha_más njízckáíTalaa 

• . elébbi,jnárjeröticjir.éleitvoínjjmert ollyan képpen,azlbk 
íégi levelekben,és Arwculu/okbanJrotTorvények.Privikgi-
omokés Sentenciák mind héjába valók lennének; melyből 
íuk illetlen dolgok, éskárok-istámadnának, mert fohaícnki 
nem fc rénkedhetnék s-mnnkálkodhatnék iigy,haízintén ejet 

,- pappá tenne-is, hogy az ollyan fzám nélkül való uj_lzokd,fpkajs 
1 .'.• • cfzébc vehetné, és a'-Tjp.rvény dolgait-is azokhozképeft meg 
i- v •»'»•. tanulhatná. TolleherverbouiiQbb.ctJulaidonita'Szokámak t 
] " " **-hogyfema' Törvénynek, azt alítván, hogy akár mely Tor-
4* sjfcprofeg venyt-is, könnyen meg-változtathat a'fzokás és fel-fordiihatj 
, ®^;Tlt'I0,Mellyennem tsudálkozom, mivelót verbőtzi más dologról 
| tV&rfc*j*r^ bckélisikéb hogy f e n i f t h ő u czcílyárojl és igyefcezctiről.a," 
^C/tw^^Mf**'^. —~-*- — - • -. íX^m 



*zrr, . : i 
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jninrkoüiiycnakárkiiseízébe veheti-. Máfodtzor,'A*Af/^fcm ^^" "i 
jár meíze a' S&oUjlol, tudni illik, rnidSa a fellyul irot módok •*- ; 
ízerint, valamiről i'era Szokás fecn Törvény nem-taialratik., . 
©iykor azoknak PélddjokkaiCzokiü-ik élnukikci a' Tőrvény te- \JtÁÁríh 
teíbcntudosbaktiaks-aikalsnatosbaknakifiriértuíiklcmi Eb 
benpeiiig!iíem<nitnem vétünk; mert job mindenkor vaio-
íág-">s dclgo.r•kovernimk ,hogy fem valor-Iant, s-bator(ágosb 
is jaindenkonártuton ii-n'uín izintén töretlen {'zabáin '/agy 
••darabofís.hogy íe na?haéís.ű?, a'mint MathiisStepbtnivaon inoe«*<>í» 
gyi- Job,úgymond, a'derekas dolgokban máíbkokos ércei-lu™^c*a 

mével éinüuk, hogy íem, •ovjgunfc gondolatlan teczéfet a' 
TŐrvétiycéf-ibeil xo ver attak. *̂ f™* 

Negyedszer,a' Porf -lyá*, ("mely a'mint V-"rb'oczimoh-». TI*. & '*j+ 
gyiFnxciít orfzághol költ kozinkbe,) nem egyéb, hanem a* 
Rerefhnek és Pmoknek törvényes hatara mellyekca mint valami 
bizonyos garadiezoa e!ér> eiébmcgyuak, mind íddigh, migh 
a Törvénynek vé%ét érjwk: ngymmt ezek; Tőryényes idézet ej. 
R'dhuwtal, Ma/Tara vetél. Bevehető törvényes Fo?áh>k: Ennek 
f'-lette a" Törvényben. O.'voíVágok ,ugvmun,V piálom, Fegy^ 
veres elhnz-é;-, Kérdőre véi el, Uyitilet, és tób ezekhez tiafonlott.; 
Mely Porfa/yás-z' Magvarokhoz azérm ilük legh iokáb, hogy 
a' miképpen OÍÍS eíeisói f,/gv,i, vitézlos és hadakozók voltá
nak, és a' Pörfolyáiiis attól a' hadakozaíbin é< vi'éa.oáüa-
parban télhetetlen nemzettől verték, ugynagyob ré-zére a* 
Törvények íblyáfibaruds mintegy vitézlő •ailapato'tt akartak . 
követni5 hogy nemktilőmben a' Torvény dolgaibannis mint 
íz>ate az hadakban vitézlő áílapatort tano'-nának: Es-ima két _ .< 
rendbeli illetlen Törvény az£gő VAS es Forr$viz2 it Szu/fé- *^f^a " ^ 
r-ék m'egh j kinél a' Magyar Nemzet, imez modás ellen, Áte *J . 
VtudttIflmedetmkifirtfed, három ízáz negyven éíztend.ok for-
gaíaaUtéli, úgymint $69. efztendőtQi fu^gva? melyben (isü-

Dz '• lcies. 

M 



. a?* E L S ő R E S Z 
letet Szent iftvan Király, i jop.efztendeigh, á'mclybch.Ko-

K«s teF la- ronázratot.megh'Karoly Király; a'mint kiretsik ama Regii 
i«;isindirLkői.yííbo;1mcilytí.a' Varadi Templomban találrak,és Colof.. 
««va&rn"v'áratt 1550- efztcndoben nyom tatták-ki; moft pedigh az< 

6 t'dfége katfiarás Tanátsinál Lorántfiés Nagy Mihályi Vra-' 
rí-ék kezénél vagyon, melyben a' Régi Magyarok ki1íőmb> 
kü'cmb féle neveker, ki- -'altképpen akik Máíbdik András ki
rály ideje táján éltek, akkori Porok és Kertietek példájában,, 
a'ki akarja, niegh iáthattyá, 1214. efztcndo-ől fogva 1235-
-igh, mely. 25. cfz.tca.do; foglal magában^. Lásd aiáb a'-15,.,' 
Kérdeft; 

X „. X . Kérdés. 
<^yfzT?az., nv-iZfA Törvény hánvféle, es honnatnw?rrlátik\'-

•Misa' Ttrméf&tt T6rvé»yf,iX\i% vifzontaz Emberi Törvény n 
rric''yei' Kcmz-etek , vagy Polgár s T örvényttt hs iViCnduok,5-iiiár 
iHollyára .">z ifltn törvénye. A' Terméfz^et Törvénye Koz mindért' 
Nemzete kel - mivel T>-. rmé'kef folyálábol.s-nem vahimi cm-
béri ízérzetbőlál,úgymint a'Fcrjfis-Afieonykőzői valoTárfa--
fág, fiaknak iednyoknák nemzete f-fel-tartáfa, mindciK knc'k' 
egyen'ő íkabagfága éi bír áfa, ícm Vr, feni !zolga,fem rab,nem? 
lévénfeuki. V ;í/ont azoknakis ftl-kereie.se s-mcg-fzcrzéie,-, 
mcliyekaz Egén fokion és Tengeren találtatnak. Ennek.fe-
letre a' Lc-teit marhák nak és kolrson adottaknak yifza fériié-
^^éjjiHeg^alIJia, az erőszaknak és hatalomnak, erőhatalom
ra alvaíoel-té riréfes-távozta ráía;mivdczeker,s-ezek híz ha--

. ftnlokatülctlenneks-hamifnak nem rarryuk foha,hanem ter
ül*: 4.- Elméiket fzerint való rccito s- igaz'doIgoknak.Nohai/^i//rf neveti-
gíia:c.̂ s. fégCS dolgoknak tanya, azért mondani Termcfzet torvé; 

nyének,hogy arra a' termeiket minden állarokarmeg-tanirotf 
holot Cicci'oii l.h.officiorum,% Termcfzet Torvényét elhalgat-

«,4eiavent.ta. nohamáAn>dc.//wf»//<MM',annyéban\ovaltas-helybe-háta,. 
a' r»ennyiből az embereket illeti; Neow-

http://cfz.tca.do
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Ak,Tgd&roí,T'őr^fnyről?SrkőltsrU,S£ó,Ei[rol}PéldáreT- "^ffe 

Nem&etek'törvényének aziHzoktük mondani, melya'kőzőn- ItM ÁL. ^ -
leges Joert a közönséges életre nézve vetetect-be, ugyniint- f/aLL" . • 
egy dolognak máitól kműnŐzteféfe,Uraíágoks-birodaímaic " * J 

fdófztáfa, Székef-helyeknek fogfaláía,házak s- örökségek épi-. 
t«fe,Eroírégck,Hadak,fagfágok,ízölgálatok,rahfágok,Szárru 
k-ivetéíek, Frigyek, Békefségek,fcövetségek, s-azoknakbánto-
dáfhélkui való allapattyokcs fzabadjáráfok, Idegen nemzet- . / ' 
közé való hazafságh-rilalma; HafonloképpenAdáfok, yévc- -$MJm-', ' 
íéfc, Alkalmak, és akár mi fzerzodéfek. Nemzetek Tőrl>ényé»ek-fyj^Jjfa{_^ 
azért mondgyuk-', mert auáimay-d minden mm&etík élnek:-' " 
és ez a" Tcrméfzet Törvényével elíenkeda; 

PoigMTörvénynekpedighafzthíjuk,mellyetvalamelyKof^TCL/*g^ ; 
féghgagy Váras, Ifte ni és em béri okokra nézne fzerezmágá- G?(J. .,/ 
tuka* Ttf&tefség-eí életért e& íga/sagért, melynek egyike e^vilá-.- W«**»*"> 
gon szemberekét bőtivriietefé, a' máfik pedigha: másvilá-

' gennis bpdoggá'téfzi.. Polgéri tórvénynek'cWuoi fogva azért 
hivattatott, mivelamaízéiyes birodalom Romaiak, Roma 
Váróidban lakván inkábbad hogyfem hozzátartozó tartomá
nyiban , és vároíbkan ,crmle'Torvényeketis otfzerzettéks«ir~ 
ták Romában;onnat oíkrána' tob tartományokcais kiterje-
ikrvén, azokkaliskoziőtték;esezokonáltal fzoban-, tulajdo
nul és méltofágához k.épe&,Romai t5rvé#y?!ekfÁv&tta.tik: Mind- / 
azáltal minek uiánna egyéb vároíokra, Tartományokra, or- i 
fzágokra és birodalmokrais ki kezdeterjedni, s-egyébNépe-
kisaiittanis-ízaporirani kezdek, ugy neveztetek cfztán Pűl-
giriTőrvénynek) GsyífziáriThrvérmehis, és imez-avagyamazw^ 
fzágh, Tartomány ,s-Faros Tórvényénckis fzokiák nevezni, ez
okon kiváltképpen, hogy aílt tifzteiségcsokos értelemből,s» 
-igasrágbol5ésa'kozonléges Jovaleggyezö Erkoltsbol, akár ?' <*1 ,,_/''„ 
mely nemzet vagy kőf«.égh, jo,teczefcfzerintbévéfzi, avagy-
fecrzi magának.,., cs Torvéfíjiénck-tanya. De mivel gyakorta

forognak. 

W 
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. . - forognak a' Torvény dolgaiban imez Deák ízok, Tpfojure, tpft f 
JfS'hty* f*Üo, def*8*, £<*A,kihez képcft1!ut7clentse»ck n e ^ t l ^ g l 

' *¥*• ' • magyaráznunk. Azok azért ízoJsisba ment miudennjpi, Axt. : 
•ema, TeliyesKionJáíbk, avagy a'törvény dolgainak-fommafat. i 
r-nt'vJo di-nkdsigü, niellyckela' dolognak relty/s foasmaját * 
ízekiiitjcícntcri'i, mint izinte,/»fyllogifmo, ama' íommábafoa. 
iúvtcüdcs békédben , a' nagyobbik (Prípifitto) bizonyító (om, 

• , \ tan, Valamely kozo.fcges végezéibolcs Törvényből szokott 
• álhni: mint példának okiért ebben: valaki a fijedelerttparsmst* 

l/tttyát vakmerő képpeti által bdgja, ann-xk tdy;-n s-illjenbüntetefi ':. 
légyen.javagy, Aki Lop, kóttefjékfel Ebben p**dig.i' Bírónak, t \ 

>>'X .' _ . ki ilyenképpen mond törvént, -munkáj i , s fárradozá.á nem \ 
h * ^ ' kívántatik igen nagygyára3nicrtrr,ár az a'Torvény még annak ; 
l ,,,<» V^* előtte el-volt végezve és rendelve, hanem tsaka' kévámatik, \ 

S'iWtimrt: j102vazt azeí-véL'zct kőzőníéecs Törvénr,a' kipeb bizonyító i 
u n o m pro- * , • j , / . ' 

ytittioui. Summának felvételével, valamely fzcmelvre,*' Tettük bizor. 
iagíétciibolki fqczze cskimondgya Törvényes Scntenciája 

,, által. Példának okáért; János, avagy, Péter gyilkoílagotmk 
T.t i.<te veit,avagy lop^r, azcrrbinsteiodgyekazmegirottorveny íze. 
*c'J[.'f-'J<'sa:rent. Néha a' Hutetlenfégbélyegibin meg afféle nuagyarázatfem 
Wi.taiwWe-kéváutBtik, hanem tsak igytnc-írn igaz-tételnek kel-lcnni,a' 

1 vi«Su<%e.niintnáilunka'1fíií^í(5w/;íw ízoktak cselekedni. 
| ^ ' ^ XI. Kérdés, 
| £' három emiétet Törvények kálóm b'szneké' enmáflol'i 
\ Hajol meg gondol lyuk, láttatnak igen-is kuiőmhőzniegy-
I • máitól, az ( eomparatio) Egybe haíbnlitd'hak három gradufa 
I fzcrmt,azokon, tudniillik, vdza menvén: ugyaúntj/rósj kb&hn-
1 fiSes^: wwdif'űkftélkó&á'rfévfsh. 
t.é%i *?. *, * ^ Polgári Törvény kór, azoknak, kik egy varasban , Tartó-' 

!""<^ ,' " ' mánYban,ürízái*ban>és Biradaimakban laknak,csazon egy 
kőzőnJeges TorvcnvcS; s-izokálűk leven, azzal élnek,mint 
tulajdon magok Törvényével. A'.Ncm-



'AzTgázn!', Torvinyrat, Erkoksról S&oWfrol,Példáról. 

A'Nemzetek Torvénye kh&őnfégesh; rováb terjed, éppen s 
tudniillik, az Emberi nemzetre, tsak 5 mert noha az Oktalan } 
illatok kőzőtf-is egygyik riagyob, crőíTeb, s.kegyerlenb a" 
Biáíikiiál, ésazoktol felneks-tártnak a' kifícbbek és erőtlen-
bek: mindazáltal az, kinek kinek a* Nemitől vagyon és a'ter-

-síéfzeínek erejéből inkáb, hogy fem valacai kőztök való 
Rendtartásból; kihczképtfr, tulajdonul nem mondhattyufc 
hogy okoztok efféle felfőbfég ésalfobfág, vagy nagy obs-kiíl . 
febáilapatok legyenek 5 mert ha fzintencha, fmintazvEfopiK 
s-egyebek fabuláiban láttyuk) fzollani és mint egy világi reriŰ 
•tanáiíalélni mondatnak-isaz oktalan állatok, mindazáltal 
azok tsak kokot t dolgok;, és az Emberi rendtamfnakhafen-
latoífágára formált és ki-gondölt Szo-fia befzédek, és nem 
valofágosdolgok. Az Méhekben,m'má az által* tsudállatosa" 
terméfzctnekcreje, ésrendel folyó cgygyezéfe,mivcíláttyuft: 
feogy ők minden cselekedetekben bizonyos állandó tender* 
modor, s-felfőbféget-is tártnak;a'-mint Vlrgillus iráfában-is 
elvártuk: Azonképpen az Hangyákban tsudállaros fzorgal-£'A *{ca[S)f 

matoiTsgot látunk és igyencs rend'tartáft, eledeleknek meg-
/ feerzéfében és egyéb minden műnkájokban- is, éf- MI 
": A'Tem:éfíet Törvénye mindeniknél IfczónfégeS', mert n c m ^ / ^ ^ * ® * 1 

• tsak az Emberekel kőz, hanem az oktalan állatokkal-is, mivel ' 
minffzintc az Emberek közt, terméfzctfzennr.,a" Férjfía' A-

• föony állattal való tarfilkodafras-egygyesfjlefrcfzulettetetftj.es 
.alkalmaztatTatotT-é*; a' magzatoknak nemzéférej azonképpen 
az oktalan állatok kőzőf f-is a' him a' nőflénnycl fzokot tárfal-. 
kodni, ki- ki az o neme fzerirtf való tcniíztcfre, és fznnnriráfra. 
Az olroványok penig s-ultetéfek, úgymint a' Termo fák,vete-
iréhyck ésfick, mivel nihts bennek érzékenyfég, s-egy hely
ből másba fem mehetnek magakto!, és cgvmáfíal való rcfic-
salsfck^i&kkszifck fem lehet olymódon :ahoz képeit nem 

aflir/ifi* 

http://tarfilkodafras-egygyesfjlefrcfzulettetetftj.es


' - ytr- • £ l S o RE-SE. 
annyira tartoznak ide az Erz,ékeny Terméf&etnek Törvényéhez* 
Jhanem a'bennek termet nyers és tsirázo, s-fzapajrodáfra-bim. 
bozo s-ki fikado terméfzetnek erejéhez vircttnek, oiellyd 
azok-is, magokhoz hafonlo fiatalokat tsiráznak, ésujjoveie. 
ket tsemetcznekj midőn; tudniillik; magához hafanlomásiij 
fakadáfi ésjővéfeket botsainak, avagy a' magból, minta'fuek, 
virágok; vagy.a'gyökérből, avagy Ic-meczer, és rozsba oltott 
ágatskáfcbol,-minta' Terraofák; avagy a*-földbe ultetets. 
homlirott ractclékckbolés fürtökből, minta' ízőlőveizők-
fellehet-még ezekb.enn-is -némellyét himnek és nőfténnek 
fzoktunk mondani mint a*. PMniáfát, és Nadragulyát, nem ugy 
azért mintha-Ő.fc-is rala/don-kcppcnfeletkezésből fzaporita-
hának, hanem tsak arra nézve, hogy-közéi levén egymáshp* 
•plántálálok, hamaréb léfzen mind növelek s-mind meg éré-
-lek. Kiről olvafd Pliwtjt.,és tőb, Tirméjhetekrhl iro Hi/tomié. 
fönt. 
' * XII . 'Kérdés. 

„ . Hz emUtetthárom Törvénynek, melyikéhe&iáríe. 
zik& mi Tör vényünk? 

r ^ . " Jollehcr,arr3 nézve,a' mint elfőbben ez Orfzágnak El- fog-
*,.•! v,.. .̂Ja>láíaiett, midőn t-udnUilliká'régi M.igyjrok,cliŐbbenn-is 

./fríír.Chriftus fzuletéfe után 4.01. cíztendovel,^. eíztendÓt 
sfiit uralkodván; aze holta után pedig, a' Hét Capitányok, 

pTcír,.*'^4^' S**fokb, Ktmd, lehel, Wabólcb, Gyuk,ésllrs. 556, 
Eíztcndőkforgáfa alat, ezorízágot fegyverrel cl-foglaiik, és, 
-határitegyéb Nemzetek •és-ízomfzéd tartományok elleti ki-j 
*erjcfztékvcrrenczve,a' mint mondám, a' mi Tőrvényíitík; 
NmzetékThrvinyéhez tartoznak}Mindazáltal, minek utánnlj 
meg tsendefcdvén,a'-józan cs tőkéüetes erkőltsőfc kő vetéfére \ 
-hajlandók kezdetiek lenni j kiváltképpen a1 kereíztyén hitet 
jjbé vévén, Sztwt iftvin -király ideitől fogva, 983. cfztendö' 

Után, 



«áfc"ígs&rok Terményről; Eáoltsrbl, SzMjrol, Példáról -Jft . J2 
fdtán, rifzseŰeges rendtartáfokatkezdetek volna tartani,TÓV 
v,,vényckct-istsináünak.tulajdon tsak magoknak, minta' Ki
rályok tendcl írott "Decrctomi meg mutattyák. Es Elfőb-
t>enn-isSz,eníl/tvÁn,'Láfzlo,:€S'Kelomwy Királyok az Kcreíz-

i tyéni Itteni Tiíztelctnek elfő Tudományáról *adának-ki in-
kábbad Torvényeket; AzutánMáfidik Andris, Sigmond Elfő 

. ísmáfedikLítijűSi El/ó és Ottíftdik -Matíyas, Megint Láfzle, Ferdi. 
n&nd>M&ximitiimEuddfhwiésiöb királyok, ki-ki az ő ideinek 
mi-voltához-kép eftyV mim az állatta valók erkoitséhez illet, 
azízeréntvégeztenekésfzerzettck Törvényeket.Mellyék a' 
Polgári Torvényhez láttatnak intábbadkozcU-itcxsi,mind ere
detre nézve?miveljobbáraonnat vottek- eredeteit, s-mind a' *•*&%& 
iSVTcgezérekrenczve-is,-minthogyá'miképpen.az©ka' Csáfzá-

.roktol végeztettek ésrendeltettck,azonTzerint ezek-is a' ki-
, rályoktols-fejedelmektőlerőílittetriek-tneg, Haíbníatoííagá-'~'2'irifc3' 
r xaképeft-is oda láttatik halgatixi, •mivel igen hafonlatofok a' 
. Csáízári Torvényekhez, mert\mintfzinte azok, azon fzerint 
ezekhRwdtlit é$Pigez.etf7orvé»yek:M.c\ybol c'ko vetkezik, bog' 
mivel effeicrTorvény nem feökásbol ál ,'tianem az orfzágn2k, 
egyenlő értelméből végeztetik, nem fzokásbolyh.zncxa végez-és- ®ov- c?»-

,-bol albT.orvenjnekkc\it!xe neveznünk,- a miképpen az Orízag mm, stj 
••yégezéjet is kőzo.nfegefen Orfzág Deemmmak. fzoktuk ne- f"̂ ""' 
í t eZni . tdínea. 

XII I . KcrJfés. 
Mitso'da Aílfien torvénye,>iptibbUl\és-bMt»it- íHíJMI&i 

\mtmdmk\ ^fimm-. 
TftenTb'r'vénjémki.zt mondgyuk, meliyet7/?<r#az ó Tefta-

mentombaa-íW^/áf által adott-ki az. Zaráí/népének.- az uj Te~ 
jfiwwííw^wpeniga'Chriftus által hirdetett-ki mindeneknek 
idvőííegekre. A'mellyét pedig mind cbbolfz&k/eges kői>etke. "^J™ 
zéJfíL, 5- mind Ivedig a' Polgári Torvényből>^M3 a* vifzálko- boMr** 

E - ááíok tr,e' 



3f *fc- E L S O R É S Z.. t 
dáfok cLigazitáfára véíznek, s hoznak- be az Egyházi fejedéi- { 
roek,,úgymint a' Papa, Szent Gyülekezetek,s-tőb Egyházi;'• 
gondviíciok, azt,Juscanonicum-, Egyházi Regulás fzent Tor. 
véhnekhijuk^'£<«»(?»mint egy igazgató, vezető Reguláról,,} 
mivel az emberek erkoitsét a' lélek iévŐffegre vezetik és iga2. * 
gattyák. Es ez, három könyvbe foglaltatik: IX- Gergelyéi 

. VIIL Benifácius Dccrctémos könyveiben , és V." Kelemtn fs.p, 
Clcmentinájában»,és XXII. János Papu- Törvény könyveibe,; 
& GrutUnw Decretomíi'isiát fzámláltatik,a'kiBarát volt nem 
Pápa, mellycta* Szent AtyákIráílbolfzed égetett őfzve: Es' 
illyenképpen mindezeket cgygyuvé fzámlálván, ezekben? 
foglaltatik izEgyhá&ijRegolás Szent tőrvényi-: mclíyct UtoI!yára.í 
a' fzentféges Xílí. Gergely Pápa. fzorgalmatofon meg4áto4 
garváns-hányván vctvcn_.,a'mintimárki4>otsátJ0tta,a'f2e~! 

rinrkel mcg;maradnLminden hu kcrcfztyénekaél. 
leíiftat. Jóllehet a" Törvénymagyarázat:,.Nagy dolgot fzcmlélvéiu'" 

Gr&fumaDccretomiban-v úgymint, Elóf&örx. Szent Atyákból 
fzcdcgctettlráfokat; Mífidfz,or-> Gratianufnak maga mondá
ik,- Harmadfzor Pálca név Tanítványának tcczéíct. Negyed-
ízei*; a' Törvény tudoks-vüági fejedelmek végczcfit,azt tanit-. 
tyák, hogy az cllorc nézve mondhartyuktsak Egyházi Rcgo-

Míriütin Xás bé-votfasentTorvénnckja'toilc oda elégített egyeb Polglrii 
• V^lJUia-Törvények, rsak ugyan PolgátíTőrvé&yeknek tartatnak. Esigy; 

, . ^ü'u * kozőnfcgcs értelembe vénem, terméfzetboJ ál inkáb az Iftcn 
fitt v H t Törvénye hogy fem erkőiisbol, dp kiváltképpen terméfzet 

. twiMl felet valahíítbol. ifién Törvényének azért mondgyuk, mert \ 
igycnefcnazlftenrenéz, ésa'kik meg tanyák azokatiftenejfé, 
azazWű^itcfzi. Mely dologról moftez légyen elég: A'ki 

Tiieotogót CZie^r^i tobbecakar érteni olvaíFaa' Szentírás Magyarázóit,^ 
c»aenüiM. a z • Egyházi Szent TorvépyekTudofttt 

••• x iv . 



Az, Tgátrol, Törvényről Irkoltsrol, $Z,t>Ufrol, Példáról ' *$f~ 

_ _. XÍV. áCérdcs] ~~ 
Mitseda A'Z Igfzfág, és bíny fele \ 

Mivel mind ezekben az egyígA&fdgért,mcly a'Torvény dol
gainak utolfo czéllya éshatára, -munkálkodunk és fárrado-
zunk; s- a2t-is tanítok feílyeb, hogy az fgttz, vagy a Torvénj az 
Igdzfágboljő-ki: Láífuk azért magát-is az Igizfigot mi légyen ? 

Elfbbhenn-isazért; Jóllehet a' régi •Pogányok, hafzontálaa 
Iftcni tiszteletnek babonáíagátoi 'vifelrttv€a azt mondották, 
hogy A/frxufttai t-n&m ZLtn&z iftenek ellen fegyvetkedő Tita-
'nuíok kőzui valonak,hanem mis egy igiz és jámbor fejedelmi 
•embernek leánya volt az Igízfag,kiziz Attya nevető!,avagy in» 
káb az égi Jegytől, Ajfraámk ncveztenek, •illyeai okból, hogy 
minek utánna azEmbcrek e' főidőn cgymáíea kezdenek kap-
doíhi s-ragadozni, egymáft'őini, vágni, fizni, kergetni-, vefz-
;teni, fogyatni, és végtére mindeneki-arvaíTággal, tőkéiictlen-
féggcl, Iftcntelenféggel s-hamiíTágga! kezdenek fcl-fordaini} 
ezt az illetlen fel fordult állapatot lát van 4/ir.m az Igazi "ág az 
Egekben repült, fel a" tsilhgok közé;'kihez képeft IfknAízon-
juk tartották, a" mint Ovidius, vexfdbcn énekli. Xegutol, e' s',?f"sn!í 
foidroi, az Egekbe Aílraea rcpiiüe. ieiiumtet-

Demia'1?ogányok ki gondolt Ta'lálmány'itMrn vetvén, "*ii<iu«! 
'(: nohaazok-isrjozaft értelemfzerint, nem mindencrtőlnieg.' 
verők.-) it ugv fzollunk az Iga'z/'/ígrol, minteSkőltsbol -iHoJofág-
rol; mely kétfelé: terméfz,et'fherint való, .mely nem egyéb, ha- NatuIai;*' 
nem Emhrmck áihátatos fz.ttadatían fcüycs a'kamryaana, 
h->gy (cih.ck.-k.inck azo fajástváf tne'g adgya, írem UJ*V mind az
által hogy azt mindenkor 'voltaképpen végbe vigye, mivé! az 
mindenkor nem le he tt, hanem az lőkéüetes bdicTindnUtra, 
nézve, a'ki ké :z mindenkor •végbe vinni a' mivel tartozik, hí 
tehetfégeben vagyon. Esvégezésbolvalo, mcllyet u*?anTor- u$t& 
vénynek n^ve^uuk; és ez gyakorta az Emberek tcczéi.c fzevint 

E 2 ím^a 

http://cih.ck.-k.inck


fc&ton*-. 

-Sff? E L S Ő R É S 2 7 
meg fzokot változnij anélkül pehig feni orfzágok femNemz6 '" 
tek Tokáig békefilsgesállápatban nem maradhatnak-meg.. ; 

MÍfodfz,or% Az is, hogy .valami Igáz, légyen, keiképpen íe- •! 
ftctt, Egy képpen, a' dolognak rerméfzetibol, mcllyet már Ter: | 
mélztt Torvényének mondánk. Misképpen pedig az Embc- \ 
rck közt valo.végfrzésbol, mely,a' mint már azt-isfellycb meg \ 
mondok, nem egyéb, hznem-végezéshől tóiéi kfcetdott, avagy í 

fa* .tfi^ia. szerzett Törvények • -
Harmadízor; -<feIg&%fíg}IgA& vagy Tvrvény, és Tdrvénjm 

domíny kőzot három dologban vagyon kulombfég; I. Mcrr; 
az/^tó/^erkőksbéír-állojofág. Az^^vagy Törvény,annak;! 
végbevitele; A'T-órvéffy-ttáfaxnpznaakzzlg*z>ff*&vagyTén<> 
vénynek értelme és tudománya. U V A J E ' ^ S / ^ mindenjofi. Í 
gok kőzött feliycbvalofoj Ázlgazva.gf Térvény kSzcparánti 
va-Io. A'Törvény*tudmáfüjrutolfo. I I I . A z/£ió^£ kinek-kinek1! 
azio fajáttyiemeg-adgya. Az ^*,z- J ^ y Tbrvcnj redfegitij A* i 
Tor vény mdontár/y arra ta-nít, miképpen kelleíTck annak lenni, i 

JEs mivel z'JefkJges tselekedeieknek minden ágai és Réfzei méltó* \ 
fágához kepeft az cgylgáxfágra vitettnck,ahozképeft minden j 
Joftgokiz egy tgá&Jíg nevével neveztetnek és hivattatnak, a'] 

»«ftttt»i»fé miképpen #f/W*/nál'oIvafluk: Egyedül az, fgazfág minden%\ 
yitinec Jtigokgt mágarnnfaglak \ 
•*»•»• Mely dologrol.cz alkalmatoífággal illendőnek iáczik^hogy | 

ama régi Báthori Nemzetben egyedül utol maratNéhai Groff! 
Nyinfiatthori litvánnak, Eczedvára akkori orőkos Uránakij 
és Oríiág Bjrájinak, jeles fzép mondáfát elő hozzam, Nyájas j 
bcfzcdi közt ottan ottanülyenképpen bcfzélgetvén; Enrttgf-j 
mond, midőn gyermekkorombaOskolába Járok vala, tudtam | 
jol mitsoda, J»//ií«,az lgasfág,dc moft immár nem tudom ;az; 
égbe repülte, a' minta 'regiek raonták, vagy hava tévedett 
nem tudomí.Az, azokos és igaffágfzeretőjámboi^Urember, 

annyira---
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.MtgAzrot, TorvenirM>EÚMisrbl SzoHfrol, Példáról, jf^jj. ] 
annyira panaízolkodott az Igazfágnak clvefzéfén, avagy in^ ] 
JcábazöO, hogy az embereknek cl-fordnk gonoíTágokaiiataz ] 
fgA&fig ennyire el-tapottatott. Mind ezekről olvafd a' Tripár- \ 
titom Elől-jár o Iráfát; Grátiámft -^ufimknuft, Iráfoknak elein. ' 

XV. Kérdés. ' 
Á- répTőrvény-tételttek avagy lületnekmellyikettr•'olteteti-eltelfyef 

féggel-,ésmellyek&z,ok,£kikkdts&kugvannet»f&oktmkéltii^ 
Eifőbbcn ;c'négy régi Törvény-rételr avagy itiletec tel* 

iyeíTéggel meg-vetették;ugyiBÍnta' Generális vagy Nádor Ifp.4-
nét. 6. Mdtth.art. i.Eti. Fiad.art 35. A' két fzemely kőzőtvalo 
Baj viadal t. 6. Mattb. art. 18- Et\. Fiad. art.37. Et. Mj> cap. 22. Az 
Eeí-kiáltott Gyülekezet Tcrvénytétclét. é. M&tth. art. 2. Et 
Fiad. art. 30, Esa' Három rendben fö kiáltott. Torvény-té-1 

félt. 6. M&tth, art- 17, Et 2, Fl&d. art, 7. 
Máfodfzorj E' kettőt nem vetettek meg mindeneitől, 

mind az által nena-is élnek véllek; Tudniillik az Erővafas.és '"PL* to&r 
Forrovt&es Torveny-tcteltr, s* nem-is engettctik mar hogy to-., 
vá'bbáéílycnekvéllek, mint annak*clőttc ékek három Ta-HK,-f*'*-
nabizonfág'clot, a' derék Pnepo&fágokba-n ,• ugyminoa' 
Pofonyiban cs Nyaraiban. SŐt'áz Egf-MJái'.Jzejtt Törvények C°Í

1;5,I,& 

fellyefleggel tilalmazzák; 2.^j. cap. 20/AűAakokáért a'"fcifé- , 
gésVdro/yKirály, €hrifim ílrm'k' fenlcttfcüttn: iso^eízt'cndc ' 
tájin, mint Xftenitőkéüctesbtifzteletnek kővetője s-clőmoz-
ditoja, efféle pogányfághaz kőzcllitő babonáfagot a' Magya
rok kozíi ki akarván irtani, Fran.czüzorfzágb'oi uj Törvény fo- 'J^ös^OU^L 
lyíft hoza- bé ez orfzágba, mellyel élőnk' moít-is, a'mint fel- •"->. 
lyeba'9. Kérdésbenemiitém. 

Hogypcdigértsunks-tudgyunkvalamitazokrol-isja'mifjt' r 

aranyozzuk azoknak Folyáfa illyenvoltt: hogy &'Peres felek ;' 
egymás ellen derék-képpen vetődvén; leg utollyáraa* BiráK••""-
slŐt, úgymint Ifpánok, Otfzág Bírája kit akkor Cumh/mk '" 



* , - ' " ' .^•JiL— «~l .•!!..» H • •»«» ' • t* • • « " • • • • • ••- I I '•11,11.1. .ím,.,,., „„ ,„„_ 

' ••*- -hittak, Es valamely vármegye Igaz tévője élőt; onnét ofztáfl ; 
ugy bocsátották az lűzes vajra, vagy Forró vi&re, valamely Ctt~ \ 
tdmbn, kiváltképpen a' 'Váradiba, hogy ot elő hozván az Egő \ 
vttfatyX meliyiket nem fértené-meg, lenne nyertes; a'kitpc I 
n;g meg-fértene , az minden abbéli úgyet el-veíztcné javagy i 
azoktól meg irtózván mind a'két fél,'békélnének-meg Ea | 
mindazáital tsudálkozáíra méltó,-hogy fókáknak a' füz.esvas '• 
nem ártott, han«m fértodés-nélkűl maradván ,'égyoköt meg. \ 
nyersek: mint ki-tcczik,abból a' könyvből,'kiről a" kilcncze-

•dikkérdésiitollyáa emlékezem. Ezazokácrtmoftf/o/- ' ' 
járóba légyen elég-; .Immár .az cl-kezdct s>fel

tett Törvény folyáshoz jár ullyunk'kőzcllycb. 

est Oz* f^u rtx> " " <"^ <\» ÍTK <r\» tV. rtn« r\U <V> r i v *%» O»* " U O H Í X * rt. í v p j , 

M Á S O D I K R É S Z -
v*rf.«wJ ... ,xm „ .ASsdidézctrol) avagy* a' Reá-IiiratalroL 

tuione. 

I. Kérdés. 
• ' Mttsolít az, idézet, ávagf, Rea. hi<vátd\ 
"Nem egyéb, hanem az Mperefnek, Bírája eleibe, bizonyos 

•napra s-illendő helyre, a' Felperes által való törvényes hiváfiés 
J</«í7?,azonvgynek avagy kcrcfctnck mcntrgctéléres-maga 
oltaImára,meliyct azon Felperes mozdit cllexinci melynek, az 

. ^. „.T,. OrfzágvalameliyikBirájának, CtptaUmzvigj Conveatre itott • 
"**"**vlevele erejével kcl-íeoni, Captálanboi vagy Convcntbol ki* 

botsátott hiteles íicmély vagy bizonvfág, avagy pedig ítélő 
"me/ler embere által, fciválr-képpcna' Fifcus dolgaiban: mely* 
•nck kőroyn! álló réfzci c háromba foglaltatnak kiváltképpen, 

-• *. Yfcic ugyúalnta'Személynek, Helynek, időnek,v'úigo^fcl-jegyzé'.ebcn; 
mcrífe'tsak cgygyikncua léizcn-isoc, k-fzál az Idézet. A' . 



Át^UczftrlL ' y's ""3}% 

SolgáriTórvénjhenú Helyt,s-zzldőt ki-hadgyák; hancratsaka' '• 
Szeméteket, Ügyminta' lelfereft^-Alprefl, ésa' Birctirjik-fcl ] 
nevezet ízcrintjés a'Xír^wf&fYmittudni-illikk,) kérés, és a' ! 

Torvénntk> (kinek uttjcafzeriot akarja kerefni,) wagjurá&at-
/ji/j,Imczvers ízeríntr: 

Ki, kitől\és kik élőt, mitsodarrsot mitsoda Pkrell: QUÍS, qu«,. 
"'rí' r coxam qu» 

NemJzal-alaje.Per.ed, ha feLiredeztmt:- i«f petitur, 
Holot ezeket vedejzedbe; Előfzbr, Hogy moftaz /^e^fsakíCeaTcom. 

fzintcna'Csí/d/.ía vagy ConventhíXi Tanu-btzonfág által Í Z O - P 0 ^ " ? ^ 
kot v-egbe menni. i.. M&tth, art. i. 2. Ttt /^.HohaanaaLckKtehabet. 
a! Király s.Nador ifpán Emberi által-ismeg-lehctett. Es- i»«ft-~*T"*,s* 
an n-is a' Személy-(íerént.valo idézetet, a" Király udvarabéli Z>«~ 
iols- Hűtős. tytariiíCok, végbe vihetik, a! minémuckazok kik 
TerfonáVn uram nái és az ítélő-Me/leukncl laknak; mind az által 
a' kik külön Bírák VTraimék mellet Secretariuflaeot vifelnek1, T:t-JP ?' 

, p , qiuaut mii. 
azok altalnetwl ehet. Thot Orfzágbannis Captalánes Js&n «»»*.<>• 4.»„ 
&*« által tizenötöd napra fzokot lenni az Idézet. Art. íp. An
ni, uji. Efféle /^íz.^srfpcnigh, a' Terminus előtlegh aláb 
tizenötöd nappal kcl-íenni.A^rőyidpőr.akbennyoltzad nap- •/lUS'üC&nt£. 
paUs megh lehettj . Wlsd.artiz. azonképpen, hogy haaz lhn~ 
tata, vifza-figklo; Határjar.»é$ Keaal^s'imo Levelekben vala
mely. O&avas Terminus vagyon fel-j£gyezve,a' melyre tudni
illik kikAzldézetnekl&zonLcvtlhc meg-irtokokbol,kel-ienni» 
tehát azon o&ávára rendelt'ínneprjek nyoltzadnapjáigh, azoa 
levelek erejékbenmaradtiakjés-a' véllek végbevitt Igáz-téielis 
mcg'h-ál: A'nyoitzad'napot mindazáltal.az Innepnckclorce 
kfí érteni,, nem uránná; mert azoti*Ttmiauszalit mozditot-
Pőrök.a-zon.Terminufonelanemvetettnek.Art.$t,Anni. 1/5.0. 

Mk/od!Z0ir,KzldézeT^^ ^ 
vagyon, hogy, «>4if«, Idézetet, akár a MO,ASAZ az Bé-idézcm 
akár^'C/o, Hivomjakár/ Ö«,az azmozdiiomavagyindkoöv 
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hozzuk, úgyis mindeniket magába foglallya, tudniiíik tnhüí 
az Alpereíhck elő.hiváfát, s'-mind pedig a' Pernek m®zditá-
fátj s'-továbbis terjed hogy fem a' ReÁ hivatal> mivel mindi 

,'SVOMttO. Vármegyéken s-rninda* Táblán egy-aránt forogh. A'Reá-hi. 
vatal penigh nem egyéb „liancm Törvényre vaio Elő-hivÁr^ 

* vagy inkáb, Kt-bivÁi, mivel azzal ki fzokukhini, a' Várme-
te,Tlf1*' j ? . ^ 1 ^ 3 2 Alpcrcfta' Táblára, vagy a' Király udvarába. Kihei 

c'Jc'épcft a* Táblám néző doigokroí irott Dttretsmokis a' ReÁ-biyt. 
talrol emlékeznek inkább* hogy fem az Idézetről. Mégh a' fzq, 
kott Törvény Levelek folyáfában-is Reá-hivat&lvagyon gyak-
rab helyen hogy fem idézett. 

• fíviad"' H&rmAdf&or -, Senki nem tartozik meg fc!e!ni>fe m torvényt 
»tt. ii.&. állaiűfcnkinek, )\ztörvényesképpenznnikmoá%y&Czcü\\t neixi 
e^nÁ^Iéíi^^w^'s Kiváltképpen kMü az Orfzágon,ha fzintc az Orfzágb 
Anni. no*.Bíráii ő féltésemellet voWriak-ís Art, 41. Anni. iss<f-
•onttros, •. -II. ;<Keraes. 

• adundi<:c;»". , Hány féle fzokot lenni *z idézett 
AZ.T«£ Miképpen a' Kcrcfct avagy ttgy, .azonképpen az idé&euvt \ 
sim|)i«pe/0kfcle: mert némely köz idézeti némely haladék néMl-vtb \ 

'• ̂ 'otUKi.idézet, melyre törvényt téfznck, vagy méeycnrcá vaeynem ' 
B»Us._Adm».a kit idéztek. Némely Bizonyojsatevő, vagy Meg-agyarazom, \ 
"t"«ai'i»"vc^ ffJcg-rasgyarázza elébbi állapattyát a' Törvénynek. Né- j 

\*.tv&\Ait<>m.z\yIntb'vtgikémlő,• Némely lkutáfrolvdo. Némely pedigh \ 
•Jitini, Hátitját-áfrolvaló idézet, tzakhogy ezek az idézetben ne dcrt> j 

kaskiilombozéfek: azofcaért ízukíégh a' derckasbkőzőníe- { 
gcs kúlőmbőztetéíit, kiknek egyenlő foiyáfok vagyon, id,« | 
írnom*. • | 

111. Kcrdc;?. j 
a^iTtó* Azekáérta ReLhiviiulkb&bnségefinbÁnjféle fzéetflenriú \ 
vmíjs. tet- ^egyféle: }. Megb-mugy&rázovagybizonyofsá tévb. II. Köp. | 

JM^- Hl AkármelhikbóUlh. Yí. Bs Személy fzerint való. í 

I 1 



AcfdezetthL ar® -fi 
A' bizony ofsá tévő Rövid Reá hivstálnak meg Határozó tfna- ' 

.gyarázattyát jóllehet íbhuít az kotr Törvényekben nemta 
iállyu'k, mindazáltal a* mint némely Jelekből, és egynéhány 
•helyeken^ lévő gye-ngo magyarázatból aranyozzuk,, aem«-
;gyéb i hanem Oly dolgokban Forgó Réáhivat/ti, mcllyck 10-
vid Por-folyáffal fzoktak végbe menni: Ugymint minden HÍ- ^^^TJJIJ, 
,/á/««é, mégha' Jofzágdolgaibannis, hogy ha azokban mégh 
JdőrHulátjiCtt^^ , . . 
.AruUmtoivtlo ágyéki és-egyebdolgok- is; meliyek noha kbÍRéi &**&*¥** 
•Mvátál áltaimozd.ulnak3 mind az'áltaLfzinte ollyan.ro vid PŐr-
rel fzakadvégek, mint z Mzonjofsi tévő Idéztt által mozdult ..ff 
ekerefeteknekj minémuek az Zálagokrol, Leány negyedről, :2^J-^> 
fegvruhákrOl, Menyegzői ajándékról, A^oTHgroTTko t é fek-
ssol, Atyafiak közt való ofetoza^ollinozditQtt dolgok > és a-
rkár meííyik féltől jelentett Új Hitetek.zíTit, i/.Es mind ezek- '7~rik' m' 
;nck,a' Réáhiv/ttd urán, az ciso oííávín, végek fzákadj hanem
ha némellyekbcn»kiváltképpen az Ero-hatalomban, s' a* Jo-
fzágok áüapattyában levelekf/5 A«;i/&kévántatnék, de az-is 
;továbnemhalad, hanem i'mífoéiko&ávdn éppen végének 
fccí fcak&dnltí.Mauk art <f.&.ip;j. rídd. art. S4-

•Bizonyojs* tév&, Meg-t»Agyxráz,o, avay Meg-jélentb idézetnék 
azért moridgyuk, mert megh-magyarázza és bizonyofsá téfzi 
a" Reá hívott s-Idézet ízeméylt: Kihez képeit hihető, hogy e-
kinten ollyanképpen fzokott volt lcnni,liogy abban a'fellyéb 
irott Rövid Pbrnek modgyát és folyáfát, a' dolognak bizonyos 
^^áraz^/tyiw'/egygyutjmegh-kelktt jelenteni, az Qrfzág'h-
nafc valamely bizonyos végezéfére mutatva és igazitván.Mint 
a'Reáhivolev'elekfzokotfolyáfáböl-iski teczika' Hatalmak 
dolgaiban ,mellyct moftann-is meg- tartunk. 

Holot vedd cízedbe; L.Hogy é Bizonyofsá tévő RtaMvatal, 
a' Haromfzor kikiáltó ttrigi TŐ;vjnyjhelyctvagyo,azfellyc>r_ 
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emiétet Jrticulmban ; d Maiik. Art- 17. a'koréjek dolg&inúva^ 
gyarázot ríodgy'án-ki.'1'l: /•. Vlad.ari. •}£ Es.2.Ejusd.art.2. 

1L Hogy e' Eiz.onyofií tévés, avagy Megjelentés, más kép. 
pcnrvis értetik, tudniillik mintegy emlékeztetés képpen,a, 
zokra, mellyek azelőtt lőttének; minő a' Régi Porok, mél-
ly,okbenmind azáltafmégh• Idomulás nintsen; minekelőtte! 
ujjonnarifcl áliailák,fznkíegh képpena' dologhn-ak megh-je-! 
I-entéíe kévánratik, hogy az Alperefckrcá-emlekezheíTenek. 
K.Art. \ó. Anni, 157-f- Esa 'Port- is a meg-holtí elébbi Poro. 

T \ twjfs- sokról fzállithaíTák iob modgyával a' Maradvákra. 
JfJj'Jj Hl- Hogyefféletigyekben, azenaléteti^frticidufoknaks.Oc 

" fzágh végezéíinckunáíafzerint, a' Tilalomnak ^-fegyveres ellen* 
z>cjhck a' Táblán nekcllene meg engcttetni,hanem,t.saka'Ié-' 
velbeli IgafigokelővirelénekjA'Máíbdikö&Wr-í; kiváltkép. 

, 4, ..*.'"- penaz ofztá^banj .kiből &z El/ex-mondaij: Tit.^y és Tilalom ÍZ. 
Oi'zto parancsolatnak erejével ki rekednek 5 a" Fegyveres.ellen. 

JüfJ^Fil. &es pedigh kun a' vármegyén niegb-engcttetik. Moftan p'e-
nigh , némelyre<fz, fzoMsíoW Tilalmat megh kezdették enged. 
ni , kihez képelt, az emiétet Orfzág Törvénye ellen, Hofzu 
Porfolyáfra kéteh'nirrcrnek menni: cs illyen-képpen ezek,, 
a' Reá & ivat ilmk kulombózeíi mind haízontalanok leíznek, 

•Z'T'ltf. z. Tit. if. hogy ha mind tsak egy arám való folyáfok lé-
ízen. Innctvagyon,hogy Anya-halála után fzúletett LÁfzloKi-
rály Decretomában alzt paraiusoílyáfc, hogy a" Bi&anyofsí tév'o 
Ííi7?/w^/ű£maradgyanakmcgaző erejekben... Az moftáni 
végezel ckjTzeriflt- is, az eggyutlévő Joízágoknak azon egy a-
raílgíban* birodalmában a' TiUlom nem engettetik- megh. 

"j^^C-^i-íU- Ezzel penigha' Trif&nitomn&k máfodik rcízébcnlévo. 77> 
^ Titulus nem ellenkedik, holott kőzőnfégcíl-n mindenugyek-

%#>*. *zs bcn,a* Tilalomnak, ugylátratik,helye volna; vatn->vtz Titulm 
' a" hofzu Pőrőkrőlfzol,mellyekbé^o/i»/ör/S^Vrzokott lenni, 

a* kikben 



Az^ldeietrol fz^-3-

i'kikb'Sa' Tüdő, s- Fegyveres ellenzés meglehet;a'/rovid porŐk.iol£#fgmf 
penighkik bizonyoísá-téves-által mozdulnaítőtt emlekirzetí^Yíiúmft^ 
i\n\xscn,4-Flad.art. íj.mert a'raint már meg hailok,azo kot fcu -
•Ion fzakafztotíák, és mmdéjrőrvénybcli orvofságokat azok
ból ki rekciztettck; mert egyéb kepptn mind magok termé-
fzeté s-mind az orfzágh végezete ellen,egyecfá^án végek nem 
fzakadna; Kihez, képeft nem egyéb okból rekefztették volt ki 
a' mi úúnkxzO&tolévekUblzTiUlmiiti a' Repuljtot penig a' Vár-': 
megyén, akkor mindgyárt meg engették, hanem hogyannak-
sitánna a' Táblán ne lenne helyek.* a'mint a' ^uadnpartitem.ü 
$artya;2. Tit.^x^. Lásdaláb.z.K-s. Réfzb. ? 

Máfidik, Rea.hwa.talKőz; mely tsakaz oliyan ügyekben ízo- ^ff^hŰ ím 
köt lenni, kiknek négy ö#iW#fzakad végek: rováb penig-an- fo/. ' 
nál fem levelek előhozáía * mégh a' ízokott terehvél-is,fem c- f/~ 
gyéb dologri,nem haíafzt hattya./. Fiad.art. $+. Bt.ő. Matt: art. 
ip, ( joleher,az LitoTonégy Termimtfon valofoíyáflalmoftnS 
•élnek.) Ezek perig oiiyanok ízoktak lenni, mellyek kinaláss.. 
vagy Intés avagy egyébképpen való Köz ReáhiDatai vagy penigb. 
iktatás, vi/hfzdfoglalás és Határ-jár ás ihú mozdíttatnak.^. Tit. 
IS.Es ezt fzoktuk •hófzuFkfolfáfriák nevezni- 2, ftt.j 1,. Kb%idé-/^§Ml$ 
%etnek, avagy Rzáhivatdnú'zzítt mondgynk, merttsak koz /J 
-módon, minden afféle PŐrfolyáíhak magyarázattya-nélkul 
fzokott lenni, az Orfzigh torvénye fzerint. noha a' Jttuadri-
faft. 3. Tit. 66. azon vagyon, hogy ezek-is, tsak azon egy Reá 
hivatal után, mingyart azon első Termhmfon elovétefsenek, * 
hogy tudni-illik az Alperes felellyen-meghmindgyárt,és Rö
vid rnodfzerint ízakadgyon vége, s-Igaztéte!re-is botsáttaf-
fékmekenízeritteíTék az felperes ollyanmefzére nyúlt Porfo-
lyáfnak miatta",/yfow s-Ember.i Igafságnak bántodá&val, tellyCs y 
eletében Igafságáíolel.maradni. ^ ^ t £%{rc&hji 

Harmad,-/:. utrdUs^z&z Akctrme/lyekbolálloldéz,et,vzvy Re^'^~cltíyfiJ*é 
F 2 . -VAttli i " 
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<r 3" MáfodikJ^^ 
' QlőuMjJr&t'1'*1'*^' ^ ! d ° n tudni-iilik valaki Menedékbeh vagy írásbéli fu^ 
' 0<3/ /wo/sá^r^ avagy, valakinél akar ritkons-akár nyílváneltartott 

levelekre idéztetikjakár mellyik Reá- hivatallal. Esezillyen I. 
dézetnekegy Termmufonmindenkor vége fzakad, ottudni-il-

' lik,ahol azon dolognak derekáról fbrogrí a' Por;2, Tit. \ f, u. 
I trdifmk Akmnellytkhbl állmuk azért mondgyuk, mert feabad-

fágodba vagyon, a' mondott két Idézetnek mellyikcvel akarfz 
élni: roivd mindenikbenj-cz^arántvazon MvidTörvényf<ilú£t 

44 nak kel meg-tartatni*-
I\f. Kérdés. 

';•. J'/zeméljfherwt való idézet tnitsoda\ 
Midőn vahkimáftol akár johiriben nevében gyalázatos fzo-

val, akár vcréfscl, akár febhcréfscl, aká-rpenigh Attyafiának, 
\ vagy hozzátartozónak halálával megri bánrodván, mind M& 

s^mindRávido&ívak s<mmd'0rjz,ágligyúléj}ahtt, azon megh 
I bántodbtt félnek panafzára, a'rend'clt Biro, affélét tselckc-
I dpízcmélt)udvarivagy.TáblahytősNótáriru(siálraí,magae-j 
f leibe, ízemtől ízembe hivattya Is idézteti.Személyfaerht W Í ] 
',-», / u idézetnek azért mondgyuk", mert azAlpcreít ízemtől ízembe i 
'^IW^f magát kcí- idézni és nem egyéb embere általi í 
í C^f^ fízoédilefzedhh t Hogy efféle ízeméiy ízerint való idéann 
>&&***• megh-lchcttí-a' Záfagos Joízágokrolvalo kcrcfctekbcnn-is, \ 

midőn a" fel peres maga vagy Prókátora által a' Zalagos levél- ! 
l'- lel egygyfft̂ .' ZÜagnak fommá/át, a' nevezer Gyuléfék', Terminu. \ 

fok,o£lívdk%htt2^ Birákeleibeelo viízi és elő rnutattya. Ií. Az i 
jrohibúio. Személy ízerint való Bl-tiltá^is, valamely Jöfzághnakméltat- j 

lánulvagy hatalommal való cltartaíáért azonképpen meg-k- j 
het» hegy ha mind Tiltó <-Tiltat fél', nem Prókátorok által, -1 
hanem magok ízemélyek ízerint a* Birák előrr jelen vadnak. \ 

,f %. Tit: 2o.\ III. Ennek a'faemélj fzerént vtlo idé-ntnek mégh a' i 
: ' Rendkuulvalo Törvények Ttrmiríufáa- is helye vagyon, a' Feje- j 
" ' dcicmuüij 



áelem uti levele BÍellet való járifratnézve, melynek itt^is fzi«-
tén mint a' tőbbibenmegh kel tartatni.- Jóllehet a' Decretum-
béli írás aízt nemJáttatik,béfogíalni,mirel talám nem-is éltek 
abban az udőbenannyira véle, mint'moft-már-élnek, cffélcá-
gyeknek és kerefeteknek bő voltok miar„sőt ugyan illetlen do
log: is volna*Ka e'méitofágtöl meghfofztatnék,mivelazillik 
minden féle TŐtvényekhcz,hogy a! békefségh,és tsendefségh 
a' tifztefséggcleggyíttférekmnclkfil meg-maradgyanak, mi-
vsclaz Emberek ezek áltat maradhatnak bekcíségbencs egy--
öiás-fzercte.tb/cru. 

V*. Kéráes-
Mivel ni Fejedelem levele mellet vdoj&ráfnú bántodáfa,elje& , 
frfzemélyfzerént valóidézethez, tartozik; annak minemű-

mlijdénfági'VAníuki-
Eza' Három: £//ófe>2: efzt azokroi a'ízcmélyekről s-hoz-

gok tartozó marhákról kel- érteni, kik avagy fejedelem levéléi 
vei, az Orfzág Gyúléfére; avagy; ugyan tsak kihirdetés által 
hivattatnak a'Ro<uidé& Koz oBÁvÁs Törvényekre; avagy pedigh 
egyéb képpen levén odadolgok,a^«/4/?»avagyoí?ix/i,0 létek
ben meghhábörittatrlakV.?. ^ ' • Í ^ . - & . ^ . Vlád.trn 12. vagy fzc 
mélyekben,, vagy nállok lévő marhájukban; Máfoknakefzt 
fem fzemélyékről fem márháiokrol nem kel érteni. 

Máfodfzorj Noha a'' Tripartitom ,&£emiétett helyen* s.Tít, 
zei kőzőnfégefen afzt tartva;,,hogy ez idézetnek, fzovalvalo 
gyalázatért, vagyerohatalomért kellefsék lenni; mind azáltal 
íulajdőn-képgen* efféle járatbelí megh bántodás, a' tselckc-
dctrcl való hatalmon értetik inkáb, hogy fem a- fzoval való 
gyalázat tételes A' mint erről ugyan Tőrvény*-is volt 1610 e z« 
tendőbé, PofinbmiPslugyaiGtfiÁr dolgában JtíUfsn S^gmond tl-
üf«;hplotíBá Iá fsa nramat,crTéle doíoghban tőrtént fzoval való1 

sncgh;,báftit)dáfért, Pahigyai Gá pár ellen a' Törvény: meglv 
,F.|:; . ncra*'" 
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nem fütyöli rótta; Ennek pcdigh oka ez, mert illetlen dolognak 
látatnék, efféle fzoval való megh fértéférr ha valakit fcin jofzá-
gán itilnénekj mivel feni a" Ttfztejfég dolgában, fem a' fzék-thréf. : 
ben az nem fzokot lenni. 

Harmadfzor, az Idézet, akár mingyárt azon Terminus Hz*, le. 
gyen m'egh, udvari vagy Tábla Deáki áltál; akár pcnigh az utáa 
Ca.pt dan vagy Conventáltal,avagy bátor Itilbmefter által5 mind 
az1 által mindenkor minden tendkuul elő vetetnek, mint fzitv. 
tén az egyéb akármely gyűlés alat tőrtént dolgok. Es moft i 
már regi (zoki%bo\'i kérdőre vöt dolgok kőzőt íioktakmeg. \ 
láttatni; Noha a' regi Törvény fzerint mingyárt azon Tertninm \ 
alat affélékben tőrvént mondhattanak. 6. T>lad. art. 12. j 

VI. Kérdés 
Efféle Idézettelmozdult ügyekben,a' Tilalom//Fegy

veres ellenzés w^f^ff/M^/-,?? \ 
Sokak kozot crro'lnem kitsiny viízáikodás vagyon; mivel j 
nemellyek azt állattyák hogy nem kel meg engedni; s okát-is | 
adgyák, mert efféle Idézet által, ez illyen ügyeknek magános 
fzabadfagok vagyon, hogy tudniillik az Alperes ízeméjy I 
fzéjnjitjjdéz££ikék, és harmad nap meg-is tartozzék felei- f 
ni mindgyárt: sőt eleintén mingyárt azon helyen effélékben | 
tőrvéntmondottanak, ó.Vlad.art. 14 nem hogymégh a' Tu I 
Idomnak cz-fegyveres ellenzésnek hoízu őrizkedéíevel az Időt { 
nyújtanák, és négy TerminuJ'rá^ avagy tőbre-is a' port vontatr. | 

• nák. Ellenben azt vitattyák némellyek, hogh megh kel en-1 
gedni; a" mint ugyan láttam-isa' Bercny familiamk zállagos f 
PQnbcnjVizkeleriThansiás ellen,és Petcndi Gáípárné Rajki f 
Eya AfzonyKoíked nevű faluról való dolgában-, is, a' Zriniu-1 
rak ellen , hogy megh engették 5 mely, a' Torvényeknekáltal • 
hágáfa s-meghvefztegetéfe inkáb, hogy fem a' Becretomná \ 

^ mcg-'jobbitáía vágy meg-tartáfa: holott afféle Zálagos Jí>fzá- j 
gokat | 

http://Ca.pt


AzJ Idézetről SS 

gokat ccíávákravzlo Idézet által-is, mingyártazonelsooBL 
<w«_5,az.az,tsak egy octavan megh fzokták iú\ni,ő.AÍ4tth.art.zs. 
Sí. nylad. artJ$. Et.i. "Tit. ős.Kz moftani -végezéfikbe penigh az 
örfzág erről ennél-isrővidgyeb/őr/s/yi^végezcít.ár/. 62.An-
ni.xs68> mivel azo kimll- is azigaz vérek. 3' miaf nagy kérjLgJlff-
béliillctiénfégec s-bofzut fenvednénefomertazidőalatvalo 
hafznát és jövedelmei afféle jofzágnakel-vefztenefes-fok ide-
ig-is kellene karos várakozásban lenniek,mellyet jolelki ifnrae-
retfzerint cl kellene távoztatni.,2.T».<?iJ.E$ bizonyára foha fen-. 
*ki az Törvény eket femtanuíhattya voltaképpémegh.hogy ha 
üiyenképpen az orfzágh tőrvénye mellolel menvén,tsak egy 
néhánycmber.elméj'éiiiQvéttyűk. Annak^kágrt(tvaTiLlom-

• nuk fimjegjvereseltenzéfeiek efféle ügyekben} ajahájjnkáb a' fzc-
mély fzerint valoldézctben,az első értelem fzerint nem kelle
ne ftieg-engedietni; Ennek pedigh egyéb dolgokbann-isazon 
fzerintkel-megtartatni, riiiveíezfzetnéljfzerintvsk rdéz,etfe 
nezveminden effélekére [étekig tvúh\. és egy terraéUeniekjés. 
ezokon mingyárt azon egy octí-ván, az Sentenctja k-veiet-is ki-
kellene adni,minden tilalomésfegyveres cHenz,t> f:.!en;hanera- .; 
ha a' levelek elő vételit halafztanák a" míCodik oflávára »meijf-
re megh kel adni az Haladékot, 

Halót efzt-is megn ke \witiunk> hogyha az átperet avagy t 
meg.kénált s-/i/fiwrfél,efféle Zállagos kerefetekben nyüfáh va 
ló világos feleletet réízen, hogyonéki arról Dmstiojá, avagy 
más le vele vagyon, ésjicm mondgya kőzőnfégcs fzoval. hogy 
őnéki arról jg igaísagavagvon. tehát nem adnak néki időt &' 
Ievéielo hozáfra, hanem a' Dontttiot elokcíadnimingyárr,cs 
az fzerinr Torvényének-is kel lenni. Hlyen Törvénye Ion He
tei Andraíné^j- Borbála Afzonnak,Nemzetesömw QtleMi« 
klós ellen. 16 íz, e/ztendőben fofonb&n, 

• ' • . * • . V i l . 

tfi^tv^ 

fÍA^K^ 



ej JtóJ*di£%gj&, 
SB.HÍ £*- ' • y i l Kérd 

iUJ. es 
,4z o t E fc t ck b c n mitsojs Por.folyás vttgyon "< 

Sokféle és bizontaian volt, á' mint arányozzuk,eíeitoífogva. 
jpner.t eleintén, mind az ót Efitek, kik. nágjob ,hxtábmn»k^\ 

f. ' rr .mondatnak,S'mindegyébmindenki.ísdhatalomról valókat ) 
yj^H^Z^j íetek, az cftavafojt avagy a" Rövid Torvcnyekcnibrgotcanak, I 

^dJtlí ®c m i n t ^°§y a z a P r °k Tzerő érteketlcnNcmcísekct. a' hatal- ] 
.masbak s-gazdagbak háborgatni kezdik, ahoz képeft, Láfzb I 
•Király ideiben .1498. efztendőben, afzt végezek ,'ho.gy egy ál. 1 
ítallyában, uiin'dsa.olfa'tiM s-Rovid porok kíraí, Király©fel. j 

', fége által láttatnának á-itiltctnicnek-ai.eghJ akár hol lehne-ij| 
-o fellege: megh-jelentevéna' panafzt akárki clíen»i$azo-Eel. 1 
iege parantsolattya.által, káptalanra vagy Cojinentrc ÍÍ9II01 
Exhibitoriá levél mellcr: fzemély ftérjénr, valahol •találták l̂ako f 
.helyekrői-is r.éáid,éztjék6.felfégcfecmélyc eleiben, azon Pa. | 
rantsolatbamegírtbízonyosnapra, a'helynek távol vagy kö
zéi létéhezfcépeft,flún<l£ továbbá halogatáíhélkuLKik ha íze. 
mélyek fzenrítreá mentek,s-magokat megh menthették; jol 

• cíet dolgok: de ha reá nem mentek: vagy ha reá mentek- is,dc 
>> magokat megnem menthették (a' Tőrvénynek mind azáltal 

tittyát s-folyáfát mindenkor megh tartván,)fejck-smindcnJo.| 
fzágok, marháiofc s-Jbvok vefztéfén maratattak. 3. vkd.4rt.tf 
!&. <f. Mutth. art, ff. Es Albert király Decretomábmn-ts haíbn-1 

• lot találunkj^/.^o. Annak utánnamegint arra hozák, hogyl 
RovidTŐrvcnnyel igazodnának cl. &rt.2s. Anni u<fs. A'mint T 
mára' hetedik kérdésbenn-ís megh-mondok az Első Re. 
jfzcbcn ,̂. 

Moftvífzohtagh bátra hagyván mind a'Láfzlo király vége 
. xefét, s-mind az ijós- cfztendei Artieulafi, mind derék s-mind 

rövid oftAvako,zgy.&xint elővétetínck,oda tévén imezrekeíj:-;* 
ícJsct, $gi* autem bujufmdi növi süut fote/ttUm &e. az az- Mi-: 

vclpcnlgbl 

http://vkd.4rt.tf
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vei penigh efféle újonnan akárkiktol efct hatalmak dolgát', az 
Artkukfik tartáfa szerint {Anni. is^r.art.s, )z Táblán magunk, 
á'toborízágh rendelt Bíráival egyut, a'Reá hivatalnak után-

:. na Tizenötöd nappal elő véfzuk -és Sfieg-itillyük, &c Styl. Es 
ffig harmincz kettedik napra? mint a' Tripurtitom mondgya./.7/#. 
31. Nem-is fziat^ minden ízskadáfnélküi, mint az emliiet i s - . 

• 47. efzíendci Otodik Jrtkth'mtanya; Es jóllehet kőzonfeges 
iéppen minden hatalomról v?lo kerefeuk bizonyoísá tévő I-
dézet által indíttatnak, z mint a* ^egyedik kérdésben fel jegy- - /t.. «] t;?'; 
zok|, és a' Tripurtitom.is nyilván ranittya, 2. Tit. 7i.circamedi~ 
tim: mindazáltal mivel ezek ben-is az őt Eftsskben a' kőz vallatás 

• mcg-cngettet:k,/«Aí/iJ /. vlad. *rt. ró. izúkíéghogyazcgygyen * 
kiül azoknak más Termmffísadafsék, mdy izinte annyi,mint-»<A Z *•** »v 

• haazmáfodikon leveleit vinné-elő. Kiről tekints-megbaláb, t ** 
/ . /<T«W. Kilenc&edik Réfhében-, és a' hetedike} ÍZ otSdik Réfzéhn. Bs 
azokban a' Prókátort meg-hihatnié; lásd aiáb2j. IC a' nyoi-

; ísadik&r/£i«7,a'végefeíé. 
,: V I I I . Kérdés. 

; Mikévínt&tikf&&kféghrképpenAZ, Hatalomért 
K vak idézetben?- " -A 

Elsőbben ezek a.' cztkelvekkévántatnak; Aífumtisfeatm&c.az ^Vf^- , 
,* az, Ftlvévén mag* mdie: mely annak jelen lécet jelenti,a' ki ma-
( ga mellé máíökat fel-voct. Mifsis&dfflitutis őre. azaz Elküld. 
, 9 « , és<r/-rendelvén-, mellyel, az El- küldőnek házánál ictetér-
- tyúk áz történet fzerintefett dolgokban 5 az íkántfzándékkal 
[• valókban penigh távol ictet-ís: mert a' hagyás ,parantsolás a-

Zokrol-is értetik, a' kik jelen nintsenek. LMdfid/z,or ezeknek-
;, isotkeL-lennií»&víi:3zazJi?«!ésO</4»raclytsikeSyekel,mind 
i annaka'kirnáfokatmagameUévéfzén>s-mmdaaoknaka'kifc' • 
•.', ceá küldetnek, s- mind penighannak, a' ki más páran tsolattyá.-. 
I^jbpltselekcdi, reá való aieuetelcket, és azon hely ben jelcnlc-
|f G ' . tekét 



*>9 
n /•/<£ 3 7 T> ' / ! 

t 
imi§§iXá, 

pÉakk^ 

tskeíjígysi, MeKyckhogyha a,£my^íc/ki-maradnak>Ie.fzj|| 
a' Pör. .2. 'JV>. fe | 

Hoki vedd efz,edbe. I. Hogy az Afhonyok& hatalomért akkod 
Idéztetnek reá, midéní'Hx;/iIcf3}mcifo'áitláé^?etnzk,mssM 
ízcraelyere nésendG''j'oűag'okbas-; cük, és ímdön gyermekek! 

. Istísrjugit viícíik: azon kuiiíncrc, ha nem helyeitek a* Férte 
avagy orokidéztetícek. ^. f/W. art. i./, Egyéb do'gokbanó| 
iet-iskQZOníegeícarcá-idé,Uk.2í: h'/Lafíflá'Ord való Idézet,! 
mely egy értelemmel s akarattal üokot vdrkelni, imaiárcll 
romlót, és fem fclcíégck,fcm Annyolt? fiók, Nénnyek, h: 
a* Ncmcflcknck, nem idéztetnek" Ó'. U'n.ciib.crt. i i,Et i.v, 
ari.jg. hanem ha'ahöz.a' miről idéztetnek,egyenlo Igafság. 
vagyon. III- &'Tif&vifelők, a' Hatalomért, azon TifzéU'ú 
tetnek, melyben a' hatalmat cselekedik, és ha el-érik> ii 
azon Ti ízt alatvalo Jokboíkcl mind a* Peresé s-íriinda' Bmij 
mcg-clcgiteni» a'magok rcfzérol. Az Tiíiztartokat pcnigh,aĵ  
urok,hogyha nem azo hagyományokból .cfett a* hatalo 
megh foghattyák, mjnd'áddigH migt^cg'ct tcíznek. 2. Tit,, 
í s a z uroknakhútrel ke! magokat menteni > ha azt állatty; 
cllcnnek.hoffvsz o oarantsolattvokbö! lett a" hatalő: és a' 
roi inagokcbolclegct revén,asutáa azt a' Tiízívifelokon m 
vehetik', i. vUd*art,24. Az mint alább-is megh fogjak &i 
dani 27. Kérd'.'a*. 9. Rcízben. 

IX..' Kérdés.' 
yf* &i valakit idézniakár, mit keltsehkedni elsőben ? 

Meg. kcljol hántii vetni magában, s-végérc kei menni,az 
dologhavagy Kerefet, méllyet más ciien akar indirani,[ % Por. 
nck avagy kerefetnek,Elso réizében $.kérdésben mondotta 

• lonifaozéíefzetint, jmelíyik Sirobőz:twtozik. Es vegérerrsen| 
vén, m ennyc n oda a' Birájá/joz'iyagy ítélő mr/hril'ez, és a' dol»'( 
got volta képpen adgya elcibc,cs azen OftaLwra vagy Cesvk. 

trt,% 

k 
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•J ÁK. Idézetről. x 7 0 

•fóré, kinek faraidban lakik >• vegyen tolie /ÍÍJ&Ő avagy i?« hivs le. *4\ 
X vilit, és ti C,;/ptfJánv^j Cs:eveaibelihnxiély iltzlláéMtíiC ; á z 

,uía az Idézetről vegyen S£lJjűriJj,mdlyct arra a' Torvény Ka
pra kire az Idézet lő t t , magánál íartson és őrizzea-megh. 
|zorgaLis£*;GÍbii_,. 

ít unnld^meg e-zt-ts, hogy az Idé^ő levétsek Má/sat &'Capta. 
'- kábeles G?ír'«í'».^J/parants.olatr!Cikil-ls ki kcí adni:4rij$,ra*á (, , , 
* 1550. Jóllehet m©3 már ezt ilíyenfceppenízokíák magyaráz-.,.' ' 
1 ni, hogy a'kőz idézeteknek cJtó/«í, az idézetbe Prefigalt iáo *4l*'s vU-* ' 

uíáíin-is, assz , tizenötöd nap utáan-is cgéfz eíztcadq forgá-
'• fa alat ki ke! adni parantsoíat aéík5l-is; de az cl-tcivén, avagy 
' midőn a' Felperes főképpen a' 'Tilalomban, az Ok-lcvcleo 

Bíégh ki nem votte volna, különcben ki nem adgyák » hanem 
/cjedeleraparahtsolattyára; a''mint AZ.idé&b levélnek folyáfa.i$ 
/neg-mutattya. . ' ' ' * ' " 

X. Kérdés. 
Mikében és homájkelaz, Idézetnek avagy Reá-hiva- ** ' 

< tálnak lenni ? ' ": ' * • 
i Kőzortiegefen ízemtől-fembe {zokot lenni, hogy ha az i-

dézendőtfzemélycfzerinttalálhattyákj hapenigngy nemta- * r \ w« 
láiíyák, házáról, és fzokott lakoiieJyérőf-is idéztetik. Mind- .fdéZS^fÁ 
azáltal ha valaki vagy Pénzt nem akarna fel-venni, vagy Zí/^öí^-ft^^" * 
viizáereíizteni, avagy Jegrruhát,LéínjNegyedet, Mmjegzbi a- '„ M ~ 
jásdékot fe! venni nem akarna j az cüyaut, ne ízeméivé ízerint, 
néni is házától kel-idézni, (: mert ügy dJajlivniaradna az hl-
fcttí^IcaTfhmzm^fokős vagy'2^i,^;ő77őT7ágafa"öT7Tá-va^ 
gTőnTnTpe.digh nintsen, házától-is idézhetni, z. Tit, .24. 

1% vedd eíhedhe: Hogy néha, (: a' mint már gya korta törté
nik: ) midőn a' CÁptalan km.magáraz Idézcndór, í'cra penigh 

^hoizi tartozóit nem találhattya,s-házáho,"-:
;.s a^Idézendőiick 

/héügboEsitwíikjolykor a'kapuján avagy aj táján kcccfztet von 
f Gz ván,a-

E*"i . ' • 



1 
1 

7 f Mdfodil^ejK.> <tJt Idczstrbl. 

í l&MW ván> avagy egyéb bizonyos.Jclt tsinálvin, s-annak uránná a?, 
fzerint vivea válafz tolla, helyes léíiea az Idézet j :: icn nem 
az Idézőtől, hanem magáról az Idczeadőt^l *;• I, :-„"/ :1 tartozó. 
itol lett a'fogyatkozás, ki mist az ldéjj-'j e*,¥>'l Léppcn vég
be ntm mehetest. 

XI. Kcráés, 
! ,,'U^IJ-> rtli- jác Idézetet, és annak Kél\xzmliríimin'éíi\H ehléol 
!H*ÍW*S?1 , f&ÁlUtk*tty&U ? 
* / Abból hogyhaneaiugyirjáka iaint kellene: felne&i jegyez* 
j v vénazIdézet:feetnéíjnck,a'íainttsakia'imoítiKohdok,/ff. 
1 \yet: avagy az/«&,és S£cméLyt,mkm.holtíi ki álul lei t r-z Idézet ; 
l fciné írják. Holott czír-is htrts elmédíffjiogy efféle Idézet vagy 
• Reáhivataí fsak fzintén azok által fcokott knni,a' kik mieink, 
í, . / / , s.hozzánk tartozok, gyagy hatalmunk alatt vannak, úgymint 
' j£jkj*fó*^Blb&&ttnk népe, f^olgíni7jz,olgdomk, Ji<kkígjwk,fellyérink, és egyéb-' 
\^%4&€fiM^L velünkeggyutlakok által,kiktől, tudiillik, efféle Idézetné-
; T ^ m Y kunkéttésűnkrenvagytuttunkralchetjmectkülőmbcn'jhosy 

LJlM i r--r-t r—; £* r-f—; ~T" 4 / L , r r • 
f ha idegeneks-nem hozzánk tartozok, megh haver fzenno 

valo-atyánkfia által lenne-is, nemléizcn-femmiereic. K'Wdy-
. /w&i.r'pedigharrailícndönck ésaíkflÍRuícínakkei-knnijmcrt' 

Szentegyházban, vagy egyéb fzenr helyen, Imárságnak, pre-
dikácziohak, Miiének helyén, nemengetterik-meghaz Ide-
zct: & mint Eperjeft egy Nemes aízont a' Templomban idéz-
vén, és az után abból fogait tskiálfán, kfzállaaz Idézet; mi
vel a' ízent helyek, oltalomra s-menedékre valók, inkáb,*' 
bexineklévő illeni tifzteletért:a'"minr a' 'SzentLÁJ&ío Becre'to-
mdímn racgh Járhatni, Uh,3. e/tp. 4, &j. és a Kolomány Király--" 
cban./rí. i.ctp.84. ahol noha megh büntetődnek ugyan, mind 
azáltalkonnyeb bűntetéflcl hogyfetnkíiSső helyen, jóllehet 
a Pslgári Törvény- Tudd, és Decmfis a* Szentegyházba-. Ic-
vőidéze te t iiviyb e na dgy ák j mely az Chriftus Urunk fen te nclá* 

*• ' jávai le--

*, v 
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jávai ellenkedik: mivel ofzentfelfége a' pénz valtokat,s-cgyéb 
kalmárokat* kufárokat és kereskedőket a' Templomból ki
üss. Láss. ip-.Matt.su Szentslg$fl(>?i-iszCztixj&i Az Imádko
zó hcíycr, úgymond, feaki egyebet ne rfiivclljre^hínem azt 
tsak, ?,' r.ii végre építtetett, és ahonnét vőtt nevezeret-is ma
gának, ideiről-ocívgh az Idézetnek lásd aíáb a'. iz.kérdéj% a' ne
gyedik ü^/z^ra. 

H A R M A D I K KÉSZ- %S± 
A' SzolíítáfroL 

I. Kérdés. ^íQfrpfáml 
Mit kelmivslniá Felperefkek, előjővén a'- Törvényes fWfPC * 

Q&.ívikideje>, l 
Azon ItiSomeíterrel,a'kitoIaz Idéző levelet votte volt', . 

ugyanazon Idéző levélre, avagy annak Rélátoriájára,s-egyéb 
levelckrc-is, kik arról fzolnak, miben állott volt meg utolfzor 
a' Por, iráísa reá Kére felinek íoiwm&jix > és abból oíztán ízolli- (J 
t&ffi ágyaz Al pereit, hogya* Bíró iráía avagy levek mutattat .*.' -;j 
fék-megh. mindeneknek. 4. Had. art.s. Azon Itilo'meftcrrel j 
m-ondom.ncrn anjnyjra [^emé|y_érejmert az gyakorta változik* 
mim Tif2ti|£_nézye, mely állandó és halhatatlan fzokotlen- ''sítf i 
ni. Es hogy ha az utofbfzorí pereinek nemzerféget az elsőre 3 
kcí-fclvin ni; avagy az első porkezdorol az utolfora kel fzál-
litani a' pőrr, azokat ízo-rgalmatofon fei kel jegyeztetni, hogy 
annak utáhn*aa' Pora' miatlenefiüáljon. Mintidealább-isaz 
itődik kérdésben meg-tekintheted. -. 
. . Ií. Kédés. 
A mely Törvénybeli Jegyaxfek levélbe nintsewekfoghhá, á%oi' 

fdb!miméit érftkwbelehetünk, és íJjfórfiljáffs&ékd 

http://ip-.Matt.su


73 ' " -. Harmadig 3\é/zs 
Sokan cSéicJegyzéfeket, hafzontal-anok nak, és továbbára 

femmire kellőknek mondgyák lenni. Eliersbe. ifméi foksn, 
nem fzintc általijába rr/ondgyák haízontalanoknak, hanem 
válafztáftitéfznck,cs a'mely Jcgyzéfek a' felpereíhek kbz>fogL 
Jirpfozwxzk írva, azokat hátravetik; a'inellyek psnigha' Ke. 
refetttek f,w.gy ügynek valofágát és érdemit ilksik,-úgymint, 
hogy ha a' gerefstnek s-derék egybe-feleleteknek rnodgyárol s- • 
midiről jegyeztettek, vagvpedish arról, miben állot-megh 
urolfeora 'Pör, micsoda torvent tot tek, s-minemu Senten-1 

ciát mondottak felőlié, és miképpen botsátorták Ma tudom. 
anynt, avagy a* Hwnek le-tételire, s-mint erefztették Táblára, 
avagy egyéb minemű dologban fzakadot-megha' Por; hogy 
'ha, a'mint mondám, effélékről vagyon az jegyzés, é<* nétihm, 
tsak ugyan valamiolyakadáiy miatnem írhattak derék leve
let roll a, czillycn Jegjzéfeket nem, rarty.ák baíkontabnoknakj 
haaem meghlévén magyarázvaáz jegyzésben, éjeiről fogva., 
az urolfo fcníenciáigh, tnedigh alá ízáüoít, avagy a' mely kár-
ban utolfzor megh állotta ' Por»aízttar'!yák, ezillyentol tsi-
nálhatnakPórfelMjto 1 c.y'"ist-_A'mirtr efzt ugyau heiybe-isha-
gyák, KifsA várofának Periben, S&ilvhnrfihi némely nűmcf-
lek ellen, 'Efsrjcfi oBútun lén, cfzteo dobén, mind a' Táblán 
s-mind Palatínus V- előtt.-mivel réíz rzcrintaz^nTbcrJiaSál 
dolgíboj Pálarinus uram eleibe appctiálták, vok_> réiií fzerirst 
pedigh! a' menyiben az Iktáíisí nxgncm engették > ha nem sz 
iktatandó jofzágoc hatalmaiul elfoglalták volt , annyiból tóz. 
ía«'í!l'őz.«ráboísátoi?ákvolt;niég~tó mindazáltíű'femrr.idv,réj; 
levél arról nemyo11 irva kozc 1 hufz_eízt;nclcipn nenvs vo\-
na,ugy mondnak,i'leiido,azon dolgot amiyiízor ujjobbnr: d o 
lzámláini.és azzal idor vontatni; avagy, egy úttal már ;c; vé^y 
fzerinrel-igazodott dolograkétségei hozni,ésazcicbbí Eiso-

- is hitelt aem adni: kiváltképp ea aiidöu ny ii v án k i - • i; m -., r-
fzikhogy 

nak 
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fzik hegy azon Birokeze-iráía rajta, és azjcgyzéfrk folyáía-is 
nem irkái:, firkált-, vakarczált, és idegen kéz által-is nem 
lisGísiioicaroít-mcgh. 

M'-'iyben efzt kei főképpen Efí&nkbevennünk, hogy midőn.' 
cffiiésDcn fJj-gkéi zz Alperesi tegyen nrdomání z Felperes 
Prókátora, hogy o minden efféle frgyzéfeker Má/tára kéitt-

1 nek akar iá cini, és arról? azoréfzére, bizoiiíágul levelet-is ke 
ván hogy adgyana,k. 

Ez íiÍren dolgokról yalo Fogífohát fzabad-e nem-e kérdőre 
Tenni,lásd aláb nyoltsadik Réfzében a' Hstodik kérdéít Minda-
z :jniiíaí jobb mindenkor c{?é\njegjzé/ektí a' ízokotforma fec-

1 rint, a' Birotol levélbe ki- venni, mivel efféle Jegyzéíck koa-
' nyenel-tévcdilctnek, s-cl-isfzak"adozhatnak,ésa' Törvény-

benn-is nem adhatni mindenkor bárorfágos hiteltt effélék
nek; és jóllehet gyakorta a' dolognak valoíaga és érdeme fel-

' találtatik Bcnriek, mindazáltal, hogy ha az, a' mint mondók* 
', ki talált valamiképpen maradni,*'/3^ le fzál,és oda megyén vi-

fza, ahol cl-kczdctodot volt: A'mint SzamoborrolvaloPor-
'•', ben meg-is tortént, GrofFErdődi Tárnámé Anna Máriadol-
',. gában,a'.Fi'•femellen, i jpi.cfztendőbcn.Mégha'Bírolevclé-

ben-is,a* rőgzotfzokás fzerint, mindenkor levelekről va-gyon' 
| emlékezetnem Jegyzé/ékről: midőn igyiriák; Némi némolc-
', v'cleknck tartáfa Izennt &c. Annak okáért efféle Jegyzeteket _ 

mindenkor fzofcott forma fzerint való levélbe kcl-kivcnni a" 
BirotoK- • • 

; t in'Xcrdes:-
Efféle Pór kezdő Biro-lcvelében, áz-uíolföfhr kezdőről'ke llé dí~-

hozni mindenkor &' Pórt a jthn-vuloutolío FcLPbrőfre) 
' Kozonfégcs fzokás fzerint,a' moítaní Törvény-u:dok-ve-* 
J íékedéfeaízt tartya,hogy ugy kel-kor i: Mindazá't.-.lhafzin-
>̂ teáz első por kezdőiői izáilin yák-is alá néha, meg magyaráz-" 
-!'' vánafzt-' 
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vánazt-is, kiken forgót középbe, azfemártfem hajrái , a' 
Porock folyáfára nézve femrnit-i$; hanem t«ak m ne valaki 
Hiftoriánakelőbefzéliéfcr,botsűllctnekokáéit i<c*'uci^t<*. 
tségnektekintctiértfzoktákodatenni]ISI.-t z\> t u r " <U$ 
é%ProkÁtsrlevelekbe/t-is, a*Nemzctfé^hneVeíid ;.i> '-i-n 
ditgyakortafclfzokták jegyezni. Hapcii!-' » c ->3y 
fcozepsópefefeketkihadgyák>cffe.c;i í > w - _f • eni„ 
Íéfzan,ésa'tBÍata'Birolcvele-iserctI<"ii ' n <-\ i-iKl[. 
'lycnTosvénylotizzoFálfégeTablájáHA? &r , , T * c- 1 3ás 

f» fi CIára Aíaouy dolgában Horaonuai ÍJUa *dk 1, tó : * Í/S:« 
Uníhbe®, 

Holott meg-tmdlyuk. Elsbiem Hogyhaarmakeioírea'Poít 
•láfzállitották volt az kozélblévo físeméiyrc, s-folyásba a do-
loghaem indult, vagy azért, fcogy azícloalats az a' fzemély 
meg-talált halni, vagy penigh egyéb képpen cl alíot mellolle, 
©lykoraz elsőről kezdhetik az alá fzálliíáft, más Tenranuíbn. 
Máf$dfz,or 5 Hogy a' kereíwnek efféle alá'hozáfa, avagy az első 
l*ŐrkczdŐnekhalála naiat ízokof lenni Maradváira, védegre 
nézve j avagy vétel AIIÜ az Idegcaekre.is, midőn pénzel, vagy 
egyéb akármi utón játnak hozzá. 

íit«Met»«ii< ÍV- Kérdés. 
**•* A Hr-Ketdh Siro levele misodai 

Az, &' kiből az Alperes, az Itilő niefkr áitai, ki élőt a' dolog 
fofogh j megh-f&oflituük, a' véghre, hogy ás Felperes kctefciire 
mejvjh-í.vlcliyen; melyben az Ncmzctfégnck rendel alá hozá--' 
fác, cs a' keirííecnck-is aa utoiíb pcrőfrol a'jelen valóra, aiá-
fzáUiíáfát,s-utolfo-folyáfát-is, a' mibemegh áUott volltt.a' 
jüoiog wegh kel magyarázni, arról írott levelek által 

. V. Kérdés. 
EfféU Hr ke&dé Jtiro levele el-romolhate) és-

mikor 1 
igeft.íseS' 
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k~* ' igenis el-ronaolhats-Iefzálhat,kiváltképpcnháromokboI.*J|J^^ / 

| Első. Hogyha,.a'mintmondok,az-Nem2cííégfí*3TTfeálláfíts-/^.. ^ : 
* jŐvéfét,az utolibpőiőfrőla'jelen valora~,jolmeg-nemirják/^*' ^ ^ " 
5 Mífedik; hogy ha azonképpen a' hre/efnekntoKofefyáfav'üi. 'f^mé '• 

gofpn meg-nem magyaráztatik, é,ta'"miara' nioííani-is nem : 
* vehetett jo e rede te i t ; Hrrmudik, Hc-gyfo&'z kerefetnekzl&.izí]-
; Ijráfára, midőn főképpen pénzel vagy fgyéb képpenjutott va-
', jaki hozzá, nem iéízenjolmegh-magyarázva. 
: "YI. Kerdes. \ 

Mitsodn tulafóonfÁgA vagyon az, ilhenPőyfel Áltató 
',. • • . . ' • ' Biro levélnek ? 
;; Ez tudni-;ilik, hogy minden Kereícrekbcns-azoknakmin-
; den foiyáfiban valahol azok találtatnak, a' Tőrvény előtr, 
. mindeneknek mégh a'birfágok le-tétdének-is előtte, fza- ' 

badazok ellen verekedni* és fogáfokar tenni.'mert a' terhek 
', vágy Birfágokie-tétekiU'án,vagyhaeíéb egyébről téfzenve-

tékedéít, azt tanyák felőlié, hogy már azokat az Alperes jóvá 
,{ hattá, s-továb nem-is engettetik, hogy azokra vifza téihdTen. ^ * mJttf^s , 
:; . V l í . Kérdés. ym^p^f r 
'", Miisoda £' Szoilitás, és miképfenfz,okottk?mi\ '\ 
; Nem egyéb, hanem a*-Törvényekre rendcltt tífayákmk '; 

idein, az elfő naptol fogva, a'hufzonkilenczedik napig,íz 
qrfzág-Birája, vagy Itilő meftere áltahki élőt az kerefet forog, \> 

f a,'Szék bÁ^nnkToiniczib^n, az Alperefkekzz elő álláfra, fel- •• --gt 
,",' ízovalvalo hiváfa, nyilván és mindenek láttára, két órakor ' J 
i; dél-után; clfőbbcrí négyen, az után három egymásután való ! 
\. Törvényes kőz napokon; Holot ezt EfheSe vegyed, hogy az 
| hti'zonkilcnczcdik náp után meg fzunik s.' fíplütJs,mcrr ?zon- £ 
-, knul, ha az utolíb tizen-egy Napok alatayKei-nem-javadéi Sen~ . 
i tMÍktt ki nem adnák, 'rsak fuftbe kellene ;i-Aí.ruiick. 
?< i fl V.lí. 
% 

*> 
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M<v yiIÍ^Kérdés. ~""""~" 
:;• •, Hányféle* Szollitás? 

•y£ ni\ Három fél ej Elfő midőn, a'minf tsak moft mondám, B4 
*«*•* nem jő, s-nem-is felei fen ki. Máfodtk mellyct a' Maiján v£. 

teiré való Szoilitáfnakidcin, az Alperes reá nem jöveteléért, 
a'fzékház Ajtaja élőt ki-kiákunk; és ezt így nevezük: Proeli. 
matioprímaextntdste. Harmadik fzoílí tás a' Májára vétel után 
fzokott lenni, elő alván ugyan vagy maga vagy Prókátorai!. 
tal;tsak hogy midőn meg kellene felelni, akkor nem ál elő; 
s-ezt-is a'Székház ajtaja élőt kiáltják ki, éseztigymondgyuk. 
frochm&tkfecudis.extr/tdau. Némellyek penig tsakigy nevezik: 
Magános elfő fzoÜitás. íMáffsra nem véleléri mífodfz,aUilás. Míf. 

fára vétel után a' nem feleiéiért hármad f&oiliiás. az az. "Primi, 
JimplexprseUmata, Secu&dg, ad non Pnr, extrádat&• Tértit Pojlttr, 
an nullám rtjp$nficnem, Adjudie/ttA, 

']'• Ahol ezt Tirts elmédbe-. I Hogy az Elfő ízolíitáfra való Sen. 
tentiát Itilő racfter uramék ki adhattyák a' Törvényes izék 

?*#.§$? »-J*íiíázön kici5í!-is, meg lévén elfőbben a' Szollitás kun a* Szck-: 
*\--.ttiSiffoás Tornáczában. A'kérutoJíb Szoilitáíra pedig,a' Székből) 

.„ "^ kel ki adni a'Sentenriár, ahol a'mint mondani, ra.cg-isízoílit-' 
tyák. II. Hogy efféle Stntentiákn»k, ktvált-képpena' derekas v 
pő/őkben, kikben a' dolognak vége fzafcjtia forog, nem egy, 1 
hanem tőb Itilő mefterek vetik kezek iráíát aláj^, éxazabla-!' 
konn-is értelmes s-világos ízokkal fzoktáfc ki jelenteni ó,f 
Mátth.AYt. 20, i, VUd. trt-ö'Q, Et.4. Ejufdem, art. 12. Ide a!áb;

t-
ped ig i á f d a ' M á í ö d i k Kérdéft k i l enczcd ik Réf&ében. \\ 

IX. Kérdés. -1 
Miképpen f&okták 4z AlpereftfeLjegyezni, mdon*Ji>9lli~ ti 

•Kemepri- tájnak idemelb nem ál\ % 
mojwnm I m c z cz íke l lc l : Neme a z a z . Senki, h o z z á révén ímezfzám- h 
9«««o. l á lo igikcws '-3 

•**'£>':• 

^ 
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lálo igiket-is: Mfbbben •> Mífodf&or, Harmadjíer, Negyedjicer •, 
a'négy elfő Napon, de azután kővetkezőkőn, mindenkor 
tsak három Napon. 

X. Kérdés. 
"Ebben-a'Jkol/itásban/ Bén-úh&smiképpenf&oketlenni, 

midón az-Alperes elő nem dl\ 
Az elfőhárom napon,ha azon napon-él á* Bcn-tiltáffal, y <_ 

tcrchnélküí fzokot tienni; A' negyedikenpeníg Három forini /Vjr 
tcre'hvel. Az urán kővetkező napokon, mindenkor két ké t ' * gí,. , 
nap, terchnélkul: Harmadikon terehvel. Holot ezt jegyezd- ^ „ „, 
meg-. Hogy a' ReLnem-joveteles Sententis. levelei Jized-nagX-- /." * 

•lőtki.nerakeladniTK^yazalata'Pcrefekérkezheffenekreá, 
és a'T&ntentiát a' fzokot terchvcl tiithafiak ben.. Jrt.jp> 
Anni 1S4-J. 

X I ; Kérdés. . 
Ezek ut&n való napokon^ svagj d FőrfolyáfÁbun, Ben- tilthat, 

nie mindhármat, és mitsodatenh'uefo ; 
A'kételfot azon nap, terehnélkűl, azután Tiz napalat, 

ízokotterehveltilthatrya-ben,s-az ScntcHtia levél árrának, 
(mellycr nétalám az alat meg irtak) meg fizctéfével, mert a' 
minta' Torvénkczőköznép fzokot fzollani3 Ben-hdlt már *& 
Júlbmefiernél. Tized napmulva pedig levél által, azaz, Tiltó 
levél ereivel alhat eleibe,olyC74 í̂jtii» Vagy G)»vf»/által kinek 
járáfában lakik, avagy tsak találtatik a' felperes, kikben noha 
az Alperes a' meg int Sememiá levelet magához véfzij mind . '*""" 
az által vifza térvén az eleire, párt véfzen mind abban s-miott'^ 
a' fbr-indito levélben. A' harmadik ezen formán nem romol- '': .; •• 
hat cl, fem pedig Eitiltáífal fem álhatni ellene, hanepi igaz té- '• * . 
télre mégyen, kinek fegyveres ellenzéffel fzoktak eleibe állani, /^e»^IÍ0 
mindazért, hogy már azt harmadfzo'r az kőzőnféges fzokás ^ ' 

H.a - femea-

http://Jrt.jp
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feméngedi-megjS-minalpedigazért-ishogyaz Máífáravérei-
benn-is jelen volt, és il.lycnkcppená'ki azon 7<r/-w/»«íaht jelé 
vagyon, nem engettetik, hogy Tilalommal.'élheffen. Lásd,.j, 

> *ifz i,, Réjz,: i.'Kérd. 
X I I . Keretes. 

• A Kapt/tünokvnpyC'mventekÁL&l-El.tiliBtt Sentcntiik-

• **, *v Ben--tiitnak, miképpevfhoháklc.cnm ? | 
(•- 'J»já$'k A'mely Sententtít mindgyárt 5£2«t£^£Íi annak Terhét I 

1 " mindeyárt a'ki kiáltás idein minden haladéknélkiii le-kel 
\ * J tenni. A' mcllyct penig 'Tiltokvél-etcjGVcl tartoztatnak meg, 
\ > azElfoífvá'ri* megfelelvén az Alperes, illyen-képpen Depó.- \ 
I nithoiieizvi, Ms-lt téfht A' má.bdikon hozzá tévén *>ío,. f 
| . tum, azon máíodik2>i'i/'i/z, és azon napon, egéfzcn az terhet I 
' le-kel- tenni minden haladéknélkuí. E ' ízenntíőn Törvénye f 
i ujfalufi Andráfnak Nyitra Vármegyében lévő egy Erdeinek | 
j el-fogialáfaért, Nyitrai Pifpek Uram ellen, Pofonbanzzo Fel- I 
> fége Tábláján. 1611. ef&tendbbi'n: Jóllehet fókáknak vélckc- | 

défefzerinr, mint hogyz Tihofél, arraajá.'.lya magát Tdtohvt. f 
lébe, hogy kélka' terhet le-remii, ahoz kepeü, "le is kellene | 
tcmirmindgyárr,annyiv.il inkáb, hogya'Ti'to levélbenttj.ite. \ 

, ^ * ? let-h vagyon, tre'ynek minden egyéb- dolgok cJŐ;,az Ellő I 
t -"d'V^'-". 0c?.í'Wtf előkel kelni. i-VÍid.arf tz. | 

?i - *• hezT-istanold meg: Hogv c' Senrcnriáknafc terhe Tizen* | 
/ ! ' - l"Z,° . kér fo_rijjitot_té!2cii, aicilyct levél álfának is ízoktak | 

• ' \ li'fí>%! nevezni Az 5iv/-f/'//.í/»*.^ped':g terhe, mindannyi . | 
hjÁromforJiUonélzen, valamennyin vannak I 

/ . az El-nuratt ízemének. 

NEGYE Dl t i 
s 

*. 1 
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I NEGYEDIK RÉSZE- ; 
i A* Maffiára véreiről;Törvényes Fogáfokrol., avagy EÍIea-

Vctéfekro!, ésazokbolofztána' PornekLc-ízállá 
farol; Továbra-halafztáíárol, avagy ugyan 

El-rotiíláíarol-is. ' • ' • 

\ I . . K é r d k • • • ; • '• ••' ' • 

p . A MÁ(fárit-véíelmitsedi\' 
,> Nem egyéb,hanem a'KereíHnek,és egyéb Torvény fzinire 
,» eío hosot minden leveleknek, .Qrfzág Törvényes-ízokáía 
^ fzerint, az Alperes által egy;'zeriMáiTárakéréfe,s-meg-is adá-
I: fas a'végre, hogy abból értse s-tanullya meg, mit fzámiált 
: ellenea' felperes,és ahoz-képeft tudgyanaagát oltalmazni' 
f ellene* Art. jé. Anni. 15 50. 
.'.. Molot fcd e/k,edbe. 1. Hogya'Kerefetnek tsakcgyfzcrfzok*--1 • 
. ;• ták Atíffiindak atatoproxtmoArt 1 L H o ^ z j d e j i v a i o ^-^fJfmXm&: 
/ lekenoilyanlcveIcK'cttcttnekrsak,kika keretet utojlo álla- y } 
u pattyárol vannak irva.á' mihémoaz Fdéző vagyReáhivolevéh ) 
<: annak felette Tüdőmről Ellen z,é/rbl,Uj ittlétről, Kozvallatájrol, ^ i 
I;, Hitnek le tétdéről, iktatás ellen monJáfrol, s-cgyéb ezekhez hafon- . . 
* lo dolgokról irottlevefek 5 kikből ofztána' Por indito Biro ) 
>l levelét fzokták meg tsinálni. , • ^ 

II. Kérdés. '4 
y A Törvényfic,ékbe#, Xerikéffiáfpitmindenelöho-, « 
"• .. süott Levelekntk \ J 
| Gyakorta nem kérik mindeniknek Afáfát,.hanem tszktt- \; 
;Í oknaka*kiketeléb mondánk. JEgyébleveleket, hakévánta- '.4l 
|,, tik meg tekinthetni az itilo Meftcr ízáiáíao. Kihez képeit ú 
%' . H 3 eüin ,>; 
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efzin legyen az Alperes, és ügy kérjen Máfíat, s-ugy tekintse 
megazelohoztakot, hogytőbfzor azokot Máffára nem kér. 
heti,s-meg fem tekintheti. 

It ved éjiedbe. Ha az Alperefeknek valamellyike vagy meg. 
halna, vagy egyéb-képpenelállahameliőie, és ahozképefl an
nak réfzéről-is a' Pora'máfikrá fzállittatnék, tsak fzintca' 
Kerefetnekaláfzállitáfárol kérhet máíTát, de egyébről nem; 
mert immár az elotelébbi Alperes titfíyúJtfÁJfár&voxtt volt, 
s-ahoz képeit az erfzág Tőrvénye ízerint, nem fzokták s*oera. 
is tartoznakkét uttalí*i^2/adní. 

I I I . Kérdés. 
jf Privilégioffiekban. az az ki-vált magán vale 

fzabtd levelekbenfzokiaké Májfát adni. 
Nem} hanemha tsak valami réfzében,a' menyiben tudni-il-

ÍikhatároíTát,avagyofztozo Attyafiátillettné. Azonképppcn 
az Májfának Májfát fem fzoktak adni j példának okáért, ha va-

' laki a* kérdőre vott dolgot Maflából akarná megláttatni, és a' 
W í | ^ l ^ ^ é r d o r e vivő féla.'Máfáttak Májfát kémé, nem adatik meg né-

é ki, hanemha melyékeft avagy oldalaílag tsak,hogy a* ravafzfág 
cs tsalárdfág ne láttaífék néki többet fzolgálni, hogy fem a' 

if.Tit.Vj, máfnaka' Tőrvény és igaífág. Efféle fzabad levelekben penig 
aztkeljol me%-viff*álni haTorvény fzeriat koltele.es azor-
fz'ág végezéfe mellé vetvén, azokkaleggyezneké, nemé, a" 
a"minta' Trifartitem máfodik Réfzébcn, Tit. 14. 17. arról 
elégedendő irás vagyon. 

IV. kérdés. 
A' Májjakérésben mitkeltseltkedmií Fel^refneh 

ésellenbemittzAl-perefnek? 
Azt tndni-illik,hogy valaminémulevelekkel és levélbéli ez-

Jcozőkkel, kercf^tinck álíatáfára az egéfz Porfoltábá akar élni, 
az Alperes 

http://if.Tit.Vj
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az Alperes ellen, mind azoknak ^^fá/kinál lya meg; hogy; 
annak utánna a' Por folyáfábanazoknakMáffar* kéréfévelass 
időt híjában véle el ne rnulattaífá, avagy kcreíetitői-is ne ma-
rafza hátra. Az Alperes pedig, fsak hogy inkáb el fzaladhaf-
fbn, nem kér Májat minden afféle levelekben, hogy ha mind 
elanem adgya a' Felperess-megnemkinállyavéle,hogyü4<L 
jfírí vegye. Holot minden levelekben, elfő tekintettel azt 
kel meglátni, Törvényesképpen kokekj^niindenfziikfcges 
czikeleket meg rázogatván benne, a*minttsakfellyebb em
iitők. Annak utánna egyéb fogáíökra s-ellenvetéfekre kel 
menni, a'mint majd következik. 

V. Kérdés. 1 
X Májfát hányképpenfaoktík kikérni Js kiadni. . \ 

Két'fcéppenj Torvénjf&erint $ és meHyékeJi avagy oJatásUg. ,| 
Törvényf&erint, midőn a' Biro megítéli a' MáíTaadáft, jövendő \ 
bizonyos nappal egytit, minden-akkorifelelet nélkül Oldgks- ' 
/íg, avagy Meíljékeft, midőn meg ítéli ugyan a' MáíTaadáft, de 
ugy hogy azzal cgygyuc mint egy oldalaslag vagy^mellyckeft ^ n y '*£ [ 
meg-is tartozzék felelni mindgyáráft. Mind kettőt hiteleién s »*,2-./.*'* 
fzokták kiadni a' Biro petseti &tet;pajsim. • ^f, jíMsná'-'1'j 

VI . Kérdés. 
«_yf' ki-vott Májfábol ,meg-kbetéhogj azon-MÓfffo - . -

le.fzállitsák ? * 
Meglehet, hogyha nem egyaránt íéízren írva a' derék levél-

ki, és a' Törvényben a' Biroelőtőfzve olvafván, valami oly 
kulőmbfég találtatik benne: kivált-képpen haaz Biro-is Deá- , 
kinak kordéra való iráfokat Őmaga meg nem menti: ki, mind v 
azáltal azokat mindgyárt magához vifza kérvén, az oüyan 
fogyatkozáft helybe ízokta átlatnij mellyet fzabadonmeg-is 

\ tselekedhetik,hogyha tortcrietbolcfetnektaláltatik, árts*-
Annk 



g 3 Áz^MajJara nrttelrbL 
Anni. 1566. SŐta* Cáptalans-Conventekből 'kiadót válafz. 
kmeleketJs, ha mi vetek vagy Fogyatkozás taJáltatik bennek, 
megjobbíthatni és heiyreáliathatni, midőn efzében vévén % 
Peres, hogy abból néki kára. következnénk, a' Szék fzinin, 
ttiinck előtte a' Bíráktól meg íoftáítatnék, azoknak meg-j oh. 
bitáfára ki-kéredzik. Stylus. 

. V I I . Kérdés. 
A' üMÁJJh.fa&ihtz>yévén.i mit keltseleke,ini az> 

i^ílperefeknek ? 
Ottan immár maga ol'taimazáíához kel kezdeni: Elfőb. 

benn-is valamely Ellenvetés ihz\, h.zúdonek, Helynek és Szenté, 
lyeknsk le-iráfában efett valamely fogyatkozásból, és egyéb 

: kuiío-képpen lévő ille'tleníegckből-.i-s: Avagy tellyefíeggel 
raeg mentvén magát a' fcjperesKcrefejitői. a* porriek le-fzálii-

"táfáyaJ, avagy a'meddig iliik időt vontatván, avagy végtére a' 
Kcrefetnek derekára megfelelvén. 

• VI i l • kérdés, . 
?»#l# ^ ^°í^s AVeíÍJ Ellen^ vetés, mitsoda, és hányféle ? 
"/ A' Kerefétnek valamely kőrnyui á!lo fztikféges czikeiíbeo 
%®y<MX Alperes által találtatott fogyatkozás, ki váj s-képpen az IdŐ-

C nek> Helynek, és Személynek áliapattyában, és minek előtte 
a'Kcrefetnek derekára meg-felelne, az Felperes ellen maga 

.oltalmára tett ellen-verés. .Es-eztkőz-képpen, kétfélének 
. mondgyák. Egygyikiő^/ö^ijv^gy Ellenvetés, mellyel a' Kére-
fet\t-{zi\ tsak. A'máfik Elrontó- avagy, Elvef&tb. Ellenvetés 

• vagy Ffl^meüy a'Kerefetet tellyefleggel ei-vefztiés El-ron^ 
tya,azaz,anyirafei-fordittyaé.snyakát ízakafztya, hogyazu. 
tán: felnem állathattyák. Három féi.éiiek-is mondbattyáfc, 
úgymint, Le.fzállito3£l-halafzto» El-rontoEilenvctéfekneL 

ogafoknak. - " ; ' 

• '•-'•.- IX. Kérdés. 
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IX. Kérdés. 
Az idéző levelekben t- azok Relatoriaihan mitkelleg- inkáb 

meg-tekinteni; s- azok ellen Foga/l, vagy Ellenzéfi 
t-iképpen kel-teum* 4 

. E'négy do'gott. Elsőt: A'Kercíetnek e!o fzámláiáfát,ahol 
igy kezdik el.' ^mltter ckca: MÁJodot: Azon Kerefetnek bé-
fjjezéiet, ahoi azt magyarázzák.meg, mitsoda IgaíTággals-mi 
•móddal akar a' Felperes az Alperes ellen kereskedni, mely 
fokképpen fzokott lenni. Holot nétalám az Alperes Ellen
vetés ákal való mentféget talál magának, hogy azzal a' Tor
vénnyel s-moddal nem tartozik néki meg- felelni. Harmadikot'^ 
azldézetben való Parantsoláft, aholigy kezdik: Pro«&c. 
Harmadikat, a'Bizonyoffá tételt, ahol eztirj.ák, Certifican, nihi 
lominus. Eotodiket, az Idézetről való Válafz-tételt, ot,ahol 
igykezdik-el.- ^jiomodoipfe&<:. 

Mind ezekben azt a' módot kel-kővetni, hogy utol kezd
vén vifza mennyen, a' kozellyebvalóra, mert megfelelvén 
mindgyárt a' Kerefetre,a' többinek engedni láttatik, s- meg
feni engettetik, hogy az után azokra vifza térjen. Annaku-
tánna a* fellyeb emiitett dolgokat, úgymint az Időnek, Helynek, 
Személyeknekkomyv.1 álloréfzei't, mikor, holés kikáltallcttaz 
Idézet, minden pon&omokban meg-keljol vifgálni, hánni 
vetni; Végtére, ugyanezen dolgokat, meg-kel-látni, meg 
vadnaké világofon irva, vagy pedig kimaradóit valamellyik 
beioile. W/ű/̂ Vrf, Meg-lehet azokat egymáííalőfzve-is vetni, 
illenckéőfzve, s-hafonloké egymáshoz vagy nem, példának 
okáért, Hogyha a' Kerefetben kulombet mondana hogy fera 
a' Parantsoláfába; éii'Itelatoml/an/í-úec^yébiol tenne válafzr, 
mely fcuiőriibfég vagy igyenetlenfégmiat avagy az Idézetnek 

.4$ arról valo'VáMafznak, avagy a Parancsolatnak, avagy pedig 

. . . = • l a'Kereíet-



Sy eyí'Le. tételről e'sLe-Jziíllita/rol 

a' Kerefetnek le-kel fzállani: Egyeber.is ha mit találhat, kivel 
a'Keiefet le-fzállitáfára alkalmatofíagot vehett, tekintéllyé 
jolmeg. X. Kéílés. 

A* Pornekle-fziáliitÁ/atnitsodA'l 
Elébbi áilapattyáravifza téréfe, a' Poiőíoknek fem oda 

femidenem itüvén femmit-is. Jóllehet Jártam némely do
logban kulombet-is, mely efféle illetlen fondámentombol 
inditatván, mái nap fem fzakadhat vége.- Meüyet femmi-kep.-
pen nem kel-bé vennünk, mert egy illetlen dologb-ol, ottan 
ezer illetleníeg ^zokot következni. Es efféle te-fiÜlítotPort 
vifzonta' Felperes ujjab Idézettel fd-állithattya, mindazáltal 
oly okkal, hogy arról végyen bizoníagleveiet, ne foghaflak 
fzembej hogy azon egy dologban kérízeri Idézettel patvaro-
ful kereskednék, pufiim. 

X L Kérdés. 
toepofitiose Mindegjgtés TbrntkLe-tételea Le-f&áflitáffal? 
íoadc «n- NcnjjTnert a'Lc-fzáffitás abból fzokot lenni, midőn az Al-

•'peres olyfogáft és ellcnvetéft téísen, kire nézve, a' Torvén
nek itilcti ízerinr, a'PŐrnekfemmié kel lenni, minden teteh-
riéikul. A' fe-tételpcnigakkor léízen, midőn az Felperes, vala
mi fogyatkozáft vévén efziben, izabad akaratrya fzerint,/í» 

/ . <0 badgja Porit, a' fzokott^ hatforint terehvel, ( melynek két ré-
/ ~ fzc a'Biráké,harmada az Alperefejhogya' miit méltatlan kére.' 

feten ne maradgyon. Ennek pedig elfő úttal kel-lenni, minek 
, előtte a' Por továb indul, és vallatáfok, s-levé!béli IgaíTágok 

eío nem kelnek, art. 23. Anniit^. Es éhez kel magunkat tar. 
tanunk inkáb, hogy fem a' Tripartitom (2. Tit. $3.) iráfához, 
mely azt mondgya, hogy a' Pomek hofzu foíyáía után,köz 
vallaráfoknak, leveleknek s-Ievélbéli efzkőzőknek elokelé-

. íek utáan-is, tsak fzintén a' végío Sentcnciánák előtte, a' le-té* 
/í/mia« 



/f/mindenkor meg lehet; mert már a' fzokáf-is ebbőiinkáb 
közeliit az Orfzágkozőnfégesvégezéféhez, hogy fem a' De-
cretombéli Íráshoz. 

Holot ezeket Tarts emlékezetben; I. Hogy az Idéző levél, 
hát kőnyu Giraterehvel tétetik-le a' Táblán; mciy ugyan zn- £j»í 
nyi forintot tcízen: A' vármegyén pedig tsak három forintal. *J *® 
Stjlm. II. Hogyha valami biríagot,vagya" Reá nemjövetelért, < 
vagy fegyveres ellenzőjén 1 avagy Prókátor jneg.bivájért annak 
előtte fci-talált venni azon Kcrefetben, annakutánnaa' Por-
nek le-tétele nem engettetik-meg, még a' Sentenciának ki 
mondáraeiőtt-is. s.Tit.Sj. Azok&ézpohslJs^^ 
gok fel-vételenélkul; és ha fzinte afféle efnék-is, a' Birák kézé-
nélkel-hadni;a' prokátot-is penig.annyiból várjon inkába" 
PŐrőffétől elégtételt- hogy fem néki affélével kárt tegyen: 
Mely dologról láíd a láb Ebtbdik Réjhéíená'22. kérdéft. III. Meg 
leheta'Z>-í<?Wmind Szék fzinin,s-mindazon kfíuü-is, meg 
tartván annak modgyát és rendit, az az meg igirvéíi a' Tetők
nek le-tételit, mikor a' Törvény eleibe fog kelni. 

XÍL Kérdés. 
Mi okból {kokott lenni- & Bőrnek Le-fzá/litáfa ? 

Kettőből kiváit-képpen: Eljóbhen, Hogyhazzldot, Helyei 
ésf&eméltjoi meg nem magyarázzák, avagy ugyan el hadgyák. 
3. Tit. 26, Máfod: Hrjgy ha a' Kerefet avagy a' Birot, avagy a' He. 
het,Termi»ufl, és néha a* Eelpereft-is nem illeti. Ide fzámlál-
hattyuk az Inncpeket is, kik Qccretdü mpokruk-is neveztet-. 
nek: Lib, 1. S- LadisldRegis. Cty.38. 

Holot, Vedd-e fjedbe, EifŐben,hogy-ha tsak azldézet léfzen 
Innepnapon,avala'Kerefétnem fzál-le s de ha akkor Tor vé
nyek fzolgáItatnak,általlyába Ic-fzokott fzáUani; mivel az ]n~ 
népeken való TŐívényfzolgáltatáft, mindaz Egy-házi Szent 

12 Torvc-
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$ 7 . zA* Centételrhles Le-fzjllttdjrdl. 

Torvények, s-mind a' Világi végezetek tilalmazzák a' minf, 
Difi. 2.de Confecr. c&f.i. &fif Item.is. JP^j. £ s Szent Láfzlo 
Királynak fellyeb emiéret Bceretomábol-is ki-teezik. ML 

t fodf&or; Hogye'Úecretom ériet ika ' több Innepekről-is,. mel. 
\ ly.cknohaot elő fzámlálva nintsenek, mivel avagy az után 
, rendelteáz"Anya- Szent-egyház, avagy abban az időben nem 

tartattak Decretalis napoknak j mind az-áitai következő ide* 
ben meg kezdvén az Emberek azokonn-is z Torvény-tétéi 
lektől magokat fogni,hoízu ideig való ditsirctesjofzokásbolj 
méltán ezek-is azok közé ízámláhathatnak. z. Ttt, 2.A' rntly 

- Innepek"rVevezeFfzeréntezek; Ki'skarátson; Sz: Pál fördu-
láfa; Sz: Máttyás Apaftal; Sz: Gergely Pápa; Gyflmőití*olto 
Bódog Afzony. Ur Napja; Sarlós Bódog Afzony; Szűz Sz; 
Margit Afzonyés Mártyr; Apaftalok eí-ofzláfa; Szent Mária 
Magdolina; Sz: Anna Afzony, Sz: János nyaka vágáfa; Sz: Er-
0bet; Sz: Katalin fziiz és Mártyr; Bódog Afzony Fogantatáfa': 
és ezen Sz: Láfzlo Királynak Innepc: utoliyára pedig az egéfz' 
i\r^i*V/-«kiválc-képpcn-valoáitato-íTágbol. 

Ezenképpen voltak régentén a'Romaiaknil-is, Fdfii&Neé 
faftidies, Szabad, és-- Nem fzabad napok. Szabad nap a'volt, 
mellyen a' Pr/ttomú imez hátivn igit Do-,dico, addico fzabad 
volt ki-móndani, midonaz Adoíibkor,azok kezekbeatták,a' 
kiknekadoífok voltak, hogy mindéietek halálok fzdbadfá-
gokbaienne,hanem volna honnat'adoflagokat meg-adniok. 

- 'DewaiH^Uu^k-kJuJaajJiiiaJRagyon. .3- Tit.zS. Bsidetlib.27.lL 
p.Réfz,. Nem fí&badn&p pedig a' volt, mellyen azon háromigit 
nem volt fzabad ki-kiáitani. Kiiol Ovidius. 1. FaSor. 

ílle Nefaftus erihferquem Tria verbafikmur; 
Fsfius eritferquem lege licebit agi. * ' 

jCJf ' xneliyet én Magyar verfre jgy.fotdiiotramí 
«•?• * Ncm-fia." 

X * 
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. Nem-fzabadaza'Nap,mellyeivne^fzoInakháromfzot:' 
De (zabád, a' mellyen űzheteda' Pereket. 

Mindazáltal, ha ebben a' Pne/or vetni talált, abbéli vétkét 
JüdárctuTerentiifí Farro lib. s-DeLwgva Latina, meg-kulombőz-
teti, igy fzolván; Hogyha tudatianfágbol találta azokatkí-
mondani, és valakit fcl-fzabaditvánmondotta,Tiíztulo áldo
zattal menekedik- ki bclŐÜcjhapedig tudva r?elekette, kétel-
kedet, úgymond, (^Mutius.hogy meg-tifztulhaííbnbelőllc: 
menyivel mkáb tehát moft,a'ki ieíki-ifméret ellen meg-fzegi 
a'Torvényt, érdemes a'buntetéfre? Erre nézve tselekette 
CajusFUvittf.\%,z%MdilúCurulífai\t. Iro Deákja, Urunk-Éfe^^t^g^"*^; 
Véíeelőt 3 0j'.efztcndőVel, hogy a' Piacz korúi e'-féle Szabad * *v* 
napokatfel-jegyezgette, a'végre, hogy az emberek tudnák,, 
mikor volna fzabad TŐrvénykedni. Livim. Mely nállunk ncrá 
kévántitik, mivel efféle ínnep napokat, kiket már Decrctáli-
ibknafc-is mondánk, a' Kalendáriumban, és Sz: Láízlo Ki
rálynak cmlétet DectctomábankŐnnyeafel-találhattyuk.. t&*'.> *»,.,,. r- l 

Xllí . Kérdés. '*.>™"**»V 
dWitsodaaz, Inmmyctenth, azaz,: /HelynekaV4gf MÍV^-C* 

Bírónak * Törvény-tételre való dkálmntUnfigA , . . .J '" "*' ?Í 

Nem egyebj hanem, a Törvény fzolgaltata'ravalomeltp-* * . í { 
fágnakés hatalomnak fogyatkozáfa és elégtelenfége; mely ' t ^ 
miat, avagy a' Felperes a' Kerefettől, avagy a' Biro vettetik-
hasra a' Törvény mondáitól; avagy pedig az IdoésHclyrc-
kefzterik-ki, melyben a' mozditot dolgot akarták kereíhi. 

XIV.. Kérdés. . 
E'-féleIncóiapcttntiákmiképpenfcűlőmbóznek,a Kert* . A V I . * * I J

 e c [ fit^k U/dsü/liot} _; \ > i .. mi^\9 4 
Ebbcíi kfiiőmbőznek, hogy az Incompetentiik a' Kerefet 

I I ícllyei*.* 
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tellycs mi-voltán kfiui vannak, éstsak máíunnan kufil v«ik 
oda magokat 5 a'-Le-fzillirás pedig a* Dolognak terméfzctcs 
belfo mivoltából vagyon, és ugyan Orfzág Törvénye fzerént 
vétetett-bé. z.Tit. z.ő. Jóllehet kőzőuféges-kcppen roármoft 
mind kettőt őfzvezavarják, c'három kőrűl-áüo dolgoknak 
úgymint a' helynek, Időnek, éj -Személynek mi-voltokn 
nézve, 

XV, Kérdés. 

Hlfőbbena' Biro ellen valót j mer'iha egyébben valamibea 
•a'Bito Tőrvénytételit eUvárod, láttatol immár őtet helybe 

' hadni, és azután könnyen hátra nem vetheted, a'mintJíf. 
rd»tb:mondgyapar. 6.de Atfeít: N. 26. Azérttnindenkorés | 

X M t .• m^deneknekelőtte tégy Tudománt, hogv Tudomány-té.' 
^.^^^InélkSUneláttaíráltsakáltaHyábamindeneketheJybehagy. 
Í 6 « * ^ ^ n i , hanem hogyfcabad'légyen néked-is mindcnekrol,annak 
fZitftpfo helyin s-Idein ha kéyántatik diipmálnod és Ellen-vetéfeket 
;* 4U,ipt fi tenned.. ' 
jH^mmt- . t , X V I kérdés. 
| 'ÁA, LfheteVAÜha, begy* Felperes aző Kerefetiben, avagy Judicialit 
Í " ában, az, az, Pór mozdító JSiro Levelében•vaUmelyfzókót ki-

vetheJfen,a,VAg^meg.víltoztíithá{Jon\ 
Meg-lehet^de azért tsak általlyába, nem $ -hanem a'dolog 

tellyes értelmének helybe kel,röaradnij az-ispedig BiríTággal 
lehet-meg; és abban az Alperefnek ha kévénnya, a' Törvény. 
bolMiffit-is adnak. Mind az-által ha valamely Alperes tsak 
koz-képpen marad-ki a*Kerefctből, vzgy Judmalifbol, annak 
jjobbitáfamelengettetikBürfágés Máűi-adifaclkfil-is. 

XVIL 
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:. XVII. Kérdés. 
x^í Kerefetnek Idejét mivel 'vaniattath&ttyák és háta/fa. 

tuttháttjáimiiidőre. 
Ezekéi: Midőn a' Málíára vételről az Álpeteft meg nemin* : " 

tikja" mint mára' 4. Kérd. meg-möndottuk- A' Pap Uraknak 
efzíendo forgáfa álat cngetréret Haladékai. 2.Tit.jo. Azon-
képpenaz Arvak-isa2ollyan ugyekbenj Jmelíyek drvafágok 
id r̂in indíttattak, i.ttu'izg. AzEozvegyek ellen való Kerefe-
tek-is függőbe állanak eíztendő forgáfa ala.t, a'végre, hogy az 
alatmeg-holt férjeket bánatos konyvezéíélgyáízollyák-Ha-
Jadékjok vagyon aacknak-is honhem lét«k miat, kiknekOr-
ízág Yég'-zcfeízciént engerretett Haladék> ugy-minta'kik 
Orftág hatáiin kíiül, Táborbanj avagy egyéb Fejedelem vagy 
O fzág -ÍZíílgáfattyában vagy KŐvet (égben vannak; avagy bi
zonyos időben, robbekkclegygyfrt fía'd'b'a-hitnvén,,..Tábori 
álkpatban foglalatoskodnak. Ezek-kozui, mindaz-által,ha 
valamcllyikei nem jol éii\e valafe i> nyelv,vált/ágon roaradcret-íjL-ij^^j, 
te. ó.Mattkitrt,ó.& /. Fiad.art.?/, holotY KŐnyv-ízélyinlás j» ^ ^ 4 ^ • 
tőb helyeket-is. -. • • • * ' . • ' • ' ' • . /j 

Egyéb dolgok míat-is adatiknéhaa' Yovábra való Halaíz-
tásjugy-mint Nagy ár-vizek miat: fulyos betegfég miat: i s i$MM$mÁ' 
néha Lova betegfégemiatc-is, hogyhamáfra fzennemtehe- {^faen/ah* 
tet: Annak felette El-haladaval-is, ha kit a' Latrok vagy El!£» f..„ •• „v*" 
fégi el-fognak, meg-febhetnek, rneg*-fofzcnak> avagy mcg-ol-"- "*' r ^ i t t o ^ 
nekjtsakhogy cfFéic mentfégét hiteffe-ei illendő-képpem 
i.Tit.sQ* Esoda aláb 4.Kérd. 10. Ré/h: Továbra halad néha 
valakinek, hon lévő fogfágával-isjmivela* 'Foglyokholt a kj^±nÁn}_„ 
tartajMAk. Elleníég kezében lévő Fosfáaroíolvafd aláb. 22. 
Kérdi Orfzágos Gytiléfek idein.is fém a* Táblán, fem a' Szent l£0té$r& 
Széken, fem a' Vármegyéken a'. Törvényeik nem folynak, ^f^^gfi^ 

I í 



$ i %Az^ Majfitra wételrol. 

Vtii.ari.i2. Azon-képpen Aratás és Szüret idein a' Törvé
nyek meg-fzoktak állani, árt. zo. Anni iss3-
•• Hadi időkben-is halgatásban vannak a' Porlekedefekjíw. 
20. L&dist. Pojihumi. & art.78.anni 159Ó. Item art 4-é.anmisg}, 
Mellyet regemén, ez Ige által (Dormió) Aludom, fzokták volt je» 
lenteni: a' mintirRab Scipio Africarms idejében, Születés elcc, 
14.6. eíztendovel mondgyákvala; T^ormMi^odieJe^es: azazj 
Aludgyanak moft a'Torvények: mivelaző Capitányfágábaa 
a' Romaiak a' Hadakozáfökban-foglalatoskottak inkáb, hogy 
fem az Torvények fzolgáltatáfában. Azon-képpen jií-venilis, 
0<?.efztendő táján Urunk fzuletéíenek> Július Csáfzár halála 
Után i4-r. efztcndőben a' Július Törvényét', ki által a' Házai. 
fág-toroknek kel vala bfmtetodniek, illyen fzoval kiáltotta; 

: Ubi nu»c Lexjuliáxdsizmisi Hol vagy moftfulius Törvénye,aiu-
fzolé ? 

Ennek-fe'.etteídpres-Seriefi-eaézve-is marad egyPor hátráb 
a'máfnál. ldóre"~xéz,'ve, azért mert minden Kereteteknek, az 
Orfzágvégezéfefzerént, ldejekhezképefi\azaz,az Idézettől 

, fogváfl: való Régifégekhez-ké'peu' kel elo-kelniek. Art.su 
•*:f X\:£S*?Íx -Anni. i$so.& 4. Vlíid. art.s- mert nem illik, hogy az újonnan 
«', ift-..,-..'• ~\{ indult Por 6 k meg-elozzék a* Régieket. Seriesxz az az Revét 

vagy Szerre járá/r:a nézveazétt, hogy Egy-féle ügyet, más felé-
"vei ne zavarjanak oTzve;fe pedig az egyenlőket meg-előzve, 
egyiketa' maiiknál elob ne yigyék-elő, hanem ki.ki az 6 tulaj
don fzerin ésrendin matadgypn-meg, nem lévén ezaránt 

• femmi tekintet fem a' Bírákra fem egyéb Személyekre. Azo-
Hért^&lfőbbcn-a* derék dolgok kellyenek-elo; azokutátiaz 

5>«^4||,ii alábvalok;azaz;leg-el6fz6r-is a' Jofzágdolgainak,4iolÍe-h£t 
-^il_ | ^ » - , c ' fzokáft némellyek nemjovallyák ) az után az ot ElTeteknek; 

%-J, liarmad rendbe egyéb Hatalomról való Kerefetekaek a á ^ 

•••** - V \ , 
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» ' . f i ^ 

•ízes:: Kihez-kéjjeftjobbc'mi-moftanirend-tartáfunjgj.,' Tőr
vények clo vételiben, hogy fem dein.volta' Régieknél, kik , ^ ^ . j | / | 
valami edényből avagy Féderből.kTvont fors vagy nyii fzerint 

. -vőetek elő a'Törvényeket, mint Budám tanittya, «» íándeSiu 
' Innét vagyon Virgiümtulisvcsisz vers; 
< ••$? ec verő hfifine fertedáutjine Fi fi dics Sedes: az az 

E'íinrs Rend-r.élkul a' Szék nap, fem pedig Sors-kul. 
.' Ezekkel pesiga' Por k nem fzál, hanem tsak sző rula/dcn 
. láeúeés Rendin vettetik hátra. Azokáért, ottan mindgyárrr 
; miheíy.en hallod hogy a'Törvényes Széken aieg.fzollitnakj, 
> az emlőiét utolío kéc Incowfetentht vcdB clo oltalmadra, öj f j ^ ^ ' f ^ n / i 
| XVHL'Kcrdés. ^^f JA^ ' 
* Jlditsodd dolgokkal rtmol agy eM' Kerefct%bigjfih& «*&Yá§^fW 
\ • tsvÁbkítdfyráheálhajjmi csáz Idő-múlás- ^ÍU£ie4§i, 
[ isikitftfdt? 
t E'kcttővel, ugy mint az Idóraulájjalés P/ttvarrtlugyeJ-ro- fizfaif, r-
í.mol és fel fordul a'Kcrefer,hogy többé fel nem állathatni; k i k ' S S ^ *r*/ 
pjkőz-képpen már Elmftto ^z^y Felfordító vagy. Meg-foyto F.llm-%xt^tJ -v 
vvttéfeknek Fog&fokmk mondatnak: mivel a' mely ügyben'talál-'"""f* 
^'tatnak, azt teílyefleggel fel fordittyák és meg-fo-jttyák. Az "** «,. 
'7/éw//^/i»y?pídignémelyeko!yM?*'y<'/í!y^íi&rB<íadgyák, mely . *<i*.í •*.».' 
JA' Törvénytől harároztatett időbe-teleiéből áll, kivela'Fel-
HpcresKcrefcüticl-romol. f 
*, >, A'mi Trif-'rtitomunk ízerént pedig, azídh-muüs a' Tor-' '•' 
^Ténytől rendelteiét idő fzerint való határnak bé-rellyefcdéfe, 
i«'"jofzágokiu.".-; Törvény fzerint valomind meg-tartáfára, s-
i/jmind meglkeréTeférc. /. Tit.yS, az zzt. Az IdS-mdás oly határa 

;'Tőrvénytőt rcndeltetet időnek, mely alátfzabad valamely "* . ^%',, 
" fzágot mind magánálmeg-tartanivalakincks-mindmáftol • ;. 
eg-kerefni; mertyalakiannyiidőalatvalamelyjofzigot bé-« • ..', 

K kefégefea ;•*, - ' 

1 
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kcícgdenbir, időt tok ben ne, jtz a/, teüycs ígazíágotfzerez 
\ % k <^.»^»klnnafc bltifár«>imisfcl pedig, â ki nétói^ valami 
\w« „ igiziagác remeiicítc volna hozza, halgataíáva! £zml?vefiég, 

^ ^ * ^ * ® ^ gcl ei vcfztL Es iily-en-képp-rn tudván VSÍ-V ?>:~ii>'én valaki. 
^"^ hogy valaünclyj^ízagoaiudotiCiiOtti, MarnA^re rojtn, mely* 

nckbé-teléféíhaaieg-bizonyithatíyajincg-jsaciK-kí^'a'fc!. 
peres Kerefetitői: Hapedigazi^-wg/íVn-írm blzonyosük-cieg,. 
Ottan tnindgyárt oda-véfz annak dolga, & ki az idő'í'mdáí'í fcr-
gatiya és a'Fel-pc-rsíé íeizen a'gyözedckn*. /. Tit.yg. ér 2, Tit. 

• « . mert mini hogy tsak az idő-omláfnak erejével akarta Igaz-
* ' *"<> ^jJpígitjállatni abba, racg-Fogyátkozván, nintsmár-egyes eroffé-

m,<%\ _ g^Kfell^clgyánioiirsimagár. Azokáérr okkal .r-gondo!kod-
t$Y' tg**\ %%ej'ídő-si-alá&3 fogni, mert a' ki arra fog, $' Felperes Kére-
• . " , ; „Jetit jóvá hadgya, hanem az által tsak azt áliaxrya,. mi-okoa 

"* nemálhat-Kiega'KcEcfet. 
X í X. Kérdés.-

7*M$»ifefl4 . Mn-emü dolgébanfirogh az, íJomuíásl 
í I M'in-ícre-némnciadofsfogialt; és akármi utón'el.idegcnitef 

joízágokb-:9; Kiiályigazíágara -nézveizizeízteudorcfelvéti--
f ' bé',. Az Egy-házi jofságohsan jstgyyenre; a* Nem effélében 
U l w ^ i * harmiotz ketíőre^A'' Várának kü;;t elein üzen két eízurrkío--
Y^ * rejnioft penigetéreudős-egy nap forgáfaalar telik-el .j,7a.,'_f 
l Az hst-iiínak do;gaiba.n,4s hamiin-tz-két esztendőre for.og.-ct 
•; azído-asulás. t.'ítt. 78. 
i - XX. KéHés. 
i Az iio-tnuhs el ts.voz.t.itsjshs.n lebeté <va!*tm; ÚTVOJTACJL 
I sült-motió Lehet,avagy Por maz-dtüs által,- avagy Tilalom és.Tudó--
IdmMm m i ^ *fv° 'evei ereiével, mclyoek hitel's feniély, k elét, bi-
i ^ zonyos helyről R.cl kelni, esazt n-uko'í kiv.ántatik,a Torveny-
| <fe' b«a. clo-kei murami;. Mivel a* Por íi.ozdiu^is haro-ísz-kéf 

eiztetidot-

http://for.og.-ct


efztendot foglal-bé,és haazalatnem kereíik, azután5azem» j 
létet Ti ülöm ereivel kel fel-állatni. /. Ttt. 7P-és nem általlyába íj 
tsak, mint* TÍW/W láttatik jelenteni, mivel egy fohanemtel- t. • \ 
néfc bej mely mind a'tnaga termiízetivel, s-mind az otfzág vé~ ftvm>s^" "J 
gezéíivel ellenkednek, mellyekazidö-muláftiak fokáttulaly- emíédml^% 
donitanak: A* PorUkedéfeknek íem lenne ugy vége íöha? mely 1 
nagy Ü-íetiénfég volna. '.| 

.Á'Várafíakp.cdig.hogyhaasIdo rnuiMei akarják kerülni, I 
tehát azon naptól fogva, mellyen a'Tslalom volt,, a* Tilalom I 
nap/át-is oda ízámlálván, viízont minden máfodik eíztendo j 
s-cgyíTap'Fofg3fa'ála"t Tilalmat tegyenek JÍ.TÍ'Í. /$. Haíonlq-^ 1 
képpen az Egy-házi s-királyiIgazíág- is., mind.a'joízágok álls-
pottyában, s-mind azokról való kercfetek mozditáfáfoan,az o 
határokat msa-tarttyák. 

XXL Kerdes. 
A' ZáSogosJofz1ígokha»',AtjAfíikkózti'Jegy-íuhik' ^ . . .; 

&!#; /WÍJ negyedben Uhetéldb muüsl t^f^^"fii£, 
Jol lehet Verbőcaihaíitáft tévén az Idő-múlásban, a'ku-»-Tít.'u. * ^ "j 

lombőző fzemélyekhczképcfl^-azt mondgya, hogy arra néz- ^* •-• , ,i 
ve, a'ki máinak zállogoiit valamit, ninreen helye az Idő-m'u- " v **** *s 
Iáinak, naivelooly véggel adgya, hogyakatmikot-kiváhhaíív ***!**(» >] 
valamikor modgyaiéfzcn benne: A'miképpen az ő Fellege "•, 
Táblája fem adót helyt as kiő-canláfnak, azon zállogos Jofzá- ,!j 
gokrcl való Por mozdiráíbsn, tóit. dztendóbtn Pofonban % \ 
mert mint ízitite Texiséjzet etejcfzcrértf, jjaitiden dolgoknak . ;••„" A}",-i 
oda ke! haigatniofc^.azt kel kovetniek, a'-hónnanTerméízct .^ * ^ J 
iblyáfafzerént való eredetek vagyon; ízintén'ugya'f'ormoz- , *";> 
ditáfnak-is, azon jofzág ál!ap«c:.yát kei követni, a''mclyről -j 
mozdittarotr: A'Vévore nézve penig Verhőczi'helyt.ád.az \ 
Ido-muláfaakj mivel, ugy mond, minden zállagos leveteker, ; 

Kz mellyek ; 
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jneilyekaz Ido-muUsideit rneg-haladgyák, haízontalaack-
nak-és erőtleneknek kel Ítélnünk és tartanunk. 

Mind-azon-álfal, mivel mind&z/id-3s-niináA PÍv5,ccrrmti. 
^f*»**i'f^tya fmtiazaz,olvofzve folyáfok vagyon, és imv kzhanA e»v. 

• ^^.-^.niaftol , hogy minden áilapctiy>k, a' J>is.ieiti;n<eü r.aitáfafze-
jtint, egyenlő,, ehezképíft heiycíbnek alkom, heg'egyik el-
•len felégyen helye az ído-muláfnak: Mert roinr ízinte e'félc 
zálogainak vifza vételeken az Ado fél jréfzéro! r.inís IdŐ-mu-
iás, fzinte ugya'Vévö-is, kéts-három Idö-rr>u!ásusán-istar
tozik viíza adni, ha fzinte Királyi laazfsgot íz crx ettek volna-

' •nmiim • J i f-V- l , " l l " f •n . . t . - i i» - -i •«g i r - • 

is benne, kikhez-kepeft nem látom miben lölfheme Időt az 
Ado-fél ellen, hanemha a'pénzben, meilyetel kellene vefs-
teni, és a'Jofzágot ingyen kellene a* Ado fé;nek vifaa erefz*e. 
sík avagy nétaíám hanemha az eiébbi záiloges 'eveiben töl
tene Időt, mintha szók rríár erőtleneknek és hafzoníalanok-
nak itéhetnenekjés ujabb levelet kellene kérni,!;inek erejével 

*t\*•*. ?T^irhatná azután:kikkőzölnem láttam ekkédig hogy egyik. 
. * ^ * ixl-is éltek volna. Az-okáérf, mintfsinte az Adós fél ellen, 

ízinteugya'Vévőelíen-fsomlátóra azIc'ő^uláíiiak ferrsreii • 
\fdm*Mf&húyét: valamint köiőrnbőz<etrei?»h'ífit^rí&js-skarir.int v'éle-
ffa^-fj^kzdtt erről Verbőci.. Enge.na' feliycb Ixmt okok s-ereffé-

l ^ / ^ g e k vifelnek ínkáb, hogy fera az őiráfii: hoict feni ízokáft feni 
példát nem láttunk ekédig tsak egygyet-Is, mely azőíaniíá-
fáréskűlomboztctéiét viíágofitaiiáéserőíílient. 

-J" *••'->' a,- Hafonlo-képpen.,aa Qfzrarlan Atyafiak kézi fínts Idc-mtt-
/v jM?i j | m j v e j m£o- azon os Toízágban csiveníí) kőz JRazíágck va-
- ' J / t . í* gyon. i.Tit\4.6.&78. Az Aízonyokinindsz-álral és Leányok, 

' , havaiamely Jofzágban, mely nem iikt Leány ágat, a'ftar-
minrz-kéteíztendőrbékefégefen ei-íőkik, a' fér;fi ágon lévő 
Atyííwk'cllealdQt-toitaek, Jucit ez arántugy tartatnak mint 

távol 
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távol való.idegenek. Ha penig c'-félc Joizág birodalsiakl-
" vííl volnának az Aízonyofc, az oréízckct és igazíagckat, avagy 
a'L-íány-negyedet Törvény urtraízerént "jég- k-srei'.istik,a" 
ré;íi ágon iévŐ Atyífiakíoi, 22 O&aVus Tey^^ZQíb Avl-sd* 
Jnni.iS4S-

Batár "gazuáfak,ban íiatshelye,?;-, Idő-msiliííiaS. /.77/.7/. 
és <f>.annyiból* rodni-üiik, a' «icnf3í>ől valamely földeknek, 

•• erdőknek,. SzőiŐ-hegyeknefc, Reteknek, a' Derekától> bizo
nyos réfzekben laflan-laífan vűo el-íkikaízráűtés cl-id^gcoi-
téűc illeci • rrsert afféle ti- ízakaförot darab földeket, az igazán 
iőít határ-járó Levél erejével, a'Fel-peres í/nriá'fralviíza ve~ 
hcti>3z I'io-nmiáíaak álbráía ngrn tévén abbafttne^i akadály. t # ^» f f Xg» 
A'FcTpcrespcd;gcbbena' ílütotílrm téritheti 32 Alperefre, / 

.; avalhogycfréíéoenaz fcí-vált törvény volna, fe.-n padig húgf 
,. clolzor néki hutireaztaz Alperes nem erefztettevoli5a,ínf Iy» 
]: bőia'következnék,hogy a'Hnraz Alpetefre térne. A'fiúnt . - . -

GrofFErdődi Tamás V- í?gyéb<n e' fiicréntlőt Torvénya* 
' Zigrábi Cáptalan ellen, 2610. cf&tendoben* 

Égéfz falut pcn'g, bár akármely Határ-jart levélbe légyen-
isbé-foglalva, íémmiflenem tehetnis-clíem foglalhatni, mj-
vei. a'Hug-i) leírtak és ízáliáfnafc idein, a'kié a'fcic Főid avagy 
Határvoíf,ellentncm-fi>ontiot-5-k-ibez-képeft-?zoda-t-eIcptt»". 
tek réfzére-ís bizonyo* határos rézt kel-ízakaztaui és ki mér-
ni, a'ben ne már c!-tol üőtldo-mulá'fnak erejével./. Tít.Sj. 

Eaen-képpena' Tégy ruhák s-Leány.ncgycddL.ki-f'zeféfé- ^ v 
\ ben fem lehet Idő-muJás. i.Tit.jS, Sőt a' Jegy-rehát n"égaz«aí;»liF.»ht®.-
;.cl-zál!ogofitót jofzágbol-is tartoznak k;-fizefni. i.tit. 103, *I>.*MS», 
ítOkacnnek az $ mert a 'mint az Atyafiak közt, a* vér-fzerént s 

pValofzaparodáfnakegygyefi'égCjki refrefzriazlc'ő.muláft.ugy 
ea? házaífág kőtele által való egygyesulcí-is, a' Férfi s-Aizony 
l^oztaatncíwí'zcnvcdl i.Ta.fí, K3 E»ÍM 
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Eshafzinte meg-halna-is a" Fcleíegc; raiodazáitala'gycr, 
mekkha maradnak, avagy Szüléi, avagy kozéib való Rakoni 
ez illycn ígazíágát meg kercihctik. /. Tit. 93. & ure; Parázna-
lá^fean találtatott A.fzcöy.!iak:ptnig> gyermeki, vagy Áttyaíüj 
a'Jegy-ruhát nem kereshetik, 'hanem t-sak a2on kivuivalo 
Menyegzői ajándékot. /. Tit. IOJ. mert a' TejrtBéfzet tőrvénye 
fzerénr-js, as Szííiék a" fiaknak, a'fiak viízont a.z Árváknak 

?é**Ja
é**skerefhek. i.Ta.jj. Ennekfcici.eesazon nernbŐls-gyukérből 

álló vér, az nemzetet kez tor vény eíkeí'ént-is, egy máira néz* 
& cgy-má:;[io£.vonÍ2on mindenkor. 

X X i 1. kérdés. 
j . ., Mmemh időkbennintsheheaZjldb-muUfniíkt 

\ \-«>f ím* Székben; Midőn vaTákiTőíőV, TadrVTágf egfeBT5|án| 
-nemz;t rabíágába eívén, és onnat idő jártában meg fzabadul. 
ván,s-hazájába vií'zaJővén,az.ŐJovair torvény-uttya ízerent 
jaieg-keresheti, nem lévén ez arán t az ido-rr uláinak femmt 
ereje: 'Me.llyota' Polgárt Tojrvényb.en* jmfofilmmii, Rab'ág. 
banhonnyán kivul tolt ígaz.íag^^k neveznek;kiheZ'képefta'-
féSe Rabíág.b.ol fza b-a-dult, s kőzinkhe vifza fordult embert, 
foftli&wioreverfiti, H.•izáján kjvu< jevő Rabíagbo! haza-jőtnek 
rnéiián mofldhatryuk. Lift. r. lfs(iit. Ttt. /«?. Szen-képpenjtó 
£&Y.:..̂ .Í?j Jókban-is, az. Egv-házi. Regulás, tor vények fzerént, 
Jdo-rauláíi nem forgathatni, midőn azalac bckctclen idők-is 
találkoznak lenni, i6-m.sft.s- «p. i%.''BiJib,z, Decret.út.zk 
<taf>. IO. 

foMmuAm? P^S^PS^SSÍSSx hogy lobban wcg-émfik, oly T & I 
f MAdt? vényes lgazfag, mellyel az el-idegenedet joízag, idegen kez- g 

Y^ " . bői vifza foglaltatik, és régi áilaparryárahozatik, ABiomre-
pifforú,s.'mlíit a polgári Torvényefek mondgyák., mintegf 
ilíal-meiczo, avagy Le-tévő Kerefíucl, éspŐr«folyáíTaI» 

http://fcici.ee
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** íneíy annyit tcfzcn, mint mi náüunk az Idő-muláfnakhcJyte- «. 
i leofegeéserotlenfége; mivel e'féie törvénytelen b^ada imu^**^ 
•' embernek ig^tzíága,otran mindgyárt djnejeződik és Le-fé« 
^ tetődik, miíirhs irigyen időt fem tököt volnahssme, aiihc-
', lyenazoüjoíság!iakt!íi,i|donöfÖsősÜo haza-érkezik. ,• 
' Avagy a1 mint aiáíok mondgyák, e' Pojlimkiium, Az elébbl 
>• állaparaak, melyben rabíagánafc előcre vok valaki, éppen vaio 
> viízalzerzéfe, ésheíybeálhtáfa»fzinteugy, mintha azidoalat 
' ingyen rabiágba íém lett volna. Igya' Fiak-is, kik fiúi kegyes 

fzervtébőifzáns.ki-veret Áttyokkal el-mennek, vifza'térvcn, 
\ Jofzágokhoz'akárrnikoi'-is hozzájutnak* nerei tévén abban 
i fcmmiakadáltazldo-mulás. i.Tit.pp. 
% Irrezrveddeízedben. Hogynoba-a'kikR,-abfágbaríefnekj,; 
(• ném'a-z Itío-rrurláíoak kofzonnryék azt, hogy az o vífza jővete-
i, hkalar, miuden dolgok helyben maradnak,és viíza térvén 
i, hizájokba, minden igazíágokat és Törvények dolgait elébbl' 
i,; foíyá'ában á-ilapkryák. /. Ttt.tő. AAindazá.!tal H-iladékalfim-
;iV láttatnak élni, mivel -sző vifza-jövetelek keres volt. "Sőt már 
) köz-képpennii keretnek, »iind az Ellenség kezében efett Ka
it bot, s-mind ázbonnvtikban lévő foglyokat, holtak gyanánt 
;' fzoktuk tartani. S- nem-is érthetem eiégfégefenTfíbnrjan vot-
í'-téka'miéinkezt a'vélekedéft, hanem-ha innét,- hogya'ne.-
i meíf:vkef?azaz, a'fzabad állapotban lévő fzemélyeket,, hogy. 
t
l; ha törvényes Reppennem idéztetnek, és törvénnyel őket el 
'[ nem érik, feníi vadgyára-kéréíére, k'iáltárára, íean ízeméiyek-
..' ben feni jayokban itteg nem bánthatnis-károfithatni. /. Tit 9. 
U r, IJíad art 11, & 12- A "-'agy taiámazr, az egy- máfíal. ellenkedő 
'{, dolgok kőverkezéfébol vették, hogya'nü-képpcn ezcklza- „y^ 
i bidtásoktoí rnes-foíztatván s-ttiáiók hat.tln.:áb,sn lévén, nem ,, 
^jporoihctíickfenkivel;. ugy-viízcntago vcllck-is máfok hop.y 
i-íi • jCiőiljcnek 
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•potolíyencfenemengettetik.-ésinnet, (cm okriiáfokkai, fent 
. , jnáfok 6 vélek az idő-aJat nem pörölhetnek, hanem a' kik 

"'** %****í**id egén nfafágban vadnak,, azoknak Jurepojííknim^ízoktskh^ 
zactcnnLa'kifc p'cnig.hanyoí- ban való foglyok, azoknak mint 
egy ki-gondok) néminémo függőben álló IgasíággaL, mi* 
tudni-illik avigy ki-fzib?dúlnak, avagy törvény fzercatme°'' 
íententiástatnak, a° termeikéiben oltott kőnyíiO.-cteíTégbol 
ízoktuak íegitféíTf!;*] knni: m'-vcl magától a' Terméfset má-
fokhoz jovfil s.-kcn;- őroietcjRcggel ftofeot lenni Teremksitxő. 
dáía fzc."íínt j /;; Esmt. ali. i Sceae* i. Mind nyájan emberek va-
•gyusi és ümrat t&bzti dol^^t-ncm kel tolunk idegennek alí
tanunk. Es Vagilhs Miidd. i.Non ígüMí'á auü tne/tris feurnrt 
iifso, az az. Tudósai i íiere-mserlcsi doígofear, és ahoz képeft, 
azígye-fagyattaknak s-nyomoi'ukaknak f.-g-ír-'éggel s-vigafz. 
taláítlfzokts'-tlciíni. Mégha'ÍV-gány Torokők-ís, e'félee-
fetekben, a'Rtbcfcat vigafztaíván, azt fzofcrákmondani: Ma. 
néked, hdmpnékem'. annyi fokát tulilydonjtanak e'világiálha-' 
tatlari^s forgandó állapotnak, hogy abban réfzefeknek alit-
tyakr^agokar, meg minek eíorrt-reá nem Jutottak volna. Az 

' Torvényeíckíicl pedig,-a' törvények minden részében; tsak 
fzinte az, a' kííp £lí«;i4eg--kc£ebGÍ vírz.i IKÍB tért, láttatik 
minsha tk^or holt volna mej, aákoron cl fogták; Tsiojfiam 
Lib. ii. d'Mfd: esp. ÍJ". 

XXII I . Kérdés. 
J,.z oltárt dz> emiélet dolgokból ;pijő- ktjjogj dz, ído 

•U^MIÁS erejével, valamely Jofíagotiga. 
x,í»bh"hs(funk\ 

_ F két dofog: JtiftttsTitttlm, & Bana.Fides: az az; Igaz mutat® 
Egrjei, ésjo-ítílki ífméret. Mcílyekrőlmívela'mi Torvénjunk-

;í-uhs bca fcíawni bizonyos ixás nem találtatik; azokáért azoknak 
határoz? 
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(határozó magyarázattyokat egyebektol vévén,, fzukíégmtg- ' 
mondanom mire valók legyenek. . ' 

Annak-akáért a' JftftusTituks oly mutató Jel, mely általa* liíéhlSfi-
Xerméfzet és Polgári Törvényben ki-mutatodik annak i g a z , , /., f \ 

,és törvényes elégedendő oka5.hogy a'rnit bírunk igazánbir-" ' v ** \ 
juk.ésa' raitkeíeíTi.sk igüánker-ííTük. Á'Deá!v>ka'Titulüfti ! 
'uendoaz oltalomról mondgyák, azért .hogy az6 alkotójának 
,és Szerzőségek rí elekedt-tit oltalmazza, kinek mellé vettyuk 
jmez Mjectv'jnmQi i Jujius az az; Igaz, mellyel azt jelentyuk., 

shogy igaz Törvény fzerént és tőkélletes igazfággal bkjuk. II-
Jyenek mindazok az utak.ésmt>dok, roellyekena' Nemzetek 
.ésPoigáriTŐrvényekfzercntJofzágokat és egyéb uraíagokat , 
ízokrak kereíhi. meílyeket mi már Grízig Törvényinek és 
^•égezéíinek mondunk. Li<d fciSyebb. tó. Kérd j.Réfz>\ 

".<$.' Mimajrdes pedig, igaz éríelem fzerént, tőkéíietes és igaa^j^^-nStS 
*íelfci-ifmérctct ,f éízen»mely .embert fem abban a' mit el-ád," -^ 
•fem abban a' tóit véfzcn, fem abban a' mit bír nem vádollya * - , 
.hogy miCé volna: a' mint a' Régi Törvények Régulája-is '^ 
mondgyaihogyj A'mit jolelki ifmérettei bkunk, abbana'jo 
lelki iíméret fzintc annyi, mint az igazfág, hogyha a' Tőrvény . ', 
ellenkezét nem parantsol. Azokáért akkor mondgyuk, hogy \ 
ez vagy amaz igazán bírja a' mit bir, midőn azt igaz TituluíTal- | 
é jolelkiifnierettel bir;a,midon pedig nem}akkor azt mond- ; 
gyük, hogy gonofz lelki ifméretteis-nem igaz TituluíTal bírja. V f^-**^* *é 
ínaetfzoktuk Deákul dhikctMáxfdeipolfeffoyűkmknt^zm^4^^^ l 

Ezekből e'jo-ki. I. Hogy a'ki igazán akar valamit birni, *' ^ íj 
akoz hat dolog kéváatatik.I. Hogy látható képpenbirja,a'mit »f% jfe. •} 
bir. II. Hogy nem egyfzer máfzor, hanem fz'akadatlanul b'iria ] 
ÍIÍ Hogy igaz Titulufa, igaz matató jeic légyen biráfának. ';| 

3- """> IV. Hegy ,j 

ík 



1 
.jÉVr Mh~mulafrót. 
• ír ' wiMumiilw1""'" ' " mHWWiiltniaii '"""> i i iwi ~'~ i — - i i i n in ... _ i r - i n m ltutm 

IV. Hogyjo lelki ifmérettel birja. V. Vetefcnélku! légyen i* 
:p\it bir, nS.ugy mint a' lopót marhák biráfa. VI A' Tőrvény. 

. •;::,. t£\} annak el-idegenitéíe, a'mit bir, tílttva ne Iegyén. lí. Hogy 
•-. i jólléte tá'mi TŐrvériyinka'Jofzágokban meg engedik a'ldé-

muláft, a'mínt majdan a' kővetkező kérdéíben meglátta-' 
; íodj mind azon által a*mint a' Tripartitum M áfod i k Réízcben aj 
7 r Titulus tarttya, minek előtte Átnd&fidti pojfefför a'féle Jo. 
fzágban az Idő-müláft el-tőití, tartozik minden károkrolcs 
jövedelmekről, mellyeket azon idoalat kezéhez vott, a5Fd-
pereft, meg-elégitent. III. A" MaUfideijcjJéjfor, a* Polgári 
Törvény fzerént, Időt tölteni nem fzokott* de a' mi Törvé
nyünk fzerént igen-is Időt-rölttjja' mint mára'joízágok-
dolgaiban meg vagyon mondva. 

. r. XXIV.. Kérdés. 
" ** S&amUld-elb rövideden ésfifnmafker ént .efféle 

í^ry «- * « • Torvénj/es időnek, Avágjldü.muláfnak 
®^y£ifCií'it,tW> . bmjig&i lehetnek t 

^ Mivel mind a' tégi fzókásbol, s-mind bizonyos időkbe* 
lőtr.végezéfekből egy néhány rend-béli láo-MúlásízámHU 
tátik, kihez képeft ízukfégeftiek alkom, hogy ez ilyen idő-mi. 
Usb&n egy néhányat példájuJ fel-jegyezzek, hogyki kiniind 
jobban cizében vehcííe, s-mind inkábmeg is érrhefie. 

<*2>Jt'.- JE'féle Idő-mníáfnak azért, huízon-egyMé/hciéí ágaivagy-
t, • 5*7i";.*nakj kikgyakorráb, s-aiajd inkáb mindennap ott forognak a.'' 

„» * #- .»Tőrvény dolgaiban. 
\ Az cl fő, tsak egy napiidő-muláí, mellyel a'Prókátor fekle-

•* </ ,« t'11 nijiuk-meg, azon nap tereh-nélkttl. zz. h $,R. Avagy a' 
"i 'MTŐrvény béli Meg-fzoílitáfokat rilryuk-ben, eífo, máföd, és 

iiarmad nap, az elfő négy nap tereh néikui. /<?. k. 3. R. 
Mifodik; három Napi Idő-mulás, midőn a' Szollifáfnafe 

aég| 



Negyedig %/%?.' so& 

négy elfő napjai el-telvén, azután minden harmadnap,azo$ 
fzoUitait.Terehveltllttyufc.ben. Í&.KJ. Réfz: *~-~r 

Harmadik Ido-auiiás Nyolcz napi, midőn Tüto parantscu '^^^J 
lattal, Nyole2ad nappal a'hagyott-nap eiőt,a° kőz vallatáftoi 
avagy bőr le-téteiről valakit cl altunk. 14- 'K- <> Réf&b. Avagy 
miden a' Nagy Héten a Törvények függőbe hagyattatnak. m* 0\ .^,,. 

Negyedik, Tiz Napi$ mely tiz Nap alat, a' Sententia leve- j t 
lera Res-n-ern-jovetdes oenrentiakban isinem adgya.k: Spt, * •>» . 
azon Tiz Msp alat mindenkor Tüto levélnélkSl-is. a* Szokott »:",«**'> 
Terehvel ben-tilthattyákj^.jp. &nniis4S. Es. 10. K, 3. Réfzx * *'* * 

EŐtődikTizcn-őtNapi, midőn, tudni-illik, valakitT-őr-
vényes-fcippen Idéznek, a* Törvényes Széknek előtte tizen
ötöd Napái. Avagy midőn más tartományból, városból, vár
megyéből' avagy egyéb idegen helyekről keiletikJBizonyfágot 
vinni, és azon 15: Nap alat tartoznakazon helyen jelen lenni 
és ot mulatni; de az el-telvén,el»botsáthattyák Őket, és fzaba-
donel-mehetnek. Melys leg-inkáb a'Kercskedo.Rendekközt 
fzokot lenni. 

Hatodik, NcgyrennapiídŐ-mu!ás,a'mintá*derékoBávi-k 
fzoktak lenni mindenkor: mivel az egyéb kőzociÁvákkeyefeb 
mpokaiat végező d ne k-eí.j. K. i.Réfh. 

HetedifcldŐ-mulás Eotven Napi, midőnnemely helyeken 
; a' helynek r,égi fzokáfáboi a' Törvények fíiggoleg maradnak • 

f' fn-voc&vií Vaísírnaptol-fogva, In Albk Vafárnapig. 1/. K.Réfz.% .. „ _. 
l't. Avagy midőn valakit TutorulavagyGondvifeíőfil rendelnek • %" 
; -valaki mellé; ha nem akarja •feUvá!lalni,EŐtven napok alat cl-

*• vetheti magáról, de az- után iiem,a' Polgári Törvény fzerent. 
)'>• NyolczadikldŐ-mulás Hatvan napi: a' mint az idéző, intő 
5i|s kénálo, vallató parantsolatokban; Iktató határ járó, ésvifza-
:'"-/ogUlo levelekben (SiaDi«>#mí/inák) ízokottJenni,: kiknek 

%• L a hatván 

I;, 
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tO'$ tM-muUftol. 
hatvan napokalat vagyon tsakercjek, az mán erőtleneké vái. 

£ AV» fi^k-1' Tit-33. ha eddig nem élnek véllek, az után í«átt ujjabbat 
"^ kellctikváltani: Ide tartozik az-is>midőa valamely férjfífeícíc. 

gétparáznafágnak vétkével vádolIya,.art©i fogvafzámlálván,. 
f a'mely nap átvétek efett, ha az; a'férjfinakcitéíerc adatott,-

rkjm$^*fm0& Ki hogy ha felefégénck afféle vétkét_ejíojumImcg«£ngedi, s«-
1 eJ<*¥7* •*• áz-után véle kŐ-zoiuí^annak utánna otet avaí toválTncin vi-

UJmSéU401^^f ^ *"• SonráUccggy^tk^li jahict id^^ hogy' 
^»f«**-^ haaz ötuttára azon vécket újítani fogja; hogy abból vétekre-

?ivo kőzanféges botránkozás ne ráoiadhaíibn. Ha persigaffé--
le paráznafág,.et£-zaka lenne, te-hát asréjjeli idő , éáa'mélta1 

fzomorufágs-báaat, reáfzabadittyák a'férjfiat, ( mindazál--
íalágya tifzteflegéaek oiéltős-igaz oltalmát felíyiíl nem ha
ladván ) hogy a' vétk&tiiaiijt latrot rrsgjLOiheffe, ^od ad fórum-
fiori, a' világi kulío Tőrvényre nezve 5 De azért a'belföielkr 
iftnéretaekto.rvényeízerént, fftenelot fzám-aá'áfíal tartozik-' 
rolía • Lik i. 3: Ladi/ki. cap, 13: 

Kilenczrdik, Egy-efztcndőriht forgó Ido-múlás, Király o1 

Félfégc adományiban az jofzágok dolgairól.. /. Th 32. és azok--
nak törvényes Ikta ráfiban, midőn c«z»-»ö^ü/vadnak'adáttat--
vaj cgy.efzrcndőforgáfa alat végben-kei rnentiiek, /. Tit. 33.-
Ázon.Jcépnen a'Bíráltuk c'ot kőit fententia levelek, haeíz»' 
tendo forgá&aíat igaz tételre nem mennek, az után minden' 

f£«-.j^l^*erejek el vélz, Es ilíyen-képpcn rainéa' Domttiet ujjobban kei' 
4%vwktr ~*a' Fejedelemtől kérni, s-mind a'fcntentiát a' Törvényes fzék: 

fzinin ujjoíag kel fel állatni,- minden Idézet és egyéb Torvé--
nyekfoíyáfanélkül,rsakfzintén'Yfelálíatando fententiátma, 
gyarázván meg, Hogy ha pediga' fententia régi fog lenni, Pá-
rantsoíattal jobb fel állatni, fő-képpeaa' Vár-megye Ttfztci 

.. clőt..Hápedigtsak reánem-jovetelklattak volt ki a'fenten--
' • " ' ' / tiát>é^ 



fíir és eloáivásí a« Alperes máflat kér benne, tehát nem igaz 4 
'* tételre, hanemfblyáfábabötsát.tatik. Ezen-képpenazhata- //».**,' 

_ , , , - . . .. . • , » r i r t • 1 i f i A - 4 J V - V *.*!• 1 lommal fogia!gata(oköan-is, haeíztendoforgaiaaiata.hatai-^ > ^ ; ; 

; masfoglalgato,. hafonío erő hatalommal afféle el-foglalt jo- ^ J w ^ 4 # , y 
ftágboíki nem vettedk,még nyilvánvaló kárral.is.i- Tit. zt* f^*^^ 
mm ha efztendor tolt benne, az után Törvényei kei keiefni. 
/. Tit. őS, Az uj Pap uraknak-is efztendő forgáfa alat valoha-
Jadékjok vagyon, Pap •urafágokhoz tartozó joízágok figyeibS. 
aXit.jo. Az őzvegyekis efztendő alat,mig urokotgyáfzoilyák* 

• ícnkitol törvénnyel nem bántatnak, a'bévöttrégifzokás íze-
rést, '-azért-is hogyannál inkábaz ido alat férjhez menéftoi 

1 sn.gtartoztatlak magokat, bőtsfiüetr.ek okáért tsak, ha ugy 
'- akarnak inkáb maradni, hogy fem az idő alat férjhez menni.' 
" Azon-képpen a'maradvák-is, Teftámentombankezeknél ha-
v gyott minden marhakor, ezen egy efztendő forgáíaalátkote-
'. lelek meg-adai és ki ofztaniazoknak, a'kiknek hagyták. 
' Tizedik efztendos-egy napildő-mulás, melya'fzabadvá-
, roíbk lakofi közt forog mint egy falufi mod fz&réíit . j . Tit. is* 
'' Tizen-egyedik Idő-mutás Hét efztendeig tartt. melynek 
', terhét a'régi Pogányok közt, Rabfágban éfetr férjfiaknak fc-
,? lefégek, azidő alatvalö mint egy őzvegylés-képpenvifelték, 
1 az házaíTágbéli bőtsuiietes meg-tartoztatáfnak ditsiretespél-
\ dákból. Dejaj le'moftani időben, élig várhatnak tsak héted l 
• oapot-is, nem hogy még Pénelopé5 Afzfzonynak váfznat hufa ,, \ 
l efzténdeigférjek után vaíoTáTakozTfc^^ 1 
\-L gelné'k: kihez képeft mindgyárt elfő kérőnek-isoda igirik- ? 
í magokat. Esillyen-képpen , ha valaha fzcrentséreefélerab-
y. fágboi a' nyavalyás férjfi haza talál fordulni, gyakorta nem ke-
'l vés fzapotodáíials.nyereCfégel találíya felefégét máfodik S" ' ; 
«s íféha harmadik férjnél-is, és mindaj-iltal még ugy-is elfő hu- I 
li-iokmellé elebbi férjekhez m-m akarnak vifzamennijanyirs- | 
f, ' l*-%* \~ megdűlt-
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wcg-hulrmár a' Szent Házaífágban lévő hur és tokéllcteffgg, 
ésanyíramegtágnlts-megktzdet vékonyodni, aztifztciTéo-j 
meg tartóztatáfnak kötele, Holotaző férjeknek fem hofzni. 

!í." •-: deig való távol letek, feta e'félc rabfágok miat máshoz nem 
', kellene menniek, fem pedig viíza jövetelekkor nem kellene 

tőliők futni, hane"egy általlyábatsakvifza kellene menni elfő 
férjjekhez, hafzintemáfod avagy, haf.mad férjnél volnának. 
is,.a' mint az Egy-házi Sz: végezéfek tar ttyák-J4.qmfi. i. ér.2, 

Tizenkertődik, Tizen-két .efztendőt foglal-.bej mclíyaz 
Árvák törvényes ideje, és az eí-telvén, ők-is oíztán magoktól 
porokét kezdnek indítani. Prókátorokat vallani, ésazonbaa* 
Birotolreá>okveteth'Utpt-is le-tehetik-/. Tit. /ír. 

Tizen-harmadik Ido.múlás, Tizen-aégy efztendőt fog. 
l'al magába, midőn a'Leányok.az Adoffágokrol, Zállagosjo-
fzágokrol, Ezfi-ít arany s- egyéb ingó ma rh ákrol meg tar toznak 
felelni ibidem. 

Tí.zen-negyedik, Tizen-tiaí efztcnd.ő alát fotog-el,rmdoa 
á*fér.j%k, .a' mondott Adoffágokrol és Zillagokroi, a'Lei. 
nyokpenig leáiiy negyedről, Jegy-ruháktól, s-egyéb minden 
Jokrol ha ízinte adományból birnák-ís? ízabad akarattyok fze-
rént, nem kénízerité? képpen, valláíokat tehetnek.ibidem. 

Xizcn-őtődiks, Tizen-nyolcz efzrendőalattelik-el; EÖI-
doni'férj fiak Ezyflrői Aranyról és egyéb ingó marhájokrol 

. azon%éppenvalIáfokat.tsináíhatnak. tbidem. 
• •% W» \ Tizen- hatodik, Huízoivaégy efztendőt foglal bé; midőn 

mára" Férjfiak,TŐrvényes idejeket el érvén,ottan minden Ja
voknak Jofzágoknak el-adáíára|idegenitéfére, el-tseréíéíére, 
valamintfzinte.akarják, teliyesjiatalmok és fzabad tagokya-

• gyón. ibidem. 
Tizen-hetedik, Harmincz.két efztendo alat forog-el, 1. 

jfitfö, melyben koaőafégefen minden NemeíTeki az áz:Mind 
. "* -. ' Pap-Utal 
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Fap-Urak, Záfzlos Urak és egyéb fŐ-rendek, s-mind pedig k-
gycbnagys-kiísin állapatáNemes emberek egy-máskőzőt, éjf 
a' Fifcusz világi rendek ellen tsafc, minden el-adott ci foglalt, 
és akármi módon el-idegenedet Jofzágokban fdőt-tőltnek, 
az az; azoknak biráíara teílyes igazfágot fztreznek magoknak* 
azízezént, a' mintmoftitaz Ido-tnuláfrol vagyon ízonk. I* 
pedigazldő-rnuíás, nemtsaka'jofzágokállapattyáts-mi vol
tát foglallya magában, hanem azonjofzágokroi indított és a-
karmi módon in dirando-keréfeteket-is. ugy hogy a' harminca' 
ke'reíztendőalat, fzabad mindenkor valamikor akarja akár ki-
xiek-is azok felől akar-kik ellen, ori'zág Tőrvényi s-végezélL 
fzerént törvényt mozdítani. 

Tizen-nyolezadik, negyven efzrendeigtatttj mellyncgy-
ven efztendő alaf, minden Egy-házi Jofzágokban, ugy mint 
minden Erfekfégek, Puípőkfégek, Priorfágok, Cáptaíanök, 
ConventekjPraepoítfágok, Apaturfágok, ésKalaüromökJo-
fzágiban> és egyéb helyekben s-fzent Benefcimnokbun az Urak, 
főrendek nemetTek,ésa'Pap urak-is egy más kőzt(kiráíy ŐFél-
[ege Tijcufin kivűi) Időt tőknek. Király ő Felfége Fifiufánki* 

'. vűl mondám, mivel ő. Felfége, úgymint az Egy-házi jóknak f© 
gondvifelojes-kegyes oztogatoja, nem hogy azokban időit 
töltene, de még magánál fem tarthattya fokkáig: annál-ínkáb 
egyebeknek ei-adván az Eeclefíáktol el-nem idegenítheti. 2. 
Itt, is. Eshafzintencha valami kevés ideig magánál tarttya-
h, mind az által ottan hamar egyikről máfikra, Egy-házi fze-
mélyekre ízoktaadni mindenkor, régi bodog emlékezetű ki
rályok kegyes rendeléfe fzerént. i.Tit.u. Annak-okáért mí» 

;-'tor e'féle Egy-házi Jofzágok valakitől el-maradnak,ő felfégé-
•toi a" fő readek kérni fzokták Egy-hazi érdemes fzeméiyek. 

•'•iaáaiára, 
Tiizcfl-ki* 



if ®7 tdi-mulafr••?/. ' 

Tizen-kilenczedik Idő-mnlás H vfvaaefztca-iőtf^glaTbl I 
. AZ meddig tudni illik az eleven bízonfágokaaeg állanak, de í 

kaaztmeghaladgyák,nem. i.Ttjt.^.^'Si. j 
Hufzadik, Betven-eíztendos Id'Q-muféf, jyagy hatvan cíg, j 

tejcid-ő felet való, kikben ofztin a'kő^őuféges TV&M/itel-.'ek. ] 
nek, és Tutorfágoknak, s-Curátorfágakiiak Tcííi erővel VÍ\Q 
.vifcleférőlj a' venfég, és meghanyotloít.éleínek erőtlenfége, 
racnedéketád. i.Tti.22. Tanácsai,mind azáltal,eízízeljokof-
fággal, boltseíégcl, .és a' minden.napi,-probikkai, atdlyeká' 
,VCBÍfig^k.cselní|nektttlaydq,n ckeflegi,.?' pTcfti erővel for. 
..gc^odo^n Jifzt^jfeiőknckfegitrégc] tartoznak lenni, hogy 
nem kulőrnben a vének mint ízinte az iíEak, :€kero régi mon-
dáfa ként, hadakat vifelni, .és;egyéb k'őzőnícges ízolgálatokaí 
láttaíTanak végben.yinni. Lifdti $z,: íJivmDesAftpmh, Lik i, 
cáf.f. 

jrlufzoti-egyedik Id6-m.ulás, Szíz efztedeig tarttj kikben a' 
JürJlyIgajTága£en»marad akar spely nptn jo móddal s-igazfágai 
;bisttjoÍ2ágokb.aE néni tévén abban akadált femmi Idő-mú
lás, i. Ttt. 7$. 23.2$. El telvén pedig a' ízáz efztendő, ha valaki I 
az|ilat bár nemjo móddal s-igazíagalbjrtt légyen valamely I 
Jofzágot.idottolt bcnnc»és tellyes igazságot fzerez magának. 
Kiről moftan edég légyen ez elégedendő;kiki magától napon- : 
Ijént többet vehet efzébe, hareá akar vigyázni, \ 

• ' ' X X V . Kérdés. I 
A P&tvi&mut mikéypi'vfordul felit Ke/efet-l | 

•Igymdni-illikj Ha valaki Patvart, forgat, ésazontolmind- | 
gyárt levélbéli bizooyfágal azt meg bizonyittya, hogy a' Fel- | 
peres azon egy dolgot két fzin alat avagy két utón keres, avagy I 
.hogy ar'roí néki már rnenedékje vagyon; Avagy pedig ha azt \ 
mondandgya, hogy egyfzer immár Tőrvény uttya fzerént | 

vége f 



2Íegyedt\7{g/i.e. j^o/g, 

vége fzakadot'dolgot, .Fejedelem grátiaja, s-.uj, Itéleinélkni, 
keres rajtaa' Fel-peres. 2. Ttt.fp. Kírolüs többel tnxak tulajdon 
Sebina' Sentencikfaal, ~ 
' . • XXVI. Kérdés. 

A& idő-muláfmkésPatvarnakáíiatáfautánfzabad-é 
valaha az említet Le-füállitÁJra vifza- térni ? " 

Netnfzabad fohaj aiert.a'ki IdŐ-muláfts-Patvart forgat, 
Igyenefen felel-a' dologra; és ez-okon,ha azokat mcguem 
bizonyittya,jáltaláa-fogv.aa' Por fel-fordul, mivel ezek nyil
ván való valofágos feleletek arra,miokon birja azokat a' Jókat 
az A!-peres,ésa' Fel-peres .mijértnemkeresheti. Holotigea 
magára vigyázó felelet kevántatik, és minden cgyébEUen-ve-
téfek s- Fogáfok után kel ezeket eíő.-vcnni. 

Mivel penig e' néhány ,Deák igik, jCmtela, Cnutio, Camé,Cau- (hMJtttgJ^. 
t(is,Cavere, Cautumeffe, gyakorta fordulnak eloa' Teryényefe 
foíyáfibanjazokáért illend6nek.alitám azokat > mit jelentse--
aek> rövideden meg-magyaráznom. 

'XXVII . Kérdés. .: 
. Azokáérl azoknak a Deák Szoknak mitsodawa-

gurazaftyctvafjeji? 
"Ezeknek, Caxt'ela t,ávagy Cau/ipi C&veo avagy Gtvs vagyon 

eredetek) mely anyittéfzcn, hogy eltávoztatom, magamra 
vigyázok, okoíTan s-fzorgalmatofcn mivelem > jol-kotők &o 
ItmctCauteU avagy Cautio néminémo magára vigyázatotté- j 
fzen, mellyel valamit el- távoztatunk, hogy rajrunkmeg-neeí- ' 1 
fék, Es ez néha Levelekben lzokot lenni, midőn avagy oly vi
gyázva és tapogatva s-clore nézve it fűk a'mit irunk hogy abba 
lemmi. kárunkra való ne találcaíTék; avagy oly magyaráza-
tosésfejtegctőczifcdekfl caináiiyuks-fondáilyuka' Levelet* 
mellyct Superahmdimtes CantcUs, BŐvölkodő vigyázatnak vagy 

• M ' - okosító* 



'iof fflh mwUjrol? 

©k-eskodáfirák' nevezünk, hogy azt a'mit akarunk, viiágofom f 
meg: értsék*.' Innét fzoktákrezf-is mondani; Abttndms c&ntelti 
nonnovetx A.' Bővőíkődő magára vigyázat nem ártalmas. Né*; 

ka pedig a' fzoíiás modgyában-isélnek vclej rnid0n,tudni-íilife 
a'Prókátorok magokra vigyáznak,• valamit"oliyat" né mondi-
gyanak, mellyetaz után meg-binnyanakj-avagyvalami oly do<-
k>g:tőllők a' más fél eiJen ne efíek, mely mind magoknak; $.-
miqd peaig:a!lnak,a' kinek ügyit fbrgattyák ártalmas lehelTen.. 
Es Azokáérr mindgyárt a- dolog elein nagy fel- feoVal Tudó--
mányt tévén* ellen- vetéseken és Fogáíokonfztokták kezdeni* 
fzolláfokat: Kihez képeft őke'-féle Caatela-kat, Magáravalo« 
vigyázatukat, ugyan Fogáfok-s-: Ellen-vetéfek gyanánt íaoktáfc 
tartani. 

• Cií^ií* Ezek pedig, Cautum^effe', St Gaz/ért,, fokaképpen láttatnak vé--
tetői, jnert néha gond vifeiléíTel, vigyázattal lennii az értelmei 

'nchapedig. el-végeséit, rendeiéft, meg-tiltáft jelent :midőrf 
íllyen-képpenfzollunk; CautumeftLege, m' Mbilefjarifijlintm^ 

fedeiténtur: azaz, EI-vagyon végezve, avagy tiltva vagyon 
Törvénnyel ,.Jiogy a" NemeíTek Tőrvény eleibe ne állittaífa. 
nak,haneai idézteffenek. Végezetre mint egy bátorfágoffi 
i-bizonyoffa tételt-is téfzen, és kőtelezéft-isr mint, Caveirtiíi 
eapiti, annyit térzen,hogy-fcjem vefztéfével kötőm néked tnâ  
gamat. I!'yenképpen hoYt\ikvaoná&m,~C«ulumeJfefdeiho»eri,-
hmmmhtite, azhitbe, botsulletbe, etnbcrfégbe járó kotéfekbé^ 
©sbizonyoííá tévő dolgokban. Caute pedig és Cautm azt jelen
tik; Magára vigyázva előre nézve,.okoíTan|.és Magára vigyA* 
fco, eiőrc néző, okos &c. 

XXVLlh-Kérdés, 
A& emiétett b'árm-rendbéli Ellen- vetéfekben', ugymirft 'A. TorVetilé 

Le.fz,illitífábámM-halítfz:tífábim és Fel-forditÁfíbm mitsod* 
rmdet kelt art üwmz, Alferéfptk, és a-tokhofí miképpen \ 

kelm&iétdk&UiiáUAtmV' " QUy.a&r \ 



l ' £)lSyán-képpen,hogy mindeniket ne tafzitsaegyrfzers-mind 
,'- .eló,csnefzorjammdgyártm.indkiokeí,lianem azelfŐLévá-
- rákontsaknémelyet,s-anna-k-isa* gyengéhbits-alábvaloját, 
• .a'minr.mőekrŐlfellyebbedernlcke.zénk; és minden Lévátán 

tsak egy gyet egygyet vegyen elő, emlékezetet tévén az élőt 
valókról-is, ugy hogy azok kízoi mindenkor más Lévaiakra 

;',, .és Törvényes orvoffagokra tartson-fen valamit, kiválukép-
pena'javában, é,s erőífében, ngy mint Idő-muláft, Patvart,és 

"' egyéb győzhetetlen okokval való feleleteket, fo-képpen a* 
'' fegyveres ellenzés után, midőn azEUenzéfnek okár kel adni,.. 

ayagy egyéb adínt a* dolognak derekára kelletik meg-felelni: -
azon lévén mind ezekkel, hogy á' fel-peres kerefetit vifea tol-
iya, és magát ellenné meg-oltalmazza. 

. X X I X . Kérdés, 
J$ik-g* Trésorok némely fogáJits-Elkn-vetéfít 

/ Birnkn&kngbii. félben hagyatni? 
Jllfk: ige.n4s.nem tsak a' hafzontalá és iemmire kellő illetlen 

íogáfokat,mellykethcmazorfzágvégefinek s-Törvényinek 
folyamibői fzoktak venni* hanem emez amaz poshat totsák-
bol,tsakazel fzaladáfr.a s idő vonratáfra iminnenamonnan 
rángatnak-elő; hanem még az elo fzámlált Ellen-vetéíeket-is, 
nvidon illetlen s-helytelen képpen hozzák elő, el kel vélek ha
gyatni, nem annyira a'jo lelki ifméretvezerléíeből, mintmác 
orfzágbé vott regi fzokáfinak erejéből, art.^p, Anni tj43*Et>2. 

; T/t. S3 azon képpen a' tsátsogáft, és feapora hafzontaían befzé-
.' dekbofégét, midőn az eleit az utoHyávaloízve zurják zavar-

- ják, avagy egy dolgon fokáig akadoznak, nem ktüőmben,mint 
amafokfzorfeladottísőmőrfzerzőposhatétket, megkel u-

,' tálni, s-félben kel vélek hagyatni: niivélaz^k nem hogy dél 
> fzinre hoznak azlgazfágot, de főt inkáb meghömályoOttyák-

és'82"Bgy-űgY'űféget4| kelep czébe ejtik. M'z XXX* 
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"íl. r . ÁzJPaWárroL 

ÜovMhk még is hány rendet f&ükféges.egj- más ellm 
&&bf&<uefeleletekben a f eres feleknek meg 

tar tátitok; és ntellyekaiLok^ 
Jol-leheí a' mi Prokátorink kőziii némeííyek, Ha a' Birákef 

nem hagyatnák vélek, egéfz napokat hafzontalan femmíre 
kellő 'Ellen-vctéfekel s-feleletekkel tőirenék-et;. m.indazál. 
taia' Törvény-dolgainak igyenes foiyáfira nézve, a* minta' 
Csáfzári kamarák uegezéfiben-ís olvaöuk, 'Anno. /sajtiak 
négy rendet kellenemind a' két fékrek m eg-tartmiok^. Ujh-;K. 
T^ereTHT^^ ízorgalmastar". J^fsMi 
ÁzElkn-vetésj mellyet ellenbe az Aí- peres forgat, éstalám-
ugyan, haazFel-peres el néni terítené, kerefetjtis el-rontanás 

2> , fel-forgatna véüe.__ftr»»á ;̂ a'Eeí-pereinek vifza-feleléfe, ki. 
vei a' Aí-peres E'ücn-vetéfét rontya el,, és a' maga'keréfetif 

. gyamolitrya s-eraiTHti, Negyed; Az Al-pcres duplázót Ellen-
' * vetéfe, mellyel viízont elebbrElien-vetéfétkétízeres avagy 

duplázót felelettel támogattya1. 
Es általán fogva tóváb ennél nem kelíerre men'niek, hanem1 

it immár az említet őfzvc feleletekre tőrvényi kellene venni" 
ek: mert igaz elég egy dolgot két úttal, és mint rgy duplázott 

. vifzafcldetekcl még mondani: hanem ha a'dolognak mivel-' 
tához képeit, hogy a' Eirákinkáb efzekben vegyék, a'fel-peres' 
leg.fellyeb hármas felelettel'cngettetnck* élni, és az Ál-peres 
négyfzereíTcl. mivelezekáltalniind'a'dolognaktellyesvolta,: 
előfzimlálcatharik, s-a'Bírákis cfégíéges keppert figyelme-
tefletctértethetnek:s'.nem-islátomr.miétt kellene tőb-fzeres 

I őíave feleleteknek eng<rt?etni,- mivel rgy a' fek hufzontalans-
femmire.:kcliő őizve-felelí-tek fzaporitáíaval, el- mcíz'ire nyúl
nának a' vetekedéíek-jbl-khet,régen, amaPompfJMMiiM -̂

LáfQHt 



itH'if^ 'jRg/ze. "tik 
három intal való Romai PolgárMeíter, urunkfzuletéféelot,! j 
;/. efztcndo vei, egyéb torvények közt ezt-is el- végezte válá» J 
hogy a' fzoiláfra a5 vádlónak ket órája, a* más Félnek peníg há- ] 
rom lenne: mely eroííitő jelenfégarra* hogya'Birákfa'mel! j 
nyirc az igazfág fzenvedij kőnyőruleteíTégre legyenek haj- j 
landobbak. £s a' mi B.iráink-is, a' főbe járó halálos ügyekben, 
a' Prokátorotlan vádoltatott íkemélynek Prókátort fzoktak 
adui,hogy, tudniillik, nernondhaífák, s-panaíz felŐIlőkné 
kheffen, hogy Prókátor s- Tor vény fzeréntvalo oltalom nél
kül tőitek r^á tőrvényt miivel a' Régi Törvények Regulája 
ízerénc-is, A'yádoltarotcAl-pereshez konyőrulcteíbnekkel 
Icnnunkhogyfenra'Fel pereshez. 

Esezeddigaz Eücn-vetéfefcrőí s-íogáfokrol légyen elége
de n dő. 1.01 már 1 épjütik a' Törvényes Qrvoffágokrá,mellyékcÍ^#ffe#im^j 
magát az Alperes orvpfolhattya." "• • '• Ő9V^á^^ 

• Ő T Ó D . R.E'SZ. ... 
Ae'EIi-TiMfok Ben-tiltáfok és Mcg-tíírá-- * nafta* 

foks-Fcgyvcres-EHenzeíckroi.' bitb.proi* 
&' 111 litione.Ss-. 

L Kérdése r ' ^í^»m: 
Ha AZ Alperes akárira elő nem Ál, s-azonha TLei-nemjo* 

vetélés fentemig, adatik eltenemit kelwivelni'i 
Tartoztató Tilalommal, kel élni; kivált-kcppcn ha fe ma-- | 

gijfcmmás által annak-eíőne azon Tőrvényeken jelen nem 
veit, s-nem islátútbrt jelen kní,ésaző nevévelfern.forgatott 
femminéoiu dolgot, s- Prókátor le veiét fcitt mutatta elő ienki 
é,Vlitd.art. /^.Há pedig eYzérént jelen volt, c'velazorvofiág-
y alnem élhci.art.ss. Jmi/jjo. minek okácrta' Fei-peresigea 

Ms magára 



' r 1$ jiz.P4tvar.r0f. 

aaagára vigyázó legyen, hogy minek clot te a' Semencjat k,i 
véfzi, vigyázzon jol reá, mis Törvényekben az ejot volt-cjj. 
lenaz Al-p'eres maga vagy roáíbk által; és vegyen bizoniágh 1̂  
v.elct rollavalamelyik Birotol, meg-mutatván ízemtől fztm. 

I 'be neki azon levelet, és tudományt tévén elébbi jelen-léiéroi; 
| mert egyéb arántafféle bizonfág levél nélkol nem vihet tem, 

ipitvégybe. De ha racg-bizonyittya hogy jelen volt a'fzerént. 
a'mint mondok, és mind azon által Tilalommal akart élni, 
nyelv váltfágon marad érette, citqte Art. ss. 

Holot vedd efzedbe: Hogy némelyek eleeintenolíyanvé, 
lekéíbc^voltak, hogyhaez;ülyen Jílalom Vj itiletáltalada, 
tot volná ki nekiek; olykor a' Tilalom,nak mind előtte s siin<í 

Í
manna azon Törvények alat (zabádon jelen lehetnének, ,ez-

. . *•.,̂ ^^kon .̂hogyaz yj.itilet jövendőfel-tott napra fzokotadattatj, 
,*'***» •*****, ni: erre n'ézvc azért, e'hafzontaían vélekedés el-oiráfára, azt 

m^y *»•: C végezek, ő. Vidd. árt. 14. hogy afféle Vj itélertel irott Tilalom 
fe hafználiyo-n azoknak, -kik azelot az ofttvAs'és Rövid Tot 
vényeken jelen voltának. J^ind azáltal ha az tilalom után léfz* 
nek jelen, ferami terhén nem maradnak érette. Jgy tőnek 

í '^prven^cPoíonbaii///^.eízten4obeG. 
I " " " ' ' ' ' ' ' 1 í« KércLéso 
í J& Inhihitio, El-tiltJ,s, avagy, Tartoztató s. vijza-
I térítő Tilalom mitsodal 
? Oly Tőrvénybéli,Orvoffág, mellyel a' Fel-peres réfzérc, as 
I .^i-percs ellen igaz tételre ki-adatott Sententia, Cáptaian 
| TagyCí«Dí«/bé!i fzemeíy által, kinek járáfában lakik avagy «• 
| íáltatikaz Al-peres, azon Cáptalanra avagy Cofyventxc ízoíla 
l \ Tiltó levél erejével, clülta,tikr art ss. Ami. i/so. ésazonBirq 
| eleibe, Vijob ítéletre vifzatéríttetik, aiscl-tijtp levélhez ra? 

I^rztott Vj Ítéletnek, erére; ével. Styluj.. 
Holoí 

http://jiz.P4tvar.r0f


ttldik^ %e/zf. í'i'4 
.fíolot tarts efzcdbena.Hogy'ezOryoffágnak bizopyos helt 

lem fzoktak tenni, hol ésníinémŐ helyen kelleifék lenni; * v * 
snert meg lehet mind'cnfit, az igaz rcteleíőt, valahola' Cáp-
taian vagy Convent Bizonyíaga, s-azon nyomba, a' Fel-peres-is 
fel-talaltattatharik: SŐt'még az Igaz tétel utánnis a' Cáptalé-
floks.Cí»,z/«itekbeníhogy hamégaz válafz leveleket ki nem 
találták adni oka ennek ez, mert nem fzakadotmég vége az 
igaz tételnek,a' válafz leveleknek Cáptalanban vagy Convenf-
É>en való meg-tartoztatáíbk miat,és innét azldézctnek-is erc-
jt fen maradott. Uj példánk erről Pete Láízío-y. Fertő Tava 
rneilei'Netízidel várofában lévő Haza dolgáról Pófoni Cápta-
janban lett tilalom. 11. Hogy ez illyen tartoztató s-vifza-téíi-
ro Tilalom, avagy el-tiltás, Cápíalánra vagyConventtzigazitw 
taí'iic', hogy az öllyan igaz tételre ki ne kuídgyenck, vagy ha ki , 
kfidötrékwliifli híják vifzaonnat-és'ottan roáíbd ízben, éi , \ 
kővetkező keppen, azon Bizonfágh átal,jj/el:pjrcs az^onfen-
tentia igaz-tételiről cl-fiifatikjEs Idéztetik-is azon dologbari 
való tíijő'b Ítéletnek vételére, néha azbnCaptalan vagyClw. 
•Dentá!rai, néha rriás általa' kinek tudni-ilfikjáráfábanlé/ensi, 
illyen:képpen ízblván: ^nodfiJuHcottfotiAfet &*tfuitati éidere* 
turtcxtuHc &'e. Melyhek értelme ez': Hogy tíz,agy-mmd}a' tőr- j 
vényei cgygyeíne, és az' Igázfághaktctczenék, teháteztfntu-" | 
d'ománt't'évőfzemé'ly, rriindcgygyutTiktckcta'fcllyel iirött - j 
S'entendia levélnek igaz tétclírőí, eltiltani, és a' Fel*pcrcft â - , ' 
aon kereítfben való Ujjobbitéietvételére»tizen-Őtőd napra^á, W i i i í ^ ' 
*ző FelfégeUdfarába TŐrv'éhyeS-képpenre'á Kljiii, ésavata."- furne 
ttireh'vcl, niellyeíazorfzág fzokáfa ízerént illenék, nékjjaji,. 

- jfrl^nj£g^felelni:akarna és kéjzen-iiJ9^,kiS.ÍSJ-®iki.EBÍÍ?K. ... ' 
hji És nem ug"y a^minTDí&Fvélekcd-ik, hogy nem kel reá hi-
ai„haricirj tudomárxt kel tsak tenniaz El- tiltáftol a' Cáptalan

ban vagjf 



Jií* 

í' j .$ A%.ELtilta/roL 

ban vagy Conventhsn. i u. Hogy c'Tilalomnak: fsak fzinteV 
hofzupotokben vagyon helye, a magyarázat által mozdult I 
rövid pőrő.kben nintsen.- mert.cgyéb-aránt egy Törvényes I 
Terminufin végek nem fzakadna. Had. art.st- E'vcl peniga' I 
"Frifíirütom Hetven hetedik Tituluffn nem ellenkedik, mely a' I 
íifofziiTörvényekről, kikben hofzu foiyáíbk következnek, és 
nenia' Rövidekről, a'/agy magyarázat által mozdultaktól ér. 
tettetiki a mint-ki tetezik4Fiad.áh, JJ, kiről iáid. feilyeba'j. 

- • * Kf 2. Réf&ében. 
111. Kérdés. 

Iftt$pi&huntetéfe'Vágjonannak, a kiEl~tiltáJfhIvalgllj 
. ' Ítéletet vált, és a iiáhf&m levelet, 4 a Uj ítélet i'i- ' 

fizd vitelimk ideje alat H-yenni etmuhttja í 
Ázollyan, azorízágközönféges végezéfe fze-rénf, patva-

ton marad,ésa'Fel-peixs azO ügyit meg nyervén,a' kercfetép, 
pcnpyélcízen nűndgyátt. H*d.s.(irt. //.' azaz; mcg-lévénaz 
idézet avagv ;teá.-hivata!, a' .Cáptalanbol vagy Convemboi a! 

válaíz-tévőlevelei ki-k,el:v?nni,.és az£i*nitáfnak s-Reá hiva
talnak rendit tizenötöd napaJat, a' Reá hivataltólfogva,vifza | 
kel vinni; mert ha szí el-yefet'cg!i, .és a' Felperes annak máíTát 
parantsolattalkénfzerittetik maga réfzére ki-vcnni,.sse.kép-
pen tsak költetnek véle; hogyha ofztán az Alperes ellen arról 
Tőrvényt fog kérni, ottan mindgyárt. Parvaron marad. Styltu* 
E^illycn terminufin pedig, nem kel az után mindgyárt követ-

ÍÜir: /• te^-elfő Tőrvények termmuíit érteni, a' mint Decim akarja 
r. áző^a/^máiban. AzUjItiletrŐl idealáblás többet 8. Ré-
""*izében.:. Ezt a'terhet penig nem kel általijába minden Ujíti. 

letrőT'éf ftni, hanem tsak az ollyanrol, mely tartoztató s-vifẑ  
fcniŐTilalÖöiSaröokotfaattatiii. .-—-- .--.' 

- IV. Ke% 



I V. Kérdés. \ 
Az>iílyen El tiltás után Vegez>ttre mitktftseiekcdni\ l 

AzReá-nem jövetelnek terhér, a'fe!íycbinf:g.im modfze- ; 

rint. a- K-3- Réfz: és ja' Scnrencia Levclnck-is azárrát az Al« 
pereinek lekkel tenni.Es jóllehet a' Sentenciátaz Ai-percsvé- •• 
fzi kezéhez; mindazáltal a* jelen valókban s-a'Biro-levelében-y1> « 
íiis MáíTát kár,mint odafeliyeb..2. K. •z.Réfz.ébenmeg-mondára, *^T^i A 
és pihenéft véfzen.. A" Fel-perefis azon Sentenciának MáíTát ^£®'m0*' | 
kérj, s-meg-is adgyák néki az Orfzág Törvénye és, fzQkáfafze- ^ ^ £ q j 
rént; mivel már az írott Sentencianera ővé, hanem az Al-pe- Kfc}*V*| 
refé. Esillyen-képpenminda'kettővifza.téra'Pornekkezde- ? 
tire. HapenigazAl-peresavagyaz El-tiltofél,a'Tilalomban | 
nem akar ei-járni; olykor a' Fel-peres a' Tiltó levélnek MáíTát i 
azidefcllyebirotmodfzerint, ki-vévén, el-jár dolgában; hogy ,,_» i 
tudnia illik, az El-tiíto félnek cl. vefztegléíe miataz doíogme- **'...<*• | 
fzire ne nyullyon, és egyéb-aránt-is, a'Fel-peres, dolgához biz- . f 
pn, kárbanceíTék, " "T' 

V. Kérdés. 
Az-ntánmitkelmivelni) 

Valami kőz felelettel kel élni, okát adván az EL tiítáfiaak, ki-
*ált-képpen azoda fellyeb emiétet Le-fzállitásés egyébahoz 
hafonlo Ellenvetélek által. Melynek hogyha hek nem adnak,, . 
ottan el-marad: Es leg-ottan Ben-tiStáflal kel élni, e'Kove'tke- ' •', * 
zőmodfzerint. 

V I . Kérdés. Prohibíw 
A'' Tsen-ttltásmitsochl \ 

Oly Törvényes OrvoíTág, mellyel az el maradás után,a' Biro ' 
elöt, azon Biro .fzálláfána'ízék ízinin küvull-is,a Törvényes _, «! \ 
Kerefet avagy a'Sentcncialben-tiltatik, hogy ki ne irják; azon •-.. •• • . 
napterehnélkul,a'három Napon;a' negyedikenpenigtereh-

N vei, a" 



1 1 7 Az. El-tilta/roL 

vei, a' Tőrvény tételre rendeltt utolfo hat napok eiőt. m.u. \ 
Anni, is.ro. Esvifzont harmad nap a' Rend-kivíil való dolgok- i 
ban, a'Rend-fzerént valókban peni'ga* kőzelbifc következő j 
Levátín. ftiindgyárt vifza-tér a' Tőrvény eleibe. Es ekképpen ! 
minde's-mind ama' B.en-ti|táfoknak okát kérdik, kire azon. í 

• C\képpen mindenkor nemrsak egy öcfav&s- Termmuíoxíi, hanem ] 

> N ^ J * mindeniken vaiami okot kel adni. 

1 - ^ "'% Holoit efzunkbe kel vennünk: I. Mivel tsakfíoval téízunk' | 
t>Z#v^<*' Ben-tiltáftazon nap m indgyárt, nem fzokoí valamely Bixotol • 
• 4W-A4 váltott Ben-tiltoparantsotatáltal lenni: és ahozképeft Ben-til-

to Levél (intsen, s-nem-is találtatik föholta' Siylufokbm-
11. Az Ben-tiítáfnak emiétett Terhérol fem értnek cgygyeí 

fokán; Némellyék azt mondgyák, hogy kozonféges-képpet* 
i<J». három forintal kei meg-fizet ni mindenkor:- máíok penig, kife 

f*^ kozot vagyon Dedm-is, azttarttyák, hogy hat forintalketk. 
/ ^j tenni, ha Fel-peres; ha penig Al-perestsak háromvali Meliyef 

A* aThpartitum Máfodifc'Réfzében. 8 6. Titulusból leitatnak fó. 
hozni, ahol az A!-peres a' Tőrvényben három girán$ a" Fel-pe
res penig hat gira terhén frokot elmaradnia,' királyi To&> 
vényben. 

V í I. Kérdés. 
, , f'f" mV,^„«Mi%khetélsákÁltaliyúbamwdenIelektnélkútd' 

A****11^^ ^ sLtihás. • 
Nem lehet: hanem fztikfég mindenkor valamit felelni valav 

mi okot adván, avagy az elébbi feleletet hozván. vifzont-eloU-
vagyinkábmáft valami mjat ragafztván hozzá; mertegyéb-a-
ránt ugyan tsak az elébbi Tőrvény marad- fen. ihidem. 

^ _ f; ff% Holot efzunkbe kel vennünk. LJíp^y_jlifíb^jáxo.'Ugyek» 
l'u-liWn^i-iben, avagy Halálos Kerefetekben, nem fo halgatni,a'végre 

hogy Bwutütáffal éllyen,. mivcí a' ki cffélékbcamagár további 
Qltalfflazni 
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E%thdi'k'EJfz$. i i § * 
(Oltalmazni nem akarja, el-fzökták marafztani,, és ha ot jelen lé- sru>> w 
fzen, és a Fel-peres igaz-tételt fog ellenné kérni ottan mind-, 
gyárt meg-is foga tik: a'mint Eperjeft lő i t . efztcndőbenDe-
főfiFereaczenmeg-is történek,'kiről ide aláb a' kilenczedik 
Réfzbensi.kérd. többet olvashacz. lí. A'ki a'Torvénybea '•-'•-'••'• \ 
^Kecefetidereldra felel etettéfzeíi, ha fzifite Ben-tilráffalél-is, 
jöind-áz-lltal az el-halafzto Edlen-vetéfre, avagy a'Bírónak s-
Széknekilletlenfégébol vŐ«fagáfran_ejm_ térhet vífzá.;hanem • v 
,a' derék Kerefetbenkulqmbet mondhat ugyan hogy fem aze-' 
lőt mondón voltt. Ez okon fzokták mondani: A' derék fele-, 
létről n«m fingettetik yiíza-térés az Ellen-vetéfekre és Foga-, 

sui L-K&&... ±-^^W^ 
'Hány &ett-tilti$(hokoit meg-engetMmí 

$5égytsafc. A' pedig minden TÖrvényesO^i'ákon, Hárma 
tésxhuélkul, a' Negyedik terehvel, mindenkor azon napon, a* 
Törvényes Széknek útolfo hat napjai elöt. trt.sz- annL isja. 
Az naoftani trj Végczéfek fzerént penig tsak kettő vagyon cn-
gettetve, -edgyik terehnélkul, s-a maiik terehvel. articuUtfőf," 
unni tőiS. 

It ezeket fedd efzedbé: I. Hogy némellyek azt alittyák,tsak' 
fzinte a'Negyedik Ben-tiltáfnak kelleflek lenni az utolfo hat 
napok élőt, és ama* Tcrehnélkűlvalo három kőzul azon utol-, 
fonapokonn-ismintha valamellyiknek megkelleneengedtet
ni. Mellyet igen vifza-rbrdnluíl akarnak érteni; m.ertíema' 
Negyedik, fem a* három'élfők, íem azoknak valamelyike, azon ,f 
az végío hat napon nem engettetnek-meg. Kiről Iáid azEnchi— | 
ridiontyű/..f^.jo.2. •: 

II. Vagvua'koIIyak'-is, kiké* végfő hat napokat az Innepekel • •* 
egygyuvé akarják íaáiulálni, mely az OctavAk tiíktdíagáva! nem 

N a iáiLitik 
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ty Áz^ELúkáJr&L ÍVV/VL vUié ír! f^ láttatik egyezni, mdy.az Innepeket a' peres napoktol ki rekefz-
ti. Es iliyen-képpenazokata' hat napokat tsak fzintc a'Torvény 
tévő avagy Peres napokról kellene érteni; oka ez; mert valami 

' * á'dolognak épfégéhezs-tellyes voltához iilik,annakrélzeihezis 
, •ItPffi-' oda kel illeni Avagy a' mint a'Polgári Torvényefek fzolíaaak. 

ííb, 2.Ju(i.m.2s.ad.Sirem fm A'Törvény valamit végez valamely 
I egéfz dologról, azont értetik Végezni annak mindé réfzciről-is: 
l '• fzinténigye'dologbann.is; haazt végezte azegéfz 0BÁvix§\, 
f hogy abból ki-rekeízteüenek azinepek, azont végezte az végfo 
I blt!W£PÍFrJ°l.!|jmmt: annak edgyik réfzéről,hogy azokbol-isaá 

Innep napok ki-rekeízteffenek: á' mintáz moftan emiétet $.& 
, ,yí#tf*/*»yiíágofonjelénti, hogy efféle Sentcncia Ben-tiltáíhalé 
' á'Toryéjivté vonat nábokeloi^llenm:azInnepckpcnignc'rrt 

Törvény tevoiu^k^a'íninc fellyebmeg-mondok. 12. K.az^í 
Réfz. Másaz, hogy cób Kerefetek-is mehetnek vegbeazhaf 
Torvény tévő napokon,ha az Innepek oda nem elegyitteitnek; 
Kihez képeft, fzűkfég-képpen "azoknak a' hat végfő napoknafo 
tsak fzinte a'Torvény tévő Napokról kel ertetnick, ki-tudváfi 
azok kőzui az innepeket-

I X . Kérdés. 
Mü -végre találtatott fő- képpen / Sentenciák ben tiltífi í 

A' Végre hogy az alat5az Ál peres, haot jelen nem volnár 
odaérkezh«*írék,és pihenéft vegyen,és azon-kőzbea'máfodik 
lévátára fcéízulíyon, hogy megfeldlyg; avagy Prókátort kc-ref* 
fen,é$a'Pomek állapattyárol tudofitsa: avagy, á' mint már 
moft vi'fza fordult fzokásbol tseleked'nek, az időt vontafííu 
melynek nyilva nem kellene lenni femmi-keppen. 

X. Kérdés. 
Végezetre && utol/obat napokon mitf&oktaktseiekedm? 

• Mindeíi 



Misiden ügyeknek és Ksrefeteknek váíogatáfnéíkul,a'kik- •,i',*.»* \ 
ben bár tsafc egy Bea-tiltás efet is/, végek fzakad, oly változás- «:}*'.;• 
nélkül való keményfégvel, hogy immár azokat a' Napokat a* ^ - , . 
Torvénykedő kőz rend Utolfi Itiltteek fcokta. mondani, hogy,. "*%**1*^ v *: 
tudni-Ülik, azokon minden Ellenvctéfeket félre tévén, a' Tor-
vénybea tsak fzinte a' dolognak érdemire nézőket fzokták for
gatni. Áz kikben penig femmí Ben-tiltás nem volt, azokat 
hátravetik; mert nem volna ja, ha kinekidő előtt igaz törvé
nyes dolgában fogyatkozáfa lenne. Esigya' Ben-nkáft távőjg. 
tataikéi, a'mintmáfuttásmeg-roondottak. 

X I . Kérdés. 
Hátha akőz,feleiéinek némádnak beljt, mit kelletik 

tsdekedmí 
Valami magyarázatos felelettel kel éini, mellyct falam kun 

ti Vármegyén annyiból meg-bizonyithat; ésígy ki-kelkéred-
teni, hogy .a' dolog bótsáttaíféte- ki Kőz-vallatáfra.. 

X IL Kérdés. 
Ha penig tsxk ugy Réfz>.fz>erént ki nem botsáttank, mit-

kelmi'velm? 
Még- is valami tellyésB feleletért kel ..tenni, de azért a' menyi- **^^*j v | 

h lehet el. rávoztafla, a' derekára igyenefen meg-nc feleilyen.' «&»•§•."? •>' 
Éshaoíz!.áíie'femhafzná!,ottanazegéfzKerefctetkérje,hogy t 
ki-botsáííák kőz-vallatáfra. " 

. X H L Kérdés. 
Hátha atífim bizonfubattyn-meg, öfetáninitkel 

tsekkedni? 
. Hogy bizonyfágiban való fogyatkoznia ntiat, a'dolog meí-

loíel neeflek, Tilalommal és egyfzers-mind onnatkővetkezö # 
.Idézettel kel élni,a'kőzvallatáfrarendelt Napnak előtte£Voi_-i?i|k£f t%®§® 
• czad nappal art.ji. mniisso. Halod jegyezd-meg: hogy Jol

i i 3 lehes 
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tj/fatt *««* lehet e'Tifalomnak nyolezad nappal kel eléb len ni a' válláráig 
I t/$**w rendelt napnál, mind az-által az idézet avagy Reá-hivatal ti2etu 

Lfs/^/%^*/^t-Q^d napra ízokottlenni: i"///^.£ze|i-k,éppena'jHűt it-téicj, 
* riek Meg-iiltáfábatin-Ji-

X I V . Kérdés. 
A* ProhiUtio i £ kbz váÜAtífn&k s- Hét le-iéfélnek Meg. 

tiftd/a miisoda f 
„.•Oly Torvény-béli órvoflag, kivel egyik fél a'máfik felett 

-vagymaga rmgáta' Hutnek lc-tételitől: avagy mind ma gát s„ 
•mind az'Ellenkező felet a'Kö.z-vailatáftolaKa rendelt Napnak 
előtte nyolezad nappal,, valamely Birotol váltott patamsolat 
erejével, Cáptalan vagy Cohvent-bcli Bizonyfág által,kinek 
Járáfában léfznek, meg-tiltya; árf.s#. amm/jjo: Eségyfzers* 
mind Idézi-is azon:Kerefetben való ujjak feleletnek meg-haL 
láfára: Stytús. Magát tudni illik, azért, hogy valami ujjab ok-a,. 
dáflal toidgyadolgát, avagy-a' hut le-tétek veffe el magától, a* 
vagy tsakaz időt vontaffa»xofz fzokás ez. Az más feletpenig 
azért hogy avagy a'kőz vallatáft, avagy a' hutnekle-tételit had-

r ^ gyaegyun magára, A' Vármegyékenn-is azon formánfzokott 
l^rt4M%lcnm,mőltzad nap .élőt, tsakhogy Nem.es Biro által, art.jj, 

í f Holot ved efzedbe: Elfobhen; E' Meg-tiltáft, mint fzintén a" 
g tartoztató El-tiltáft-is, Cáptalanra vagy Conventre kel íratni; 
| hogy tudni-illika'hutlc-iételit mc.g-hallanisjíéj-T^njjicjmé-
| réízellyékj,fem pedig-a' hírt le-nem tételről fenami utón modoa 
|. bizonyfág levelet adni. A' KÖZ-vallatásban periig, hogyBizony-
I' fágátatmak végbe vitelire ki ne botsáíTák, és a' Kőz-vállárainak 
| __ végbe nemviteliről az Ellenkező félnek femmi- képpen levele 
|'.«ur?{ 'V^kctki-neadgyák5 Sőtinkáb mindenikben botsáfíanak bizony-
"' fagraíutcles embert k-i kőzullők, az Ellenkező félhez, a" ki-e-

. zekiol 
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Ztkroí t'ú f sa-el otet: és tizen-őto.d napra, attól fogva fzámlá|r t^ 
fia, azon Kcrefetben való ujjob Mietre,-és Tőrvényre, és eg-p 
fzers-mind az hutrőls-.vallatáfrol való Sentencia levélnek-is 
flőhozáíára idézzes-hija-reá, azo Felfege Udvarába: Stylus* • 
ízen értelembe kel lenni a' tiltojeineka' maga réízéről-is. í i w j a 

Máfidfaor i, Ha fzinte azon egy ügyben, mind a' Reá-nem jo- • £ • 
tételes Sentenciában való tartoztató El-tihás,s-mind az hűt 
le-tételben s-koz vallatásban lévő Tilalom néha mcg-eíik-isj 
a' mint néhai Alapi János Eozvegyiaek egy riémínémő Kerefe-
íiben 15-71. eíztendoben izékéig Lukáts_ellen, hajol emiétem,-
Nagy Szombatban- lévő To-rvényes Oftivín, emlékeznek, 
hogy mind a' kettő-azon egy f̂e,ereletben. benne forgót volna;rr / 
ésahozképeit,ugy láttatik, minthau;itilet-isazokmú\ct2hj£j~Wfff*?/ ' 
jom utcai fért volna-bé azon ^íc&^c^a^zS[iinr^ma^''fV^%ittffp 
m, hogy ort-isazuj itiletmkfzcntea' tartoztató T i l a l o m m a l ^ ' t í í ^ í * 
|p.ít. Mindazért-, hogy az 0-rfzág,.végezéG,.tsak ízinteahozra- ! 
gaftíyákazujitiUcet. d. fiad. art. 14. az hut-s-vallatás Tilalma* 
hospedig nem Uj-Itilec, hanem Idézet >-(,melyuj Itilei-nélkul-
is meglehet) vagyon ragaíztva. 4tt,S4. Aamisso- s-rtűadpedig 
azért-is, hogy az tiíbs-vallatás Tilalmához, tsak mint egy för-
» i képpen, ésn€m.a' dolog vaíoíagára képeft irattatik az uj Iti-
kt az levél fölyáíában; Es-a;' Törvényben femaz uj kilétnek 
kérdik okát,, hanem az- hm s-vaUatás Jüíalmáaak: Es ez okon 
tzt tulajdonul uj kilétnek nem mandhatni: Mindazért, hogy 
a'koztmieg.es- fzokás •/zerént íem mondatotts-tartatott foha 
az hű.fis-vallatás Tilalma uj Itilctngk,- hanem tsak a' Rcá-nem- ;; 
jóVetclcs SentenciánakEl-tiltáfa. S-mind pedig azért-is, hogy' 
afrolvalo ícvél forma«is ugy láttatik, ennyiből meg-vefztege-
todhetctt,a'minr kpzbefzédben fzokták mondani. EgjpéldL 
zeLJpkfék hwMvarh&tmki így az u;,Itiletnek avagy .Sentencia El 

úháíhafr 
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,V,\„V •J i J Az.ELtíhaíroL \ 
.VI tiliáfnak formájából, fok egyéblevelefeet-is fo; inalhatna* ^ | 

Tilalom dolgában. Végezetre asért-is. hogy azi.j IttlétIrvéi 1 
formája fzeréat, a'Tőrvények fokában efcttr ii^ndcn fogyat 1 

Wwv-T 'kozáfok és vétkek, az uj Itilet erejével,/<?»«/, tsak egyfzerízofc 1 
-m ' tákfcl-állit tárni. Esha t% ádverhkwufemeU e gyí ser; aaUjitélet I 
*^* levélbe valafztasaelk.il! oda tetetik, a' mint a' Stylus tartva, mi. 1 

képpí lehet tehát, hogy annyi ízámuUj'itélet, engettettikme* I 
"egy kerefetben még más Törvényes T-trminnfokon-is, itélyc-mcg 
ikl-kimaga joértelme fzerént. Nyilvaazea vékonyit.élctmfze
réat, ebből az hüt-t le tétel s-koz-vallatás tilalmából, az Uj ítéle
tet általán fogva ki- kellene hagyni; igaz elég volna abban az ef» 

.. . .'t ' kuvéss-vallatás TilalawÉsiUye-B-képpej^e' fel-fordult fejet-
:,'• '-\i'IÁ' ;)ea4áJbía§otkoiu^ejj-meg-.o.tKoXphatnánk. 

V;.••?.,>". A'raáfodíkt,ajos király végezéfe penig, meíyaz/f/J\ efzt-
tendobcli 29. Artilus, tuláljdonb képperraz Uj Ítéletről fzol, 
hogy fefti a* fellyeb mondót Eskíivés s-vallatás Tilalmáról^ 
melynckT'?>«/»^kűl<Srfibetakár hogyfemaz alatta lévő Árú. 
sulus, & mint kSnnycn meg láthatni. De ka fzinte mindeniktől 
kellene-is érteni, mind-azáltafmég-isa'Meg^tiltáfrolkelinkáb I 
érteni hogy fem a'Meg-tartoztato Tilalomról: .Oka ez, mert 1 
a'fcleUj Ittlétnek az Eofzvc. feleletek és már a'meg-itilt Hth I 
íe-térel után kellet adattatnia* kérő félaek, nem az Reá-nem* I 
jőveteles Serrtenea-kb*a*-írri£zfeo-is./»^i^, az JrficulMfitu7 I 
hfábííx nem tulajdonul tétetett zzprohibet-ért oda, hanem an- 1 
naktudatlanfágábol tkt, a'ki efféle Titulufokat írogatta az 
Jíriieuhíók eleibe. Es illye-tajcéppenjaem^sudj.,,.. hogy,ezeket, 
ofzve zavarván, a' Meg-tiltás felöl azon vélekedésben voltak. 
mint az El-tiltáírol, és válogatáfuélkul mindenikhez az uj Itita 
tet cgy-aránt oda ragafztották a' Stylusb&n. Avagy nétalám ez£ 
az Ártícuútfi oly dologról kel értenünk, melyben femmíEl-tií? 

.sásmégneaj. yoítt, avagy nem-is kellet lenni. Az elo-hozot 
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.' példapenigha fzinte láttatik-is ellenkezni, aztazollyan Egy 
i vagykétcmbcriíiletirőlkelértenűnkíkitolid&aláb/ff.^^Síí/í. • ; 
f jGrrá fogunk emlékezni. Az többiről lásd ide aláb. <?. Réf&t 
•• jp. Kérd. " 

" XV. Kérdés. • - f ? / : í v 
: Éhírom dolog Inhibitio El tiltás, Prohibjiifi Meg-tiMs, J'^'fj*"^ 

PrqhibitaJ5f»-/i//áV, mint egyeznek avagy inkáb ellen- £jjík^§lkk 
kéznek egy-m*'ffkl\ C^'J^ÍM 

Jóllehet, ezek'azon egy dologért láttatnak vetetni, s-ahoz " * " . ' 
képeit némelíyekofxve zavarva minden válogatáfnélkul egy 
.citelemben élnek véllek; a'minta' jütuadrifárüiom-te tartya, és - . . ,r ". 
T):ciut-i% zzo -'Syntagmaibm irja, kiről tekints-tnegalábazi^. •* ,, * 
Kérdéft,iS. Réjhébeh: Mind-azon-által hae" dologról tulajdon " s ,* * 'f 
képpengondolkodunk, .ezek_egy^öiáftoi fokát kfilőmboznekj ^Jld,tf»Í^ 
a'aii-képpén. már ezeknek tulajdon faját magyara'iattyokbol y**' 
ki-teczik: Azjjthibitio, azért ésProhibith-o\y]gik, mellyek a'tar
toztató, ésel-réruő Tilalmat jelentik: azaz; azfefeto'g, azki- Jkpi^r/j 
jnondotés igaz-tételre ki-adott Sentenciát tartoztattya-megjr' 
hogy tudniillik a' Fel-peres azt végbe ne vigye,haneminkáb 

• meg-tartpzkodgyékj kozonfégefen Tartoztatáfnak,yiizahi- ^ • 
.jáíhakmondatik. fAz^fyg/^i/iopeniga^k^-vallstáft, és H i l t v ^ ^ i i ^ ' " 

• nekle-tételittiltya-meg. hogy tudui-iilik azokhoz ne fogjon, 
mely kozonfégefen a'mi nyelvünk ízerént, Meg-tilráft téfzen. 
Es ezekkőzfazPfötói«0Heg-tiltás kőzonfégcsb, és továb ter
jed, hogy fent az Inhibitio El-tikás; mert amaz mindaz el-kez- / 
ders nem kezdett dolgot jegyzi 5. ez pedig tsak azt, a'mit már ! 
el-indítottak. Fallá Bb-s. Elegdn, eap. 4. A1 Pnhibüa^Úgh^SIz^^ijf^i 
hzsdjeéíive, pttrticipkwpvaterittim-iért vetetik, tehát a' végbe 
ment dolgot jelentlpaffive, a vei boprchibecrt ugy hegy e' légyen 
az értelme; Meg-tütottdolog, Ben-tiltó tr Sentenfia, avagy 

O ' akármi 



'12, f AztFegyvens ellenié/rőt. 

akármi egyéb. Ha penig Subftantivé véfzük, a' Tilalomért, hoz-' 
záadván iraezreades fzásnot, Elfő,Máfod, Eg.rm.id, Negjed, igy.s 

is igazán ezenTorvénybéií Orvpfíágért vétethetik; és így rr.Őd-: 
hattyúk, Elíojfrlalööi, Má^_T_ilalom>HajrmjJ Tilalom, Ne*' 

V *'"/, *gye^ Tilalom- lllyen-képpen azért, á'rnely dolgoknak egy.-
- J"' jSá^s'fElTonozŐ meg-határozott magyarázattyok vagyon,a-

"*" '"zoka'magok termézetes mi voltokban, épp'í-n kolöü"ib6zneM 
.. *,". egy máitól; és igy né kel oizve zavarai eket, és edgyiket a' rn& 
• j fikért venni. Innét inondgyuk az tartoztató parantsolatot Jahu 

|^**«*> _ hition'áfó-nak, csazHutaeks-vallatáíiiakmegtütáfatPro^/ií í í 
{$**£*** nahf&zk< . 

}*$tí4i*á- ' ' X V I . Kérdés. 
.;'. ,_ Mit ktl tovább átselekednií 

• , , . ' Áz Tilalom Levélnek MárTát vévcivés az arról lotReá-hivií 
*s talnak-is:az után B-cn-tiká-ífaí kei élni, valami azok ellen való' 

;i, Elleii-vetéífel, halehet ; bapenig nem leher, valami okát kel 
adnia" Mcg-tiltáfhak, deiicm egéízlen valót s-nem-is ollyatí 
mely az Kerefetnek érdemit illeti. Mellyel hogyha a' Biro meg! 
nem clégfzik,-hanem továb mégycn-,és-el-mafaíztya, s-lgaz-t& 

(í, •• v télre ki-botsártya, tehát aMeg utoIfoQrvoffággal, a'Fegyverei 
*"' *' '" JEllen-zéífel kel eleibe állani. • 

X V I I . Kéfífés, 
Xif_u!Sj,_ A&okáért a Fegyveres Ellen&és mitsodn, és hám uii&í 

engeitetik-mtg* 
A'Fegyveres avagy erővel való ellenzés oly Törvényes or-

'!_'. .V™ :.voíTág, mellyel a'nyertes fél, a' vefztofél által ,-a'Biro Senten-
'eiáj4nakIgaz-tételitol,a"zfzomlzédoss-Határos ízemélyekelot* 
mezítelen kardal,-avagy más valami egvéb.arra alkalmatosfe. 
nyegetö eszköznek mutatáfával, erofzak fzerént-cl-tiltatife és 
«1-uzetik.' Avagy a' mint a' Tn^artuumbzvi vagyon, z. 'fit 75- Az 

f egyvs-
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Jegy veres ellenzés az, midőn a' Nyertes fél a'más feltolja'ki ] 
oőrirel-vcfztette, a' Birotol ki-adattatott Sentenciának igaz- \ 
tétclitőlj erő hatalommal n^rriinémő-képpert el-uzettetik. : 
Melynek egyúttal kel tsak.lentii; mert ha azon egy Kerefeíbcn : 
két úttal tétetik afféle ellenzés, Hutődenfégnek Bélyegibea \ 
ejt. 4.Vlad,6rt.ip,&s- ejiéfdemurt.*. Jóllehet regemén más kii- i 
lömben tartották, ő. Mmb, arl. id. & u Fiad, árt. S7* Hlyen-kép- i 
pen, azért, yifza tér a' Kerefet azon Biroelerbe. j 

Hohtjegye&d-meg-Mogyhaa.' Nyertes fél avagy a" Fel-peres,ez í 
Hlyen Fegyveres ellenzés ellen, efféle elnyert Jofzágban erő- l 
jutalommal bi-fzáU azon Jpfzág Kerefctitől eJ-marad- Es éllé- 1 
ben, hogyha az-is> a' ki el-maradott, fel gyűjtőt néppel, erőfzak 
"fzerétit, támad fel a' nyertes féldlen, csazollyan ei-nyertjo- ; 
fzágbavalobérnenetelitői vifza.kergeti, azon buntetéíentm- 1 
tzd étette, f. Fiad. art, p. i 

•. JCV1II. Kérdés. . tepJUioS 
Holkel lenni a Fegyveres e/lenzéfnek? VK^sAé * 

JKun a''Vármegyén a' Jofzág izinin 5 jóllehet némellyek ugy ji<*v%? \ 
vélekednek hogy Cáptalan s-Convembenn-is meg-lehetne, \ 
midőn még a' válafz levelet a' 'Fel-.peres ízámára ki nem adták •* 
volna; mely az Orfzág Törvénye ízerént lehetetlennek látta- ] 

.tik, mely az őnnőn magyarázattyábol ki teczik, 2. Ttt. 73, &74, \ 
\ holota'vagyon, hogy Szomízédoks-Határofok előtkel lenni 1 

ésazoknakneveket is felkel ijMia' mint, ex ̂ ..Ffad, art. ip. ki 
teezik. mely általán fogva Cáptalanbanetn lehet, holot efféle 
fzomfzédofok s-Határolok ollyan helyen nem fzoktak lenni. ! 

; Más az, hogy a' Fei-pereft íem rnondgy.uk hogy Cáptaíanba " ; i 
'" vagy Conventbe ellenzettek erőfzak Ízerént, a' Jofzigba valb "i 
» bé-mctifiteltől, mert afféle erőszak ízerént való ellenzés s-vifza-'. ' . i 
.' yér|tés nem fzo.kot lenni ollyan hel.lye.kea. Áfféíe Parantsoh- \ 

•O 2 t o k £». . i 
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t%7 AzJFegyverés ellenzJJrhL 
tok s-levclek formája- is azt tamya, hoSot a' Biro azt pafantscl-
lya az Igaz-tévőnek, hogy a' Jofzág fzinire mennyén. Nem-is 
lehet éhez hafonlo áilapattyaa' tartoztató Tilalomnak, mert 
annak, a'tnintfellyeb mondám, a'Jofzág llrafágán kivSl kel 
lenni, az fegyveres elknzéfnek penig az Jofzág utafágábol; mi. 
vei némioémŐ erofzakkal uzivifzaa' felpereft jofzágítol,ésa-
zokba való .bemeneteltől. Avagy ha fzinte nem tenne-is fegy
veres ellenzett, hanem tsaka' Várbaavagy Caftélyba, kikhez a' 
tob poros jofzág mint főhöz tartozik, bé nem botsáttaná,-
mind az-által ugyan Fegyveres ellenzés gyanánt tartatik> mivel 
-a* bé nem botsátás, fzinte afíyit téízen, mintha fegyveres ellen-" 
zefttott volna. Ezent mondgyaa' Tripmhom emütett helye 
is, hogy Fegyveres elknzéfnek kel tartanunk? haazNycrtesfél/ 
az el-nyert Jofzág Urafágán kivíjllejend. 

X I X . Kérdés. 
A' Fegyveres ellenzés után, kellé mindenkor idézni && 

Ellenző felei i 
Nem kej mindenkor; mertá' Fegyveres ellenzés két-képpeif 

fzokot lenni. I. Az Törvényes fzékbol ki adatott Biro Scnten-
ciá/ára, melybenazEllező felet nem fzykfég idézni* rnertiga^ 
elég, hogy az ígaztéteit meg-állatta. Kihez képeft a' Biro-isa 
Cáptalannak vagy Cónventnek azt parantsollya, hogyaz Igaz1 

tétel rendit irja meg-néki, a' fzerint,a' mint lett tizenötöd nap
ra, írmet efzfmkbc vcher'tyuk ezt-is, hogy az fegyveres ellenző 
levél feni egyéb, hanem a' Cáptalannak vagyConvetnek azlgaz 
tételről való válafz tétele és vifza iráfa. II. A' Fegyveres ellen
zés az oíztozásdolgaiban-is ízokott lenni, melybenaz Ellenző 
felet idézni kel; mert mivel még ebben femmi Tőrvény folyás 
a'fzékfzinin nem volt,ahoz képeft az Elknzéfnekfemkellet 
volna lenni. Esillyen-képpen az Ellenző felet fem vihetni tor-



EhtUlkMie. \%Í 
vénycs-.kcppcn idézetnélkül'x Székre, holot fenki küíomben 
nem tartozik ot meg-felelni, hanem midőn Törvényes Idézet
tel hivattatik. j.Tit.p. Az tnáfik Ellenzésben pedig immár az 
Idézet régen megvolt, s-ahoz-képeft hogy máfodfzor-isidéz-
£e,nem ízükfég,s-az Orfzág tőrvénye fcmkévánnya:.Sotha 
Idézne, a'más fél vifzont párt vévén benne, a' Kerefct ujjab for 
lyáübamenne, mely a' Fel-perefnekkáros volna. Jollehetaz _ 
Oislás dolgaibann--ísaz Idézet fzokásboí vagyon inkáb,hogy '$'ty*4 <hf.\ 
fcmazofzrozo levéi farmijából, mivel ot atrol nintsiemmi / p ^ ^ f p j 
emlékezet, a' mint annak folyáfábari meg-láthatni. Holot ved • j 
éízedhe, hogy' e' máfodik E lenzésaz Ofztozásban innét vot * «> , *i 
eredetet, hogy az Ellenző féi felcletinek némád hekazofzto- \ 
20, ésaÍ57én/ilséppenkételenFegyvereseilen2éffelkelélni,hogv_ 
az_ő_fck!ctit s-ök.ajjáfijy annak idein s-helyin" rríeg-láttatta és 
fflfg-itilréfíe., Más-képpen vagyon az elfő Ellenzésben, mert i 
öt minden'elébbi feleletek:! s-okadáfokat hátra hagyvámujjob \ 
okát kel adní,- miért ellenzetté: mert ha azt nem tselekefzi* 
fuftbe megyeri a R.yuí/ío.és az elébbi Scntencia maradván hely- . •_ : 
be igaz-tételre kel botiáttani. H£P_en'gjiely csókát ad hattya^ -/L/^M^JÍ 

ácm tartozik fénimi terehvel; s-háíe tette volna- is vifza kel . , VVTA J 
nekiadhiíhanemha,-a mintpeldábefzedbe mondgyak; veteK/ . '^aL/i 
•volna a Halottat a Temetőből-ifmetvuza vinni.-• #& *£**A 

XX, Kérdés.*_ 
A' Fegyveres etkníés vif&d vitele útin mit belm'ívehi í 

ÁzelfőLevatanaz Ellenzéfrőiés A Kere(et mozdiráfro! való 
B'to Levelében Máffát kei kérni, Máfodik Levinni' Biro leve
le elícn tegyen Eilenvetéfeketés fogáfokar, a'mintfellyeb^. 
Kérd. 3. pjfzb. meg-mondottuk- Végezetre nem lévén helyes 
az Ellen-vetés, az Ellenzés terhének le-tctelir kel meg ígyirni: 
'&2>fLévatan) ez fzokkah s ak ; p<?enhhcdk\ mely felelet egy Ben- ̂ t^éWÍ- jj 

Q , tiltás he- §Psd,€£* I 
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.tiltás helyet cfik. Azmáíb'dik Ltmun pedig: T>tfonhholüm 
potum\&7.'r&: ;Ma éppen le-téfzi<: mely vifzqnt máf«:dik Ben-tiL. 
tás gyanánt vétetik: és ez-okon lekkel tenni a!-Terhet azonna» 
éppen, mert továb immár afféle feleletnek nem léfzen femRy I 

i- ízaporája: Jóllehet annak előtte három j j m l h á r ^ n a i e v ^ ^ . ! 
? ixettekvéDeja'mint arról végezésíőr Pofoni 0cÍArvíni6iz.t.% \ 
l á # ^ « * ^ téridőben. Holottarts efzedbe, hogyha egynéhány fzeméSy. j 
**i!ml$* ért lőtt-is az Ellenzés, mindazáltal ugyan.tsak egy a' TereL : 
íí'.'-fafc* mely a' Táblán .72. forintot téfzen, a" ^ármegYjéjoJhaj^alcR^ 
{ff rf ^ tot' 2'Tit.73- &74- Es ha egy nehánfizbcnléfzen-issz Ellen, 
\/i *-'**'*'. ;Zés, ugyan tsak egynek keí tartani azon egy Igaztételn.ekregp 
-| $ i ben_ . , ' • ' 

I :'•'"••• '' ! ' XXI. Kérdés. 
$eheté fegyveres eBenzéft, A U amn Kerefeibm 

t "• pf nem forgót? 
|! , Tehet,havaiami réfzbenaz Igaztétclt jövendőremag-atá? 
f, ' • . ráraláttyalenni.imez'Lcyélbéliigaz-tévŐCzikeierejéfel.'/w. 
| VM ratiof/ealiorumqmruní': s-az Ellenzés terhét fem tartozik le-
» •*''* •", ,, gxnni, hogyhamegbizonyodik, hogya' győzedelmes fél, igás 
| •.. **& U pknélkűl ment a* Jofzág el-foglaláfára. 2. Tit. 76. E' penig afféUf 
\*'*\ ->*x :';r;. dologról értetik főképpen, melyben az Ellenző, avagy afféle ki 
*" «* *w •>#«•*" fzakatt rcfz Jofzágnak Ura, a' derék Jofzág vifiea foglaláíanakés 
l Iktatáfának idein, annak a'ki á'derék jpfzágotbirja, nemerefz. 
^ Ivedetmelléje, ésvélle egygyut.a' tőrvényben ,qt nemfergotj 
I mert ha véüc egywtot forgott, és egyfzcr a* .derék Jofzágnak 
I iirafegyvercs ellenzéffel élttj . a'máfik nen% tehet már,ravák 
I' fegyveres 'ellenzéír, Airultatás Bélyegenélkul, a' mint már B0|g 
I mondottuk, a Tripartitum iráfábol hozván-ki, Tit.76.VAr. z. 
| " r s . , . f " ' XXIi . Kércíés. 
& „ v ,-• Vége^etf^miíkeUsflekédvileg-héfbbhen^ 
f ''}'..;. ' •• " • "." ' " " UtoUyári 

..• ^.Xi,h-%^%.itÚí&HÍili ti: >.,•., *>,".V„* 
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U'coiiyára a' Fegyveres ellenzéfnek okát keladni, (nem Vár
tán a'Fejedelem kegyelméből valonj irilerer, a' mint2)ff«#a-; 

karja, }ésolyekát ke! adni, ha lehet, mely a' Kerefetnekvelcit 
likííe, és A kivel a' Biro-is maga réízére meg elégedheífék. Es 
ekképp? az Al-peres kivánnyő" fzabaduiáfts-nienedéketmaga-

, Baka'Fel peres Kerefe?itői,a' méltatlan Kerefet terhének le-
, tételivei: Es arról menedékes Semencia levelet-is kérjjen, 
; ciríynek íemmi Tilalommal s-fegyveres ellenzéífel eleibe ne 
J álh*ffanak: Es a' méltatlan Kerefet Terhéből-is az ő réízée 

meg-kévánhattyaj ha tudni-illik, dolgát megfogja nyerni De 
harajtávefztí,'és ütolfoscntcnciaadatik-kiellene Igaz-tételre* 
igyo/ztána'Jofzág urafágán kivulgracias uj Itilettel élhet- Es 

, az elfő folyáűTal igy fzakad vége a* Kerefetnek; de midőn koz-
. valiatás vagyon a' dologban-, kuiŐiríben-jámafcel benne; a* 

íHiátnnafiors azt'-i's meg-mutatorH. 
rfoíot jegyé'zd meg ezeket, I. A' ki as Fegyveres-' ellenzés 

• mo'dgyán1 kivul tcisSen ellenzett,* a' Decretomos tereh'bt;áz'az"V 
Áruhatás b'élyegibe efikérette art, 2. Anni. 1536. II. Hogyha 

1 % Scntencia ellen tett fegyveres ellenzéfnek, utánna igazíagát 
acctt adhatrya;- Nagyob hatalmon marad érette, Art.íz. Anni 
/>/<?. 111. Hogyha fzinte némely dologban a'Fegyveres eiien-

j zéskrrekeíztetik-iS}mi'ad az általs ha vagy maga vágy Proká-
j tora által az AS- peres annak Terheben réfjjLfiLvott^annak után-
'j na s í i t kel engedni,- mívdmára' terehnek fel-vételével néki 
r engedett Azokáért elkel inkáb afféle terhek fel véteíenélkxjí 
. tenni, hogy fetn kára kővetkez?ék, a' miut felyebb-is tettem-
: emlékezetett rolla. 2. Kérd. 4. Ré/téhetí. 

I V Hogy a' F-'gyvc.es ellenzés tuán, nem mindenkor fzok-
; 'tákaz-elíenzefneka' Kertfet veiéire né^ő c-kkátadni: haneni 
l a" Prókátor feleletit ízokták meg-hinni, vagy valami egyéb fe-
"'• felétet tenni, f&jjim. 
\ *: HÁT<% 
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H A T O D I K R É S Z E " 
Az Kőz vallatáírol, és Hűt letételről. 

J. Kérdés. 
Ii& kozvalíátásmiokonforduLelP. 

Mivel, minek utánna a' kőz vallatáfrol el tértünk volna, f, 
Kéfz,.ft>. Kérd. bizonyos okokra nézve; immárit viízontagjeá 
kel térnünk, mivela'Kerefet mi voltához képeit aval-is élhetni, 
Kaki Tanukáltaí reménli hogy Igazfágát gyárnoiithatiyaés 
tífmogathattya. " " "'. " " 
'••*.;.- " I I . Kérdés, 

i •;•'.,,•• '•'• Mitsadaá kőzvxüaUs) 
' j Á' Porlekedő/zemélycknekfdcktekbőlfakadottésa'Tör-
I ' vényesfzékből ki-adott kétes d.olgoknak, férjfi s-aízonyren-
f . „̂ de-nlévőNemess-Nemtelen, Egy.házisWilági fzomfzédosés 
f * határos fzemélycknekyallifa^^tana-bizonyrágtétele által vaío 
' világofítáfa. Melynek'Cáptalan avagy ConventBizonyfága, és 
t v KirályavagyFalarinus Emberi elot kellenni,vallató parantso-
i lat erejével; oly helyen és oly vármegyében, ahol a' Po'rőfŐk 
I kévánnyák.- Es ezt annak utánna", a' Cáptalan vagy Convent, 

tőrvényes-képpen- Levélbe irván, a' Birora kel igazittani. Az 
| Vyii^j^"^foglalás dolgaiban tsakáltallyába azon helyen aLfftld fzininfzo-
••"é^m^ ^ott^cnn^ hanemhaa'perefek egy akaratból maVképpenegy-
l *" i gyeznénék-meg felette. Hatot veddefzedfo. I. Hogy néha a' koz 
I vallatás a'1 örvényes Székbt-nn Ls ízokottlenni, azonBiroe-
•• • lot. II. Hogy afféle eleven Tanuk hatvan efztendosfciec valók 
| rielégyenek hanem attól fogva azonaiol. /. fi(.39-&47' Hl-
L- Hogy a* kőz vallatáfnak érdemét avagy velejét, a' mitől, tudni-
\ lilik, a'vaUatáfnak kel lenni t imez fzoval, Vtrwn fzokták meg-
\ . í:'" """" ' "' '. ' " •'" jegyezai, 
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jegyezaij mind a* kérdő s-mld a'kételkedő réízérej és már Köz
képpen a' Törvényes, De Fírumnsk fz©kták nevezni. St.yl. IV. 
Hogy afféle király s- Palatínus Emberit, a' peres felek akarattya 
ellen a' király udvarából, nem kel ki botsárani. art, jS. Anni rs~ 
23. Azok penig kik legyenek, íáfd fellyeb azelíokérdéfta'má-
íbdik RéJzébetL Ennek felette, nöba IndexCarin Uram Iro Dc-
áki-is kuldettetnek-ki az© felsége Udvarából, efféle vallatáfok-
ra, mind azáltal nem az Ő maga, hanem király© felfége neve a-
lat tsak, mixelő maga-is Bírája a' király Udvarának. 2.Tit.ip. Es 
hogyha efféle vallatok Király Udvarából valók nem léfznek; 
Házas tüzes fje^ély^kj^^kejncjvr^k^j^ari vármegyében, a- \ Á M 
%.o\ vallatni akarnak, ó, Mg.uk.art. 10. Mert egyéb aiánt le-fzái ' ' 
a'vailarifok. •' 

fii.. Kérdés. .." 
A' koz, vs futáshoz, minda'-ntaga.magyará&attya fíeréxt, 

$°mipdegyékarátt&,minémb dolgokkévántatnak? 
Kzektudni-illikrhogy valamikor efféle koz vaüatáfnak kel 

^íenni, mind a' két réfzfől egy nap légyen, és nem egyikért egyé, 
s-máfikértmáfon. A'-táptaíanvagy Coovent3és Király avagy 
PalaüinusE*»beri4s, azonofc legyenek mind a'kétréízre, és •*•«-., . 
nem kűlon egyikért egy ,.máGkért más. A' Tanuk-iskulon, e- .,'»/»*' • 
gyen egyen meg-eskugvenek, és a' Cáptalán s-Király emberi ál
tal, a'dologról, melyről tudakozni akarnak, jolmeg-kérdez-
teifenefa Az Peres felek a' vallatás idein jelen ne légyenek, ha- <j<f$fA 
nem ki rekefzteffenek. Ennek felette efféle Tanubizonyfág 
tételre, a'hamis hitű s-gonofzhir névben iévo fzemélyeket, és 
a'kik emberfégekets-bőtsuüeteket el-vefztették, nem kel reá 
botsáttani. A' Nctntelcncket-is, haízinre házok túzok va-
gyon-is, nem kel bevenni, hogyha,© Felíégétői Nemefféggjc 
niíusadattya. f.M&tth, art. 14- Joliehet moftmára' Nemtelen 

P nek-is 
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nek-is, a* Perefek egyenlő akarattyá-bol, béfzoktakvétettetni 
kivált-képpen az ujjonnan efet hatalmakban, és foglaláfokban. 
srt.jf. &3ő.AnnuisS7- Ázmoft a ni Ujjob végezéfekfzerént-is, 
Annorum lősS. IÓSQ. IÓÍB. 

IV. Kérdés. 
Miért mondatik köznek, és hány far engtti'etilt Unni ? 

Azért hogy, mivel a' Perefek akarattyábol vagyon, tcháf 
mindenik réízére egyfzer s-miad, azon egy helyen, azon idő* 
ben, és azon ki VÍEC vallató fíemélyck-dőt kel knni, ésnenri' 

'• kűlőa egyfzer egyikért, Srtnáfzor máfikétr, (jóllehet néha tsak-
azegyik fél réízére is fzokot lenni.) Minek okáért ha valameW 

• V; yikfél ,azoclo vott vaiiatáíát akkor el-iruílam'a, anakutánná) 
nem engettetik, hogy arra rovábávifza térjenjs- két úttal ugyan? 
nem-is engettetik hogy légyé .2, TZS.JJ. ( hancai-haa' BiroitiU 
nenérukíiiÖmbet.) Avagy taiám ezokon-ismödatik köznek/ 
hogy efféle vallatás éi tanú bizonfágkőz képpenízokott lenni 
minden fzomfzedos, határos, Nemes s-nemteíen, Egy-ha»is--

: világi jo hir névbeli tifzteiTéges fzemélyek által. z. Itt. 27. H'oíot 
<üedd cfz,edbe, Hogy minden egyéb nemzetek tőrvénye fzerént, 

! I\ .regulariter, minden keretetekben a'fel pereinek kel bizonyitta-
;^4««*<*MM; ni, még az Egy-hází fzent Törvények fzerent-is. 6. quaeft.Si 
\ f^ j***® melyben ha meg fogyatkozik, egy átallyaban az A1-pereinek' 
l tsak meg kel menekedni. Mindazonáltal, a' Tagadáfoskere'-

fet ben, ( mely nálunk, nem a'fel-peres kerefetit nézi, hanem 
'•> * az Al-perefneka'fel-peres kerefeti ellen való tagadó feleletit/ 

nem a' fel-peremek, hanem az Al-perefnekkelbizonyittani:és 
a'dologigy lévén, fokkal kőnnyeb foíyáfok lenne a' Torvé
nyeknek, ha tsak egyik fél bizonvíttana, a' minta ' Jhtadripar. 
íiww-is tanya. De a'mi Törvényünk fzerént, efféle egymás el
len való bizongatáfokkal, s-valíatáfokkal, annyera őlzve fzovik 

foíuiyái; 
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.fonnyák egy máit a' Perefék-, hogy midőn ki ki az0 igvekezetit J 
bizonygatni akarja, meg honialyofittyák inkáb a'dolgot, hogy ] 
fem nap fényre hoznák: és ez okon gyakorta nem kevés lélek \ 
kárhozattál-is megyén végbe; holof, foha két egy-máffaí ellen- j 
kedo dologegy-fzers-aiiád igaz nem lehet, a'minta' Logicufok ,„ i 
tanittyák. Mind az által mivel a' bévott fískas-r^' mi Torvé- i; "'**„*" '] 
nyinknek Anya, nékirak iilyen törvényeket fzcltt,ezekkel kel , y j 
már é lnünk, mid addég, mig talaro valaha, k o v e k e z ő i d ő k b e n , ,; 
a'TŐrvényj?k kalauzas-yezére,azIftenifélelem, valamitegye- • 
bet ennél idvéflegefbet nem rendel; mellyé t m á r f é g o l t a b u z . \ 
go kivánfágal várnánk. - I 

v ' V. Kérdés. | 
A ' Tanukban minémb dolgok kívántatnak, és a neve- \ 

kei mikor kel^eMtcsúzkvélbeirm^ i 
Ez ő t dologi Szakad/ág, Mod, Allapat jdó,és Hűt. mellyeket ma- \ 

gyarázatryokaí egyut a' Tripartitumban meg talalfz, i. Titsi?. kik- \ 
h ' ízképeá fzokták oíztán a' Tanuka t ki-hanni, hogyha tudni - j 
ülik azok a ' T a n u k b a n fei nem találtatnak. A' neveket penig j 
k é c o t ó o l kei Relatorid levélbe irnij Egyikért, mert. többet téízc **" ";*•*"' 4 
ket vagy há rom fzomz-édoss-haraw#T*nu-bizonyíag téteie *a'*«s,m: ?„ *? \ 
TŐrvénybg, hogy f£ hufen^k távol levő Tartoniáybélieknek; ! ' '*4*^*«'*. | 
mert fokkal jobban s igazabban tudhattyák azok a 'dolog mi-' ' \ 
voltát , a 'kik közel vágynak, hogyfemVfcik távol iáknak. Máj
ért; hogy fel írván a ' tanuknak neveket és bizonyfágtételcket,a-
kar me ly ik fdpe res , a'ki eiienakar, teheífenEllen-vetéfeket; 
ha tudni illik ng hamis hiui-é- n e m r u t hirr.évbeli-é,vagyon-é 
a.ünyi ideji-í kiváltképpen azért, hogy a' fia-mis hur, ixa»í;ffé!e ta- '*'" •_ 
láitatik, bünte te t len ne maradgyon. 2.Tit.2p.ItUttselmédben-\. £ocí*t4 \ 
hogy a 'vétekben lévő társ, ne-n véti tik-bé rá^ülíaTTÍe^nTnTeC* fkfyimmé j 
lette fem ellene a'tárfáaak, nem-is L, he t alkalmatos taou, még 4 

« > » - ..-•__ _ . • •.---.-•I.-.--: . W*—"' --'""'•• ""^""^ítwtát'iS^ 
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a'Tárfaelienvalo vallatáfnak meg-'formáláfára-is, kozvéiekc-
désfzerint" Mindazáltal némely dolgokban kulomben va-
gyón, ahol tudni-illik azigazfág a' dolog terrnéfzetíbői kiiíoai-
ben megnem nidodfaatik,agymintallatomba való pártutéfek. 
ben s-íámadáfokbaii, és titkos végezéfekb-en, és egyéb dolgok, 
ban,mcllyek titkonífzokraklenni. Es ugvan nints-is helvea' 
Királyi fclíeg ellen valoácultatasban, mivel abban a' vetekben 
réfzcfuitTárfnak-is Tanubizoníágát bé-véfzsk Tárfa ellen, a' 
mintki-teczikaláb. 14..'Kérdésből, p.dikRéfz-ébcn. II, Hogy jé-
gentén,akaAmely Jofzág lkta.tá(á;ban,-a' Rdátoria levélbe a"" 
fzomfzéd s-narárofokneveket oda nem írták, hanem a' Cápra--
lan vagy Conv.ern, a' mint végbe vitre> tsak arra "biz? ák : a' mint' 
afféle régi levelek folyáfábol ki teczik. Kiíőiláfd aláb-is .24* 
Kérd. czevt RéfzJren. 

VI- Kérdés. 
'Hány karban ílío Aüafxttyx vagyon a'Poros ügyeknek \ 

Ez alkaimato-Öággal nem árt fzollarmnk az Törvényes ugyefe 
Allapátirolrmc'llyek'boia'Kcrcfetck bizpnj'gatáfitfzoktákki. 

jhozni. Azokáérta' Törvény todok, a'' Törvényes ügyeket EÓV 
,'rendbeli karba és AUaaarhjfthelyh-eztcuk,, iilyen rendel; Depni. 
'' tivttsi a* Kereteinek meg-határozót magyarázatos Allapattya. 

Cfgálfiy Toivémzs,Cmjeciura!ií, Irányzásból avagy Gyanúból 
való. Teflimonü. B'izonyfágos. ght&siionttnifive Eqimlei; kiozoa-
vagyCsigázo Aíkpatiyai Kcreíéteknek és Törvényes ügyek--. 
nek:kikel minden egyéb,Nemzetek a' Törvényes Kercfctefe-
ben fisöktak élni, kiváit-képpen a' Csáizári Torvényekben. De 
mi tsaka' hrártáával élőnk, úgymint; a* Meg határozó magyarán 
&afőfal, 'Törvényfflel, és ^^^yfá^jjikh mi. ezutolfot tulajdo
nul, K5z~vm^JmíyEzöm5it\ vúameg.%éz,eféfkek;és oldalaslag. 

1 vglovaflatáftiitlifco'btuk motidanií Amaz kertéivel, úgymint a" 
G^amv.al^iboí esak valami véle&déíekés távol való.Jrányzá-

fokjőa-



, fokiőanek- ki; és a' Cúgíz^jml, melyben kínzás által való vállá- •< - * ; 
=fok forognak, mi nem ciűnk. Az tőr vényesjgyeknefe mej.katL ^s£tíÜm 
ro&ot mtgjAra&itos AffaputtytiAz,, mely, ki es mi légyen, meg.fejti é 

és meg magyarázza; u&ymint Homicidiüm GrilkoSás, avagy Em~3fóm-eídis 

ber őiés. anom'me,homo, Scverho, cxdo, az Emberről és őléfről -. UAV^, 
mondatván, raagUí mi légyen meg magyarázza. Enaek egy-né-

. hány Nemei és Agai vágynak, úgymint Parrieiditm avagy Putri- m 
cUiiwh midőn actyát öli meg valaki. Es>Maimidium,Mariticú 
díum, &c- midőn Annyin, férjjen, felefégén, Eotsén, báttyán, 
Néonyényhugáatéfzen valaki gyilkoíiagotr'meílyckmárköz
képpen PsfnádiamTÍx\ mondatnak',- úgymint kőzőafégesb. ^ ':'; 
nevezetrőj. .Holot-veddefz>edbe, 'hogy ezeh-fzo- felet",'fokán'egy-
•ríxL kőztjgyenerlcnkcdaí k és pántolo'dna.k;némellyekPím«-
dL^íii Pah^iuémcllyck apareMí,némcllyckapaíria, aémdlyek 

: ap&ri &cmde, útfitparium eddes-, akarják ki hozni ,'a' felJyel emli- ^ '4 
fett fze mélyek f'atínt való -criélens'me', az az ;•'Anyának', An- I 

• tíyár.ak, E!.iftyáiiak&c gyilkotíagárá nézve. Kikhez Citera ér- "f 
felniéből j-&z.a%£i£2_meiy Atyánk helyet fzokott lenni, oda 

: faámiáliíkJLik-- Minek okáért,- m]ndezeTe7"e¥luöTroToionl^ ,• !^ 
gcfü nevezetből hoz'ván-ki, Tarriadiumn&kfzoktík a* Deákok | 
.mo.idani. Hanemha'.valakia' feüyel írott kulőmbőztetőfzok- . 1 
ka! akarna élni, melya' küiőoibőzt'ető magyarázatra képeit in-

• káb is teczik. Es hogy ezt minden időben ízornyu véteknek 
: t5rtották,kireczikaVKéf^ekJ^ i 
' Ebbel,. kj^aílalj3lpxLa.k£iaaval,.. és ma;o.Hial,cgyiT.t^^fákba '; 
: várván, a' vizb'c vetették. Erreképeft, PapinknusTőrvény 111 do 

főember, a' ki, Afyhtmjuris, Igaziig ol ráírnának hivattatott, és 
•; a'kinek Iskolájából fok jeles Tőrvény tudok fzárrhaztak, inkáb 
\ akartt fő-véfekc menni, hogy feni Ántomnas CaraeaffáCsáfzítt, QbYMAŰk 
•• zzŐtséaSep'timiusön. tőrt gyiikofíagáért oltalmazni: efzt tö'oríd.> 
I ^íaiNí-hézb dolog (fele ryzifofflfol megtegetai, fari femjncgglÉka- < 
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'JUAJÚ kedni Anno. 213. Továbbáa^ugyek "törvényes Afíapattyának^z aiö= 
•adatik, melyeta' Törvényekből s-végczéíékből hoznak-ki: Mi-

•• dőn, tudni-illik, azt kérdik Mitsoda törvényű s-végczéíűvoy 
j, « _* V Gyilkpffág Tortán azr feleilyuk, ^ hogy Halálba járó, ha peni* 
' .,;»> áztkérdik, mitseda tőrvény az Attyán tőtr gyiíkcíTag^azrfe-
1 leiem hogy Arúltaláftutk avagy R&tbtknfegntk Tiéíyege. Mirsoda 
5, kgrj;£e_t^^al-Q^iQje5,,emMrox.k^nigg^oMtc ? arra az a' feleletté 
|j hogy Fbhe járó, Es ezekirott végezéfekbo! s-tőrvényekbőlál-
\ lanak, az az, a'Tripartittmholés kozonféges Arriculi.ifokbol._ve. 
l &0OH11 gezetreaz tőrvényei, ügyeknek B;z,omfafosés Tanufos Alltat. 
\~y«- j{- £y4az» nieiy'koz vallatáíbol ál, kiről moft vagy c-n íkonk. Jol-ie? 
f ^ ^ ^ M i e T t u l a j d o n u l és átallyábatsak három Allajíauya fzáirláltatik.' 
r jp % Rhetoroknál & Törvényes ügyeknek,ugytr. int a, Meg- határozói 
\ fnagjitrá&atosi % törvényes avagy végez,?fen é* ajGyarjtss, az az ? 
S; mintegyfajdctásképpenva'Diiányczásbol áiio. • 
f ' V I I , Kérdés. 
I sdfpteie prs. Miísoda a Gyanú, és az tleve vslo El hitel ? 
I &»íti«. ' Az menyire az élőnkbe vőtr dologhoz láttatik ízplgálni 5 A* 
\ Gyanú, valamely dologról való korlyu vélekedés, ríilt ha az által, 
! efett volna; melyet annak elől utol avagy vélie egyik j'áro tulaj-
l donjeleibol véfzűnkefzunkbe. Az Blébel bztelptnig vafiag, és 
| erős vélekedés, azonképpen valaki ellen, valamely dologról, 
| jaint ha az tselckette volna, az emiétet kőrnyűl áílo dolgokról 

vévén..efziinkbe; é.seza'.dologvalofágáhpz majd ugyan közel 
[. jár: Példának okáért;.Ha kit eft.ve kéfőn, a«Ö érczaka,.. mellyen 
I . alopás efett, azon ház kőrnyűl állatromba járkálni, és annajj 
I kulíoáíláfátnézegetni látnók,gy^nufág volna, hogy az tsclcket-
| te. De ha annak utánna, bővőn kezdene költeni, és nem rud-

•hatnok azt honét v.ehette volna; iniár inkábbad el-kezdgy&k hi» 
mt hogy azt afféle lopáíbol ízérzetre magának. Mindazáltal 

• "'•• - ' . ,. , , . . — .«». í n é g f e n * 

http://Arriculi.ifokbol._ve


Lfatodil^ "Refke. J J 7 
tr.ég fcm'ad hatűk' teiiyes hitelt neki; m crt a' Bi-vo cffel e eleve va-
lovatragHitelből,éske'tíégkivul való erős jelekből, né mond
hat Törvényt és végfŐSentenciát a'Főbe járó dologba, egyéb 
b'Zonfágok nélkül, hogy tértébe meg-bünteű'e: de azért pénz
beli büntetett vethet reá. vmusptr. 2. op,n JÓ. Ha periiga' fzuk-
fégugy kivánnya, kérdezkedéfekáltal is megkel tudakozni, a' 
mintm'ajd meg-mondgyuk; de azért ugyan nem fenrenciáz* 
harni-megkő!umben, hanem ha meg vallya, és az kínzás után-, 
is, azon val:áíban mind végig meg marad; kiroTTTovétíe&b kér-
tíeifii-n. Az Eav házi Torvénvek fzerént penig. efféleElőbelhitet/p .# 
há*om féle.%/«iJ-£££> midőn a gvanus gyanuffal, a mezitelen Z^L 
mszíteíeuiíei találtának egy ágyban; é»ez bimtetéit érdemel, jTf^^ 
mint fia Tanuk által bizonyodon volna meg. 2^. £>mfti. Mei-
|yetnűnd-az által nem főbéíí hanem pénzbéli buntetéfte vi-
fzenvivius, az fzerént,a'mior fdiyebed megmondánk. Ai/fi' ^ » e* 5 
H/hetÓAvagy, Bizonjithats. Midőn valaki felőigonofzfoVff^fu- *- 1 
Wiíia^ik, elő való Embereknél, és jol-lehetez, ne taríatikBi- ' . \ 
zinvult dolognak, mind az általj-iíztuláíxkivan. 2. ^uffi-4-'^%^smM^\ 
Hirmad Kbnnfü és vakmerő El hitel, m ely tsak i"m ez amaz gyenge > ^ $ 
jdekbolindul, úgymint, valamiimiilyen amolíyá alatsonren- $ 
dü fzemelyekfzavábol; és ez néha botsanatos néha penig hala- \ '{ 
los vétek, a'mint, tudniillik, valaki nagyob avagy kiffeb hitelt \ 
iá, afféle dolognak. Syl. pír. z.vocab, Prafimptio. EsebbenHU-
gát fenki nem tartozik tifztitanJ. 

,, V i l i . kérdés. • , 
A&. okáért, a' mi Törvényünk fz,er ént a' kínzás által 

Való ertAez.es megengettetiké} 
Irött Tor vénnyel ugyáengettetvenintsen, hanem ha a* Pol

gári torvények ízerkstaz fzabad várasokon, kivált-fcéppen as ,5! 
p árafztok elletij a' mint, a' Tripa/titöm harmadik xéfzének 20. Ti* 

tuluífábol 

i; 
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tuIuíTábol hozzák-ki: (mivela'Nemeffek, a'tsekkederrcl.d. 
fzaladván.femmeg nem fogattathatnak,, fcm penig hozzájok 
való gyanúért meg-nc kínoztathatnak) midőn, tudni-illik, ferhí 
oly világos bízoníagok.a'^p.ara.fztgk_c,llgn? nem mennek uovao' 
de azért világos jelenfégekel terheltetnek, esszéktől maján. 
gyan meg-isgyőzettetn-ek: és ez okon ezillyen vélekedésekből 
és gyanúkból, és egyéb-bizonyos jekkboi, melyek a' gyanutés 
gyenge vélekcdéftneg-haládgyák, a* Biro jo lelki ÍÍÜI érettel £ 
dolognak végére akarna menni, ( a' mint a5 /Wög«s véginnisya. 

'•'«**. m, g y o n emlékezet felőlié,). d:e azért nem egy Jekníégboltsak, 
\« >" hanem midőn azon egy dolgot, egy néhány rédbéli-Jelcnfégck 
. f*.* „1 világofittyák. Elsőbbem: Ha a' tskkedetet ellene ts?k egy Tanu-
. ^ val bizonyittyák meg; mivel egy Tanú a* cel'yes bszonfagra neas 

elégedendő. éJéBM°r'' Hameg-bizonyodik, hogy afféle tsek-
-* • ",• kedetre, fenyegetődéljével okotadot . t Harmad fa?-, H.i téteváz, 
•^~ és befzédebe haboz. Negjedfer-t Ha oly alá való fciíiire ke líő fze. 
O mély, hogy azon kivulfem adnának hitelt eskuvérének.jgfffi 

• •••',,,,> /„ fíór-} Haabbéli tselekedetiről való maga nyelve' válláfát, egy Ta-
&•*; nuval meg-bizonyithatni. Hátodf&ori Hogy ha afféle tselekede

tiről való fzakadatlan roíz hír nev, jo akarói által meg-Bizonyo-
"~t * dik. Heiedfíer, Hogy ha valamely feb.ek miat halálra vájt ember* 

bizonyos okokból valamely bizonyos ízeméit álhatatos be-
fzéddel vádolna, és a' vádláft ugyan fohizkodva kettőztetné} 
csazt halála élőt tokéileresálhatatofiaggaal Tenámentombl-

c± Is meg-hagyná, avagy eskíivéííel eroffkené, Nyolcz,ad^ur\Jicsp 
:• •""• ha a'ts el ekedet hevennyében, futamáftvínne, s-fel n«rn talál

nák, vagy ha találnák is, nehezen. Est©b éhez hafonlokal, hogy 
Eatrjdni-ülik, a'vétekben lévő Tárfa-is reá v&lhna.fifraqMj?. 
i . Avagy rnidon a' tselekedet elégedendő képpen meg bizo-
nyodik, cs b^ogy azon meg Sentenciázot fzeméíy {A mint efzt 
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még A Némejfek e!len-is az 1JP7. ej&tetidobéli 43- Artietduí meg.Üttt-
t'áengedni) egyéb latoriagit; tárfair,gazdáit, Oitalmitmeg-val- \ 
iya, efféle kinzo értekezéfre vonnyák; mivel egyéb aránt ha il» - ] 
jyen képpen megnemvaflanl&jés eleit nem vennéks gyakorla-' '' .>"v 
toífággal ártalmafb dolgok jőnének-ki belőlle. JSlinJUzJJ t̂jL ^^ 'Ö*** ' 
világos Jclejjfcgekftél^^meg' nemkelfcinoznifernjniji£pperi^^.*j^ ' 
iéscflpBSénav^r3aukyail2nte] "~~ ~~~~ ' ""'"' ' ""* 

tor ,_ L L r - 2g& A . 

: ellene meg kel olvaítatnj mindé- h^^AC A> ~ 
nek hallattára, a' fzerént, a' mint a' Torvény ut-rya s-rendi ke- ®l*4<u: ' 
•yánya, és a'kinzáfrol mondott Setitenp'amondgyaí ésigyoíz-
tán, ha mit fog vallani» azt mindgyárt Torvény eíeibe kel fér
jeztem. Mindaz által ittefkedfoJdye^dhog^fEéle kinzásjü;^-. 
tal valokulombozővallatáfoknak, külőmboző ki-menetelek 
fzokott lenni. JEl/oí> ben-isBogy ha a' Halálos kerefetekbe n, kin-
zas nélkül, ayagy a' kintoi való féltében, maga kérmyen vétkét 
ki-vallya, bár azon kívuí n« legyenek-Is egyéb jelenfégek hoz
zá, elégedendő arra hogy megafentenciáztaffék maga nyelve *VWt?* 
Valláfafzere-nt. Msfidjsor. Ha ki bizpnyoses törvényes jelenfé- "* ' 
g'ek nélkül kínoztatik, aints femmi ereje valláfának, ha fzintc 
azután ezerfger hadná-is helybe maga yalláfát* és arra aézve 
tőrvény tfem tehetnek reá femmí k/ppen. Myfm.obfir.sj.cen.f* ' !i 
Harmad/fon A* kínzáíban tett vallásból, ha az után azont nem 
vallya, nem mondhatnak fentanciétfenki ellen; Mindazáltal 
Ujjab kinzáfra vonyh.attyák,deazértnemaz elébbijelefégekre 
nézve, hen?maltalánfogvaUjjelenfégeketkel hozzá kerefni, • 
és olíyakat, ha iehet, kik a' tsclekeáethez közel járuljanak. E- j 
gyéb aránt efféle kínzás Ujiitáfátol«egojják magokat a'Birák^ f 
mint fzinte a' tűztől. Bs ha hafzontalan'ditsekedéíboi, bofzfzú, ^ 
őzéiből, egyebet tselekednék. Lelkek ifméretitigenmeg-fér- ;j 
jik, és ítélet napján-is, kétfégkivixl, fzámotkel adniokxolla; • 
merta ki cgyfzer a'kinzáíban valamit vallj és az után abba meg 4 

Q^ íiem ma-
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nem marad; ha Ujjab jelenfégek nem találtatnak felolle, tőb-; 
fzor nem kinofzcathatni, fem meghé fenrenciázhatni, a'mint 

<•• J . fíliyeb-is mondok, hanem megkel menekedni. Mivel a' mint 
r^vU^mflm Yutjnlxmslx])^ Senkit gyanúra meg feritenciázni nem fzabadss-
; "**• • , JobEnFíne^JíRenckcdni a' bűnéinek, hogy fem az ártatlannak 
•. '" * * buntetodni-5 Esa'BizongatáfoknakT'délízinnél-isyilágosbab 
,"" * ''""' nak kel lenni, és a'vétekről fem kei eleve hitelt adni Andr.Fiu 
'Éz, éniti-chin. hb. p. Caj>. ttf. JBanemhaa'Biro tefíe Ígéretet a'vétkeinek 

ietem Jíe-hogy meg tiem bünteti, és illyen képpé ha ofztán vétkét ki val-
rent, nemiy^ n c m tartosik igiretinek'állani, hanem az oilyan Vallásiete-
kellene w-jjbgi fcntenciát mondhat-reá,- és igiretinek meg rnáíláfátavaí 
ja ^ " " p n e n t ^ t j . Mert, őnéki; a'kb&ónfcgesjorakelinkáb vigyazmbcw 
után nem(emííZ'^jZ'Í'ma'é^mf/'í' viviusiyítx.i.opín, 172.173'%-'$ anakfeélette,-
ékfir Wrata'ro'íz dolgokba tettfogadaft femhafznos megtartani. Esa'kő* 
állani. zoníegesjoks-hufznos dolgok éllé vaio végczéfeknekfemkel 
*"*? .'\ mcg-állaniok, Neg^dfz^eriK ncm,Comfetens Bir'o'elértett va'U 

láfnak,. nints helye a' törvényben, ihind azáltal Bizonjfá,gul s 
mint T o n ény kiy.yi való dolgot, tulajdon Birájabé veheti, e'i' 

. abból kéüzáfra való torvényt tehet ellene. Eőt5dfz,oriJE.-°y\kfélj. 
nek jelen nem létében, a'jelen nem lévokedviért tettvallás, féi 
bizonyfágot téfzen. Azokáért igy értvén ezeket, bá'torfágosb 
utunk lehet efféle dolgoknak el-igazitáfában. Ezeket viviuí 
mind az két Tőrvény Tud'oíTtnak vélekedéfekből, invouhnlk 
Cónfefio & Tortúra. 
" . • . j X - f r Kérdés . 

Mit kei tehát a mi Térvényünk fzerént mtvelnünk, midőn i 
Tor vényes Kérefettknek, fem Magyar ázatos, fem végezéfés, fem 
Bizofiyfágofos Allapattyáz'ala'^dolognak végérenem mehetünk, 

és a hozzá irányozó gyanúval, s-Csigázó kérde&kedeffel 
fem akarunkélni\ • . '" 

• • •*' Jóllehet 
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Jóllehet az Artatlanfágnák, engedélmeifégge! és barátfággal 
taítcznak lennia" Törvények; mindazonáltal, midőna'do-
Lognakjol végére nem mehetünk, hogy a1 vádoltatott tsak 
ftmminélkul ne mennyen el a' dolog meJío!, és a' Biro-is tifzri-
benvalo tunyafággalne vádoltaífék, s-nagyob botránkozás a9 

dologból ne fakadgyon 5 még egy féle moddai, s-régen bé-vőtt 
Törvénybeli Negyedik Jllapaital fzoktunk él ni5mely egyéb ™ín-m^. , 
dea Nemzeteknél izokatlan; mellyetmi Mt le.téteUnekxaon-
duuk; és azt annyid magával kel végbe vinni,, a menyivel a* 
Törvény meg-itili. Es néha azt a' Porőíők magok kéványáfc 
magoknak, néha a'Bird vetiréájok, hogyannak Le-tételivcl 
avagy a'magok Kerefetit gyárnoiitsák, avagy az éljenek vaiot ' 
ron tsák- e). A' mint aláh meg-mondgjuk,ahol'a' Hát le- tételirMfogunk 
fío/lam. 

X . Kércíes. ' * 
J®hbée& iílymHüt le-tételivel élnünk, hogyfemmágat 
, fzemélyében az> Alperefl Chgáz>üSG.lkveti,%tnk\ 

Job volna ugyanfokkal-is,.nem tsak egy vagy két, hanem 
fzám nélkül való fzemélyeket kulőm kiliSaibnemő kénokaiá 
vetni, hogy fém tsak egy lélekben kárt tenni,, nem hogy még 
ptven, s-néha tőb lelkeknek-Is vefzedelróével hutolt.etni:' 
mely igen könnyen megeshetik a'dolognak kétes volta miatj 
hogyha mi-is régi eleinktől vőtt abbéli rogzőtt ízokáflal nem 
akarnánk élnij meddig avagy teliyefféggei cíFéle eskuvefekét 
meg-vetnénk, avagy más valami idvőíTégesb módot találnánk 
fel benne. 

XI.'1, Kérdés. 
•/í&ínformatio, melljet némellyel: idefzímtil-

nak, mitsodi ? 
hzlnfirmttio, az az, Máfpktol vőtt.Tanufág az,midon a'Biro 

. . Qjz valamely - . 



valamely dologról, valaki ellen, mintha az tselekedtte volr^ 
nem tsak imigy amúgy „gyenge képperi:, valahonnat tudofitta* \ 
tik? kiből mind az által, a"»Biro,fenkire Sentenciát nem mond* ! 
hat, mivel néki arra kei tőrvént fenni a'mit a'Székfzinin eleibe < 
fzámlálnak, és a' B'izonyfágtok bé-hoz'nak; a' mint a' Prológus 
tanit. eájf. /. Mind az' által néha" abból alkalmat oííágot véfzea' < 
arra, rriellyik félre keíleféfc é hutoí vetni. Ugy-vagyon régen-
ten egy Lopót azzal biztatván'a* Birö, hogy efféle Infirmatiotú 
nefélnefemmiRaztmoTídbtfareáj^W^ azért, ha nékem azok 
Atyámfiailéf&nekí Ezen• álláp'átfea' vagyona' Parafztok vallák* 
is, hamit a* Nemes embef ellen láftatnáriak vallanú 

XIL KéfdeV. 
'Az fá& valíatds megtévén., abbo lof&tán tnuképpetí ' < 

vetik a fbrbfoknek valamelyikére a Hütbtí _ ] 
Az kőz vallatás rendinek vifzá vitele urán, valamelyik felre* 

gyakorta hűtőt fzofctak vetni, iílyen-képpen. I. Hogy ha a' FeU 
p/erefnek maga réSzére elégedendő Tanúiiéfznek; Az' Al-peres- I 
penig. teílyeffégel benne marad', femm'ií avagy tsak igen vé- ] 
konyon és igen keveíTet bizonyítván, tehát a* Fel- peres, az A1-* \ 
peres fejérre Eőtverfed magával éskufzik. II. Ha mind a'két" j 
fél, egyenlő képpen elégfégefen biafonyitj- tehát az Al-perefnek \ 
kelmeg.efkuni, aző vallató leveleinek fzámá'és ereje ízerént", • 
III . Midőn asfÁl-pere'S jófr móddal Bizonyít hogyfema' Fel-! 

peresjolykorizAlperes,háromvallató levélnek erei efzere'nr, 
hufzon ötödmagával, kettőnek tizen-kettővel, és ha tsak egy 
léjend, hatod magával' kef meg-eskiinni. IV". Ha' az Fel-peres;' 
bizony fágiben tellyeíTégefen meg fógyáttözifc avagy ha a koz 
vailatáft ugyatsak clvefzteglettej'olykor az Al-per"es tsak által--
lyábameg-menekedik. V- Ha végtére áz AI-peres'avagy a'kőz-
TOllatiitrauIattya-ely avagy hafzinte el jár-is benne?- de ha fcml . 
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íüzönyfágot maga réfzéte nem kaphat, hanem mindeneitől ^ 
benne fui, tehát végfő Sentencia fordul fejére, 2.'Tit.j2. Holott 
i/eddefzedbe; Hogy ez eskuvésben való ötféle modal akkor 
fzoktunk élni tsak, midőn valamely" Sentencia kőz vallatáfra 
botsáttatik, és elégféges képpen meg nem bizonyodik. Az em- , -
íitett- 32. Titulusban lévő Paragrapéafé,- pedig, mely így kezdető- ' 
dik: (^a<3^A'?í'?,.&c.á'perefekfeleletirőlkelérfeni,melybea 
még Tanubizönyfágrakibotsáto Sentenciánafc kel következ
ni, a'mint idealáb az tizenhetedik kérdésből ki-teczik. Mely
ből, ki mutafodik hogy Verbőczi ezeketrendnélkui ih&kc-fir/m 
iefztul koful őfzve,h'olot az Éskuvéfnek amaz őt redbéli mod^ Qét, 
g'yát, a' négy utoífó módok után kellet volna tenni. Es illyen-
fcéppen nem tsuda, haezjelen váló Iráfunk Rendi-is, aző Ren~ 
d'eléfét követi, kiváltképpen*áykoí vallatásban, mint ab*boí 
iovetk^zo dologban!," 

A Bilinek k-thelkot . 
• 111. Kerdes. • i , 

, • jí&Hűt Le-tételmitsodaf - *' 
Áz Hutnek Le- tétele az', midoh valamely kcíes bizonytalár? 

dologban",a'PŐrlekedq valamelyik féinék,avagy magának tsak„ 
avagy magához hafonlo bizonyos fzámií véle esküvő "fzémé-
lyekelegyut,hitőtitilvén',azon Eiroelota* Székfzinih,avagy 
a'Széken ktyul, Király avagy Palatínus Emberiy és" Cáptalan-
Béli Bizonyfág' clőt>a'-4rinek járáfábahlaknak', arrarendelt bi» 
z'oriyos helyen és na'pon,a' hut le-tételről kőit Sentencialevéi 
erejével, az Esküvés által,- avagy a' magok Kerefetitállattyák, 
a^agyazellenek'vaíot rontyák-eí. Holotyeddef&edhe: 1. Hogy 
efféle hut le-tétel a' peres feleknek tsak ugyan fzemé!yekbeh-is 
feokott lenni. II. Hogy ez illyen Hut le-téíelrőikőlt Serifen*. 
#&3.#vetekTit'ulufában/avagy feliyül iráfiban,ImezízótVA*i' 
- • ' - -Q^- mer" 
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morialü, régi fzokásböl, oda fzokták tenni; azt hiízcra azéTT 
hogy még abbanaz időben, efféle tevelefcet ízime Hlyen fzo, 
kott folyam formában nem fzokták volt ki-adni, mintmoft. 
avagy tálam hogy mégaz ollyan levelekben a' 'i örvényeknek 
vége feafcattátnem fzokták volt ki-jelenteni, hanem tsak,a* 
mint nioft-is fzokot lenni, azt jutatták efzekbe, hogyannaka* 
fzeréntkcl'végbemenhi:minek-okáéE,t méltán kezdették volt 

, . ez £zot, Memorialü oda tenni, avagy talám abbanaz időben an
nyit tőtt az, mint moftnoinállunk, Supereo 111 A'dolognak 

' " »veleje,kirola'Hütnek le-kel tétetni, imez Rekefztékel, Suter 
?*• h,fzokot meg-magyaráztatni.'Stylus. Mely hitet, egyébaránt 

fzorolfzoraa' fzerintke! el-mOndani a' minta' Birokiadgya. 
' A*íM/penigavagy Esküvés nem egyéb, hanem valamely dolog, 

nak huttel vaio Tagadáfa avagy Erőffitéfe : kihez képeft Szent-, 
fégnek-hmonáíúkt mert az eskuvéfnek fzentíégével.éslftenj 
félelemmel való fzent Ero ifi térfél fzokot lenni. IV, Hogy ez 
i l ^ n j á k u y j ^ ^ Tor vény koa? 
Tcguíája,s-a'mindennapi fzoll^smodgya fzerent, a' Kcrefci 
mellel el-efik. * 
, XIV. Kérdés. 
""-.' EfféleEsküvőkre; a' Hétot, miképpen vetettékd'mi 

Eleink? 
Ilíyen-képpen: Hogyha a'Felperes, tsak egy vallató levelet 

hozót elő a* Törvényes Székre az Alperes ellen j tehát, tizen*. 
ketod magival: Ha kettőt, huf&on-btod magával, ha hármat, Eiu 
vmedmdgávaliúltck hitet azon Alperefnek. Avagy a'mint mát 
moft, meg-fordítva, aláb f&ilioUg fzokták mondani: .Hogyha 
három vallató levelet vitt-elő a' Felperes a'z Alperes ellen, te
hát az Alperefnek Eotvehedmagavd, Ha kettőt; hufz.cn- kődmi-
gával,h^gem^egYctsTiz,mkaódmagávaliúhek}rlmot.2.Tít,^ 

XV. Kér. 

http://hufz.cn-


tíatodtl^R^fze. _ i 4 £ 

XV. Kérdés. 
A&ollyan vallató levelekm'mémbek lehettek) 

ErrŐl eleitol fogva fok kuiőmbőzo vékkedéfeket hallot
tam fokainak; azt mondván némdlyefc:. hogy e' mi idonkbéii 
fiedbivo levélhez haíöniok voltak, mely bért három' levél crej-e 
foglaltatik. Az idézetről való parantsoht, melyben az Alpereft 
hüak- reá, a' Kerefetnekmeg-magyarázatryávaí. Az idézehmtl-
h -:.'t a'Cáptalan vagyCoxvc/it viizen végbe, Es a" Relhoria az az 
yílafz tévő levél, mely a' Cáptalanbol kél-k'i. Nemellyek penig 
í.;'ísujndván, hogy Vár mcgyercfzolio parántsolat volt. és a' 
Tanukra írott va/foto levél, meiiyekela'Fel-perés nem egy uttat 
é-egyízers-mind, hanem egy néhány ízben jártt-el, más más le-. 
velet váltván mind az által a'Birotölj és illyen képpen mint egy 
három izbéü vallatáflai lzaporitottas-fttljoíitottaXRiroto^3Z 

A!-perefre vetendő hitet. Máfok meg-int azt mondgyák, hogy 
kiiiŐri rendbéli vallató levelek voltak, külön Bírák neve alat va
lók; eííöbén vármegyére, az urán valamely Cáptalara vagy Con-
vemre, melyekéi azon Tanukot vifzont Ujjolag meg-kérdez-
ték. Harmad rendben penig azt tanyák hogy az idéző levelek -
lőttek voina, melyekel az Al-pereft tőrvényhezfzollitották, A' 
Tripkrtitom fzerzője pedig/>ir. j . Tit. 27. azt mo-nd-gya, hogy azok 
oly levelek voltak, melyek a' királynak levélbéli parantsoíat* 
íyábol, avagy az orfzág-Biráinak levelek által való kéréfekbol. 
Hiteles helyen, avagy a' Nemes Orfzág gyűléfébenazon B?'rák 
élőt költenek, Melíybői oohalátczikyjgyaa vaiamenyke miné-
ftuiek voltak, de mitsoda rendel e i t S véllek, yilágoion ki nem 
tetezik. JviÍQdjzá]|aJj^^ mi képpé- ,y ^ ^ 
eltek yellék, már mi nálunk ízokatlanoká váltakv és anak mod- '*"""'" 
gya, a' mint azokal éltek már mi náluk feledékenyfégbementtj, 
/oí-lehet azoknak erejek, a' moftani mod fzerént-is, a' Hfitnefc 

le-tételi-
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k íáfS [Azjtíüttc-tételirol, 
í Ie-tételibcnfen•maradott>aholigyirják^^?w/r^w&/^dri^/^, i 
'̂  quifi toriarum repr&fentantibus, a' mint a'' Stj/lusbs. vagyö. Kiről ez 

eddég légyé elég, mivel maga-is máfo.k értelmit erről őrőmejj 1 
hallanám, nem azért hogy azokal akarnék élni, hang hogy értP 
hetném, minémfiek voltak : Holot mi oly fogyatkozot fzegé, 
nyék vagyak a régi dolgok :é« elmében, hogy tsak erre femem? 
lekeznek nem hogy az Iffiak, de még a koros emberek-is. 

XVI. Kérdés. " j 
jí Perlekedő feleknek tnofi mi képpen vetnek Hutát ? j 

"Bizonyára nem kőnyyu dolog bizonyos fzám ban foglalnil i 
frány képpé itilnek hűtőt a' moftáni időben a' perlekedő felek- j 
nek; mldazáltaía'menyireeuyiidőalatefzembevehettemcz 
aláb irt formák fzeréntfzoktákvelle élni a'moftani Törvénye* 
fek,a'minta' 7///,

íím'/««íbolkihozhatni./'Ír^.7íf/. 32. mely Ti
tulus két réfzeb^n vagyon; Egyik melyben a'kőz vallatásbé-
mutatáfa után, Öt képpen itilnek hitet valamellyik félnek; a' 
mint feliyeb a' 12. kérdésben meg módok, Jtáájik xé&tzz, mely 
igy kezdetpdik, £uo4fi dtior &c. Melyben négy formán adnak 
hitet, kivált képpen az AI-pereinek; a mint itkövetkezik. Es no-
haa'moftaniakhatmodottartnakeífele Hmnekfel-vetéfébé, 
mind az által ebből a' Titulusból, tsak fzintc az Elfét, Negyediket ) 
éshatodikat hozhattyák ki-világofon; a*többi penig, úgymint 
a' Má/odik, Harmadik, és Negyedik, tsak fzinte a' TŐrvényefek, 
fzokáfáboltartatnak fzámba. Azon Titulufnak im ez réfze-is, 
Jnely igykezdetődik; Sitimennegaverit. &c. moftnem tartarik , 
a' fzerént, hanem azok helyet az Harmadik és Negyedikéi üo\t j 
tak élni. 

Az-okácrtaz Elfőmod ez: Hogy haaz Al-pcresa' Felperes 
kerefctitátallyábatagadgya, nem tévén hozzá, hogy magát ki-
ji&tittya, hanem tsak ezt moaá^yij J negat Sinflidter; Eserre • 

" a Felperes 
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a' Fel-peres az o áltáljába .való tagadáfa ízeréat Törvényt kérj 
' tehát egsfz dija fzere.nt.kel meg-eskad.nL 

. (JMifidik; Ha iliyen .feleletet téfatriij jieg&t & probabit ftant in-
nocentUmé'e. az az: Tagátíáft'téfeca a-z Alperes, és ártatlanfágát 

'rnegbizonyittya,a'm.elr.arIákcr.cfetnek terhével; így-is, tclly_es «#&- Jí* 
dijafzcréntvaioMtSníélriekiiékijazaz^Őtvcne.djsvagáyah;^ „.,,,-^ 
lo'tj nemes embe'rckel, mfy'c]TTn3gá~T"Ízcr&^yalTalt.a magára. " "-UT''» 
E'kettő kőzptpenigtsakfzinfe'illyl'k^lőmbfégtíríátokj'hogy .' *'V* 
'ezmifodikban.njSbizvándolgáhozaz Alperes, láttatik féini,!^ * '* ' 
ahoz képeft, hogy valamiképpe eliebe a' Felperes félne vállal-
lya, ő maga akarva kéfi magának a' hitet. Az elfőbcn pcnig a' fe
leletbe láttatik inkáb tudatlanak lenni, hogy feni félelmeinek, 
mert né talám ha tudta volna, miképpe kellefék meg-felelni,a* ! 
kővc.tkezőrővidgyebmod'ízerintfeicI.t volnam-cg. ] 

Harmadik^ Jnegát, &.&dcáput,jnxta RegmconfnetuMnem: az a?, ', 
Tagadgyaaz Alperes, ésa'felperefnektellyes.dija .fzerént való 
hifire faadgya, meliyet.ha fel vállal z Felperes? tehát egcfz dija ^., . ^ 
fzer6tkelreáeskudni.Hapeijigiliyé feleletet tefzé, hogysiVw*. J* ^~* 
hanem, a' három vallató levelek ereje fzerjst való Torvéyt várj í 
igyaz Alperes, ezért a" .maga ajánláfáért, fél dija héjával, .az az >_ W „/, i ti'| 
tsakfél diu fzerént vaiojiurel menti-meg magát. Deazértnem. *r í 
így vagyő % Hitetlenfég Béijfgiben, mert ha ízinte a' Felperes hu-

' tite .ereízkednék- is az Al-pcres, •:,,. .""a a' Felperes arra nem had
gya, 'hanem meg akarja az o kercí..' z bizonyítani,- olykor nem 
adnak Hutőr iiíéki, .•hanem a' Fdpcrefncfc kel bi-zoiiyitani,mi
vel magi ugy akarta. - * 

Negvedd'-, ha igv felel: J- negdt & fum decetiper A. az az$ Ta-
ga-dsya, s-azr kéváílya, Ri.?o yirs • náa'Felptrcs, Itt-is, hogy ha 
azívlpercsmasára . ••• / ' fv: ívr^^rc-z ik elfőbenTanukaKés 
ae£»íMelletre/_sk'1' _ \ •.' -\' j " ; *-'r^..viítar,i,eshaíei!yefen 
** " FJ " ' " * nvgbi-

j 
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mtg bizony itt ya» ha nem igen fokfai-is, de azért minden fo
gyatkozás s-eiien vetés kivüi felíyeb vaiokalj cttan Kerefetij 
meg-nyeri. Hapenig félréízint bizonyít, te hát a' Bicoitileti 
fzerént,a'doiogmi-volta-hoz képeft, mellétree&ku vokétitill« 

** l" neknéki, kikkel azt ki-teiíycfitse. Hapcmg_a' Felperes, elő 
1 "''•*'" fzámlálván• JKerefctit, mindeneknek előtte arra igirimagát, 
ígf-lJtűA** hogy meg-bizonyitrya Kerefetir; es ha olykor eiegféges keppetv 
| Jplfifc öem bizonyít, een»engettetik,hogy mellette esküvőkéi teliyew 
| - fitse-ki;. hanem a' Alperes meg- menekedik. Oka ez,nierttaag4: 

| vállalta,fei a'bizonyitáft, és ha arra nemzőit elégedendő kézi 
\ fége, magafzorgos fel-vállaiálának tulajdonítsa, nem az Alpe*-
| reínxk,a'mint felyeb^sa'rizenkettődik kérdésbe meg-mon* 
* dám. Sőt ugyan -egyéb-arán t efféle Tőrvény tsak femmibemiK 
? lik: a' mintaláb xS. kérdésben meg-láthatni. Ha periig fel neta.-
< válíaliyíj tehát viízonp,a' harmadik mod- fzerént, kevefeb ma*." 
(^—-v gával menti meg magát az-Alperes; 
I *S^.".i ' Ebtbdik é lehet; midőn az' Alperes mihd'gyárt az elfő feleleti' 
'• nek'idéin, magáfa^Felperesfei-n valohitire hadgya,az Orfzági I 

Torvénycfzeri'nr; Ezt a' Felperes nem váilalván-fel-,- azAlpé---
res fsak harmad" magával tartoznék magát menteni. Mellyé t' 
én egynéhány izbe próbáltam, deíbhaa' fzerént végbe nem'! 
vihettem, hanem mindenkor a'hirroadik mod fzerént vöttem* 
tr>r< éüvt. Mely mcd'a'fzcgények réfzcre jo volna, hogy mago.-
kar könnyebben menthetnék* de salam igya'gonofzoknakna*-

'y% . gvobslkaftmroűlg adattatnék"a' gonofz- rés-eke:-
I •'& >,, Hatod. Midőn az Aípcreí magát, avag, melfanyit téfzenjaz-
f- - ' cgélz K ; < eietetr, a' Fclpereínek egyőn Ki ti re hadgya, és azt fent 
f - vállaliyá-ft'ljTchár-az Alperes igyengfen'meg-menekediksés-a*' 
I" .-K^refetetfemfördithattyaceá a'Felperes. Mindezekbenazérr 
I EljUhem-ís arra.kel.yigyáznijnls3.minémŐ-hajlaíidofága-vagyoai 
f< .a'Eclgetctf 

'-yiU^, 

f 
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^'Felperefneka' Huc fd-vételé.benjésez okon attól igen jgye-
jcezzeokalmazni magit az Alperes. Mifodfzor penig az Alpe-
jes ár.tatlanfágára kel figyelmeznünk, ki mennél aláb fzál & hilc 
alávaló maga ajáoláfába,n,annáí nagyobártatlanfága,csigazfága 
piutaradik: Esillyen képpen, azutolfo mod feerint, .hafein, 
kerefaek valakit, líleniés emberi igaz itiler fzerém, megkel 
fzabadulni. Mely Feleleteknek modgya 8 tsak ízinte a-' NemeA 
lekkozot fzokot meg-taitatiilTáHi^^ .;, j 
!áű>sKereíer^^ ${* dA 
Az kifleb hatalmakban penig tsak harmad magává! menti ma--J' ' £/£?/jj 
gát az Alperes. z.Tit.sz.K Magiftratufok Kereletirő! Iáid .alá b * ^ ^ ^ 
KilcnczedikRéízét,í/./«.£?. kérdéfekbea. ^ -^<S ; Í Í - ÍM 

' X V Ü Kérdés. . ' • í 
TíhítaP(trííf&t9kmiképfen.eskéfz,nek> "^*RWAmtÉ?L\ 

<Ilken képpen;.ha a'fel-peres Nemes ember, a'paraízt At-pe- gxtpg&J 
tes ellen három vallató kve'en'ifzena* törvény eleibe, tehát a* ^yj£ff '• 
parafztnak Negyvened magával kel meg-cskudni, ha kenőt, h, 
fiadmagával,hzegyeyctíT.>z,edmagávafl,2L'lyo}gí{} kereíetckben. 
Kelőmben vagyon, mind azon által a' Halálos kerefef.el$ ben, 
midőíi yaJ.asiely latornak fejére kei esküdni; mivé! olykor nera 
a'dijára, hanem a'lator ts-ejekederinek érdemire és bfins ereié
ire kei nézni- Bolot'W<?/W&f;Hogy a' Pofonig/J. eízrendo-
béü ujj végezés fzerént. art. 23. a\paraízit/z£m4ly-aljaaiiei-jd^ 
azotEfetekbenhufzad magáv3T$kuízik,az kifleb efetekben 
.penig tsak harmad magával. Ha peniglen minda'Fél-s-n-indaz 
Al-peres,kik kőzoc az Törvény vagyon, Parafztok léfznek, te
hát olykor, annak az helynek es házának» melyben -az Ai- peres 
lakik, fzokáfátkel követni / . Tit. 27. mind azon által, e'Cá/mt-á-
iskőzonfégefen a* bé-vort ízokáíbol, a'Nemefleknefc felíyets 
im raondgyát ízokták kővemj: Midőn az Al-pcres,az¥d pe-

• ;"": —•-.'-——————-R-a-——« ."., ..^rgfaek 



•f* Q Az,, tíkt le-tétclirol. 

\ refnek kerefetit tagadgya; avagy fejére, az orízág Torvénye fzc. 
\ rénrhitetkér:avagy"aztkéványa,hogya'kereietertreá-bizbnyi. 
\ tsa, és a' fel-peres egygytfcet íeor véízi felj tehát az. AS- peres tsafc 
I; ízintefcle:dij:afzeréntvala hittel tartozik magái menteni: Es 
f n-errj a' íz:réat ítsiivitz TrifArtUum, 3 • réfzer}'ck.^7..Tituíufatar-
L tya; hogy midőn a' tagadás után a' fzomfzédok avagy egyéb hi. 
; teles•biztrrrfágoisi-áÍEalyátUtian.fágát akarná, bizonyi tani, és azt' 

á'" Fd™prrüs^tte«í^ 
(•«.•» " * •'- hiágátmegimenteni:.mindezekben az fzokáíVkovettyukinkáb" 

•iWüogy fem a rfriprMomot,3. Tit.27. it mind az áhaí vedd efzeSe-s 
midőn a* Nemes Fel-peréfnek, a' parafzt ÁL peres ellen, a'pa--

rafztoknak egefzdijaízerént vaío 'hitet ítüfiek, a' Be 1-p ereinek' 
" jft&afc Tízed magával keil'eífék-é, negyven parafzt helyet meg-ef--

' • ^ W í ' t ' j fe§dni, avagy nem?'•errőlirott Törvénynintsettrhanem tsaknS 
v' Vf*fc»".» régen egy kőtél, verő-Lukács Samariai B'iroríak példája Pofon' 

• } »v-!T vármegyében, egy Dávid Sándor nevu'ember ellen, paráznaíág 
/ éolgában'; melyben a vice ifpán élőt, e" ízerént lőn az' hitnek-

le-tétele. ij.Jtwij. Anni iénf.> 
XV lll Kérdés. 

AzAlferefnekegyem/m Mié mindenkor v&llíft avd-gf 
t&gadáftfenni arfeleíetekbenrEs g'Litis 

coníQ&atio mitseda? 
^em'mlnd'eTSfBr?^ képéit,' 

fiiébaegyréfzét tagadgya,.s-néhá' más-réízét ffieg-vaílyaj esif--
lyeaképpcn-'mondatik' JzhtdificaM a'feleletetJtulőmbŐztetéC 
fel magyarázni. Es a'B'iro-is ez illyetén meg haíitott felelet fze-

| íént mond Tőrvényt, hogy azt.a' maga feleleti ízerént bizonyi-
[ tsameg,. vagy levélbeli bizönfággal,ava'gy élő Tanukkal, 60. 

efztendeig, de nem feliyeb. /. Tii 47. és S2. Holbtezt wdejheL 
/ • :&* 1- Hogy a' ki illy/en, koiombőztetéíTel' tcíz'en feleletet.- két. 

dolgot? 



1! 
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dolgot tselekedik: Egygyikeí azt, hogy a'Fel-peres Kerefetit 
he Ívbe láttatik hagynis Máflkot, hogy mi végre t$elekettc,an-' 
nai okát adgya; Esillyenképpen ha elégedendő okát nem ad
gya, ez iliyen nwg^^Mara , Torvényt mondhatnak reája. SŐt^ 
inivc! íenkiraagatnSPiflasne leheti Birája.2.Sigis. Art. S. még, 
fuokátadgya-is történek, mind azáltal az, a* Törvényben ma-' 
gá mentségére nem mindenkor elégedendő; és ez okon effélé
ben bároríágosb'más utat követni: II. tni-dem valamely dolog
ban ekképpen valláft vagy' tag3dáíl:téfznek> Litis eontejfáiío.z 
K -reíet meg-va!lá(ánáky vagy tagadáfának mondgyuk, mellyet 
h\ ekképperi'meg néni"-vallana vagy nem tagadna, igyenefen* 
feaj nem bizonyíthatnánk, (eai Tőrvént nem tehetnénk; Sőt 
effél; vallás'vagy tagadás t'étel nélkül tsak ugjfaníemjjaia', Tpr-
yényi'Mynji&giobs'./•#.Cent'.3. Anak okáért, kételen azzal mint-. 
denkor az Al-p'eres'í-hogy igyenes feieletctt régyen, az az, vagy, 
yaüya'vág'y tágagya'a' Kerefctett: Mint hogy a' Logkufok tznízá-
fa fzerent, mindeii dologról,'vallatnak, avagy tagadáfnakkel 
lenni: Azon"egy dologban pedig nem lehetthogy egyfzers-
tnind, annak minden réfzeire nézve egy aránt valiáft-is tagadáft 
is tegyünk,-hanqm!a2'dolgotJiieg*keÍ''k5lQmbőztetni, a 'núat 
ísak moll'a'kulQmB'ŐztTtőfeklettíettmeg-aiondok. 

XIX^ KérdesF - - -• **\*v;* 
Ha valamit eléb megvallott, és a kerefetbett meg-engedett'i * \ 

á&t-a&utánmegiagddhaffyaé,: mégha- erbltetné-isd / 
Felperes áz> tgéfk kerefit ugadáfira? 

ígveriefeOjésazorfzág Törvénye rzeriní'nyiílvámeg nemta- • 
-gadh'attyá, Jiiivelha mit a' Törvényben tulajdon maga nyelvé. ' 
yel meg-'vallvgzt.yifza' nem mond hártya, j . vlad. arí-ij. vagy j 
Éa az'.ollyan, a; Borosakarattya kivxil, Prókátor által r'alalriaefni- j 
(azoh-napojiát-rjiáí&s taláiri meg lehetne:,) de az'Htáti tsak kpni- J 



i j j a AzJ-Jkt te-tételirU. 

íiyentere'hnéíkul nem mehet el nieíiőlíe, meilyetahoiiliik bő.' 
yebben meg fogunk mosdani, zs. ker.S.R. Es ez okon, noha 
kénfzerirtctik néha az Alperes, az Felpereftől valamely dologit 
meg tagadáfára, melyet az élőt meg valíot|,y;oltt; mindazö által 

I azt , kiváltképpen ha maga tulajdon nyefive vaüiía, nem kel 
| mcg-engedniazorfzágTŐrvényc elie, azért k-ivá!t-.keppen.hogy 
| a'hamis hitei távozt'aíTék,,holot egyéb képpen-is a kőzoníé. 
I 2 gesfzokásfzerintja-zvaliáfío-la' Tágadáfra viíza térés nemes. 
* gedretikVazízab'ad akarattfzerintvalo dolgokban; decllenbe 

az fi'o'kakkal valókban rneglcheí. 
• " " • ' • ' • i - - : ' : - , - : " - . ^ x . Kérdés 

ngi.it •l'fi.rtozü'á é minimkoraz, Alperes f&ewéhe fíerint jelen lenni* 
j. - , '" ' t'ft'íltúéppenit Nagyok kertfetekbenjiay mint Ti/ztefégbe 
lÓ W'P&Tffflf® Kotabd, Főbe, és mjnden egyéb'H/ilálbájíro ügjekbcrü 
\ ' írót Törvény íz erinr, nem fok keretetekben tartozik ízemé* 
í lye fzcriní jelen lenni: Tartozik elfóber/ a' Ti íz leffeg be.jár© dol

gokban; fii. 739. pt/tjor. Decreti. Mafodfíor. -Hitetlenfég Bé» 
\ ivegzi:i. 1it.js*&'2. Vlad. art.3 Harmad/kor- Art-iculusba irott 
;" K'".••'•;-'etekben.midonazprízágh váíak iroi oliyanÁrticulufit&i-

r&u&rt.22.an?tiÍŐŐÜ. Negyedfzer, ízáru-ízándékbcl efett gyilkot 
ff\ fk§-$ lábban, art.3$. ánní ish. mind azqnáltaia* be vot regi fzokás 
* J íkcfésítj minden főbe járó czégéres vétkek dolgaiban effélék

nek íze mély ízerínt jelen kel lenniek: mely ki tetézik a&'ídézef 
formájából, melyben azt irják, hogy affélék fzem.élyfzerint lé
gyenek jelen nem Prókátorok által; annak felette a'Tőrvény 
folyáfáboUSsioaivcl ízeméivé fzerint'jelén nem lévén, Prókátor 
levele mellet fctnvéízikbé Prókátora fzavár, hanemiigyá" tsak 
kvefefféréfzik. Végezetre ;az. o.k.p ífág- is azőtjelen ti, hogy a'ki
nek főbe járó dolga vagyon, jelen légyenfzemély.efzerint, azé.rt 
hogyha a*Törvényrnondgyamingyáuhozzányulhaffanak, ut 

étim 
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«;<jtwFachin-. fentit. lé. r. cup. «?j\ mert, egyéfe arán? jáfékos fenns 
H»y moad, a' Biro Törvénye, ha igiz tér: 1 nem lehetne benne. 
VJtoiiyáraa' Pofooio&ávánn-isoliyan Törvény lőtt 16 10. efz-
frnűőc'Cn Bfjci Dorottia, Néhay Ciemeréi jHvfen.Özvegye dol
gában Smz.titb Gábor ellen, hogy efféle^gvjjis^ eleitől fogva 
ti-iind a'.Törvény vége fzakattáig ízenr;élye (zenntjeien légyen. 
Ha penigh midőn az hitet fejére le-téfzik, jelennem lefzen; an
nak utálna pártCem vehet a' hit ie-tételbe>s-az_^éi1e esküvők el
leniem tehet Ellen-vetéft Ezekhezképeft azért egyébgonofe-
téreitkben-is ezentkel követnünk. Kiről a!áb bővebben. £. 
Refk.fi 3*- 33- kérdéfekben. 

XXL Kérdés. 
Mégis továbbá kerék /hámba, me mid magival kel meg 

• esk&dni 4-z, Alperefhek? 
Sem tőb feni kevefebb. magával,hanem annyival tsak az me

nyivel a' Biro meg itili, ha pemg valaha többed magával esku-
fzikissa'végre-ra1ám, hogy aval azkivetendoker.tclleficse-ki: 
ázo néki nem hafználfemmir: mivela" felperes tőbellcn,Ellen 
vetéft nem téí~zen hanem tsak annyi ellen a' mennyit a' tőrvény 
i'tilt, ésigy midőnexcipi&lniakar, tsak annyi fzámra kel azakat 
tudni, a' mennyivel néki a' Biro meg itilte; és annak után naugy 
kell lenni az.Eílenvetéfnek. ll'ytn törvény lot Pofonban lőia. 
íar<7wfc£í'«;ésannakelŐ£te-isMereiMiháIyvice Palatinusidei-
bcn;Joí fel nyifía azért izemét az alperes, hogy feles conjurhqn__ 
kőzűlaz Job'bakot ki ne rekefíe, hanem meg tartván azokat Qs(jfrfík-,: 
kikhez' minden Ellenvetés kívül k g inkábbizhatik, az alábva- <$%,*$*& 
fokát haggya-hátra. 

XXII. Kérdés. 
Aú költs önben s-adeffag dolgaiban mi képpen s- mtlhikfélnck 

keti'ijjékmeg-eskídmi 
A Tripartsi-
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A'Trfárm0m>noh:& 2.Timj3.3iZt rarrya, hogy a' Felperes rn?? 
fogyatkozván tellyeíféggel bizonfágiban, tíz Alperefnek tsak : 

fzintcn egyőnhitivcl kel raagát meg-mer.tesii. Mind az általai, ; 
ha történek, hogy a' két fél kőzul, kik kőzőt az addoífág vagy : 
kőiísoH adás voít-,rs Al-percs megtalálna halni/és oííyön véle-
kedésvolna fclolíe hogy abban az addoífágban feiefége gyér. 
niekenem tudnának femmit, azttartyák fofcan, hogy nem az 
Al-peEefnekkeiry.cn hitet adni, hanem aVJFel-perefnek;'mivel ' 
otudgya, meg-atták-é nem-éja* mivelnéki^d_offpkvoitakj_S. ; 
neroi-is annyira ke! it az Decrétcmazkhenm nézni, (: ki azoktól \ 
láttatik fzollani, a'kikkőzodegeloízor'azaáoíTágs-koitsőríő- \ 
zés volt, s-nem azoknak rnaradékjokroi; ) mint az Igaíiágraés ; 
a'lelki jfméret férelmenekel-.táv.oztatáiára. Efféle adoíiígpe- ] 
nig nagyob' blzonfágára, s- m eg i ím eréféré, kivált- képben ha az | 
Feí-peres'akar«a, a' kétfél egy máinak, magán vaíojiitet enged- | 
hetnekjs-haegy akaratból arr'airtennek, lém bofza tetei, feni I 
TŐrveny fértegetéfe egyik félnek fém lehet benne. Holot végjük 3 
ef&ünbe-, hogv a' költsön, az mint Deákul Muttmmnak ir.Ő-dgvuk, l 
ez két igibol, Meum, tuum?i\, mint ha mondaná, az enyim tiéd, j 
és nem' a' tiéd enyim. kíken»ís a' Terméfzetnek nem kitsin e. 1 
reje világoskodik, mely azt akarja, hogy az miénket kozőllyuk 1 
inkábhiáffal, hogyíea'mafébŐíkozőfullj'űnk. Dejaj'mirreía- 1 
totazmiidonk, s mitsoda fzokáítértunk!-Ki találtatik moft, a 1 
ki ad'gyon inkáb, hogy fem vegyen! Az Pógán)rok minket efféle 1 
koitsonŐzo Jo-tétéméyeifellynl haladnak, am-éra meg fzűnt 1 
már az kerefztyéni fzerctett; főidben álfák, ládákba rejtikiri- I 
káb a' pénzt, hogy fem" az fzukőkődo tápláláfára adnák. Az" kői- 1 
tsőn azért nem egyéb, hanem bizo'aycs. íiunmának olyképpen i 
valoadáfa,hogy azon fümonaadaffék viízafzám.fzerént,nem I 
fzcmelyfzerent.ugyminfkolti.Qo adott Tíz forintot,'nem a. J 

• ' -zonpéíi. I 
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,20apénzel, hanem máíTa! várjuk vi(zz.^CommoddWm oly feof. 
tsőnadás, mellyet ingyen adunk bizonyos ideig, a'végre hogy 
jdeig haftnát vévén,az után ugyan azont ízám s-fzeméiy fzeriot 
viízaadgyaj mint midőn egy napra lovatadunfcvalakinck Az 
^doííág pcnig mind ewre,s-mind egyébadáfra, vételre kőzőn-
fégefen terjed, midőnanakakármiképpen tartozunk,aski iié-
kunkyalamitadottvolt. A'régi.Romaiak, efféle adoílag s-koí-
tson dolgaiban, ahol világos bizonyfágne-m találtatott, iJlyen 
törvént törtek; Hogyha mind a' két fél egyenlők voltak,akar 
Jofágban-akárgonofiágban, tehát annak attsk hitelt, a'küölaz :••">>. " 
adorTágotkerefték, úgymint az Aiperefnek, és az fzerint tottek •». •' 
tőrvényt. Ha.penig egyenlők nern voltak, a'Jobbiknak attak 
hitelt, s azmáíikotel-maraíztották.GelJ-i*?.. e 2. Esiliyen-kép-
pen tsaka'Jofágra való tekintetből s-az vétek eilen valogyulo- 1 
Cégből minden huts-esk'uvés kivul mentették avagy maralz-
,'tották-eiőkei. 

X X I I I . Kérdjrs. 
ji%k-tetmdrhÁk kerefetibeH,t f&erént kellé egfonhket 

adni &z> Al-perefnek, mint egjéb adoffágokkan ? ' 
^NemaZ'fzerint, hanem többed magával, ugy annyira hogy 

:ha a* le-tett marha fofna fzerint nagy léjeod, ötvened magával.^ tt&í* 
JukiíTeb, kevcfcbbel, ke! esküdni:.Hlyen tőrvénye lon.a'.jGe- f 
cű famíliának Pofonban. 1612, efztendbben. It ezt értsük meg., ^*»/!WO 
hogy a' Le.tetmarhaaz,rneliyetnetnadnakugyahoz, a' kinél 
le-téfzik, hogyővélégyen, hanem hogy hivcn.gondgrát\i ei-
Jye; minek okáért nem fzabad azt.íemei tserélni, ílrn rí zga 
iufznára fordlttani, fem pedig tsak átalíyába magának al'rol 
haiznot tsinálni. Ztlhgnak pedig az mondatik, mei!y_t ar.nái,2^8M# 
fzqktök hadni bár orfágna kakáért, a'kito! valamit .kérünk, '*d- (J 
jiéjj,a'.miga'mivel tuxozűk r» "g.adhatty uk. Enck penharvv-; 
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hafznátyéízik gyakoriatoflaggal, hogy a' lelki ifméremek-is né 
levés fértődéfére vagyon. /. Tit. So. 

XXIV. Kérdés. ) 
Mitsoda külomfég vagyona' Tanú T&Ziinpígés Egy* J 

gyúl esküvő között; és honnét monda tt&tn&k \ 
• s-r* , Illyen, hogy tudni-illik, a'Bizoníag, azr, a'miről bizönfágof. 
J44UÁ te ízen nyüvánfággal tudgya, és igy vagy fzemével látót vagy f§. 

lével hallott dolgon eskufzik meg;. Mind azon által, azfzáras 
haíiomáfhak nemlehet annyira való hitele minta'fzemmeljj. 

í ?wm5"f t o t n a ^ &- Deák fzonak ereje fzcr.ént, Te ff is, Bizonyfag,- a' Te/ler, 
ÉáM-S* a ' b ' z o n ^ g tévéiről mondatik, mert bizonyfágottéizen, avagy 

bizonyíaga a'dolognakj, és igy a' Tanuk vaüáíir- is. Jíttejlaúones, 
Bizonyfágoknak mondgyuk inkáb, hogy feni Teftificatknesbw 
zonygatás avagy bizonyitáfoknakj hAivt\,Teftifcor, Bizonyitokp 
arraa'peres félre fzolgá! inkáb, a'ki' bizonyfágok által akarja' 
dolgát erőflltenL A' Deákoknál fok neve vagyő; Régentén, Su«-
ferííss mintegy Nyilvánfággatvaloknak, fervforgofcnak' hivat
tattak; mivel a' Kerefetck valofágárol forgottak fen. Moftan/ 
Namiftfittií', Neveztetctj meri midőn valaki dolgát akarja bi-' 
zonyittanii ottan mindgyárt elő í'zokta nevezni, a' kikkel bizo-; 
nyittaniakar. Avagy talám azéft-is nevezik ugy, hogy azelo 

A . ' ' " ' feámláits-meg-nevezett••dolgoknak valofágárol jönnek eio: 
§/0fifW4é*5£-A-'vél!e esküvő penig. mint egy történetből fz.erentséreveti 
ü ^ elő magár: Es a' Tanú Nagjobb s-feűyeb'vaie minden fogáfoknál, 

mivel fellyul halad.mindéellg:vetéfeket, ugy anyira, hogy ki ni' 
tudhartyák,hogy bizonyfágotne tegyen; KConjuratormis,meí-
leteskuvo, nem tud fém mit a' dologban, hanem el hivénazo 
PrmápniiSitigazán eskfini, azon •eskilfzifctsakj hogyazigazán 
cskut-meg: Mely esküvés igazlégyenéi' nem-é, azregyedul tsak 
azIftcntudgya.- Múíd'azonikal e-zíílyen véííe Esküvők hitiveí 

a' peres* 



Hatodikjafi$. \<$y 
a'peres meg-nyeri Kerefetit, avagy az ellenné valót el-rontya. 
Conjmnw,% Deákoktól,e 'kettőből, Cpn,.&Jurat alkottatott, 
mivel maflái egygySt eskufzik. Mind kettő, dejure admittendus, 
mint egy Törvény engedőiméből valóknak mondattatik,mivel 
mind a'mellette eskyvéftes-mind a'bizony fág téteke, Tor-
vény botsáttya őket , mint arra elégedendő fzemélyeket. Az. 
Szent Széken, Campargator, Egygyőt tifztitonak mondatik,mi- Q&f 
•yel PripeipaliSáv&l cdygyut tiíztitt és igazitt. 2. Stmft, 4. 

~''r • X X V . Kérdés. 
M'mefHo dolgokban kel az Egyút Esküvők nevét felérni \ 

E'n'égybenj I. Nemzetfégnekbizonyitáfában. II. Levelek-
neks-Ievéibéüefzkőzőknek dolgaiban. III. Határ járáfokban. 
IV. Főre való esküvésben, mert tudva kel-lenni, hogy igaz 
Nemeflekkel, ésa'Biro itiletis-hagyomáffa fzcruir, magához ", . 
hafottlo tifztefíegbéli ízeméiyekkeíl vitte végbe eskuvéícr. 2. '.'"" 
í'it.ís. Halót tudni kel, hogy az jofzágo'k Ik tatáfa, Határ járatok s-
Igazitáfok kulomben n£ lehetnek, hanemTorvénycs-képpca' 
.odahivoti fzomfíédok és határotok élőt. ó. Ma.ttb.4rt. 7j. 
%' . ' " X X V I . Kérdés. 

A ki már meg esküt valaki mellett, tőb [zeniéit azon egy 
dologban bitivel mentheté meg} 

Nem femmi-képpen, hanem egy ízemély azon egy kérefetbé, 
egyfzemély mellet esküdhetik meg tsák: mert egyébaránt fok 
illetlenfégek támadhatnának, mivel felefen találtatván lenni a* 
Gonofz tévők; egy, avagy kevés ízámu egyut esküvőkéi meg
mentenék magokat, g. Ttt.38. 

X X V I 1 . Kérdés. 
Áz> Egygyőt- Esküvők és "Tanuk eflen} valami ellenveti/ék &•-

vagy, a mint a tórvépykedo kcz,-nép fz,ukta monda* 
ni. Re/cctio, meg-hámás, fá-vítés, Ubtté ? 

' '""' . ';.--• S s 3Lehc? 
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ifg- ' á%j^úthi'rnc'~vrdí, 

Lehet igen-is, kivált- képpS két modő. Elfihbe, midőn Nttiíes: 
ember gyanánt véte tik-bé valaki, cs az uíánígazNemeíh'ekaem 
t&láhmk. Holct élne felejts, hogy az Nemes etYiber,aiind mellet-
tes-rnind ellene az parafztnak (zabádon eskufzik; dea'parafzt \ 
a'Nemes ellen, nem. 3. Tit.33, Máfodfzor, Ha íú th i r név béli 
fzemélyek találtatnak lenni, és a' Tanti- bizonyfág- tévéire nem ; 
clsgfége/ek. Minémo bimtetéfe légyen penigannaka-'kia'Ne- I 

| v meflet Nemteleneks-rúthir-ncv-beimek mondandgya.'láfd.?.. 
"Tit. 30. ésezaláfa következő 28.kérdéíh Es a' Magiftratus el*- \ 
lennek excipÍAlh.z.té,lá(3aláb 33, kér (lift 0,' Refg^ben, \ 

• XX.V ílL Kérded- " 1 
jf' rítt hit név mitsod&\ bin y féle; ás mtlljik för-nía 1 i s, *' kit & 1 

Törvény r&g&fz, t -v& U kire 5 s- melyik M a t c r i a 11 s, á' ki - j 
Törvény KivöLiz, emberek nyelvén torogl \ 

l tffJJtkAmM, A' Riít hírnév nem egyéb: iuaein a'nizrcflegesjohlrnéf-'' j 
\J j nekroinjáía'miat, minden bőcsüicKs dolgokra és hivatalokra' ' 
| valakinek eg-cfzi eletében való alkaímatlanfága; mellyet némi- j 
|- néniu'bizonyos dolgokba a' kőzőnfégc$7'érívé#Y avagy fz,okóft& I 
| gafüt 32 ol.'van mt hit-névbeü ízeinélyre. Melyet némelyekkét« 
| félének mondanak. Bgygyik-ít. Fcrmílis, Törvényből valónak, a' 

mely törvény utty.a fzerénr rag.nior valakire. M&(iht,Füfl:ii.vvgf. 
•M&teriMk, mely még Törvényből né.ment ki; jóllehet az dolog 

| éj-ásmére, avagy a'cselekedetnek ezkozire nézve, á'TorvéGy-
tol méltán allyannak mondattathatik. Avagy a'mintáz Egy
házi Torvényefek magyarázzák,' Törvényes Rúthir névneka' 

\ -mondatik, mely a* polgári Tőrvény fzerént, a'Biro fenténtiája 
I ••' '•' mor.dattatikolyannak. Ezkozos, avagy tselekedetrelva-

:; . " r-é-ig antartyák, midőn valakinek TiízteíTéges johire 
• • •„ ^ , : r'-fz tselekcdett miat, bőtsulletes emberek e'ot 

, '-'. ,.': 2<>?iikirÓ isiének tnÓAgyik,J#famtitf*c7i,k!- ;í.iat-:-
boV-uktefí 



1 f/aeodi^ %/£?• * ?J» 

I bŐtiuIetesTiíztvifeléfektől, Tanubizonyfág tételtől a'Hala* 
1 los'Kcrefetekbe, Törvényes vádláíbkto!, és kerefeífktőlj^Pagí 
ff rendre való meneteltől, és Tutorfágok vifeiéíetől ciltatnakés 

rekefztetnck-ki az emberek. Ebből penig, az rofz hírnévvel el
lenkező Jofzágostselekedetek által tiíztidhat ni- ki, a vagy a* Fe
jedelem kegyelniéflegeáltali Jóllehet mi kőztünk kiuoraben 
abból kiné menedik, hanE hüt által, a' mint majd következik. 
Jsfafjiíajurú Civilü, Törvényes Rút hir név az,-mellyet a' Biro MÉ^A-M 
végső SentSciája vét-valakire, kiváltképpen va\am\kozoü(ég£s ÍJij /%/Ji* 
nagy vétekért, és néha tsaka' roagánoíertis, ugy aaint^gyiIkóC **' 
íagért, Lopáíaérx, bofzfzú tételért; avagy midőn Törvényből ^ e W Í 
avagy végezésből mégyen-ki, hogy valaki affélét tselckedik, ' < 
tifzteífégeveízretlégyen; minta'kik iftentelen Ufbrátuznck, 
Űforára Uíörát vefznek, és a' kik h_ázafl"ig törésben találtat- p^yaM^ 

-»ak. Ebből ki fem tifztulhatni, mivel régen végzett Torvénye- ' \ 
ken, és a'Biro ki-mondott Sentenciájan-vagyon fóndáftatvas ^ 
hanem Fejedelmek vagy királyok, kiyáitképpg való kegyelmek \ 
által, kik a' Csáfzártol n£ függenek, menekedhetnek-ki belől- ] 
ié; mert egyébaráot egyedül tsaka' Csáfzár kcgycinicííégeál* \ 
taílehetnéhamcnedékjekés tiíitúláfok; mely. mind az által a' _ ^ \ 
mi Törvényünkbenízokatlannak láttatik lenni, x Az Egy-házi.""ctnoS- 4 
Tor.énycs Rút-hir-név hasonló éhez, mert a* ki a'világi kűl- 4 
lő izéké tifztefíege veztett,aztaz Egy. házi Sz: fzékfem tartya - J 
níztefíegbélieknek. Ebből penig avagy a'Pápa méítofága áltai M 
cifztulhatni-ki, avagy- az Egyházi Tőrvények fzerént való Tífz- M 
tulás és hut által, de azért né általyába tsakfzárazon, hanS oly- *f| 
kor midőn vagy vádlója nints6,avagy elégféges bizonyfágnints ' : | 
ellene, avagy még valami gyanufág maradót fen feiÉKe, Nem. is "̂  
kel mindékor, a' hitre, ha fzinte kériis reá botsátani, kiváltkép- _' 
gjén midőn nyilvárt való a' versk? ayagyyádlo|£is vagyon? kéíz (f^nKsA 

íé^ér' : 

'I 
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xso AzJ$thirm<vrol. 

•áé-v-én annak idein reá bizonyít tani a' vétket. Sylveft: far.z, vocf 
éutö Dt/amia & Purgatio. 

:; '•> X X I X . Kérdés. 
Ez, Rúthirnév iőzifi, melyiket alittyák,.bt)gy ember 

nekel-kelkffelmdgáfol vetuii 
Jóllehet a'Jmi Eleink? az Rút-hir-név dolgaiban o3y fzorqs 

"t-Őrvényel éltek, hogy azt alították, a'rut hírnevet minden vá-
*" Nógatás nélkül kinek kinek magáról fsak áltailyáb.a el-kelIeiTéfc 

zám.2-Tifc 36. Á vagy talárn> a' min t hihető, azt tsak, pro Faetija. 
fáma, az fzoba forgó, s-ne Törvény bőt költ Rut hírnévtől ér-, 
tették, iliyen ok5, hogy a'mit egy uttala 'Tőrvény által végbe 
ment dolognak'tutfák lenni, azt továbbá bo« fogatni, vétek-

'""nekalitottákj és éhez képefttsak azt tartották magáról el-ve-
téridőnek* 'melyet még a''Törvény reá nem ragafztotí. Mind 
azáltal a*'moftaniak kőzulnémellyck, azt tartyák magáról el-a-
dattdóriak,*'meíy a' Törvényből kőit-ki, esnem azt, a'ki felöl 
tsak fzo! vágyon: azt mondván,5 hogy, haezt-isel kellene, magá
ról adni, ki maradhatna- qaeg az Emberek kőzul, a' gonofz.em-
berekriyclveske'dcfétol? 'Mind'azon által noha ebben vagyon 
ugyan valami, de azért 'ezt, nem kellene tsak fzintén egy által-
lyába e' fzeiént érteni; mert igaz ugyan az, hogy iílyen képpea 
az alá való embereknekgazalkodo nyelvek miat, fenki fonóit 
Bem lehetne bátorfágós. Tellyeb 7. kérd. 6. Réfi, Holot nem hogy 
a' méltofágos áíiapatban lévők, de még a' Sz: élem emberek 
femohattyák magokat a'rágalmazó nyelvektől: hanS ezt vala
mi kúlpmbőztetélTel és magyarázatta] kel érteni, mintáz Egy-
háxiTorvényefck magyarázzák, Sjlvejier ftr. 2.Jnf&min.. Mp-

..Jtng. Mb.4.Jnftit.rfit.ig. Hogy tudniillik efFéiefzoba forgó rut 
lur névnek,-jo értelmes, bőtsutet-cs, méltofágos,. fzámosem-
túxol kel wcdetínck lenni? kik mind öreg elemedet állapattal 

. s-mincj 
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s"-mind méitosfággal, s-johirrc! nevel egyebek elot tőndofcőll* . i 
yenek,* 8-ne.oi valami imez amaz alá való nyel vvek mofoEm- ; 
berektől, vagygonofa akaróktól és irigyektől; kikbofzú Szék 
bo! moffák inkab nyelveket s-gyaláznak anáíbkat, hogy fem a* 1 
véteknek ki gyoaüáláfáravalo.igyékezetből; Kihez képeit effé- ' 
lékaeknydveskedéfdm-feminck ke] tartanuk; (6t meg- keiZa- ! 

bolázní s- buntetniú efféléket érette; Él ez okon az fzobanfor
gó rút hírnevet kel ej-adni magáról inkáb, hogyfé a'Törvény ; 
uttya fzerént teá tagadottat; mivel az mit raár'az Tőrvény meg > 
határozót, abba változás nem leh'étí'deenek még' Tőrvénnyel * 
végenenVfzakadvánmeg 'változhatik: A'mint'fellyéb ő.-RéJsí 7. 
kérd.ízgftmnAk máfodiknemétőlízol-ján,•-meg"mondottuk; ': 
melybe egyéb képpen elné'marafztyáfe hané rifztúláftvetnek*^^^^ 
reá. Esi llyé képpé az elfő mod fzerént találtatván valaki rút hir & • 
névbe, Tanu-bizonyfág tétele meg-vettetikVagy mind az által, < 
hogy mindgyárt élő avagy levélbeli elégedendő Tanúk által a- aJttíidíÁ 
zonijclyeri reá^bizonyodgyék^ mert hanem, Tanú bizoníág i^^gmÉ^, ' 
tétele helybe m-arad, ésazelle,ne fzollo fél, az'nyelv vzMi%oacf[Zj • 
méltán el-marad.'-JoUehet &' Polgári Tőrvény fzerént afféle E l^ ;**-^^ .] 
len-vetéfércnemKeilene"terhen maradni Andr. Fachm.l. p. C J <\ 
13: mivel azt nem boízúűzéíbőí, hanem fsak maga oltalmából 
tselckedi. Az'u tolta' tnoá fzerént való rút hírnévből penig _ 
tartozik mágat ki tifztirani;S-nern-is lehet az'menedéke, hogy 
őtet arról'oda nem-idézték; mert, holotő magajo akarattya, 
fzerént elegyittctté'abban niágát, maga.adót alkalimtoíTágot ,; 
r-áj S-ezüko0,a'kia*vefzédelröe£'ízéreti's-tudván el-nemke- . 
íuhTnem tsuda ha vefzedelemÖen forog, és nyaka ízakad. s | 

X X X . Kérdés. ' • — ''• I 
Miképpen kel tehát a rút hírnevet m&gÁroleL&dm't 

Sfekanazt tartyákj Míveíhogya' Fel-peres, diján marad el-' 
annaks-

< 

I 



/ € Í AzJ(út hir névről. 

ittak, a'kicíien fogáft tett vo!r; azon-képpen ennek- is a^ru* 
r nevet diafzerint való mentféggcl keiiene magáról ci adnú 
'Ilyet mindaz által kő vetnünk nem kei, holot i Dccretum 2, 
^enek, jé.TituluJfábjin vüigofün vagyon, hogy igazeléoh.hj 
Törvény napon) lev élbéli, avagy élo bizonyokkal Tanúját 

.óazNemeinek s-jo fiir ne\ bélinek bizonyicándgya; és illyctl 
képpen a' Tanú ellen fzollo a' Tanúnak diján marad el, mely £ 
Tann-é egyedül. Annakfelette ez immár ízoká-íbah-is ment,az 
mint Pofonba-is. 161 2. efztendőbé e* fzerént tőnek Torvényt. 
Az :Egy-házi Torvényefek pédiga' vélle esküvők ízámát, a' 
jo Bírónakjo tctczélere.-hadyák,a' mint tudniillik z rút hk 
névnek, avagy a' véteknek nagyob s-.kiffeb vplta érdemli: 2. & ^ 
iérd1. Es Sjlvefíér..f&y. 2. voc&bulo. purgttúo. 

• " ' " ' ' - X X X I . Kérdés. 
Még-istovábbá minémü dolgokat léjSen valaki TifteJ2--

fegevefítette-'i 
- -Ezekkel tudni illik; Hifibben Hamis hűtmia t 2. Tit 30. MífoL 1 

Jbr, Álnokul s- tsalárdui vifcltt Tutorfágaiiat. 1. T/t. 123. Har, j 
m4<̂ Sór, alattomban való ember öldöklés míat faffírn. Negyei. I 

Jfer- A' parátsolatok illetlen meg vetéfe miat. art'. 7S. Anni. ijfa 
Eótódfzbr, Tifztefíeg dolgában járd kerefctekbenj^/^'g/.jWí, 
jorisDecreti. Hatcdfzor • nemeflegkozttraío némely bizonyos 
Halálos ügyekben /. Tit. g.Hetedfer; Ha ki Tiízteflegevefztéfc 
aiátkőtt, és az ízermt. téfzen ofztán á'Biro tőrvént felőlié, 
mivel az immár a" kötés ereiből vagyon. <f. Maitbe: art. 17. NyoL 

'ezad/zor, vér-áfuítáfből /. Tit.39. Idetartozó tőbdol 
gokrol láfd. z. Tit. 36. és ide aíáb, p.Ré/sebm 
• 4 sS, kérdéft-* 

>•-..''•• ".-HETEDIK I 

„>>j.,V, 
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H E T É P I K R É S Z E 
való vailataírol; Máfok Kercfetiben való t^ollZ 

.bé-áJláfirol. tdbt ' i8 '^ 

A" Szemmcl-yalo'meg-DézeléfroJ. Oldalaílag úmtm ie„ 
villa. Colli.. 
stislsi At* 
teftatWi 
geffi*,, 

JL _Kcrd.es. 
f̂o lő& Váliátós s-Eűt íe.tételfiúp; miért kővethe&ik á 
Szemmel?!)uh nézeíés, éíOlddashgvdovaíkíás > 

Ázért> mert nagy rofcqnfágokjfagyo.n.egy.máíTal; kihezké-
pcft> a'mennyirelehetett clCpbben azokról fzoiván, immár kő
vetkező képpen, a' §zemrael való nézelcfrőí,s-OldaSaflag vaio 
vallatáfrol> annyival rövidebben ízolunk, mennyivel inkáb 
terméízetek amazokból ki-mutatodott, mivel czek-is, mint 
fzinténatnazok, Tanuk, Szomfzédok; s-határoíökált&iízoktak 
lenni. \\, Bvérdés. ̂  

Mitscdá @° Sg,emmel'PAlóíiteg.oéz>eUs \ 
A' Szemmel való meg néz élés nem egyéb, faanemaz hatal

mas foglalónak, azon cl foglalt Jpfzág urafágában fzem-látö 
roáftvaloki-mutatáfa,2,TíA^/. Avagy"még-is világofoans Az 
Szemmel yalo meg látás ez; íyíidon valamely hatalmas foglalót, 
király avagy PaUünus embere, s-valamely Captalan vagy Ca*. 
venth&Xx fzemely élőt, a Törvényes fzékből,"avagy Itilo mefter-
től adatott levélnek erejével, a" panafzlo féltől rendéit napon, 
azon el-foglalt Jofzág urafágában, azon panafzlo fél, ugyan a-
zonel-fog!altjofzágfzincn9 ízem látóméit meg mutattya; ésa-
zok-is megnézetik} és arról, azon el-foglalf jofzágnak oda hi-
yot fzomfzedi, határofű, s-azon Vármegye Tartománybéli ne. 
pieífi, Tanú-bizonyfágot téfznck. Szemmel való megnézclé£ 
"* •" T nckaz-

fc-"-
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I6"4 A'jÍemmel<valonétieíé/rhL 

nek azért mongyúk, mert tulaljdon fzenrúnk fényének voltad
képpen való fzcmléicfével kel az ollyantmeg-látnunk s-me» 
nézcgettSak. 

I I I . Kérdési 
Az,határofik,fzemfzedokí Í- 'Tartománjbéliekmi-

némbtk legyenek) 
A' Decrettmuak. erről irotr helyéről a' mennyire arányofz. 

hattyúk; fzomfzedok és határofok, mind Nemes, Nemtelcry 
férjfi s-afzony egy aránt lehetnek, tsak hegy azon Vármegyéd 
ben az el-foglalt jofzághoz, közel lakok, ésfzomfzcdok, s-ab-
ban-ísa'dologban tudoíbk legyenek. A' Tartománybéliefcnsfc 
f énig, NSmeffeknck kel lenni más Vár-megyébol valóknak, a-
val a' Vármegyével kiben a' hatalomefet hatarofokB-akj Mert ̂  
NemeíTek,bár más Vármegyébe lakok legyenek- is nagyob egy.-
efféget vife In ek egy máshoz, s-ahoz képeit tobbet-is tudnák ef-
féle dologhoz, hogy fem a' Nemtelenek. Annak felette hitekig 
tob vagyon, a' Nemcfnek, hogy fetn a' paraíztnak. 

IV- Kérdés. 
Midőn mar efféle fám ütomift való ki- mutatás, s-meg né-

zeles a' fbldfinén Végben megye?,r, a meg- látó Ta fiuk
nak bizony fág tételek heljfokaihé-vétetni ? 

Gyakrabban a' Törvényes fzéken, mintfzintén azkoz.val-' 
íaíbanj és néha azon el-foglalt poros jofzágfzinin-is, a' minty 
tudniillik, a'dolognak mi volta hozza magávai." Ciuto Trituks 

V. Kérdés. 
Miben küMimboz a kőz vgttatÁstol? 

Lcgh inkáb három dologban; Mfobhen, hogy a' ízemmel vá»-
lo nézélcs világosb s- hathatob a'kőz vailatáfnalj mivel ez fzem= 
látamái m-utat-tya ki az dolog valoíágátj de amaz nem: Mafed* 



Betsdií^ "Réfis. isj 
'fhor. Mert ha a'Fel-peres izemmel való meg- nézelés által az o 
"jgydcezétit meg- bizonyít tya, oem izakfégafiak utánna egygyíE" 
félnckis hitet;* vetni, haén mingyárt haladék nélkfil, vagy fe;eiv 
vagy fő vakságon való Tőrvént téfznek benne, és Igaz tételtis 
Ha penig a' Fel-peres dolgában meg fogyatkozik; ebbcn-ísa'«Vf$v.V? 
•fzeriat minta'kőz vallatásban az Al-peresnek kei hitet verni * 
HoUtelwfikís-fhogyzz Al-peresnek ez hit le tételben-való ha-
fonlatoflaga ísak femmí; mivel a'kőz vailatáíbafl a' Fel-peres 
femmit nem bizonyítván, az Al-peres mindenrrtUŐzés-néiköí 
<tsakátaiiyába meg menekedik: az mint fellyeb./^. kérdés.4.mod-
^üímegh tekintheted: hanem haa'harmadik módra akarnád 
.vinni, mely így vagyon^ Ha az AL-peres jobban bizonzita' Fel
peresnél, tehát néki kei esküdni, néma' Fel-perefnek; Harmad-
J&or; mcrt az ízemmel való meg nézelés majd jobhára tsak azoa 
' Vár megyében eCetc fogíaláfra fzolgáljaz kőz vallatás peniglxc* 
gyéb ingó marhákra és károkra, s-minden dolgoknak ki kerc* 
íéfére tcrjefzkedik.- es'egyéb yár-megyékenn-js fzéllyel jar. a.* 
jaint annak helyin ki tetézik z.Tit. 41 • 

VI. Kérdés. 
Min ttisydd, A ki a köz, n/nSAtafi, s- S&emmel'vgk 

meg nézeléfi meg-bahorittj/i? 
Áz ollyan tf Nagyhtalom terhén marad; ugy mind azonál-

,íal, ha ellenjég képpen, oly fzem-láíatnáft való móddal lenne a' 
háboritás, ki miá el nem járhatnának benne. /. fiad. trtj. Sőt 
3u Fegyveres ellenzéft tenne mint egy meg utáláfképpen a' 
Tőrvényekgylázattyára,nem tsak hatalmon maradna érette, 
hanem kereíetit-is el vefztené.(?.«íá^.- art.iő. jóllehet ez elot 
'j&áz foriaíai büntették tsak Ejufdem. 14-
' ' Az,eUtíhJhgbvxlov&lhújrol. ' S S * 

y i l , Kérdéés, 
• • - • - - — " - " " •:"" - " T v * Mim-



\S€ • Ázjldalajlagrv'alo yaűatafroL j 
Mitscdd aÁoldaláflag'valo vallatás? ?i 

Valamely'bizo'ntala'rf dologról, minek előtte'Biro cleibca 
kelne, Király avagy Palatínus Embere, és Cáptalan'avagy 'Cötu 
vcntbéli fzeniéíy clő't, Ncmcs,Nem£clc, Égyházi'és Világi Fér.' f 

fiaktol s«Áfzoriyoktoí. 1.6. gira: bkfág alst, vallató parancsolaté" ! 

etejcvel ,• tanúfágnak okáért való értekezés:és tudakozás; ki. ; 

ben az Egyházi ízémélycket lelkek ifméretirc, s-az világiakat" 
erős hitre kérdezik meg:' Holot ék,itvéddefi,edbei hogy a' vallató , 
ember,helyetfz'ok'ofmufatnikali'oliakó helyeketkulonkílőn } 
a' Tabuknak meg-ra'utaíía, a' niiní saafd meg fogjuk mondani/ • 
hanemha az élőt kkmutafta'volna okét. 

. VlIL'Kéfdcs.-
Miért níofidatik oídahskg vdonák'i 

Azttt, hogy minek utá'nna máf abból magának tanufágof ' 
vott; a' mellet, avagy' av'a'l mint egy"oldaliéit dolgához alkal- ; 
maztattya magát. A*:DeákokV'Collnter'aluc kettőből, Cmé$L& \ 

'. ím? alkottyák 5 mintha az'oldalával együtt mondanák* : 
IX.' Kérdés.' <! 

j'táivégreig.hiisiiou'} ' 
A végre, hogy ab bol ember, •minekelőtte do!gáhozkezd£ 

ne,értekezzéks-tanullyö.ti, és annak uránná bátorfágosbfoi- ] 
golodáfaleheflettdolgábari:" Avagy'azért hogy'as vallatás,ha- > 
azaíat a* Tanuk meg halnának? hakévántatnékV as Törvényes1 ; 
izéken, ereibe•maradgyönw ' • i 

X.- Kérdés. \ 
•^megholtTánukvíMfivdmiUpfenhiéhií 

ügy, hogy midőn a' Törvénytől" bizönyfágra botsáttatifc, és ; 
a' kőz valJatáfra ki indulnak, hogyha az elébbi vallatáfla'l is akar i 
élni, tehát tegyen tudötfíátít, hogy annak,'"ideiház elébbi válla- } 
táűal-isélni akar;.és ásókat" nevezze' mee-Is kik légyenek -, ész' 

—^ Hlm—'- r' Hifiim mm m **J-1ii111 , mm,„ •« M " l - ""~~— • ™*»—•—• •'i 

.valM" : 



tíeted'thJRefie. '*é>l 
iallarás idein, hogy azok meg holtak, bizonyitsa-mcg. Emhl 
iknfahió. 

XI. Kérdés. 
íMég-is az. élő Tanul felől mitsodt ittlétben kel lennünk; Es £ 

Torvényesfzéken azon vallatás fsak magán elégfégefe ? 
, Nem elégféges, hanem fzukfég'minden aíFéle élő Tanukat 

i'Biro eleiben vinni íés'ízemélyfzériüt okét előbbi valláíbk-
nak elő fzl'mláláfaracIŐ-állatni', ibidem. oka ez, mert nem fza-
fead tsak ollyáValIatáÜraV íénkir'e Törvényt tenni bizonyos jelé-
fcgeknélkűl,5 és a' ían'ükaak-is'fzeméiy fzerínt való jclenlcv 
£ck-n'élkul«" . . . . . , , . 

XII. Kérdési 
A Vallatás dolgában miért mondatik & Deákoktól Expo-

VíZxtfnekinkáb hogy fim Fel perefnehl 
t Azért mert a'r Vaílatáial nem tsak a' Fel- peres éí, hanem &z" 

ÁlpercCis>'midőhrefzébe véfzihogy a! Felperes mozdítani akar. 
valamit ellene, és ez okő"mi'?el nékiis'a'Biro elot igyekezetit e-
lő kei.fzámlálnl,.iiiéndőb Expsttenfntk mondani, mivel a' valla
tó patahtsölatba'nn-is annak írják: Itttudmdkel; hogy néha azon, - si"<.* r % 
Tanukat kikét a* Fcü^wtttí ifc^-^rftaí'&tbft volt, az Al-peref is 
még'fzbkía kéirdeztetnisés ha kSlőmbfég találtatik valameliyik 
válláfábariiaz'-óllyant'nettvvéfzikbé egygyik mellett is§ mert 
mivel két-képpenvalíotjnem' méltó'nékihit'eltadnijMinthogy &jLy» ' 
az ollyan'álh'atátla'n vá! ló, hafonlo 'a2 fz'él ellen ide s-tova hajla-
dozo jNádhb'Zi mciy niidőna' fz'éltőlidc tova iögattatik^egy- *| 
helyben fohult igyenéféti meg nem it-

~- -• tXllh Kcfdés>r 

Á'Tanukéi'min kel'kérdeni? ' 
-Ivímdenre, valamiíe"a" vallató fél akarja kérdeztetni Jegy2éft 

álváaa' Kkály vagy Palatínus emberének s-Cáptalan vagyCon-^* v Ts! vcntbfli *7* V 



Víifig Azjoldalaflag való rvalUta/roL 

r 

ventbélifzemclycknckrendfzennt, «»inde,n kérdezendő doF 
gokrol. 

,N s -XV. .Kérdés. 
Kellé arra ahol vall* ffkttak bi&myos heljet rendelni, és a kiv&U 

valófzeméljek felőlV vallatás dolgába minémü itt
létben kel-lennünk ? 

Bizonyos helyet arra rendelni nem fzíikfég, mcíta'Biro 
minden Tanút kűlőn kolon el© parancsol állatni; azokáért há-
zoknál kelőkei taeg találni, vagy ha oly alkalmatoíTággaloly 
helyenfzcmcíyfzcrint reátalál, otkcl meg esfcattetni,tsaklé. 
gyen azon Vár-megyében, mely a'parantsolatbán meg vagyoa 
nevezve; zRelatori&ban-is meg nevezze* jneliyik Vár-megyébcíj 
vagyoaa íiély, á&olreátalált; mer,t,ha meg nitmlncvcgi, nem4 
meg. Holot efzt is tudnunk kel, hogy jóllehet a' Tanuknak, azorl 
feág.Torvcnyeize|,in,t,azori hely.bolval.íokpak kclj£nnick,mi-
velugyana?-is»a'aiin,írncgfz.okták nevezni s-fel irni, azt hoz-
zá magával; M'nd azon által, ihol az IgaCög ezek által ki nem 
jtudodhatiks illedőnek alktyáfcnémell,y.ek,a' kivul valók vállad-

gqft&mi tis, az IgaíTág ki nyilatkpzáfára b.é ve,n.ai, ha egyébéri nem-is, £ 
Birák Tanufágáért. ^§^»4^-^^-m»m£»^- ' '• 

| ' XVI. Kéxdés. 
I Lebeté valami mentségek azoknak, kik valtam 
| í f f i*t *;*•"'' nem akarnának? 
I « y»Y **•'• -Nem lehet, .hanemha igen nyilván vaio okokból; fot az ollya-

t ísokraa'Birojiő.girabirrágotvétt, meUyetok-vefction meg-ís 
vefznck; mivel az Igaflagaakmeg-valláfátáltallyiba senki, fenkj 
fefzére el aem kerülheti, menazigaffág kőz mindenekkel!;és 
ha ez illyeneknek femmi Javok nem volna, kiboía' birfágroj 
elégtétek vehetnének, meg kel őket fogni és tcftckbfi kelbun* 
tetés alá vetni. art. 8í.mm / / # . a' mint ez aiáb lévő kérdéíben-

**- ' j ű s m e g l e h a t o d . ' " • , > • • • • • • •• 3£YiI§ 



fcfetedtk\ T^efy. IS§ 

I XVíi. Kérdés. 
<} H/t ugjm nem aiarmk vaffájl unni, ki áltál, és mi- képfen 
f kel A Birfágotra'ftokmegvenni? 
I Azon Vár-megyének, melyben afféle engedetlen akar Nev 
\ éics-akar nemfelen lakikj lípánnya, vagy Vice lfpánnya-4s fzoi-
% g'a birái áíral, vagy ha bizonyos lakó helye nem léjend, valahol 
> Találtatik Y-h-megyéreirotparancsolatnakeréjéveljha fzinte 
t azt tsak a' ízolga birora titulálták volna-is, hogy ha káptalan vagy 

Gonvent ReUtoriaj/tbol, vagytsaka'fzo!gabironak,kielŐtmeg. 
kellet volna esküdni bizonyfág téteji.ből, meg bizonyodik 
hogy üveg tiem skare vallani,- mingyárt engedelem nélkül meg 

| vehetik, s-meg,is büntethetik minden idézetés Torvényfo-
j iyáfa nélkül 2. Tét. sí. &eiutoart. Sí. Anniis 63. Mind azért hogy 
l mivel o nem akart meg eskudnimaga tettemagát idéztettetté, 
1 tííin't fzifttc az fent enciának ellSzéfében az Ellenző fél: s-miué' 
I partig azértis, rrtert a* parantsolatban azt irják,hogy afféle bir-
j fágotegyátrallyába mingyárt meg kel venijholot a'byroillyen' 
i léppen parantsoi Siet m fiántum ex fideü RehtioneT.etl.ért. 
| Melynek foma fzerint való magyarázattyaez.- végére menvén, 
f hogy az exponens a' Tanú bizoíiyfág tételre parátsolattal idézte 
P s-hitta oke t, és nem akartak valláft teái.; Tehát az o'rfzág végze-
I'.. ftóeriríty a'Tizejg4»atjira birfágot, kulőn kfiiőn mindeniken 
f engedelem nékul, minden illendő alkaímatoffággal, mfctd-
| gyárt aleg vegyétek, és abból az exponensnek eleget tegyetek az 
i orízág régi ditsiretes ízokála és rend tártáía fzerint Stjlus. Jollc 
» tiet 10. Réfzneki/.kérdefébe&kxilQmhen vagyon; tsak hogy kulőm-
ff beződolpgbanj Mert az 1563 cfztendőbcii, Zz.Articuíttsizoti 

Berágnak meg vétek felől i'gy fzoll, {-.flatm eidefelío) raingyáxt 
azon helyen. Azon kivíii ekképpen vőtték már fzokáíba-is tío* 
terved cízedbe, hogy némely emberek c' tízen-hat gira birfá-

got aSít-
I, 



i/j o 'Ázjldtdaflag vak nsalfaeajroí 

o-ot a!att;ok lévő Jobbágyokról cvelakarják cl vetni, hogy a" pa, | 
rafztot dija felet, mely tsák, 40. forintot téfzcn/nS birfágolhát, '* 
ni: Kiről igy kel goadolkodnod, hogy más a" kozőnféges tőr, • 
vény, s-más megint, a' mely kivált képpeti nevesei1 fzerinr min, •; 
deneketkőteiezs ezokonakar-mi dolgokban, mintfgiméneb. j 
benn-is, midőn nevezet f2erint mindenekre'terjedő Törvény ] 
adatik, ahozkel megunkat tartanunk^ mivelanruk.isa'ki elfő- ' 
benillycn tőrvényt adott,tlméies-áfearattyaot járt: kiváltkép. ; 
©en ha'azt fzokáffá is yotték az emberek,_s-az parantsolatokfo-
iyáfában^sugy taiáitatik^Mol penig^femroj' efféle-nevezett 
fzennjt^ajó..TŐrvény njnt^en, a' kpzpnféges tőrvényhez kel 
tartanunk magunkat Annak okáért ep dologban a' parasztok-
nak, hogy ha Tanú bizonfágot nem akarnak senni, íemnú fo, 
gáflal mentségek mm lehett; E'bkíág felől penigeztfefele, 
Ijts-eJj hogy ennek az* Exponen? s-a* Biro kőzot egyenlő képpé 
••• ••-•"•X : ' ; " ^ " ' 5 C F | | r K é r d é s / ' ' ' ''-'(kelofisoini 

Miért mondods a' Var megyére, ét a %on Vármegyéből ki* 
•""'•' "'"' ;"'í " " adott'Ifvslehkeiíl ''"'''' - ' '"'' ''"' 

Azért, mert az Vice Ifpánok magbktolíemmi exetuúotv&n. 
tehetnek,hogy ha a' Törvényes fzékbőla' Vár-megye levele-
vei nem botsattatnak-ki: mertha'azon kivSl tsclekednek, fő 1 

Pmeudét* váltságonmaradnak;, és a' kárt-is megkel.üz£jfcniek..<?. Ulad. art 

0m^v ji&ingcCdoroLa&az,; Mások kerefe'tiben Váló bé áiiáfroh 
X I X Kérdés. 

Jt mi okon h'h& Ingeífionak következni ? 
Mivel fokán, a' vegfő Sentenciának előtte máfok kere'fetttl 

: fzokták magokat elegyíteni, ez okon ill.cn do it az IngeJJion&k elo 
fordulni* egyéb Törvénybeli maradtságok eiőt, kiket Tor* 

'''r&ybeii orvoffágok által ízokunakfei állpnijEbben-ispenig 
*H " """ " • " a'Nem-

http://ill.cn


fíetedtk%(fz$, • Uj. 
% Nemzetségnek bizonyitáfa .ízimpn agy kívántatik, miat •&*. 

''mazokban. EmberibÍ2oayrágh/mInda20iiiliaÍfe|lyebío4:cfz-i 

tendŐüsiAemverettetik bé. i.Tit.4.7. 
XX. Kérdés. ; 

^& Ingeífío, MífskKere(itibenválob£állÁ$i mi~ ' 
slűdá-yés h«mnátmond&tt&tik\ 

Nem egyéb, hanem minekelőtte vegfő Tőrvényt mondani. 
iiak, harmad s-néha negyed felőli-is,'.más .embet kerefetiben 
'maga-.eiegyitéfc 5-bé-álláíáj meg.bizonyítván elfőbben nem-
zetfegét,s-azFci-perefnck-isaddégvalo kőltfégét megfordít
ván-.Mind Magyarul Deákul a'beváltairól mondatik,''mivel az m 
„által fzokott máfok kerefetiben akar-ki bé-állani és belé ele-
* '•' ; : ' ' X X L ' K é r d é s " . ' .(gyedni. 

Ax> Ingercoín&kmU kdmivelm,minemoMmis Ke-
refitíbe ,elegjtiimág&Ú 

E' hárő dolgot: Elfhbbm;a'fél-petcs.hezyalo.rokpnfágát h A-
íyafiáfágát meg kel bizonyítani levélbeli bizonyfágokkal, /. Ttu 

akárki nevére koir, mindé féle levelekkel, még Proká. jj 
tor levéllé l-is,ha hatvan efztendo clot kőit, Encbi.fol.39 .-meg \ 
fogyatkozván pénig levélbeli bizonyfágiba, emberi Tanukkal- li 

• is bizonyíthat. 60. efztendeig. de nem fdlytb.r.Tit.47-$2>&.2. j 
Tilió, Okaez; mert efféle maga .belé' elegyítéfíel Pcl-perc.ffc / a rJ 
tettemagat; A' Fcl-perefnekp_enig kéfzen kel lenni minden- J{cm w | 
kor..?. Tii. 84..M&fodfíon A'nemzet féget ágról,ágra rendel, ls-gf^&mf*á 
véíleiavagy Emberi Tanukkal, a' mint fellycb mondám, kel t+jtnA, ' 
meg-bizonyitani: Példának okáért.: Hogy ha az Feiféges 
Máttyás Csáfzár Nemzetfégét,.harmadik Fridérik Csáízár-
rakeilene fel-vinni, tehát incn aloí kezdvén az alfó ágon, iliyen 
képpen kellene vifzamenőiegkérdened: EaFelfége Máttyás 
.füüáxki&zi erspwtfelelem*hogy a'/£j(^/'oeinlekezet§ ' 
" " '.""" " " U ' " "" Muin^ ' . 
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r%'& zyimdföl^erefétiben va/oÍe~aí/s/re£° 

Maximilián Csáfzáréj Es ifmét a' Maf^tk'-Jga^ ^tbn míCoíi^: 
Maximilián ki fia volt * Néhai- bodög:-emiékézei5-Fcr.dmá-ridc. 
Tehát Ferdinánd az Eotődik Károllyal t i fiavolr ?Az- Fdfege$-
Philcp Spanyol Kiráíy-é, KihezképeítSpsíiyoI országi iofarif-
nak hivattátor. Hát Fíícp király ki fiai EííŐ Masimilián-é. As-
Elfő Maximilián kié volt ? azt ke! fc-Selni hcgy.az harmadik Eri. • 
.áerik Csáfzár-é:a.'kinéi a' Magyar fz€ni-Korona-hufz"'cfztcirdeig: 
áílor.-Es ezek mind őrön-is# nem továb, hanem-csak/ Kői; cfz-
tendeigéitek, olyfebcfíenfolyté'világi clett* ftógy-aztfemmi-
Felféges-világi-mékofág .meg nem-kéfedelmezbeti. Es illyen-
képpen o Fcífége.őtődikizen vagyona harmadik Fridérik' 
Csáfzáttol fogva,-mivel Fridérik, mint' ezeknek* Gyökere eV--
Toríoke, oem -tudatik- fzámba. • Jollehet'ő Fellege az- Fellege 
Auítrlaíkázboisal^fredete fzerérrt, az Babípu-rgi Hirceegek--
rc, onnat a'Romai Aniciufokra, -s-azokroi a' Trójai 'iEneáfrg-
víhetnéfel N.emzetfégétt:a'- mmt>ezt-Jllras«CfJí rordinú'Chn• 
Valik, & Romai Aniciufok Ncajzetfcgenek ki-terjctt'ágárci-irti 
cIfő.-konyyébe.fci jegyzetté* Min-ek okáért o Felfégét méltán' 
mondhatnók Áuftriai Habfpurgi Máítyáfnak, és Romai Anid--
US, s-Trojai- iEnéásmaFadékjánsk'., ugyan azont 'mondhattyúk: 

A' Felféges Albert Belgiumi Fejedelem felől, kivel ő Felfégc egy-" 
Teft- vét: é$£mfeáikFerdinánd-Magyar- Király felöl, ki őfe'lfé--
gével atyafigjermekí'mivel Ferdíaandy Károlufnak1 az 'Áuftriai;" 

,-Herczegnek fiaj Kárólúsp,edig.ama nagy.emlckeze'ruelso Fer--
dlnad Csáfeár fi/a voitt. Öt* bodog-.Nem'zetfég.! ki rriár fok 100 •' 
efaréndokalatfényeskedeJ, és Hy.fur-un ki terjetí tínokáks ma--
radékok Agaival- vagy. ék'efí tetve 'ugy'hógy>fejakt iie:-tsudály*;-
fea a' te kegyíflgede'rr és -lgajfá^én,f^inú • viiág>:Vég?g!en meg. • 
fogfztnar-adni;melyetíelj'Sfsttseá-a^nsgyJ'hátái-tóulften, kinek^ 
&eat,akarAttyábol ekkédigínevekcditéiy és' ennék •'-•utánna-ií < 

ffiövs&cd-t 



I fíeteAik^fze. ••*T3 

ncv^kedhetel. De már fordulíyunk az el kezdet dologra., 
£grébdQÍgokbaK-isezfzerintfcel jár.-.i, f«*k hogyhaa'nern-

.zcrfég rendi, valamely ágon meg izakád, én tokába az dfo gyű* 
kereigf mely fzámba nem vétetik), fel nem mehett, ottanaval^tyíÖL 
a'fogfatko.zzáöaletStlennéléízcn,!Csn-!Cgnem,ái. Harmad/m 
•Valamit ad.d.éga"-Fcl-percs. arra kőltot,ioicJki ifmcretfi embe-
.rekintézéfefzcr.éat, tartoziknekis az oréízeízcrént, m.Idgyárr 
azon"hellyen-lc tenni, .mert egyéb arám nem viízen femmie 
•végbe r. Ttt. 4-7- GemálogianA a' Deákok ez kétfzobol, Genus? éúfy^^ 
Sermo, avagy -inkáb rath mondgyák: az az, Nemzerfégrol való *J 
beízédaek, vagy fzám-adáfnakj mivel az ingerenfatk fzámáu. 
kel a'Fcl-pereshez való Veríégetés Atya fiufágát cgyb.e-hozni, h 

Js meg btzonyittani..mer* haazt.nem.mji véli,azj-xgeffisholü-
ŝeked, és a" peres Joízágtoi-is, el-effk. 

XXII . ;Kcr<lcs« 
Eíknhe& íslprefn&k-muhlmivehil 

Okodon vijeílye^magát, hogy az Jngerenfl gondölatlanul 
\NemzetíégéboS Negyed izig'ki nS tagadgyaj^mertvér-árúlová 
lene,és rút hirnévbemaradván, s-joízágáról-is el efvé, mindfep.e 
a' meg-tagadott Attya-üára fzáilana. /. Tst. •$?. Negyed izén fcl-
lyelhamegtagadgya, azért nem marad femminj mivel az há* 
aafíagtilalma-.is negyed izig való Atya-fiak közt forog, /. Tiu ' 
107. Hlyen Tor vény Ion Czirjaki Moyfes ltilo Mefter Vrá dol~ 
gában, MartzoltojMikioselIc.n.Poforiban. 1612, efiztejadoben. 

XXIII . Kérdés. 
MitsodűMlgokb&n eugenetika máfok kerefetiben v&lo elegyedés? 
•Tsak fzinte a'Jofzagok orokosálapattyárolvaio dolgokba 

Szalagos s-hatalorhal foglalt jofzágokrol valókban nS.2. TaJ^. 
t8reÁ-emIekez,zéi"t hogy az ingó marhákról valókban-is meg en 
jettstikrOiidőiimeg tudódik, hogy a'féle Inge xa&aák mifo-

"'•''• U.% fokat-is 
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m Mafil^eréfiúhen Valőhé-állafroL 

íbkat-is illetnek. Ázó képpShakí Királyi Igafföggal elcgyitibé-
stiagát, a'fzerint kel járni benne, a min'ta'Torvéhy" ffiutanya, és 
ha noinda'Eel-peres s-mlnd az'ÁI-pefres el íalái efni rnclolle, ot. 
fan a" királyi"Igaffágnák léfzcri helye, és a' kinél; király: Igaf.-
fággal adták, annak kili a' Tőrvény. /. Tit.'3s>' 

X X I V . Kérdés, 
Tartoziké, a& Alperei, a£ Ingerens eÜen', A' Felperes kivU 

leveleit $ -levéli/éli ígd/fágifeíő adni? 
• Nem tartozik;íőt haa'F'el-perefíél'meg eggyeztiétik, a' Senö* 
í'cneiánakkimondáfa elot, fzabadfágában'vagyon, akármint 
eííehzea' belé állót fcl;: S-ncm-isrriehef továb a' kerefetbcna 
b^léáliot fzemély,hale hággya'dolgát'az Fel-pcresV mert fel
fordulván a'fondatócntom, fel kei ford ülni az épületnek-is: Ha; 

penigleha' Sententiaútán léízcn &z'eggyezés,tehát ő-is cljár-
hat'kercfetiben. 2. Tit. 8s-, 
<•**. r v ^ * **** *** í^* <^* f̂** *** í^* <^* Í ^ * **** f̂ * <̂ u> f V f\> *̂ w 4rV» <%» Í*W í^u cs* , 

N T O L C Z A D I K RÉSZE 
tioRc> Nova 
juditio, Pro. 
nuratoi. re . 
vocationt, 

§^>. : W1' : 

A5 kérdőre-véreiről, avagy az El-intéíroll-
Uj ítiletrol. Prókátor meg-HiváfroI.'-
Kérdőre vott dolgok hátra vetéfcrőJL' 

1 Kérdés. 
£* törvény héli otvbffagok, mi okon koveih&tick *'Kerefi} 

• tekbizottyitáfa utáni' 
Miveía* Bizonyfágök'ürán,-a'Percfekftekku!orob kiliomb1 

Törvényeks-Sentenciájokfízokot'kővétkczhi,és ahoz képeft 
az erotlcmb fél, kénfzeritfetik a'kerefct mellől ellefnijezokoir 
a baonygatiíök után, c* Törvényes ©rvoffágok igen hclycfctf 

úoáuh 

l',.S»*llJ 



.tíetediJ^'RlJzs.' iy^ 

fordulnak elő. Es rövidségnek" ©káért a' Rejícu-tis azokhoz \ 
akarjúfrraga&tani ; , , 1 

.11. Kérdés. , &H*c4-tfflMUte? > 
: Jt Kérdőre vételmitsodat , 

Az Ket efetnek nyilyábbaris-ért'elmeíben valomeg hányc-
gotáíáért s-rofíáiáíaérr, azalfóSzékrola fclfő Székre, Király '•>"-. •. } 

t udvarába, az el marat fél által való bomiletcsel-intéfe; és a5 Bi- ; 1 
| jónak hiteleién kőit El-borsáto'levelével,. Törvényes el bo- • -
i túií{&-uvUd.dri.7o.&é:mátth.árt.f4&s3'it,3f.ÁzmmiTévC' . ''f 
í jgn-is. fzokrák" volt rooildani; 41 AtMpi mélíafípsh' s-értel-júmzlivi \ 
\ fecíb Bírák eleiSen' kel i€vfctztcnt_ aüdon, t'üdni-illik, az Alfo*"'*"f"°* ^ 

f2ek'en'avagySe^,r7aíritine^'"a!doígbí, a#gf ha meg itilfék is,"°-'«<y !£!i- ' 
értdaieíb megviígáiáfáér'í fefíyeb való' Bírák'eleibe tartoztak'"' 
bocsátani:'' Az mint CJ§ ~Ó'oltb'eIidf\ Aíiáríák Király-kepe,'Ate- : 
nálbá'az'/íy«?/'4Í,/ták'eJeib'e,Ykik'a' derék ügyekben,' ugy* mint \ 
gvilköflag) gyújtogatás, etetés, s'-egyébehez Káfarilo dolgok-
bantoEtek'TŐr'vényY,) bb'tsáfö'tíádűígát'anakaz'Afzfzónynak 
kjV fáidét fiával'e'g'yút méreggel oigeyolr meg";'mivel'ezek-is 
as elfő árátqlválo fiát'iöég'őitékVala;' A' dolgot az Ámfíighik. 
megértvén, azt 'ParaürfsolákV hogy' mind "a' vádló, s-mindaz 
Á'fzfzbny, fzáz' eztendo múlva junriénékeio,'s-ákkor'Tové-
íiyek lenne. Es illyeri- képpea: az"'A"fzfzonynak> feni az'éteto mé-
íegáltal vaio'gyilk'oflágárolneni'adáiiak'merífséget, mivel az ^ 
Törvény nem engétté; fern'azön v'étékért.ncm büntettél: meg _ v ,-: 
mini hogy kegyelemre méltónak alították. "tíill'líbfhXif. 7. &• f ^ 
nitiler Maxim:, lib. S. C, /. déSmyrmg muiiere. Az' Jrecpagkák. kik ' 1 
voltaháfc, s'-miképperi törtek térvényt, láfd'alábÍÍS. • Mrd, 10. R, , 
Innélfzoroítíáüapatraltoa.Mí^lAndrás Király Törvénytj i 
midőn Bancbannák', kiá'királynéÁfzfzbnt azért ő l t e v a U m e g , ^ 4 ) j í - ^ ^ 
iogyaYelefégéaa2©íscvclaofgak'Oítstc£ett¥ala,meg-ér''tyéö *, 

»' dolog | 

>A^.u4,'.».^& **,*,* 



:siy«£ <tA* ̂ erdőre <vete!thl 

a! do'!og valofágat, tsak magán átailyábaada, menedéket. j w , ^ 
/; .̂7 .*/«.-. i MéitonakitilctSíítcmásdolgoí-isa'Birákpeidáiara 
eío hóv6ii<?aj>..0ttint legyenek .-figyelmetefck azelőtrok. for̂ e 
dolgokra,, kiváltképpen a'kérdőre vottdplgokb-á, mivel azért 
bocsáttatnak kérdőre, hogy heiyefleb s-fotoíTab vi%áláflairr>£. 

^áítaűjmak meg: A'na&y Sándor.Attya Philep Király, mído«. 
egy nsaünému ember dolgának meg-láráfábán Isiinry^dozni 
láttatnék, és ez azt ali|?án3 hogy.a'.mit ma|a oltlarnapan mondí 
vaía, azt a' király nem venné -ízébe; végre a* király oseg'Sentea-
eiázá; fel kiáita ama?,_és kérdőre kezdvén dolgát kérni, Phiiep 
király megharagvékjki ek-ifee vinnéd, ugy mond? ottanamaz,' 
magad eleibe, őjo király, midőn M-fer-k&nvén, mentfégernte 
reáfoizhaigatai. fiudattsni fande^.hziőío dolgot ir J'aSerim^ 
Ma*$Cf!>y afzfzonyrol lik 6. Ctp.s. 

Dehogya'dologra térjünk, lt vedd ejBSt.l. hogy afféle kér
dőre vétel, Magyar orízágbarilevp minden Vár-megyék Tör
vényes fzékiről ízokott lenni, és a" tob magyar korona alat létfS 
helyekrol-is,úgymint, Dalmát, Horvát, Tót,_s-Érclély^otízágJ 
bol-isi. Ti f-s- mivé! a'ízéit Koronára nézve Magyar orízág a'fo,' 
a* többi utánna vaiofragaíztékok és adalékok 11. hogy a' király 
Udvarábol-is avagy a' Tábláról fzokot lenni kérdőre vétel, azé 
helyen, minden El-botsaro ievci-nélkul; fzoval mondván meg 
a"dolgotaz Itilő meíter,az király Helytartója élőt, ésvifzont 
érinat iráíba vételre viíza vivén magával. 

J ;; . •- ILI. Kérdés. 
,,,-- ' , " iffeleEl.botsholeveleketmihrkelki'venm) 

Mingyárt Az Senrecmá után való Törvényes ..izéken, haa^ 
kalmatoffágh adatik benne; ha penig akkor a* ki vételben moá 
nem lehet, az után való máfodik Törvényes fzéken ki tartozik 
ycnnijésa'Biíotoladott napraa'Király udvarába vinni: Mert 



Nyaie^ad'^ fyjfo i'jf 
jjraszr d-vefztegli, el efik mellőle, s=az elé bbi Törvény1 h c l y b c J J ^ ^ ^ x 
snarad^án, AZ Harmadik Czékai, azonkimoadot Torvény üx-a. */****• 
jénr, a' nyertes felnek ftntencia levelet tartoznak adni rollá,*Y'$^**t ; 
IgiZdí-ís fzblgaltatrii: Vgy mindazon által, ha magán mutt el & 3e.nfyk>Uif&: 
kérdő fe'íerij s-nem a' Notáriufon avagy a' Birákon. /. Tu. ss- éf h* *&tuÁ:\ 
itihj-z.kérdéshenl ^ 

AToígáríTőívéhyeícknéípcnigjTizoapalatrzabadervifii:' v ' í r ;* ':\ 
kihez képeft ők azokat,diesfatális % ánnm fittdis, &teim»sf*tale' fJ^MjI&i ' 
f?o;Iáira,el:vitelrerendéíOzabiJnapoktta^ldoknekVeferenr jr^^.^. '; 
do'ínekKívezik. k-iken mindaz El 'intéfre, mind ki-vételre, s-- " ' T * * ^ \ 
fni-Td végerc fzéfre; ízábadságofe vagyon Vázért nevezik ill" f 
yen >éppcri,högy-azraz"időt,napot,efztendőta'Bi:toízo.ktaki - \ 
rcödsni, sieg'-határozni, és'elmekbe adói, hogy azokat által ne \\ \ 
hagiá b, "agy ha által hágják, fitttnÉmalúitt, károkra yaío dolgot;, J 
a'fcérdes mellől'való eleféíthozzák magokra, 'ttiiveíá'tnel? el- ' | 
i'rett-dolGgWaiarel-nemigazittatik, az tsak .beié-hagyott ,*4 ,," 
dolognak rattatik. Es iHyeti móddal ízoktak lenni. A* kérdőre 
vévo.itk egyeíztendoadatik dófgáhakvégbe vitélire, éh ha va» • 
hmiméltoi^flljv$€ogy&tkmás,4$ akadályriifat.veget,»««'• - ...^ 
értheti; ha tsáiél:gyíoapiiéfeén*kaí-áisadá-ry'̂ sfpgyatkozásj'vii.'. -,-. ' 
front a' Törvénytől egéiz'eíztendo adatik néki, és ha oíziína°!'•: • 
jnáíodík--(ztertdón végéreneiH iizi, akar légyérim'él'ro'-űíeiítv 
íegear.arr.e, tovább''néki'a' Törvény Időtnfir.'á'if, teflíffl i* 
ke1 dőre vétel bele hagyöt léfzen,-ésa* dolog igaz térdfrbo-
tfátratik, b'ogy/a^ perlekedéfek'halhatatlanok' se Jegyének. 
Mind azon áltál a' Tábori Ti Ízt igsífágábo!, *i.m^z kőz czik-
k<ieríipbőf-is {Si.JttfiÁ Cauft) ha.sz dppeffdmkévlnya, éppen 
fel á'Jsíiya annyi -időre, a' mennyire akadáífának igaz mentié-' ' • 
gér bizw-jy.[.hártya; Is ilíyen-képpen, hogy ha az akadáí1ya;az ; 
"tíitbdiii:giizeízcendőr9l'Valo4éfzen,egérz-cfzfíndGf adnak- • 

I¥Ctó» 
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. I *> . ' 

,i -fj f IsA' ̂ erdőre >Veseítg£ 

' «éki,mdyharmadikeíztcndonckmondatik;ha penigáz.aksfc.. 
£": díly tsak egy napról? avagy holnapról iéjend a' máfodik cfzteru' 
\> dőbenj Tehát tsak egy nap, vagy fsak .egy holnap adatik nékie'; 

."rKét dologban mind azon által efféle.-napok s-efistendok nem 
,, . , „ . . . ; forognak. I. Ha? tudni illik a* dolog íelpl .oly jreménfég vagyon,. 
L=T~ . .hogy a' fejedelem eleibe; vitetik.'.II. Ha az Pérefek Fogót-birák 
Î T*"®***'*~hQZ}áf altanak.'Aurél, in fr&ctitá lihel Muhr. tő. Es c'meg irt mól 
I %^}\T.'; dok által, a'Polgárj Törvényekízerént, mínde Ketefetek bizo-
I % * ' .» 'jiyosldőreiel végeződnek és eligazodnak; azon-képpen a'Sz: 

1 ^ S '."••• 5Zéken:is. Az Szabad Várqfokon»isaz Polgárok közt,Tárnoki 
Törvény fzerint, nem tsak efféle'bizonyos el-rendelt napok va. 
gynak, hát hetsk/orgáfáalat*hanem bizonyos fizetéiis vagyon 

pQ. az El-Intet dolgok ki vételében j a^PoJgárot elől Tiz forinttal 
vivénja'Tárnok mefterelcibc^azön Tárnok/nefter párantso-
IattyávalArt. íj. Az Tarnokmefter elő.! peniga'JKirály udvara-
bahUfzforiatal. *rt. ^.mert aAélkpi, akar 'mellik helyen, a' fen-
tcneiának.helybe^kel'.mar.adn}.' Mi'nálunk pcnigí'nohaa' meg-
mondót idő alat.^. Tti. Í J . .kel az El-jo tet dolgot a' Biro elől ki
venni, és a*'Táblára vin,ni, s-ugyvls kjík, lio^_>hjáiicz_mpa 
'onnatviíza.kelíyentérnií Mind azon által efféle bizonyos ren
delt napja, az eí- igazi ráfira Elintsen; hanem a'.íök RejeŰzkkül oly 
meízire halad, hogyfoha véget'a'fzegényember nem érben; 
ne: a'mintidcalábaz,í/.k.érdéibenmeg-láthatod. '- ; ; : 

'•';"'-íi: IV:>':'Kérdés* '<• ' •' 
Elhoesámdk'é fn'mden dolgot Kérdőn? 

lü mindent; ezeken kivaJ:I:''Aaiely dolgot a'fel-peresnek" 
egy-őn hitirc hagynák, tbvába' Vár-megyéről azt nem botsát-
tyák./.7?/.j/,II. Azonképpen, valamely félnek a' Vár-m«gye 
fzékin, a' Tőrvény egy-őn hitetitil, az a'fél, ormát továb nem 
.f^lS* í: Hkk &h 7M H°* vit Mfeágbí, miad úon álul, az «#*•" 
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vukon induk Keretetekben akar mellyik félnek-isaz Ei-intés % 
I megcngetttúk.j.Tit.s.&EvcbJvLs. Hapeniga'marattfág aző 
I Kcrefettd cgygyűvc vagyon kötve, el fzokták bötsárani;S9£IÍ.%ff4tLj 
\; azorízjte régi i'zokáfa fzerint, valaki ekmatad, kcrdorgjihejti. / y 
[ dolgát. ÜL A' czegeres veckek dolgaiban Kérdőrc-véteí"nem * ? e ^ -
I aHátíkThanem ha valamely ártatlant vakmerőképpen akarná-
| nak halálra itilni.- mely dologban az Ártatlan fzcmély Attyafiai 
t igyenefeaa'Kiráiyrafuthatnak,csKérdDrea'dolgotoda vihetik 
;" 3. 2, Tzí / /Jóllehet moftaniidobé, a' Gyilkofoknakmegcnged-
| íctik, hogy El-intéffclcs Vjltiiettel cllycnek:ugy mind az által, 
,\ hogy az aiat fogva tartaflanak, mig a' Kérdőre vétel s- Vj Itilet 
I el-igazodife. trt, 41- Anniis<tj- Ufdaláb31. kérd. p.Eé/z. IV. Afféle 
[! kerefetek fembocsáttatnakkérdőre, a' kikben Grátiás uj Itilet 
,' ereiével Prókátor megüivás voh.j.Tit. 6. V. A'perefek egyelő 4 J Í -
,; akarattvokbol,fo^otBirák eleibe kötőt dolog fébotsáttatiktQy"^. / • 
.1 váb,hogyhaegyakararbol,afféleorvoflagokackikőtőtrckDfl2/. \ 
\\ VI. Fejedéig parantsolattyánfondáltt, ésmingyárt a' Sentecia 1 
4', utánlgaQlg tételre botsáttatott Kerefetek fem mennek kérdő- , j 
M te, ha nevzet fzerinta'parantsolatban megnem írják, h o g y k / é j e ^ ^ . ' j 
| dőre el borsáttafíek. hanem tsak meg írják a" Fejedelemnek" * V " 1 
h mintlőt vege, s-aztisugyha parancsolt volt feiőile hogy meg : 
íj irják:dehanempatantsolt volt, tsak abban hadgyák. mert a' • \ 
\ -Biro továb, a' mi reá bízatott anál nem tejefzkedhctik. Myfin^. \ 
& őb~.p3. Cen.4.&HiirLTit4-s^iel^^ Azollyan j 
l figyek.fem botsáttatnak kérdőre, mcllvekrendkívül ArúcuXa- J 

J> fokon fondáltatván, ő fellege közt, és a' fifeus, s-az Orfzág la- 1 
X koíííkőzt, Palatínus uram előr mennek végbe; mert azokban 
I nintsmás fellyebvalo Biro; hanem Palatinufíagához tarrozo 
" tifzti fzerint tsak őrét illetik. Vflí- Nyilván való adoflágok 

15 dolgaiban fints kérdőre vétúpijfim. IX. Moftani fzőkás fzerint 
\ a Jobbágyok dolgai fem botsáttatnak kér dőre, a'Vármegyéről 
h - "' X •"' Király. " 
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Király Udvarába :• Tálára azért, hogy azt, á' Jobbágyok vál-' 
, , tözáfárola'Tripárf komnál kéfobben kőit htiicxüm, Annus ső. 

\.*^-Ájirt..2$. ntm e'ngedi-meg. Jóllehet kuloroben vágyerii, Th3í^ 
<t^^a7obbágyckáílap^tyárol,míntkelleíréfe.TŐtí'ényff2olga.ltaí., 

ni feloliok a'földes uraknak. &juxu breuesart. Annor.iéoS;, 
lóop. lóig. welljeket ujmb h'af&lmtckröls-fcghláfo'król irtattak. 

V. Kérdés". 
Appellílhaté mind A kit fél.? 

Egy úttal mind a' két féitoí meg-lefaet, De minek utátini 
qfztán Valamely dolog a' király Udvarából viíza bctsátratik,a! 

mellyikfél gtatiásujicxieftel élt,avagy Prókátorát meghitta 
volt; az már nem appelIálhat,s-továbnem4s botsátt'atik: ha
nem valamit az Ifpánoks-fzolgabiráHtiinekj' avaikel megelé-

"M:' g-ed-ni. Az másfélpenig,kimég.kérdőre dolgát nem vőtte volt;' 
••**- cl-viheti./.Tie.6. '. " "" 

\ •' . \ VT. Kérdés.-
' A* Tőrvényko&he efett Biten- vetéfeh7 Fogáfik, 4 végfb Sefs"-
* &Z^P tenciának előtte, botsáttatxaké kérdőre vahha-? 
'CJXeeffto&MWel az Exceptiolét félé a' mini fellyeb j . Hé/h.2. kérd. és 4. £• 

S. 16. és2ő. kérdéfekben meg mondottuk. Egygyik koz% Mafik penig 
; -oly, kia' Kerefetnek nyakát fzakafztya j és e' máfodikat'eífzok-

• , "fák bötsáttani mind az orfzág régi fzokáfafzerint, s-mind'aaér-
: í elmés ókoíTágnafc vezériéfébol: iíiert á'>miféppeű egynek dol

gát valami gyenge fogáfokra helybe hadnineríiillik,-fziritén 
ugymáfnakigazmentfégétmegvetni,- vagyosegriem hallani, 
Igazfág nem volna. Mely dolog felől Iáid a" Tripartitomotj. 
Tit. ő. holot néha a' két félnek felélcrek fzerint ki mondorTor-
vénys-fentencia után, hQtsáttafik Lg-inkáh Táblára a' dolog; 

., , mind azon álraí, néha: e'lébb-ás afféle Fogátok és Eilen-vetéfek,-
indiyek életébe járnak a*' dolognak, elízokrak botsáttarnij 

l Melyet 
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Mdíycta.' Tíipartitomezen helyen lévőimez czikelyéből (ut 
tlurimum) könnyen meg érethetni, holot mintha imigyen fzol-
'latí'aTNagyob rézérc ugyan, a' Pfrefek feleletiből tőt Tör
vény után fzokot a' Kerefetkérdőre botsáttatni; mindazon ál
tal a' fem illetlen dolog, ha néha el botsáttatnak a' Fogáfok-ls. 
Erre tanit a' régi Szokáf-is, mert láttyuk hogy afféle appeílátiok 
gyakorta meg engettettek- A' KŐz Fo^ás, femmiképpen kér
dőre neíhbotsáttatiki avagy a'mint deákizálvafzoktákníon-
d-ini; hXíhterkcuwi&fentenciA nem trínfmittíhxúk* 

VII, Kérdéés. "— * 
Efféle kérdbre-ment Kerefeteknek meg-Uiófíban, mit tó?™"""**** 

ef&imkbe tartanunk ? 
Kiváltképpen ez őt dolgott^ I. Hogy régi ízokásbol ebéd u. 

íáafzokták elő venni, miáekutánna mára' Biráka'/rf/kiadá-
íbkban el-/ártanak. II. Hogy a'kérdőre menr dolgot, Prókátor 
levéinélkiil-is fzabad fejtegetni s-magyarázni, a'Bírák élőt. Ha 
penig uj itiletett akar benne kérni; avagy a' Tábláról Palatínus 
uram eleibe akarja kérdőre vinni,kűlőmben nem lchet,hanem 
Prókátor levele mellet. Jollehetaz ujitiiet kéréít. Prókátor 
levélnélkul-is meg engedik néraellyek; mely ugyteczik, nem 
lehet.-mert ha az Appeílátioa' fellyul említett modfzerénr, 
nem engettetik hogy Prókátor levélnélkul Kérdőre mennyen, 
annál inkáb az Vjítiletnek nem kelmegengettetni,mettazyj 
Itileta' Vármegyére hofzu időre tér, és nagy haladékot s-kéfe-
delmet véfzen magának: a' kérdőre vőtt dolog penig, azon 
Törvényes fzék alat vifza vitetik. Ili: A' kérdőre botsátot do
logban két Beatiltás engettetik, Tcrehnélkulegygyiks-máfik 
terehvel,azonnap. Az moftaniUj Végezésfzerintegy tereh-
vel való engettetik tsak.art. ős.AnnlióiS. IV- A'mely dolgok 
Táblára mennek Kérdőre, ugyanazok, akar melyik félnek ké-

Xz yánfágára 

ti&^ 
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j1 vátifágára, Palatínus uram eleibé-is el mennek ; ha fzinténa' 
\ fT. ^ Vármegyéről nem kellet voína-is eí-botsáttani, V^Scmaua.-
B » * í 5 ^ h o z már tőb nem ragadhat, hanem valamint el- bocsátották"*' 
$**&*fcl9ízcrint kel meglátni; vagy meg fordítván, vagy helybe hagyva,* 
!)&»/•».•*» avagy meg jobbítván a'dolgot, és az elébbí bírákhoz Igaz tétel.' 
t%**# Ĵfc*- re viíza botsátván, ha valami reájok néző biríag lés zen hozzá ra-
I <~* - gafztva. hapcp.igoIlyaa.a«fl*AéJ&en» onndgyárta'Tábláról igaz 
t tételre botsát battyák. *.7/>. 7. «*/*'£ /<?. &?/£:3.kérd. Mind azáj-

tala'Kérdőre vőt dologmagjai^zat^as^fcjfegj_téfe_meg7cn,r 
gettetik. " 

. ~ - — ' VIII. Kércíés. 
A 'Kérdőre vevő fél, min marad, b a dolgát meg. nem njeri í 

Kéranyin marad, agy mint két fzáz forinton, illyen Seníé'ö-
€ iával: BenéjudicatHj Mttléappellttta, &ideo Pcenudttplicata. azaz;' 
Igazánitiltetett: Kérdőre nem jol vétetett, ésxzokáért, a'bir^ 
fágmeg dupláztatott- 6. M0th.srt.s3^ ** Vhd. á'rt,/2.é'»rt.^ 
Anni 1563. Lífddíb, s-kérd z.Réf&ében. 

IX. Kérdés. 
M mely Kérdőre Botsáiott dolog a' Táblán egyik Itilő Me(ler elót, 

almáfik eleibe vitetik kérdőre; evei, a ktrblmoft 
fz,o/lánk>egygyé? 

Nem egy; mert a' kiről moft fzollánk> a' Vármegyékről fzo» 
kott lenni fzáz forint birfággaljamaz penig tsak fzintén a' Táb
lán megyén egygyik Biro elől a'máíik eleibe,niinden birfágncl-
kul;S-rrsindenikféi egyfzerel-vibetiegéfzlen,,minden kornyuí 
álío terhekkel és birfágokkal egyut. Ú vedd'ef&edbe Hogy ha az 
illyen El-vite!,azitiiŐMeftcrelŐta'Szá!láfonléfzen, íe he tégy" 
kis pibenéfe, ha kéványa,a' Törvényben az El-vivőnek De ha 
a* Szék fzinio léfzen, mincgyárr minden pihenéínéÍkí?iazon 
helyen, elkel igazodni. íiiyen Törvény lőn' Pofonba 1612 eiz--

tenűőocn 
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téridőben, SAttyánis-Szerényi urakkozott; mert egyéb aránt 
mindenek hallattára a' fzék fzininlévén, hatováb menc, gyalá-
zattyáraefnéka* Bírónak; 

X. Kérdés. 
A Király üdv urából, Hány- kéfpen tér vif&a, a Kér-

&bre botsát'ottdologi "^aT**" 
Három kcppc'h: 1. Ujjttlett által, midőn a'kiél. cfett ugye ^ ^ 0 ^ , 

mellől, azt íBÖndgya, hogy 6 néki abba még nem volt ti; Itile-
íij és ez ó l é n azt kéváfíya, hogy meg adaflek; mely mindgyárt 
meg'iá adatik, az O'rfzág régi Tőrvénye és fzokáfafzerént; mi-
vei minden Kend fzerént való Kerefetekbé, egy úttal lijitilett 
fizokott adattatni-11. RejeítáyzL az azj Más Székre való haladáf- "2J^ 
faS,.mm mivel mái Üj Itileti volt, tsak hogy avagy nem iáthat-^XS**' 
tak meg, avagy nem akarta megjártatni: ez okon, a'Törvé
nyek VroMo napján, bizonyfágul a* Bíróval RejcBat irat, az Ef-
botsátot ievé!hátáraj_rnelyeta' Yjír-megye e'íe Szék napján,'a' 
nyertes fél kéviníagára meg-mutatván, ifmét nyugods'.ir-at 
?éízen magának ellene. I I I . Meg-látás által; midőn meg. látta- 3 ' 
fik voltaképpen, és igaz tételre viízabotsáttatik, nem annyira 
az által, a'kidoiga mellől el-efttt, mivel az, azt akarná, hogy 
fohá igaz tételre ne menne, minta* nyertei fél által, mivel ő 
gondvifciéfe,- hegy már valaha véget érjen dolgában: és ezt 
mondhatni igazán vilza botsárálhakj Néha azért-is,azon Vás-
megye Székire vifza í'zokták botsátanúfaogva' dolgot világofi-, 
t<ák, midőn ejcgféges képpen nem világos a" dolog. Mint Re
gemen a' Romaiaknál, a' Biroiüyen képpé mondót Törvényt: 
{Non liftet) az az; Nem világos a" doiog; midőn,-tudni-iliik, an
nyira vaio bizonyfágok nem voltak, hogy a' dologról világos 
Tőrvényt modhattak volna: -BudtusinPand:midőnpeniga'Kc-
iefet másnapra haladói, dfflMndtbaturt mpluhturj s mikor hu* 

. ' - ' ' • ' X j madria^-
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' xsxad napra ComperendmábaWr. 'LiDtmUh. p.Geíi. I, 74. Cap. 2, tsxtli, 
yermi rttoft így ízoktunk mondani, mGraftwumdtffírtur, adter^ 
tittmdijfertur; más napra; vagy harmad napra halad. Itilíyen kér. 
dés támadhatna; Havaiamely Kerefetben feiíii ezekben a rniĵ  

\ ről it fzolánk elő né fordulna, hanS tsafc azon egy allapatfaá tér-
" . • ' ne vüza, és annak utánna á* Vice Ifpánok s-Hemes Birák, Igaz 

X&- '' tételre a'más félnek ki-adnák,élhetne-épj ítiletteia' kérdőre 
;"**"* "Vivő fél, és az igaz tételről meg terithetne-é a* Fel-pereft/Jolk. 

hetnéraellyekazt mondgyák, hogy az meg-lehet, mig az Igaz 
tétel végbe nem megyeri; a' mint némely Stjlmbzn- h találtatik-
mind az által ellenbe máfok azt allattyák, hogy né lehett; mert 

f :-". ez illyen Törvény nem let Reá nem jő vetélés fen tenciával, ha-
y rt:^, nem mind a* két félnek őfzve feleletekből..^. Tit. 77- Annakfe-
I lette a'Vár-megye Szék in-is, midőn í,I-intették, alattomban 
[. nékiangedett: Esa' közönséges fzokás-is ezt m utattya, hog-
| efféle fentenciáknak igaz tételre kel menniek mindenkor, mi. 
í . ! ' • - . t r n . 11—..1 , •rr^T l ,>l l l | n [||H|||| |||ni „„MT—• **** 

^ ^ vei ez az Stjlm-h efféle dolgokban, ritkánakixtezik, és cineké, 
*»f nem-évéliekétfég vagyon felőlié. '* •= •• • •« 

'" XI.' Kérdés, 
Hogy ha & Király Udvarába Term inus nem Uj?en\ efféle • 

1 Kérdbrebotsátmdolgokmeg-tittathátnak-é* 
; • eRcgenten hogy a' Perefek ne kőkénének s faradnának, a? 
,' • Tőrvényeknek hamarStb végét'fzakafztottákj mert ha fzintéa 

a" Törvények.fzolgáitatáfára bizonyos rendelt idő s-gvulés 
nem volt-is, mindazonáltal, az el-botsátottügyeket, Király 
Vdvarába be-vivén, az orfzág Birái cí-igazitották. /. lilád. art. 
7j.eja/Zm. arí.ss-moftan pedig tsakfzintén a" Törvényes gyu, 
léfeken, avagy az orfzág kőzőnfégesgyuíéfinigazodnak-el. m, 
4-6. Anni ijpp. kinek kinek az, ő rendek'helyén, napján: ugy mint 

| az ott fw lakofcjiakj ott fen, s-az itt alatt valóknak, itt alatt, A? 
• "' ' Á'TÓEI 

« ' - ' - " ' ? * < < 3 l « 
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;<A' Tótt orfzágiKerefctck penig, mind a' két helyen cgy-aránt 
"élő vétemekart 40.Anni.1s69. oka ez, mert azoktsaka' Táb-
. Iára borsáttatnak, akar hol légyen a' Tábla, az egéfz orfzágbao. 

) . 'ítt. 3- és mindenutelő vétetnek, mivel nem valami bizonyos 
•rendelt helyre, hanemtsaka'Táblára appelláitamak.- AzMa-
gyar orfzági Kcrefetek penig' két bizonyos helyre, Pofimba és 
Eperjef'i vadnak fzákáíztvaVazorízág kőzőnféges tégezéféből. 
ftllyek\3:jKérd. í; Réfz,:]ol\thet elein minden Vár-megyekrol 
Kérdőre botsátott dolgokat, LommtenmsUram iárot-meg; ele 
gycíleg vétetvén elő mind ő s-rnind Uj Kerefeteket." .'~ * 

X I L Kérdés. 
Fi/ha botsátapbána Király Udvarából, ki urimik 

Jg&£&i iemibehnel 
Efféle Kérdőre botsátott dolgok meg láttatván, és Igaz tér 

télre vifza bofsáttafvári, hogy ha az Ifpánok avagy Vice Ifpá-1 

nok, & vifza botsáto Bironak Seníencia levelével meg talál-* 
farnak; tartoznak a' meg találás után, Ti2en őt nap alat, az I g a z ^ ^ . g / 
tételben el-járni. i. Ulad.gyí73. Es hanem akarnakel-járni ben* «« ^ í - ^ * 
•áejfáfdbuntctcfekctj. kérdésben. 10.Réjibm. '••',,. 

Mujjtiktrii ^[§mm, 
XIII.' Kérdés. _ . 

Az, Kérdőre:<véttlt,miok$tt követi iélljjtiletí 
Mirif Hogy a'Peres, cl-cfvén dolga mellől, Elfőbbetí-is Kér

dőre fzokts dolgát venni, és annak uránná vifzont fogyatkozá
s t Vj-Itilettéí fóokta fel épitteni; ez oko V az EI-intés után méi-
íán^Ji elyefg í ővetkezik az V] Itilet. Hokt eztjegyc&dmeg, hogy . __ 
d'fci Vjltilctre véízidolgát, s-annak útánnanemjárel-berine* 

, "avaronmarad. 
X I V . Kérdés. 

« ' Mitsűdaa&UjJtilef? 

http://40.Anni.1s69
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; Tor-vénybéli oly prvoffág, mcliyelaz-El-tr.aríst fél vií'zonj 
t dolgát fel állahattya, Vjobb ellen- vetéfeket és Fogáibkac tehet 
s bé-nem adott levelét bé-adhattya,fogyatfcozáurfel.építheti, 
\ egy fz^vaí mindent elofzáailálh.att, vakrait, az o dolgának elo 
I mozditáíara, s haíirsáraiímér ienn*.V. Ttt.77. Itt sut élne felejts? 
• hogy mindé Vjltilec<?jy/«fában, eroífégnek okáén ez Rekefzte 
\ ket oda Szokták irní: {Cummtem&c.)azaz; HoSotpeniga'De, 
\ e-retom tartáfa fzerént, a' Törvények folyáfában, akar rtükep. 
? P5n efettártalmas fogyatkozáfok, Vj Itilct erejével egjfi,er fel 
: "építtethetneks-megujitathatnak; A' Dtffriton1-banmin.da.20n 
l Qfmi£ általczige (f£^^) nem találtatik, mintki-tctc2ik/.W/aí/i«./7^ 

Haíie tsakTzoHiböl tétetik oda: Es ez okáért egyfzcrnéltőb? 
fzőr egy dolgában Vj Itiletet .nem kellene adni. mint fdyeb./f 
kérd.s.Réfí: meg^p£}4®ítük> ' ••'" 

£<**»•>»* •* X ¥ . .Kérdés. 
f \*£" ' HÁnjféle lehet az. Ujj'íiletí 
t ' *?fikVJ*.- - ^S.ÍJ-0e> ?^o;.MeIy_béaz £1-marat fél, az Reá joveteles Se% 
: í*iev' fet-ciákban, tartoztató Tilaiothal (zokoiélíú.2.fl'it.77. Sotha 

,-„ *»•«• •roéga' Sentencialev«let ki néatrák, T.-lalö nélkül váloyjltilej 
J é * '•'íiífeiiiis, mind a'Birákata' levél ki adáftol", s-mind a'nyertes 

feletaz Igaz-téteírŐl, meg-tartozrathattya. Máfodikvjltilettz, 
\ melyben az el marat fé! fzokot élni, a5 Kérdőre.vőtt dologban 

gaffim. &art. 29. inniiöog. & art. 33. A. rój}. Harmadik-, Magán va
ló eggyes Vjltilet, minden el-intés és Tilalom nélkül, mellyel 
a'Vár- megyék Szé.kio fzoktak leg inkáb élni^'JlejUiÉjovJkéí 

A .lemarattak, mintzlíh.ji. kérdésbe, o.Réfi: még láthatod. Ne^éi 
i/f*,*****- . jjkPrd*AS V» Itilct, mellyettsakaz Fejedelem fzokot adni min-
í ^ s * » * denek, Tifztinekméltófágához iliSdogondvifeléfébőVfegy. 
; </ fercs ellenzés cs Prókátor meg hívás utánj nem lévén ez aránt 
\ ferái tekintet, ass elébbl fentendára 'és fogyatk-ozáfokra. *• Ta. | 
C ... " ' " 77'M 

I 
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SÍJTTA' tőb V; ííil«ekci pedig, az orfzág Birái ftoktákadni.~-ífo-
)\Utvederedbe, kogytsake'két YjItíktjazelfőésa'Negyedikva- ,:% • 
/gyón a' mi irot "Törvényünkben, a' mo.ftcaili.tct helyen, a' tőb« . 

* (bírnak az Vj kilétek :Styluftíbolhozzák-.ki: kiről iáid aiáb. •£. 
'l^í/.j?, 5//f:,lttimmárkcrdes rámád: A'ki Perit egygyikBito 
' élőt eliüditv.áiuazon pert a'-máfikiííro eleibe vifzi, i:1rip&rtho 
$,Rcízének.hvtc.dik'Tituluífafzeréntrsés az.eíőtt-isa'ki.eleibe -

' íitte, dolga mellől elefy.éíi,haí7tti/M/yjItilendéI,á\kctBiro 
%kozzSl, mellyik eleibe kel.vin.aiaz.Vj-ítiletet?..-Néme.Hyek.-azt 
"mondgyík, ,hogy a' m.áfqdik eleibe, ,;a'*kiheztudai-iliik-vltíc 
^yoltí aaert egyéb aránt, ha az ejíore vinné, a'.patvart el nem ke-
íiűlhetnév

i:Máro,k..vi|zo.Qt.aztmpíidgyák,hogyaze.!röre.kelvin-
\m, miyel erpisugya.a nyilván, való írás vagyon,par.j. Tit.n. hogy 
'; tud ni-illik, azon.JBiro élőt fcel'fel állatni az,yj.Itílet tel, a' ki c.l.ot 
' elfőbfrar dotog-mdittatete volt.;Mind azőáltalazclfo vélekedés * 
' tetezik.helycíbnek, mivel efféle.Vj Itilct mindenkor arra a'-Bi-„ 
'rora igazittatik, a,kia2;El-marat.félnek'Suljos"Torvéayt.tott 
_ volt, hogy, tudni-lük, azo dolgot/még.is'.Viobbanfontoíb,s-
,'értelmeíb állapatral,hánya, ve OTeJol-meg, A'Dccrctum említet 
helye-isj-egyene-fonfzol,t.saka'^zab'advároíbk..Törvényére, es . .•. . 
oly dologról,'melyben.azonBiro élőt lpttazel-maradás, a'ki ''*%,*» * 
elot elfőbben a'Kerefee indíttatott; volt; E' jelen való do'pg-
banpantgneazelptlottaz él-maradás, a' ki elot kezdetet volt 
a per, hanem a'máfodik elot; Es.ez.okÖ> ugyan ez eleibe kivan- . ...-'" 

'.tátik, a'mintmondám,1iogyefféie;yi;Itiíetjifza:VÍtette.íféfc: 

£X V I . /Kérdés. " • •'' 
ÁT!ihlommdvaloel(bJúlet,tMa\fifiVAl 

. mondatik- é Uj .Jtilefnek? 
E" felet-a' Torvényefrk vált fokát ver fengenek,;S*moftis'fag-

goben vagyon verfengé'íck. Né,melljék aztállatty'ák,\hogy Vj-
1 " Y ;Itüct---

vjSk'fr.W'r 
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7 § f ' ATJ:J hilnyd-

• líiktnck ke! mondani, námeliye-k'azt, hogy n-rrn sMen ir :- r 

fc^S.í?jC£ hogycz;.a'Reáucfti jOvctcléttadaíik, meiybea ST.c,j fcrnnil \.. 
I •* Vitelét nerovoítt, ahoaképett, nem mondatik femmi \j do^z 

abban,a' miben az eiotfemmi mondás és felelet nem volt; b.&. 
nem akkor már elo alván, kezd valamit mondani.:: az okáért, a' 
mi eléb nem volt,abban CorrektivcUjfag.nemieh.-ett.- Es ilíyea 
képpeo nem mondhattyúk tulaljdonul Vj Itilcrnek,- hanem iU 
ial Íjában tsak cartoztato Tilalomnak-, kinék__erej;ébol véfzenaL 
_kalnatoflagota'feteietre,.mintfzinte egyéb Törvényes orvot" 
íágok. E$azr az erőt nem véfzi magának az V.i Itilarttőj, mtit 
ugy az következnék bclőlle, h-ogy az orvoííágck-nak ©r-voíTágü 
lennének,- és illyen-képpen határ n éli. íil annyira menne a'doi-
log, hogyío-ha véget nem érnénk- baii>?> a' mely igen ilíetlens 
dolog volna. Mind -az által akar rainf s-akar hogy légyen; K%: 
mát, ügy tercziky faokáíla vált, hogy Ti iti-ietnek kgimojida* 
aunk-a/mintidé aiábezvni?é/^«*-' *'*«£ Kérd. meg-láthatcd.. 
Melyben a' Decius uj vélcfcedéfe meg nem alhat, ki oiiyan irilct--
ben nagyon, hogy az Inbéiüo Tartoztató Tilalom* tsak a' íijeut-
ellen va-loáoígokbanfci'cghat. Bfc-isfsudálSya fenki, hogy" er 

tj*. í»e-£ÍQi%en"reppen ofzve folynak-,- mivel zzInbibifio^szH.s ki 
Mmk$*& moadotatosvényctaitoztartya-nieg, hogy igaz-rételnelegyeti" 

ben«cr aaYjItiretazt js hozzá ragaízrya, faogya'Fe-I-pere.va" 
EiagátTiltéAl-feres ellen,. Vj Törvényt vegyen magának. Sty-

. lm. Ennek felette, négy Iminufin vége a' pernek nem íz-akadnaj 
ha c két dolog•illyen-képpen öfzve nem kapt'soliatnának; a' 
•mint ki tetézik a' feílyeb emiéter z&, UrdésbM, Ezekről lás tőb-
bet /#. kérd."j, Réjebm-

XVI l Kérdés.-
É&ekkel mikorélhet&nk\ 

A'negyedikel, úgymint a' Gráfus Vjltikttel, a'végfő Tör
vénynek' 
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Ifysíczad'ik. "Re/ze> . i 3 9 
rénynek és Senfenciának Igaz-tétele után, azaz, a'nsinr köz
képpen fzoktákmondani,a'Jo/hágllrafágiK kivid, élhetünk: a* 
többivel penig a' J.ofx>ág Uráfigábath minek előtte a' íeg vég fő <* , 
Tőrvényt ki-mondanák. Sőt ha fzinte. cfzve felelés-nélkül, ' / . " \ 
Reá-nemjőveteles Scntenciávai mondanának-is törvényt-- u-ttPtéé \ 
gyanvehett VjItilctetaz El-marat fékÍ.Tit.77-Sóletez,tvegyük ~z-077- •' 
TftSnt&t, 'kogyneha az jsjozVXItjlet, illyenkűlőn vált rövid ma- sSsmtÁx'* 
gyarázattal adatik (Ftjiforte: ö* f. az az; ha valami-képpen azar -̂ &*4*m>1 
lat, a'győzedelmes félnek, a'íeatencia levelet ki-atták volna,) \ 
azteliöbbefi-iskér/ékviízatőile. Annak utánna, midőn exfi- \ 
psrdmdt&tt, kellete felet vaio bofégeladgyák, oda irják okait-
is, hogy netalán a' Vár-megyén lévő Tifztek, (a' mint hihető ) 
<£ más félhez vaio engedelemből s-kedveskedésből, az El-ma-
íattfélkéréféveí. esa'Fo. Bírák parantsolattyávalkeveíet gon
dolván, az-Ilyen kőz Vj Ittlétet nem akarták volna bé-vennij 
hanem aző törvényeket, Igaz-térdre botsátották volna; hogy 
elfőbben-is ezüiyen igaz tételt fordítsák meg, és az Exponens , 
ej-vőtt javaitMgsifc.sifza_t.esaz elébbi Vjltilet tanáfafzerént, 
azon dologban Vj Törvényt tegyenek: hapcnigel-mulattyák, 
a' Király Udvarába, azon,Biro elot, Tizen 6tőd"-napra /elén 
lenni tartozanak. JVlclyboi nyilván ki-tetezik, hogy ez illyen 
kőz Vj Itilerct, méltán mondhattyúk, hogy a' jofzágUrafágác 
ban kelleflek len ni, ha fzinte exfuperabundttnth máfo dfzor, mint 
egy kellete felet adgvák-is. 

" X V 1 1 L Kérdés. • - . . ' . • • 
Még-ittovábhá,A 'Törvényekfoljífíbun,minémüidőkben 

élhet valaki ez, Ujltilgttel} 
Kettőben. I. Midőn az El-marat fél, z dolgot 11-inti, ésaji-

^ak utánna mindgyárt engedvéonéki, a'Vár-megyén Vj Ittlé
tet ycfzetti és cl-jár beüe. 11. Mi dőn efféle El-intéfnek nem' en-

2 Y ' . . ged, 
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%> o'% 'AzJZj, lúktroL -

. " ged, hanem az El-intct dolgot ki-véizia' Székbol.j Es hogy fi£i 
a'győzedelmes fél ne m mozgat íyá, avagy a'Párból niegnenj: 
fzollittatik,,idő Voníatáíérty halgát,, és meg nem Jáf'tattya. A„ 

s holpenígegyéfanem lehet beíí'e, há ree lö kelvén, a* dolognak 
\ " •* * -. meg kel láttatni-olykor-azt-fridi; %QSSJSáEI^a "éki Vj hile. 
; -'- •''' *•:. ti-11.6 voltt,. kihezkepeit mindgyártmcg'adatik nekiazVj-Itiiet, • 
, r*,-;' mt*. ®s ^ s k é p p e r r a r r o l a ' Székről^ avagy 6yyléíiöi?- az o'ilyan Vf -
:• f t ^ w V It í let kéréűeíeliizaladí--

j 'Miisoáa btwtetéfe vagyon ann&h,& ki magát Uj Ittléttel £ • 
£ htítk'tételtolel'tdtyti} és azután ftm?ni igaz okai -
|k . nemgdEattyA ? "•'. 
' .' Ottan mindgyárt, Es kűvéfének erőtlen régén, és abból ko-:'» 

vetkező bűntetéfen marad. Lúd. 2:art. 29. Anni tjiS: Azon Tép. • 
penaz-is,: a 'kiVilt i letetkéiy elánnak ideje alat, a'válaízleye-; 

, let ki nem véfzi, mintfzúliottbyn'te'ttetni, láfdfellyebj. kérdéf.» 
i .•íim-.s^'BéJhéhjtn^ • . 

XXá'-Kérdés.-?- ... 
AíáUjJnictíel-VAh Kérefeitkminémorendelvétctnekd'oí' 

f Minden dolgok, rrtellyekbcn 6 Felsége ád V; Iriletet, elfő* . 
[; TSr? ényes' Széken vétetnék előí" minden Tőrvények előtt. /, -

^üd. grt. s^ 6^. 2-Tii^/a:jolklict&'D euewmhsa.cz ige (irMr,)i • 
vétkefen iratratik [p/e< ame>] ESezly'ugy tetezik, tsak fzinte'n ' 
a' GratiasV) Itile tről kel ér fenünk,mivel tulaljdonkeppenj tsak; 

Izintériaztfzoktákkérni á*Fe/edcícintől :- '; 
X X !.>• Kérdés> 

Vekét-éÚjJtileietiá'ki'Md'M.[KerefetlenemfergotÚ ' . •] 
" ^Válamedd'igaz el-marat fél életben iéfzen, ícnkiaddcgőki ' ' ; 
TOlle-abban a* dologiján Gratks V) Iriletet nem' véhetr; mert:"- 3 

nem* \ 
' - " \ 

X 
. . . » 

1 
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1 jpem illik fcnkihez, hogy más ember gabonájába vcíTe farla/át: 
1 MindazálíaL ha az el-marat fél nieg talál halni; azután a-kire a' 
I Kerefet, azórfzágTorvéyne "fzerir,tfzái", fzabadon Vj Itiletet 
| kérhet benne mindgyárt. -Azon képpets Az Al-pereinek fem 
f adatik Vjltilet, ha az elmaradás után; az Ei-bot_sájojLt dolgot„ 

txfiferabvmiársíi, kellete felet való máfoá parantsolattalfzor-
ga:öiaztaMya,/'í!^«i.'' ___' • , 

zA Prókátor meg-hhájroL 
X X II . -Kérdés. 

Jt Prókátor mev-hivis rnitsoda f 
^Mívela' Perek foiyáíában, és az Vj .'tilet dolgaiban, gyakorta * 

fiakitat meg- hívás következik': azokért a'rendel váló követ
kézéi k r\ár' p , he gy it n' árat re 1 fi e/Iyünk,' és mi légyen meg-
H!ag2,v:;j' iil, A f'iokáfor treg hivss azért nem egyéb, ha
li cm ? Pn. kátor feielctirek, meJJj eta'Peres akarattya s-hire-
űé.kűl tőtta'Tor'-ér.) c c j32.C peres ált2Ísfzokotterehvel va
ló íiies hi% a.~a- és „v.cg- czsfcláfa, és azon Tor\ sr.ynek Ujjab fe-
lelettel vaic fc! alllta"a .2. TÍ;. JQ. ílclot a' birfág fel vételbe va
ló réízéfuk'fti igen el kel távoztatna hogy fia a' üíeg-hiváfhak 
Melléje nem akar állani? níert egyéb"arárit? vagy akarja vagy 
nerriVazt megkel' engedni1,' Mfzinten nagy kárával lenne-is. 
mi'ntfellyeb. 11.kérd.4.Ééfi: megmondottuk. Hvlohllytn kérdés '' 
fámd; Efféle prókátor meg.'hiváfnafc, ajgeresjltal kellé fz-ercel-l 
ye ízerint 1 cnrn>javagvinas Prókátor által-is rrieg Ichett ?.Jolle" " 
tieTneTrréTTyTkTl^ 
meg leh c ííe'rs, mivel 4-; Ühd.13: illyen írás*, vagyon, hegy az ott. 
Iíerekben.;Bioflantüi fogva'ez után, nenifzemelyc fzerént, 
mintáz élői, hanem Prokátdriltal-is, ki ki, ha akarja eloáShat; ' 
Hindazap-által, hafzcmclyeízerintcí.ohecn'jő, Prókátorát íb- " 
ttirregjie-hihafía. Mintha (ügy mondanakjegyéb doigek-

" • ;"„ Yr>- • • baapto-* 



x s a tA* Prókátor meg-hha/roL 

..banProkátota,által-is fzabad volna eio állani és meg felelni! 
Mmdazon által, a kőzőníeges fzokás fz érint, efféle Prokátoi 
meg-hivás kulőmbenne" lehet, hanem fsEemély.é ízerint Bírája 
<lot jelen kel lenni: Noha erről, fempai bizonyoft, a' Tripatitő 
iráfábaa nem találunk,* de azért az ̂ r /«boi íiyiiv,ánffágga.i i^ 
tetezik. X X I I I , Kérdc$. .""" 

Miért (hőket lenni efféle Prókátor meg?hi-vá$ ? 
Mert mindenkor a' Peres réízére való valami fogyatkozáft 

és vétket hordoz magával, mely vétek avagy fogyatkozás tsak 
a'feletben, vagy valamely EUenrvetéfoenfzpkot lenni, ésaze-
lébbi felérnek meg-hivafa titán, Uj felelettel kel fel állani, z, 
Tit.79.S1>> Hoht ezeket elmédben kd urtasúd. I. Hogy az oilyan 
jjjeg-czáfolando felétetett jol megkel ni agyarázni, és hadége-
dendőokátadgya, Joj hanem; a' meg-hivás nem ál meg, hanem 
az clébbi.Sentenfiamarad helyben, II- Azon Törvényes Szék 
alat kel lenni, avagy még az ciőt, hogy Székrőlfzékre ne halad-
gyón; mert a* meg hivő fél,' efféle meg hiváflaj. Fel-pcreffé téízí 
magát; a' Fel-perefrK k periig mindenkor kéízen kel lenni.2. Ttu 
£4. Anak felet; c efféle meg hiváft, ugy talályuk, mindenkori. 
zon Széken lőtt meg, Székről izékre tiem haladott. StyLz'ho- • 
fzú Perekben, a' meg-hivafnak nem Vj Ittléttel kel lenni, mivel ; 
'"&'más Széteralo haladáft ki varia, mintaíáb. s.r. kérd, ki telezik, \ 
í í I- ~^-''^£2Í£?lSSÉi^£&icletit nem hibatni-meg- egygyikért-
mert"arrolasDecre*offlban.femmi emlékezet nintseni^máí^. 
ért,hogy %. HemptmthnusÍIZVCÍ kulőmben ízol, rointhaoma-
gavolna,a'kiazzátotte.- Esa'mint hogya'TŐtvcnyelőt tett 
maga feleletit fenki meg nem híhattya, az orfzág. Tőrvénye 
ízerint- s-Ulad. árt, is. ízinte ugy a' Plemfotenúárius feleletiben 
femlehet mcg-hivás» mert aztnem kűlőraben tartyuk?rnintha 
Őmagaa kiaizi tette,-gond.plgo<ivaés;o értelemmel, s-nem 

Vdiaasi 
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T . . . . • ' ' 
IstyolczjídrJ^ %e/z?. l $ 3 

I faíaoii feledekenfégbői vagy vérekből mondóira voína:' mivel. 
1 a'm^g- bi^s -affék vétket vagy feledékenféget hordoz taagá-
§ yal- Miácn Nemzetek kozonrégeíízokáía-is- ezent mutattyá-,. 
5 mivel orfzigcsáagy dolgok, efféleiHemfütenttík erejévei-fz-ok-

iák végben mennikovetlégekáltaljmeitegyébaráüt, nemlé
temé fermm hit/lek egy-máshoz, ha •efféle Pkviptemiíknak* 
Bieg'fcelie'aeváltozniok.-

. • X X Í V . 'Kérdés , 
A' Pro kátor meg? hiváfn&k melljik Biro elot hUennft 

fíogy ha a' Kereftt, még azen biro elot forog, a'ki élőt a** 
ftifg-czáfolandö felelet lett?- tehát azon Bitónak, avagy arra 
rendelt? Emberének előtte kel lenni': Ha penig más Biro elek 
be kőit a' dolog, olykor, anak , avag képebelinck fzemélye élőt 
kel megí-hini. fit. eitafo 79. Holot vedd'efzedbs•, hogy midona* 
meg hívás a* Székkiyllléfzen, valámelyBiroelot, ollyankor 
nem térzik-lemindgyárt a'Birfágot, hanem tsafc meg-igirik, 
mrnd'2'Bitónak, s-tnind az ellenkedő p-.-res félnek. Stylm. Mi- v .. 
dón penig a' Szék fzininléfzen a' meg-hivás> le kel termia' BiCr . 
fágof minggyárt." «• .n 

. X X V . Kérdési- • ^ -
H&ny-képpen hiják. meg i'Prókátort, És hogy az őt & 

• fetekbennemhibatni-meg\ 
Két' képpénj Elfőberi, a' Rövid Keretetekben, ügy minta* J. 

liíonyoífá-tévőkben,ésárolyanokba-nvBiellyekben mégtŐr-
vényes orvoífágok nem ettek,-mindenik fél a' Sentencia ki- s 
ir.ondá-s után- is, Prókátorát meg-hihattya; ugy hogy, azon na- "* 
pon, mellyen a'fcntendátki-mondgyák, minden tereh-nelkul, 
a2Ő ügyét meg-tartoztatháttya, és Prókátorát meg-hihattya,. 
Annak utánna pnnigaz oÖtavas Szék napok alat, (: ki-veven stz 
atolfo nagot|,s-azt-is.u§y> ha patvarkodva ravafzttíftalafztané 

S t í l * 

}' 
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|f54 jAzfPr.úkatormeg-hiyafrol. 
arra;,) mindenkor a kiflcb biríaggal, .ugy mint hat aran-yforíi^ 

' talhihattya meg. Az utolfo napot penig ugy kel érteni, hara,' 
vafzui halafztaná arra,.hogy tudni illik afféle m eg-fciváiTal arról 
a' Székről- el-.íkaladhafípn, és a' más felet hofm. foiyáffal ter-

•' keilye és fárafza; mert egyéb aráíirazon -nap* •mellyena'fen-
tenciát ki-mondgyák, 'a';-,Prokáror^m:'.g-hiváíb>ak-is meg ..kel 

' lenni, z.tit. So.El telvén pépig a'fXŐrvéayes napok, az utáapt-
:. vennehezgira biríaggal, mely .kér fzáz*forinrbt\téfzen, hihat-

~Z tyameg Prókátorafeleletit. Máfid^or^ Á'jhofzu/Kerefetckbejn, 
' kikben hpfz^J?fr fplyáfck következnek, a*J?rp.kátor feleletit, 
azptol.fo^i.mo.ndoxjőr^éoy:előt.lijhaít_yák-!íiég, ötven .dijos 

'. girával,min.e,k-ejotte.még, az levelek eío hozaíára/hitle.tétel-
| .refzernelvalo,íneg-nezcléfre, koz-valía-ráfra rendelt napok,-és 
\ •Termínufok.q.lŐqém.ionéíiek^ lilad.art. rs:/grt2.Ti.t.Sr~'" '"' 
| "'' ..Rolót egy kérdés fordul e!p,.kimeiiől nem illik tsak fzára-
fe»* jM^ji/zonql-mannűnki hogy tj4dái.illik# efféle prókátor aieg-hivís^ 
i^tijOyJSMrol [zokott-é tsakienni,, avagy tseleke.detrői-is£. fis hogy 
\M^%iJ{4^tszkj?orűllégyca(:í\mint gondolkodtak némellyek, de azért 
j^^Víj/'wfemás képpeniseleke:ttek.O azaz, tsak fsarazon a'Prókátornak 
/ *•' ' valamely felelctiről, midőn még a*,.dolog, a' mint a'.felelet je-
[ ientené, nem ment végbe. ki: tetézik a' So,TituLpár. i. Hc'lot 
K . így vagyon irva: meri a'Prókátor meg.hivás mindenkor vala-
f mi vétfégbol.avagy fogyatkozáíboi fzpkpt lenni, mely vétek a» 
I vagy fogyatkozás tsák a'felelet ben, vagy valami. Elien-vetéfcfc. 
{ ' . ,ben fzokot efni. Es a' kővetkező -f/.Titulus enncUis világoíbaa 

. mondgyaj Minek előtte úgymond, a'Birotol a'lcvelekjglo ha-
sáfára, avagy Hüt letételre, Szemmel való iiieg,nézeléfre, kőz 

' vílktáfra rendelt,idő elő jönne, efzébc vévén valamely-fél, 
ho^yProkátorának.feleletimiatmeg-kezd fogyatkozni, neejj, 
várvána' meg hagyott napra, Prókátorának feleletit meg hihat-
.sya. Hogy penig a' tsclckcdetben-is, azaz? magában a'doiog. 

'{< • • ' . "'""'" " "" '" v b a i í j l t * 
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Islyolcz^idí^ Tfá'zf, I $• | 
i?aa, lehcflca á' Prókátor meg.- hivás, az cmlite 180. Titulusból 
ti hozhattyuk, holot a' vagyon irva, Hogy mind a' hofzu Kére-
fcrekbcn mig a' Per függőben vagyon, és arra még végfő Tor-
vényt nem mondottak, mellyekben a' feletek után folyáfok 
fzoktak következni, és az Biráfc-is, Torvény kozőtefett fblyá-
fokrol Törvényt kezdnekiátnis-mondanii S-mindpenigl£, a' 
Rovidkírefctekben-ís azcl végzett és már ki mondott Sen-
íenciának'atánna, a' Prokáror feletit meg-hihatryák. Kikben* 
kétfég-néikul eléb valami bizonfágoknak, avagy hutnek, avagy 
Je vélek bé-adáfának, $-azonbanviízont Tilalomnak kőzvalla-
táfnak, avagy ito?»//&nak kellet leríni, mcllyek nem tsak fzot s-
fcleleter, hanem tsekkedetet foglalnak óságokban: taellyetaz 
Í5jp. cfztendci Articulus világofon jelent, mely igy vagyoni 
hogy a'kőz vallatásból mondott Sentencia után, az az, a'meg
határozó végfo Sentenciának utánna raeg-hihattyák a*Próká
tor feleletit. Az StjlusÁs, mind azoFelfége Tábláján egy nc-
minémo IktatottJofzágnak Ellen- mondáfában, S-mind penig 
JBorfod Vár-megye Székin az Uj bányáijak foglaláfrol v^lo 
dolgokban, a'Tapolczará família ellen, a'kőz vallatás urán lőtt 
Törvényből, s-annakIgaz tételiből és fegyveres elknzéfíből, 
világos példánk vágyon- Annak felette Decim-is az ő Sjntag-
maíban ezen Itiletben vagyon; Végezetre Efféle Prokátori fe
lelet, (a' mely nem valami Tőrvény k02Őt cfett fogás:) egye-
iiyefgazclő fzámlált dologra vitetik, rcelybőlazigazfágki-tef-
íék, vagy meg mentvén magát, vagy a'Kere(etéel-maradván;Es 
iüycti-képpen, vévén cfzébe, hogy az néki káráfa következik, 
fzúkfég képpert meg-kelhini Prókátorának ártalmas feleletit. 
Annak okáért, látó dolog, hogy efféle Prókátor meg-hiváft, 
mind a* fzoban s-mind a' tselekedetben meg kel engednünk; az az, 
jnind. a'feoyal let felektett, s-mind penigazoofeleleten foa-

Z dáltft-
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daltatott és akarná képpsn épitetett dolgot meg-hihattyaa.- 1 
kar-ki-is* Mert el-dőlvén a' fondamentom, elkel dőlni által!. 
yában a'rajta lévő épuicrnek-is. z.Tit.Sf. Mert ha e2kfilőm-
ben lenne, mind a'nevezet Titulufokban, s-min'd azeiaiitef 
jé. Articülusban-, és-minda'fzokásban S-Stjlusbí-is ellenkezés' 

tLriÜL í a ^ I t a t n ^ - Hoktjegje&imegx Hogy efféle Pfobácor meg hívás, 
jfpn*- az őr Efetekben nem lehet meg, ha S s»aga az Al-peres fzemélü 

ye fzerint ot nem léfzen 4. Ulad. art. 13 > Sőt átallyaban meg k^. 

XX-Vív Kérdés. 
Efféle Prókátor meg-hhas; tsahbf&inte, ésUj'ittleC 

nélkül'meg- lehet- é ? 
A* emiitett Eofzu Fér folyásba ti a' fejedelem Gr<iM)z«xlzy 

kul-is még-leheí: A' Royid Kereferekben penig, a' végfőmeg*-
Játot és ki mondót Törvény után fzokot lenni; 'az az; afféle Ke-* 
refetekbentsak, kikben az elfő ofzvc félelél után, mindgyárt' 
végfo Törvényt mondának, Mely dolog ritkán'történik, éí! 

tsak fzinte a' Mágyarázattal'inozditot dolgokbanfzofcot meg--
efni. El-tclvén penig az Octavik, kelőmben meg n£ hitiatni, ha-* 
íiS GratiasY} Itilet álral, azemllterltven;DijosgirávalJ ibiáml-

X X V I I ' . Kérdése 
Efféle ProkÁiormeg-hivaffíI, a varmegyék' Székinélnél éf 

Élnek, mindgyárt a'Sentendának ki-ttlondáfa után, háromi 
forintalhiván meg Prókátora feleletit;, az Ilpánokavagy Vice 
Ifpánok, és Nemes Birák élőt; mely birfágnak kétréfze & Bi-
rák-é, a'harmadik a'Peres-é. Ha penig ez Hlyen Törvényt a' 
Király Udvarába helybe hadgyák, és Igaz-tételre azon Tifztek-' 
re vifza botsáttyák, a' birfág meg-dupláztatok, es hat forintal 
fcelmeg fizetni, j . Tit. j . 

xxvffll 
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.XXVIIL Kérdés. 

\jejjenek,imez,végezé]ékiirüftij?erim, ó.Matíh. art. 4. &19 
í.Ulad. art. 54. Esazoht a'Tcrmmufikaími-kéjipe» 

•keSeffek érten&nki 
Illyen-képpen, hogy.azoka'Tíríwiwfok, tsakízintea'Rend 

•ízerintvalo Törvényekfolváfirol .erteflenek, mellyeka' joftág 
. .Urafágában fzoktak meg-engettetni; ésazonkiyűlfömmikép
ben nemivel otísak fzintc a'' Gráíu^]j,i\ú\t\n skjLagy onjereig: 
'tés iliyenképpen otQdiktxtravtigamTermwftíx-is amaNégyhez, 
•odaízokták ragafztani. Ennek felette, hogy ez említett rend 
Izeriíit való Tor vény folyáfa, az zmXittttmgyccía'wstermwufo, 
,véget érhefíe, ez idealib irott Emmát kel aliU.ele^betiieg^tar-
tanuk: mert lehetetlen, hogy az fellyeb írott mindé or v.ofiago-
katmeg-tartváo,niind5Kerefetet, négy Term'inufő valaki vé
gérc üzhefíen, hanem tŐbTcrminuíTal-iskelietikélaij a'mint 
y következő kérrcndbélTFonna^ 
pen, nem négy, hanem őt Termi^ns^djjtikjjaejyjgy^ny^í^ 
az orfzág végezéfe ellen vagyon. 

Annak okáért az Él/h Forrná e' iéfzen. Az elfő Termmiáfon. zl 
•vagy reá megyén az Al-peres avagy nem megyén? Hareánera '"*"' 
mégyen, ottan, avagy az el főre, avagy a' máfodik • ízollitáfra, 
Reá nem jovetelcs fentencia adatik ellene, ki-rekefztvén abból 
a' ContradiBio erejét ^és i^jlnhibith Tartoztató Tilálomal ál-e
leibe. A'mífodlkTermimfov,a"Tilalomnakokátkérdik, mely 
hanem fog nékihafználni, ottan egynéhány Ben-Tiltás után 
kőz vallatáfra botsáttatik; meliyct avagy végbe viízen, avagy el-
•íilrya magát rolla. As harmadik -Termimfon, hogy ha el járván a' 

Z z kőz val-
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kéz vallatáfaan,- aztciővifzi, ottan azt meg hánnyák vetik; hz 
- penigEi-tütya magát rolla, a' Tilalom okát kérdik, ésigyné?i-

Ján egy néhány Ben-Tiltás után, ha egyik fem fog h&íznáini, if. 
mit máfodfzor Totvényt mondnak ellene, ki-rekefztvén sz 

. . . . Ellen-mondás és Tartoztató Tilalom erejét. Es ennek ofztáa 
*C' "EjPgyveres Tilalommal ál eleibe. Végtére a' negyedik Termim. 
Ti%"fi»\ okát kérdik tőlle, a' FegyveresJÉIlenzéfncMs ha annak ftitv 

léízcnfzaporája, ottan jmegint hafonlo formán, egynéhány 
Ben-Tiitáfok után,harmadfzoros végío fenteneia adatik ellen--
ne, abból minden Ellen mondó s-Tartoztat© és fegyveres? •. 
Tilalmak erejét kirekcfztvén ^ E& Igaz.Tételre mégyen> -, 

"Máfodik Formaimez-Ha"e"loá! az elfő Tcrrainuícm>ésv3j' I 
lamit felelvén, és az, egynéhány Ben-nltáfok után meg-neáU- •] 
ván, Sentencia mondatik ellene, az Ellen- mondáit tévén erőt-- I 
lenné benne j kinek Fegyveres Tilalomnsalál eleibe. A'tnáfo- j 
dik Tcrminufon, hogy ha reá ffemjK;iftfí ét máfodfzor adatik I 
Sentencia ellene Igaz-tételre, ki rekefetvén abból ez Ellen--
mondó és Fegyveres Tilalmat MBcMyet Tartoztató Tilalom- ) 
mai térit-viíza. A'harmadik'Terminufoa,,a' Tüalönak okát? 
adván javagy a' Prókátorának előbbi fektir 3iija-mcg,-'cs más i 
félétett tévén,kőz vallatásra kéredztk:-melyb'en'a?a'gyd-jár, 

'» avagy arról magát el íiirya. Végezetre a'negyedik TerftsinufÖ, 
".; fem a' koz-vallatáft bé nem vivén, fem a' Ben Tiltó ok-adáfnak * 

erej-e né lévén, végfő harmad izé való Senteneiáf mondnak el- ! 
* lenne, minden Ellen mondó, Tartoztató és Fegyveres Tihl- j 
[ mákat ez aránt erőtlenné tévén :Es iliyenképpen lg ?z-téielre s 

mégyeni Halat tarts elmédbe. L Hogy a' ry£v%zet Törvényesor-- ; 

voífágok ki rekfztéfe,rend fzerint ugyTzokot lenni, a" mint; 
moft élődbe adám : néha peníg elő fzamláltatnak mind, ülyen 
képpen mondvámElkn-mondo, Tartoztató Eegyvcrcs Tilal

makat^ 

< 
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! mákat, El intéft, Uj Itiletet Sec. ki rekefzvén. néha periig ts^k. 
' illyen Rekd'ztékelmongyák-k! [úinkef&t-vénés elvígvínmiden 

Tórvévihék orvofigekát.] II. Hogy midőn a Fegyveres és Tartoz
tató Tilalmak, valamely folyáíban meg.efnek, minda' kct't©-
neklckd eiéb termi a' Terhet, s-az után ugy engedik fzollani.-
racrt a* mi kuíon meg-cfik egy valamely dologban, annak egy-
Httií meg-kclíenni mindenikben:azon-képpena' Sentenciaár-
rátislekel tenni: Mellyct mindaz által ugy érts,ha ezekkel, 
nem egy, hanem iuloti vaio Törvényes Terninufokon cht: 
Mert ha a'Törvényes Terakiuskivul, ottan mingyárt,iüiní: 
egy Igaztételre' menendő SentenciaeJlen, Eegyveres Tilalmat 
tcízen-jés az u-tán^az alat,. miga* más féla' válafz levelet, a* 
Cáptalanbol vagy Gonventbőj maga réfzérc ki venni igyeke' 
zik, Tartoztató Tilalommal él, és az.említet válaíz levelet, 
hogy ki ne adgyák, racg-tíl tya, és az Eílcnzet felett maga elféri 
JLcá-idézteti; ilykortsafca'Tilalom Terhét tartozikle tenni 
a' Tiltó fél; és a" Ti'alönak okát adni; mivel már az elébbi egéíí 
per-folyás az egy Tilalomi vált. nem-is foghattyákpat varral 
fzerabe érette,-.hogy illyen képfsen,eggyik orvoíTaggala'máfí-
katel rontotta, és-nem akart egdyut mindeaikkelélni»a'min£- J 
Detkfishoz2a-clőazőSyütagaiájlban.- . . , ,• ^ I 

Az harmadik forma eggyez mindenheriaz elfoveí, hogy ha' ,$>* 1 
a'fegyveres Tilalom urán magános V) ittlétnek kellene lenni, j * , /5 , i 
mely Tilalom s-Kérdőre vétel nélkül valónak mondatik; mely- r „ _ | 
iyet, hogy'ha'mTngyárt, a' Vármegyéntottfégyveres Ellenzés &*H.*C^xJ 
után nem kérr.énckjés annak erejével,azEllenzo felet, a'̂  !**•*_*Wi*; 
negyedik TermirfMfcnem idéznék; hanem letévén eléb a* " *•"•"»«#• .íí 
fegyveres Tilalom ^Sroét, annak ok-adáfára kérnék azt a' - ; 
magánvaló koz Uj kilétet; igy, ugy látcxik, otődik Terminus-
iskévántatnek,. mivel efféle Vj Itilet$fejével,* Eelpereft idéz- hi*"] 

% 3. nifccllciíÉ 



;ioo zA* Prókátor meg-h'tyaf?óL 

;ni kellene, a'mely Idézet, a';Negyedik Terminufon nem ve
tethetnék elő. De énnékem £z, nem látczik lehettségcfnefc. 
Mind azért, hogy a' Fegjrvercs'jTilalpm után „nem magánvaló 
kőz Vj It'ilcttcí* hanem gráeziiíTaí kel élni. 2. pt. 77. s-mind pe. 
díg azért-is, hogy mivel már egyfzera'Títelomal vaio Uj kiíeg 
meg vol t adatva, toyáb immár fem e' 0armadikbs fem a' Negye, 

. í&'^nemkelmeg-engettcini. A^Prokátormeg-hiváfrQlfzol-
lőttünk márfcllyeb..2j. Kérdésben. 3Es igy, ;tsak a'.két elfő For
mát kel bé-vennunk, a'többit el kel hagynunk. 

^ Negyedik forma; hogyhaaz Otfavís Széken,magánosüj 
* Itiíet adatik néki, az El-int-éfntk^alo engedésből,iigy teezik, 

Négy terminufrúX töbre kel menni, jllyen módon. Az elfő 
TemimCon, "ha.elő-ál és .valamit felel, és ayal nem hafznái 
femmit, Sentenciát mondnak ellenné: és oíztán azt, ha a'Táb
láról El-.inti lommtenws Uram eleibe, és annak-utánna e% 
gedvén az.El-intéfnek, UjItilctct kerend. A'^íCoáikTermim. 
fon, ezillyen Uj ttilet mellet valofelekti.hafzontalanlévéií, 
viízont Sentencia adatik ellenné,kinek készételen fegyve/es 
ejlenzéíTcláihatt eleibe, -yégrérca* harmadik ?ermmtifon,h$, 
Heá-mem-jő, megint 'Sentencia adatik .ellenné,, -meííyet Tar-

' tozrato Tilalommal íérithct-sníza. A' -Negyedik Terminuson, 
t/ * hogyha köz vallatafra keredzik, avagy magát arról cl-.tiltand-
%fa$S gyaiteháta* Negyedik TermtMCon, avagy a' kőz yallatáfnak . 

í^cgi^g^rendiből, avagy,ha az El-tikárnak elégedendő ólát nem ad hat-
L&k. A « ^ * t y a ' Tői-vént mondanak reU^sTgymár utoiiyára végfo Scntcn-
^ ^ "- " *ciaadatik.ellene. Azokiéwfez utón, Ne^wiégy Tertnimion ,• 

hanemŐtŐn kellene végbe menni vabfl^y Kerefetnek,aroa 
négy vége fzakatt Terminuíbkellen. Wmefzűííkbe kelvennütéi 
1. Hogye' Negyedik Formábann-is, avagy a' magán való kőz-
U; Uileiacknem kclh'cly&adni, mintfeiiitea' Hatmadikba-is* 

.avagy 

ú 



av'agy a' Tartoztató Tilalomnak, mivel e' két orvoflag egygyur | 
láttatnak eíhi, és illy«nls?éppen azt, ke'c u ttal,' aarbh c*y'' Kercfet- ffff^ I 
JTejncm'kelme&c&gcdaiH. H'ogy-azIIi Kilétnek a; Tartóz* ^ * t 
tatóTilalom'malcgygyutkeUeflekleh-nr,ícmmit; nagyobokát í 
r.cmadnattyuky mint ezt', hogy 3- tudni illik, ha illyenkcppen, * 
egygyuvé nem 'kapcsoltatnának, femmi Kérdetek Négy Ter-
lűihufoh véget nem érnének'; és ezokon,midŐíi'egy uttal,effélc 
kőz Ujltilet valamely dologba még-adatik, tob uttaínem kel 
megr-engedni Es nem a'ízercntí i'm'nxWedm vélekedikfelolle 
azoSyntagmájában. Kiről lás többet ide feílyeb, lő.kérd.ésó. Vl&d. 
artity- Énnck'pcdig egyfzcriuttai vaióadáfát, éiisedquoadu- * 
fué,a menyiben, tudni illik véll'c élnek; mett ka le fzállittaúk,-
IfmétTzabadön máftlibzHatnií 

X X Í X . Kérdési' 
ÉonmtvAgyon iehat, fogy igen ritkán, dvagffihajemfi,ahd 

végek a' Karéjeteknek, az, említeti Négy Terminufin) 
íegiriKafre'Két dologból vagyoni i. Hogy minden Termi--

nufonelo'riem vétethetnek. II, Hogya' Pcrcfek-is lágyabban 
látnak dolgokhoz;; hogyfem kévánrarhék j hölot ama minden* 
napi ag'b'efzédfzeriht, Vtgihtttiluifubvemunt'Jtira, A'-Torvény-^. . ^ „ * 
ek, a? vigyázó félnek ízoktakelümenetelire lenni. ~ V" **l''"* -

XXX.-Kérdés'.-
BÁ elét i>AÍo időkben, & hatalomnl, károkrólés•-Jofi'ágtk dol- -e 

giirol indult Perek>bÁhfoQ.^vz$Termint(fmníen- ) 
iek végbe?" 

Ttsak' fzíntén'egy oöayas' Terminufon'; -hanem ha & j#feá» 
gbk dolgairól indult Keréfetekben; a'levelek elő hozáía hala- | 
dót a' máíbdik Terminufra.-'s-az-is nem mehetett toráb aná'y | 
hanem a' máíbdik oBávín végének kellet fzakadni ő. Mm>- j 
^^^.Mrőiláfdfellyeb.i.i,<?V^^if^^». ,: 

'"" $&*- }> 
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JXXXI . Kérdés. 
Mitso,di d Rejecit | 

A* Reje&a többire nevezetben vagyon isakj valami haladékof 
akadály lévén inkáb, högyfem Tőrvénybéli Orvofíag; holot 

.,-még tsak.nevezctk fem.oiv.aűuk fonóit > a„z orfzág Torvény 
könyveiben. A'menyire mind azáltal, a'mcg-ávtüt fzokáíbol 
már bé- tsufzot, egyébnek nem mondbattyuk, hanem zRéjefa 
oíy Jegyzés, melyet azonBiroa* ki eleibe a' Kerefet botsátta-
totí volt kérdőre, az El-botsátott levelek hátára ir, a'Tőrvér 
nyes Szék utolíb napján, annak Tanú bizonyfígára, hogy azon 
Törvényes fzéken, bizonyos nagy dolgok és derekas ügyek 
miit, elő nem vétett etherer, hanem más Tcrminuíra kellet ha. 
ladni; alája irváa.tulajdon kezével, az Ítélőlicitet, a'maga ne-
vét, azon Terminufaak u.tolfo napjaval.es c^endciveí egyut 
Mely iráft, vifza yivén, az £í»mtő fél, az clébblBirora, és meg. 
.matatván mindgyárt a' Vár-megye elfő Szék napján; ninrsmit 
tenni a'.Győzedelmes félnek, hanem megkel elégedni vélle, 
HapenigeTzerint, a'-fff/V^fvifzanem viízi, a' Törvényhely
be marad, és igaz-tételre botsáttatik/w^w. 

X X X II, ' Kérdés, 
£' megírni reke&tett c&ikkek( m rem ajudicatum 

tr aníi bit) mi képfen kelértenük i 
A£t alirtyák ncmcllyek, hogy ezen az Ssnrcnciánakodava." 

Jo vifzfza-térefét kel érteni tsak, ahol a' kérdőre vétel a'raiat ni 
láctatat meg, hogy a' máfodik Széken úTranfmiffiot ki-nem vőt-
tékyolti.7?/.//. és-fellycb./. k. /. Réfí; vagy-baki-votték-is, a' 
JfrjeíÍA miat cl-maradott; é§ ez okon minden Törvénybeli Or-

voífá-
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' yoflagokatmegengednekbenne, valamellyeka.z El-iatéseiŐt 
^zon Kercfet'ben nem forgottak. MáTok vifzontazt mongyák, 
hogy azon nem tsak a' Scntenciát kel érteni, hanem az Igaz té
telre menendő dolognak valofágát: M-ivel ugya. ezen czikél \m 
'feinAdjadkstsm;) nem tsak azeiébbi Sentcaciát jelenti, hatieií^ 
valofággal magát a' meg. kürt dolgot; Annak felette m judii.it* 
a' meg itiic dolog, egy a' definitív*»végío Sentcndával, mely a' 
Kcrefetnek végfő cl-igazodása, kihez egyéb niárnemkéváfitá-
tik> hanem tsak igaz tétel. alíbz.Lp. Kéfz,: ÁzemlífeTtTitü^ 
\\£uí»3-p^r*e' nyilván jelenti, hogy a' Kerefetnek a" rafrg--lííít£ 
dologra kel yifza térni, és nem a' Sentenclára,rr)ivcla' Scátcri-
jcia-isia* meg itj.lt dologtól adatik, hogy tudni ülik,azt a' nyertes 
falnék kiadgyák, ésavalnékí,a'aaeginít dologróliga'zattegye
nek. Azt penigilletlen volna mondania* Sentenciárol, mert 
ugy,azon dologról, ugyan tsak azont mondanánk, hogyha a* 
Sentenciárol kellene Sentencia levelet adni azon Sentencía 
fzerenr. Végezetre a' Polgári Törvény Tudok-is, a'kiktől na
gyon nagy|éízint eredete a'mi TŐrvényunknek,e'Czikel felől 
csen kilétben vágynak: ki felől Myfing. lib. 4- Jnjt. Tit. 13. iilyen 
képpenfzoll. A' meg-itiltt dolgon nem a'Biro Sentenciáját 
érttyűk, hanea'meg ítiltt dolgot, melynek már a' Biro kimó
dolt irilctifzcrént, végefzakadott. vagy el maradván a'Kerefe-
ten, vagy meg menekedvén tőíle. Annakokáért jóllehet mi-
dőnvégío Sentenciát mondnak valamely dologban, aztmár 
Resjttdic&ta, meg-itik dolognakmodhattyuk; mindazáltal, mi-
hclyen kérdőre véfzik, ugy tettettyuk* mint ha megfem itüték 
volna ,• assokáért nem mondhattyink, hogy a' Sentencia előbbi 
helyére állaga dik- valamcddiga'Bkotolhelybcnera hagyatta-
tlk> HapentgclmulatvánazEl-intéft,s-á2 ido,mellyenéikel-r 
let volna inteni,, el celik, avagy egy akaratból a perefek az El-in-

Aa téílel 
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jéfteHiadgjákjaí'-ttartyák, minthanem-is intették volna eh . J 
esigy az dolog, aze!cbbiTÖrvényre-és ki-mondott itiletre tér • "., 
viíza, m«.rta' perlésben lévő viízálkodáihak, avai Í2akaöcit' '̂ 
végc^Mely, ugymondn'ak, fzintén annyi, mint mi náliunk, HU- $ 
dőn a' máfodik fzéknapján azEI-intet dolgot ki venni el-mular. í 
tyákjvagyhaki véfzik-is, denem láttatván meg, %'<?<;7ivai vifza • 
nem hozzák, tehát afféle Kerefet méltán mondatik, az elébbt " 
meg-itiíí és ki-mondott Térvényre vifza térni, kiben méltán ; 
Igaz-térelnek-is kel következni, ki vévén máfod uttal-isa' * 
Torvényről való Sentencialeveiett, minden Törvénybeliot* 
vofíagokkirekefztéfével, annak erejével, hogy már a'dolog- ' 
arratértt vifza,a'minteléb nacg-itilték volt, hafzinreabbaaz-
etot afféle orvoíTágok nem forgottak-is. Mind azon által mind ' 
ezeka'leg végfo Sentenciárol lárratnak értetni, mellyeía'do
lognak tdlyeíTéggel végeízakad ,ésa' mely már minden Tőr
vénybéli Qrvoflágokon általmenti; és nem az oliyanroj, mely
ben még efféle Törvénybeli orvofi'ágok nem forgottak, hang 
az, után kel már clő-kelniek, mintha az elfő Scotcncu menne 
igaz-tételre, és annak ezek által kellene eleibeállani,:a'míntaZ . 
elfoSentcncia-is lirratik/'elcnteni, melyez aránt helyesbnek ' 
teczik, és a' Stjlufis éhez vonfzon. Minthogy a' Meg-iri.lt' Appel-
3ário is,meliyct már ígaztéteke viíza-botsátották, fegyveres-
ellenzéiTclfzokott vifza téríttetni. Eíféle Sentenciánakpenig* , 
melyben az elébbi meg-irilt dolog marad helybe, eleibe á'lhat- * 
nak-éavagy nem Uj ItÜcttei, Láfd fellyeb* a' i o. Kéi-déít I 

XX X111 Kérdés. ' \ 
J'R^'fcCtívzimivé^re élnek iés ex, iránt háxy.féle leheti? •} 

T Két féle rEggyikjo végre vaIo,e$ be vehető, midontudni.il- ; 
liJca'jPeres fjgyotkozás nélkul.fzargalmatofon rajta vagyon, ) 
h>?gvaz El íntetf dolgot nrcgláttaflas mindaz á'tal meg neiű ;'• 
•lí.rntbitvin, hogy valamikeppenigaírása Pudiolc! nccíféka* | 

http://Meg-iri.lt
http://midontudni.il-


Isljoiczadi^'^e/zf. 2 0 f 
jccrre aiéltán és helyefen találtatott' Haladékos akadály. Áz 
snáSk penig nem jo végre való, és károös a' más félnek; Midőn 
nidrii illik meg láttathatná, mind az által akarva el mulattyaja' 
végre, hogy idott vontoflbnés almás felett kátofitsa. Mely . 
dolog,fem a'jo lelkiifméretbez nem illik, feailíien előtneai 
kedves: kihez képei!: meg fenti ielleae engedni. 

XXXIV. Kérdés. 
Mwde&ket, &' kikről ekkédig$oÜ»k rbvidcdenhínj 

réjSreofkthtttják'i 
Izjőtre: úgymint; A' Reákéfzuiéfre. Ellenvetéfre. Orvof-

iáfra. Folytatatáíra. cs Kéfedelmczrctéfre. A' Reá fcéfzűlés nem 
egyéb,hanem azngyeknek és Kerefcteknek fcalőmbőztetéfe, 
is meg magyarázása: Annak felette az Idézetek avagy Reá hi
vatalok, és Maflára fcéréfek. A2 Ellen-vetés p<rdig, a'Kerefttek 
le fzállitáfíroir, cl halaf2f áfáról, és fel fordiráíárol, a'Fogás téte
tekben heiyhefztetik. Az Orvofiás, a* Tőrvénybéli orvoíTá-
gofcat, agy mint; a-Tar-ttów^jésegyéb Tilalmakot, Ben-til-
ráft, J^gfv-etes-B-tknzéír, Ujjttletet, és Prókátor mcg-hiváft> 
foglal magában-OrvoíTágna-k-aaérr-nevczukr-mert a'mi kép- -
pena'betegeketorvoíláífal fzoktuk kőnnyebiteni,azOn-kép- '• 
pene2ek-is,a'megfogyatkozot Felettegitik, ésgyitaolitták, a" i 
vagy jobbaa világofitván a' dolgot, a' vagy ottan ottan más fe* \ 
leletekkel orvofolván a'kerefetet, Mind ezek elfőbe a'fzufég- * 
hez képeütalaltartak volt, hogytudni illik, ha miolydologa' ] 
peresugyekezerí kivul tőrtinek, ezekéi megorvofolrarhitr.ék. 3 

Holott ved cfzcdbc;!- Hogvs£ Törvénybeli orvoílágok két - f. 
képpen értetnek:Gcnerditer KŐzőnfégefeu, ugy mint ezek, a' * 
kikről moftfzollá:k, és a'kikkel a'per fokába fzoktűk élni. Es i 
Qéner&üjfme, igen kőzonfégefen, ugy mint a' kikkel a'per folyás, ^/(fát^Ji 
kiralisfzoktunkélnija'iővendőkerefetnektámogatafára^ud- ./ - ;< 

A a 2 niillik ?*•**- i 



niillik .ezek; Tudomány tétel,'EUetwmoricíás,- leveleknékli 
vallás tételeknek tilalma, meg hiváfa»Erődenitéíe', és-fél-for.* 
ditáA>s-femmivé tévéfc: Es a£e.jeéía,-&z az;a' KefefetckjHeg.^. 

^ , táffának máffzékre haláfztáfa. 11. Hogy1 a' kikről elfőbberi feol. 
láijk. azokat Becimlib.4-"Itt.is* &ié. Sui Sjntug. nem íiicltozta. 
tik; evei a'nevel nevezni, és ebben az értelemben venni, hanem > 
a'mi Törvényünktől,mint egy Idegen nevezeteket, ^Kert
ietek fzámába helyheztetij noha ezeket Keresetnek nettí 
naodhattyuk> hancrn a' Kerefetekbeulévő tőrténeteknek: És 
illyen képpen ig,en hornályoíon s-éfz v,é zavarva* M e'írély a'paint 
fellycb-is tőnk emlékezetet felolíe //. k.$< £• Mellyet nS keí tsiw 
dálnunk,mivel a'mint roaga-isirja,z máfodik elől járó levele-
be, azokatő nem a' Perek és Kerefetek Gyakorláíábol•irta, haj 
nem tsak olvafáíboí s- elmélfcedéíboi fzette őízve: a' Gyakorlás 
penignem tsak minden tudományok, hanem minden mefter-

. fégeks-tanufágoknakfőmefíere fzokotleniíi. A' mint íátezik, 
"'abban a' futári: követte, mivel két inbihiúot t sin ál.., és az egygyi-
Yztz Prohibicisétt téfzi, mely nem leheti hanejhaa' lovat, nem 
akarnok meg vájaj2janXaJJzaniá.rtol. Mely Iráfnak a' mint hogy 
nints ereje a' Fejedelem Ce»/irwáíio>a.~nélkiilt, azon képpen vé
lelem élhetünk, Az okáért hafzonralan a'íáru, a'niellyet fcí 
nem vonfznak,ésa' fzckérls híjába va!o, ha nem járnak rajta. 
Jóllehet kinek kinek maga értelme, mit itií jobnak, ésa\ki 
mitízérctgyonvőrufége-is abban vagyon. A' fokába menés,--
kőz vallatáíboi, hűt le tétéiből, fzcmel való meg fátájkojjjjjí-

• "3¥fáflagvalo vallaráíbo^áh Faíriba menéTnekazért möngyuk,-
''" mert a' Pernek fpíyáfár, az az; a' kétfélék őfzve- tett felekte-

ket:eléb mozdittyáfc és foJni ercfztik. Ezek peniga' Kerefefetr 
%, ugyan-terméízet fojyá/afzermr fcővetik; mivel a' mely doiog; 
• /;-magábannem világos, fzuk lég képpen afféle Tanuk által kei-
•.Vmígbiaonyod'nig-yiiágofodxii,mtaa' világi Bölcsek mondáfa-" 

kén min-
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Nyolcadik^ "Re/ie. 2 #7 ' 

jténíj mindéérthető s-tudhato dolgot, a'magaokáboí tudhaf-
tyuks-érrhettyilk meg. jóllehet32 Ingsffio Máfofc fcerefeíibcn %t,if(ih 
való bé-áliás, az Nemzetiség Lajstromának ffieg bizonyiúfixz-Pyj J 
nézve; ide ízámláltátik; mind az áltál-fokkal helyefebben a' de
rék kereféthez vihetyuk, mivel fzintéö ugy vagyon az Ingeffie 
i Kerefet mellet, mint az ki tsiíázot'vé&ők z' Termő fa tővin, 
a'kinekg-yykeríbölki tsemetézrek; rnivtlazlngeffio*' Kerefetboí 
vérzen eredé tett, s-nem-is lehctéttvolna Ingejfű, ha az? úío*' 
K.refct nem mozdittatott volna. A* Jséíedelrfl eítetés, tsafc 
fontén egyedül a' Rejecht hordozza magával; kinek a'Tervény- , 
ben nincsen femröi foiyáfa, hanem t<;ak a' Győzedelmes felett, 

a' megnyert pernek Igaztétclitől kéfedeimezteri- meg: 
Esiilyenképpea az" Emberek gönoffigok-

bóUéfzcn gyakorlatoíTággal. 

í^, £\i r v eV, ÍX* n> <r̂ * <̂ a- Í V r ^ í^u <̂ u ( V f^» íV» ftu í ^ r í . <%» CXJ* ^ . tV ,f^» 

~~ K I L E N C Z E D I K 
RES Z & 

tA' Sentenciitgot. 

••!.. Kérdés* 
Á' $enimciákr4it,miokwtkelfz>olliiM»k$ 

Mivel rááf. által menvén az egefz Törvénybeli ©rvolagö-
iorf, a' Keeíerek minden fölyáíhrol fzóllottfik, ezeknekpenig-
bizonyos végénein kelletvén lenni;; a'mely. véget Sentenciá-
nak, avagy Meglltik dolognak* ki-mondott Itiletnek s-Igaz-
fágaak-isnevezfinks Ez okon rend fzeriat kívántatik kogy itt 
már arról fzollyunk. 

II. Kérdés. 
Mitseda a Sentenm, avagy 4 we-Itik dohg \ 



a o g A' SentencziáJ^ol. 

.. A' ausvi-.no értelemben a' Semenciát egyéb dóitokban 
* íviok-ták yenni, moft arroi, mivel-neoi ide vaip, nem akarváa 

1 Mzoiianom; A.' mennyire ez iráfunkat iíitti, nem tgyéba' Sen-
tencia,hanéa'Bicon?kmeg-harározott végezéfe, mely a'K.c. 
refetnekés vifzáikodáfaak végét fzafcafztya, és avagy ei márfzr 
avagy valaki tfciízabadkt. 2 Tit.4.2. Máfokeiméi-is rovidgych 
fzoval, Mf g itilt dolognak,ki-mondott Törvénynek, avagy u-
gyan tsak Törvénynek, avagy Sentencia mondáiul, ve<>be 
menr Keresetnek moiidgyák, melyappeilatiohanuintsen, ha-

„ nem tsak a'héja, hogy Igazat tegyenek bene: fioiota'^enten-
eja,s-a'ki mondót Törvény, ésa 'mcgit i l t fdoiog, mind egy 
crteletnbenvétetnckjS-cgygyet jelentnek A' fenteneiáta'Dc* 
ákok,a'Sentiendc, az értelemről mondgyák, hogy tudni-illik, a' 
mit-fokanelméjekbéérttnek, azt az után mindnyájan ki mond
ván, abból egy blzonyoft végeznek. Holotjegyezdmeg: hogy effé. 
le Sentencia leveleken a'fzékfzinin el-olvafvin, azltilő mef. 
tereknek mindnyájan kezek iráfát alája kel vetnick, és fzcw-lá-. 
tomáftkozonfeges helyen, s-nem a' fzállaíbn kelki-adniok. (. 
Mmk.iot.so. &.i.UUd.art.4p. &.4.Ejusdem. art. re. 

HL Kérdés, 
ÁPer[foltábM,hányféle lehelt á Sentencia 

Négyféle; Elfő; Reá nem jövetelei fentencia, kinek UjIti? 
Ietrel vaio Tiíalotamal kel elei ben állani 2, fit. 77. hogy ha már 
ki-attak volna: Ha periig még ki-nem attak, azel-marat fél a' 
BirákfcezcnélBen-tilthattya, Tiltolevclek nélkul-is, mint fel-' 
lyih.rj.k SRéfi: meg mondottuk,Máfodtk: Torvény kőzbec-
fett fentencia, ki ellen jippelktiml El-inréíTel élnek, és annak 
utánna engedvén az Appellatio%&k, Uj itilettel. Harmadik: ha-
fonloképpen, Rcancm joyeteles Sentencia, mely váltmefze 
terjefzkedik, s-kivált képpcaa' Vár-megyékeu élnek vélle, a' 
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Reá nemjővők, és El-marattak elleni a' czégéres vétkek doígü- Af^AA 
Iban. kit tsak magán való 11 j Itilettgimcgáinthetnek, mindé* ^ - *. 
Tilalom és El-inés-nélkuimintaláo.//. kérd. megtalálhatod. 
Negyedik; ki-moodöttvégí<$ Sentencia, melya' Kcrcfcceknek 
véget fzakafztya, és Igaz-tételre megyén, s-eieibefemáihatnak 
femmi Torvénybéliorvoffággal: a' melyről vagyon moft ízükt 
kivált-képpen; kiktőlláfdx T.y?.és. 83.isfellyeb 1$.í.J.Réfí: Az j 
három elfőt Torvény kozot valóknak nevezzük, és tsak fzintéa 
azutoirotnaondgyúkkimoüdotSeiltenciának. mivel egyedül , . 
c! ízakaíztya végett a' perlekedéieknek.- | \iS'^-^; 

IV- Kérdés- /"..«.% *• 5 

- E'meg-határoz,ottvégfb Sentencia hány féle lehet ? „ . „ ,, v-~ 
A' mi k éppen jelentők ellő réfzcben-is, fok és kuíom kul 

fé'e Senteneiák vadnak; ugy mint Főbc/áro. FŐ váitfágos Sen-
té.iá1: H'uőtlérégnekbélyegirői, Patvarrol,Nyelv váitfágrol, 
£.-ék tőréiről való Senteneiák. TiízteíTégbe járó, Rút hir név
ről, KilTeb hatalomról való Senteneiák: ezucolfo kezőniege-
f n minden magán való egygyes hatalomról, kár és boizurcts- '"^í - V í 
1- broi s egyéb mindenféle gonoílágokíol és-czégéres vétkek-
ioí valónak mondatik. Mindenikről kulőn kíiiőn fzollymik. . ^ f fe'gg 

ITTerdS ' 4 

MÍÍSOŰXÍÍ íbbejámSenteftthí ' ^ & 
A'FoDejáfo Sentencia az, mellyel Az őt nevezetes Efetek-- £rf-*f$?s? 4 

ben, úgymint Joízág foglaláfér't, Nemes házra vaio menetel- K.^ J***-
én, N^r>ífs*.mbtriit.k meg öleiéért, veréfééu, Síbhciéíee'rtr ( /hAM4 
s-rnélto ..k-aé j.vl VJÍO meg-ranoztaráfáért lnduh Kérdetek* 
ben;tljén-e% cgycdvl magáia í.ézendőjofeásansk, és-miedes 
i n p rr.ü háiá ^as ei y-i zrés cn fzoktái- tóarafztani, iféijü ágon 
i'-'5-cvi,:vii Kcircr C^ÍI él^kcijkikkozőt vei JzukvaloAtiva-
í " ^ .r . ia . a í .-.?•.', ---,:« uiácna* többiben-is-Eskttfukaje-te-1k fx.-

ruíiL 



1 © £ A' $tnteneí4kf*l. 

.s^°-Lgytzdm£: I. Hogy a' fején s-jof23ganva.I1> el-maradáftj ncai 
"•egygyyt csjegyízers mind kel érteni, hanem kfiiőn; tudni iili^ 
.iogyhaa'o.ieg-fcntericiázo'tt maga'íSePoélyébcn meg büatel 
tődik, jofzága nem vétetik el, hanem maradékira fzál: Ha pc. 
»ig fejének a' Fejedelemtől kegyeimet nyer, és mind azon ál. 
tai az igaz-tétel, az Ellenző fél által végbe vitetik; tehát a'jo. 
fzágát a'fia, vagy artyafia, avagy egyéb Törvényes marad vai, 
kőz.botsel magokhoz vehetik, a'Barotol arra rendelt idone's 
napoa. II. Eleintén ez őt nevezetes Efetekben, a'Cáptalán és 
Convent általvaio Idézett után, ísTermnit/efonkivvilisTot. 

•láAi'A v^nyt ízolgáltattak, vagy ment reá vagy nem az A l peres,.,', ük. 
^ , Art.S. Moft mindazonáltah tii^^xOBav&sTamimífohn^ít.zt. 
jfypttffU-'npk élő, a' mintfeüyebb-ií f. kérd. 2. PJf: meg-vagyon mond? 
•zL<&, . varkineki'w£^'^iáfd^^ííW. art is. &.i.Vi&d.Att.s6. 
L . , y i f Kérdés. 

, EffékSmtencU^hmfhsdAfMmélpkvAnnAkkivétetvt} 
Tlfikhm; az Egy-házi fzeméiyek \ MÍfidfor: a' vét fzerint ya-

l ' ^ ' - f f e loÁíyafiak. i^rjw^fw:azafzonyillatok..^.2?>. ^ . 
V I I , Kérdés. * ."" 

***>'*<• trit •.' A&ohért,V4ÍahaesíekellmPfondam^.fiItyenfef}tenciat? 
* Mondanak igen-is. Az Egy. házi fzemélyek ellen három d©-

Jogban; Árúitatás dolgaiban, Nótában^ Szánt fzándékkal való 
»n«v > GyilkoíTágban, és egyéb czégéres minden latorfágban, skar 

* ,'"*'** J-íoagi tsclekedgyve, s-akar maffal tselekcdtcfíe. z. Tit. 44. hz 
\%\\\y Afzfzonyok ellen-is, hakikféxjekerjfzűléjeket, vagy gyerme-

kjeker gonofzül meg ölik, vagy meg öletik, 2. Tit. 43. mely cfetr, 
mind azáltal, tiotít illet inkab. /. Itt. 14, 

V I I I . Kérdés. . 
MiiéfpntArtoítáthAtnumegfiseméljéheniii Fején 

,-gs*h+2 Semmmm fiwélpX 

* 
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"Kctképpen: Elfobben: Haazőizve feleletből következett ' • 

fentcttcia ki mondás idején jelen léjend, (: mivel fzercély fze- ».. 
jintjelen. lenni nem mindenkor tartozik j tehát meg halván "^ 
a'ki moxidatt Sentenxiát, a'Biro a' felperefnekvagy Prókáto
rának kére férc meg-tartoztathattya, Senteacia levél nélkh^SfflfA^ 
S-meg is buntettheti, nem leven, ez aránt, az Hemeűi fzabad. 
(ágnak férni fzaporája s, Tit.sS. Ha penig a' Törvényre reá ng 
in egyen, tehát, valahol talál hat tyák, a* Sentencialevilercjével, 
mindenét megfoghattyákj deazért a' felperes tsakmagahatal- .^ . • 
piával nem*.- hanem a' Biro, avagy a' Bironak arra rendeltts-bo- " * 
tíátottembere, x%.£xecuiio után mindenkor, azexecutioelot pe
nig, tsakfzinténazegy efzteadonjskel-forgáfaalat,_a' Senten- »̂% £*V"Se ' 
pialevélnek ki keléférőlfogvaízámlálvánfbghatryá"kmcg,ésa' • i C ^ * * - \ 
Birájának házához kel vinni, holot a' Biro hirom nap tartozik \ 
jartani, hogy az alat a' pereffévei megbékéJlyék,- Ha penig > 
meg nem békélhetik, tehát a'PereíTének, (:nohamoftafztnem 
tanyák) kezébe tartozik adni. S-hameg oieti, minden Javai 
.által lyába fiaira s-egyéb maradváira fzállanak, attól meg válva, 

J amit akkor nálla találtak, mikor meg fogták; mivel az egyedül 
magát a' Birot illeti. 2/Tit,ss.&ő. Mattk nrt.ss. Ilem.i.vUd.art. , <r"™"* 
j4 és dák z. Kérd MÁfedfz,or. Ha tsak Reá-nem- menetellei ^^-(^^^mwl 
rade!,minek előttea' Senteneialevél ki nem keis-niegncm * 
pecséttlik, és az Alperemck ki nem adgyák, femmiképpen fze- - • ; 

mélyében hozzá nem nyúlhatnak, z. Tit, s$. Holotefzsdbevedd. j 
i. Hogy efféle Reá nem menetelk4valo Senteaciát,haa'Biro , 
kezénél taláüyák, ben tilthattyák. s-az Cáptalant-is vagy Con-^feJtiraa^S&f 
ventett az Igaz tétcltcfoneg-tiithatryákj és le-tévén efféle'Sen-'r^ú*-^*. 
tenciának terhét, az ut^na' meg feníencziazott tartozik meg ,. -,..;„ 
felelni. 2. Tit ff és 77. Es./.Fiad. art-fi. IL Ha még békélhetik, " / * "S 
azzal fzabad, afzt a'Biro fem eílenzheti, s-biríággalfemtano-* ' • ' , 
jíík femaúvci néki érette. Alher. Art ju é( $. M&tíh, art.j. lum. /. \ 
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2. 12. ex/ ' SmtenciákroL ] 

®̂  " Uiad;&rt.ó$.és74- ltem'2. Ejufdem. art. 13, ugyan ezen értelem-. 
. , ben kel lennünk, a' Czégéres vétkekto!-i&, tmntalábj / . kércef 
3' &?# megláthatod. I I I . Azmeg-tartoztar'ás idein, nálla tanait \ 

marhán, tsak ízimén a' maga'íaját marháját kei' érteni- s- ncré £ l 
VT"f *,;máfét.,melyhezotajám.nem jo.utqn jutott;.mivel effélét a'iá- :• 

ros embernefcmeg kel adni, a' kőzoníeges fiiokás ízerint: mert \ 
aem volna Igaífág,-a''káros ember-marháját eltartani, meHyet \ 
az.Attiiia Torvénye fzerint. hb.2. T/t. 6. azorzort , 'rsgadozótr,. 

» - s-koborlot marhákrol-is, kei érteni. Jláb.30- Kérd. i y : Azkin- \ 
Htt i' fein való Sentencla vagyon, nem Pcreíbet fenkível,, vaíamcd-- • 

*", * ' diga'meg.oídozáfra. érdemes nem léjendr. és nundenkoraz-
^ • f * 3 # # ollyanfzemély eílenfzabadonfogáft tehernek r.hapenigvalaki 

|-S*#,»1>^i efféle SentencHzotna'k valamely dologban, meg akar felelni, 
az, az q afearatyán áll,-és ha efféle Sen.tenciázotnak. egynéhány 

"feíe Kercfete- lénuc.fzabad: amaz: vélíeha•mellyikfe megfelelj 
a" mellyikre penig nem akanfeíelnwnnyibol fögáíl tehet ellen- ; 
ne, mert fzabad;akaríttal botsátkozot Törvénynek, s-azotr. i 

^ kivul töbre Törvényes, képpen nem erőltethetni:.ha fzintc-- ) 
* ízokták-is.mnűdáni, volétitinonfitinjuria', mertigen-'isböfzujáí. I 

ra.lennc,ha.,arra.et6ltetnék, a'raiheznintsenkedve.. í 
..*/;»"?/" 1X1. Kérdés. , ' { 

Av'msg-Sémemmzotsjavaitmiké^enzxC(\uz\\jÁk)' ' | 
Há.azmeg-fentenciázottelfza'lad, s-meg né foghattyák éh 

; - fejével nem fizet;, vagy haaz fejedelemről gra.tia adatik néki. 
| ^ v __ jiTii-ió. tehát minden /ofzága és abban lévő-ingo javai-is/kí 

». )• >-Y^,vévénazokboljfiainak,íeányna-kj-A-tíyafíaiTiak^s-rníndéegyéb' 
* *«. *• A J ofztatlanoknak réfzeket, j a"maga faját tulajdon réfze, a' Nyer; 

*-(/ -*»,.. ,ícsJÉ!5.^.^a'Sironakadatikz,Tit-őo-Lud-art. ic. '<&. 19--**•IÍSU-
Jtem. 6. Mttttk art, ss. &• 1. Ukd, art, 74-'mert a'fiak, leányok 
Afzonyok,s.egyéb akármi Atyafiak, nem eshetnek kárba fern, 

attyok-



A'tyokjíeai BáítyckjÖíOi*, fsrj:ek, fcí-ivgvéb Atyafiak vétt;e 
ixr.at: meilyet a'fojm raloScanndában, Vö váltíághan,s-Nó
tában kel értenünk, .mert azoknak rsekkedetiben a'fiak, le.á- . » * 
nyok,s-atyafiak nem reízefúlnek; Az Adojaig^aji penig, kői- JÍMSSÍ 
tsonben, s-'lc tott marhák dolgaiban kulomben vagyon, mivel 
effélékkel mindnyájan refefulnck, s-azokáért elég térck-is tar- -,4" -« 
toznak azokról tenni.. Annak felette ez fzeavélyrc néző Scn- *J'"' e 7 

tencia,ama penigoly valoíagos, melymáífokkal-is'kőzlehett. 
Mely maga réfze/oizigot, a' fiak leányok, és egyéb Atyafiak s-
maradvak,a'Eirotolsnj^rtesféltol, tsakkoz boísel, magok
hoz válthatyak, a' Birotol arra rendéit napon. S-ha azt á' napot 
cl-mulattyák,s akkor meg nem váltyák, efféle réfzjofzág a' Bí
rónál s-nyertes félnél marad mind addeg, migaz El-maratnak 
gratiát fzereznek. Sor, ha fiai, leányi, vagy egyéb Attyafiai nem 
léfznek, a'fzomfzédok s-hataroíok-is afféle réízt magokhoz f •!***!; 
válthatyak. .2, Tit. só. Holot ezt-is emlékezetbe kel t a r t an ia 
hogy ha az Atyának, fíjen valoSentenciaval el-vefztet jofzá-
gif, a' fi j magához rá' tya, annak után na máíodfzor, ha fzintén 
azo faerint-fíjén való Senrenciáia knne-is, azon Joízágot ne itt 
•yeüicnée!, mert márr.emővé, ha ne a; a' fíié^ ésil'yeii képpen 
,a nem övet el nem vcizíiisn v\f:s 

Á kineffélf SentencU vágjon, azo'"y.innak mibenrd.% Fürde
tem craciáíyéykire néz, s.nnikV<rf.igz.? 

Hogyha a' fejedelem efféle Sentenciázorfzc mélynek gráciát 
;ád,aztnem a' dijáról, s-rélze Jofeágának harmadáról, rru-l'ya' 
Jclperefhek jutott, kel érteni,hanem a'fejrol,{hf.oytiiHniiliik 
í.ví,-{\v,c fizeffeT, ) és Jofzágán-.k a' TOi-vény-rcv'O bi'áfcrak' 
jsitandokét réíitrci. 2.Tit.s7- It < z,* p ̂ .ezá-ns: g. 1 Hogycffde 
'•nicgfentciKtáz^tifzemély.a'kir.cíf grávia aJatqyr,dijsrta<to-

. ° ' B b 2 zikic 
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zikle-tennis joízágánaka' Felperes réízére való harmad té-
fzétt. II. Hogyha Palatínus uram eíőt Stntenciáztatiknieo.o 

t . . ellene né<i ennyiből a'grátia nem hafznil, mivel afféle két > 
^*rK^Tjréfí,mindc:'k:Ar,az.Orfz.ágrégirzokára ízerint, Palatínusuk 

noat illeti. .2. 7>í. jy és *' nagyobbik Decretemban fol. itíp. II, A' Fif. 
^euíhak a' minémő dolgai Palatínus uram eíőt forognak, mek 
iyekben a' Fifcus máfok eüen indítván Kereleter, nem irányoz 
femmibiríágra, hanem igyenyeíen Nóra r, és jogágának, a'ki, 
ellen perel, éppen valq eJ-vefztéílrkerefi; Ez illyen dologban 
Palatínus Uramat femmi réfznem i!kti(mégváItfágosképpetí 
~is,J mint Némellyekmondgyák, hanem azokról, a'Sentenc'iá-
zott fzeméiv éppen őrökké el eíVén, ő Fdfége Krgyelmeflé-

r gében vagyon, kinek akarja adni. 2.Ttt.s7- a'mint tsák minapi
ban tőrtént a' Szokolyai família dolgában. IV- A' kétfzeri 

\ "•:_ Fegyveres ellezéfbol, Nótás fentenciában efernek, két rcfzjo* 
JzágaŐFelfégétílletí, harmada őrőkőjőn a'Fel-pereli Eső 
fellegé az fel-peres réizéről gratiát ff m adhat kuíőmbcn, ha
nem ha elíobbenbekcfleg fzerint végbe viheti peredével való* 
dolgát. 2. T.sj- &.s-UUd.ari.4. V. Egyéb dolgokba: úgymint 
GyujrogaráTokban, Execatioí háborgatáíaban , Caftélyoknak 
fogialáíiban s-egveb hafonlo dolgok ban, mell vekben a' M-igá* 
nosfzcméiVí-k periének egymás ellen , régi ízokás fzerénr két 

_, réfz a' Bírónak, 5- harmad réfza'pc refnek fzekot járni; mindaz
által őrő'íOiTégek 6 fellege fifeufa réfzére meg maradva; mivel 
haofelfégeakarji, mindenik réfzr igáz bőtsel kezéhez veheti 
mintfzinte az-i';,a' kinek 6 Felfége kegyeí'mefen adándgya, 
Mdlycrezalka'aiarciTággal itmeg-skarék említeni, Jóllehet 

• - •'• erről az Notas fentenetában kellene fzollanom. 
XI. Kérdés. 

Afféltgr&tia meddig tart, és mi-kéffen ? 
Tsak 

.-,,<£. 



fölehczjdil^íffié. 4í'-:j" 
Csakefztendeig, és ugy, hogy meg békéliyék pereiével,ki , ; 

cí-taiálc volna fzaladní. De ha kézbe akad J'firmit neki a' gra- rtZ-f^&gJi 
tia nem haíznál, íuilem tinind élerc haldia pereifénck hatalma* iHAsvJifh-

* banvagyő, kivel tartozik végezni, ha élni akar, ha izintéamip:- / ^*"; 
denjofzágáfj fiai s*minden ofztatlanAttyafiai kárára el.keíle-
tik-is kötni. / . Ttt.S!)-&ő Mattb. art.ss- Itém.i. Fkd, art\3+-
Mert egyéb arántazcJébbiSentenciáramegven dolga, melyre •— ' 
tsakegy Tcrminuft adván, reá hiják } és-továb nem haJad, ha* **v¥ * '. 
r,c 'a OÍ ízakad vége 2. Tit. S7- Enck fúl. u. Jóllehet jártam effel* J 4 

gratiátollyat-isj mellyet őrőkofőn adtak, Sopron Vármegye* 
ben Néhai Bornemiízá János felefégének, paráznafág dolgá
ban, a?t-íó. Anni. 15$0* '• 

Xll Kerék j 
Efféle meg-fenÍerteiáz.otnak fiairól, arra nézve, hogj / jof&Agei \ 

kez,ekbez,vÁliÍ)ajfák,mitsodA ittlétben kel lennénk^ \ 
Abban* tudniillik, hogy a* ScntenciaelŐt Tzuletett, avagy j 

Jnátakkoi aiiayok méhébe lévő fiaknak, még ha azok, az Iga* | 
téréi u»án, azaz, Attyok halála utáíifilcttetek-is, egyaránt ré- ; 
ízek ki a dar Ik: és az A ttyok_réJzét-J5>j^_Biro esperes kezéből> i 
$• egye bek tŐÍ-is, kj5zbotsel viíza vehetik. Az ai elv fiak p e n i * ^ * ^ ! ^ j 
az Scntencia Igaz tétele után foganraítáF annyok méKébe, 
efiféie Sentenciávaiei vdztett Atyai Jofzágban femmi téfzt : 
nem vehetnek; mind az által azt mindenfzomízédok elítma*. <; 
gokhoz válthattyák, fen lévén ezaránt mégazülyen fiakbana-
is, az Atyai Ntemzéfnek és ver.fegnek ereje, meiynagyobakif- ' 
Hleíy Szomfzédíág Igazfágánál. 2. "fit. 62.63. i 

Xi l l . Kérdés. '"• 
A' Fő váltfígoi Sentemu mitioda í 

Az Egyházi fzeméiyeknek, vér fzetirít való Atyafiaknak és-
Afzo.ny embereknek, dijok ízerint való fejek váltfága,és réízek 
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*vs.c 

ízerintvalo joízágoknak váltfagos keppen, s-Ingo javoknaj-
pcdigőrŐkőfonvalóelvcfztéfe Holotez.tjegyez.dmeg, I. Hooy 
e' SeirteneiaazokkozŐt,forcg> kikre fein való Senteneianeni 

'"adatik,- ugymint,az Egyházis-világi fzemélyck kőztegymás 
** ellen 5 vér ízerintvalo Atyafiak , és az Afzonyok s-íérfiak közt 

egymás ellen, kik fegyverrel nem bwntetödnek, s- meg fem tat". 
___ toztatnak, faanemfejekvákfágár,:az.az;-magok 'árrat.téfzikie,' 

{A ^§J azUrakjiégy fzázforiptal, ..az Ncmefiek két zázal:.Jngo javait' 
% v- peniga'Biro s-.Peres magok kozőVfel ofztván, és magoknak 

tulajdonítván., egyéb Joízága, nűnt fzintc a'.főbe járó Sent'cn-
eiában, váltfagos képpen vétetik cl, kérxeíze a' Biro ízámára, 
harmada á'pereíTére^ -.meg'-maradván'.őrokos tuUjdonfágaá* 
fifeus réízéte, illendő borsuín való vi'fza rákáfávaL Stíl. i.Tit, 2. 
& 2. Ttt- 43. Honnan mondatik iáfd aláb, ig iérd.ll. A' Világiak 
az Egyházi fzemelyek ellen egyenlő rerhen ízokraka'Tcrvcny-
.ben el-maradni* 6. Mattit. .Art.jz^é" AU> &rt.3$- &7- Vkd m.a, 

X i y . K e r d c s . " 
jf Nótat'H'iíetUnfhnek Béljege mitsodn,:ésak'&twmit 

kclcfíunkbe tart tutink? 
\v "-. Tejének, és-maga récére néző minden joízáginak s.-Ir.go 

'javainak, örökösképpen való el veí'ztéíe,-i»cllyeka'fiskiis hí. 
márafogiaifatván,foha azokat fc Nemzetsége, 'fe.rakonfága kö
zül fenki magához nem váhhatrya, ha ízinte fejévei fizetneis, 
magának és Ncmz.ctíégenek-orők gyalázattyára. J. Ttt.iú. érftyl. 
mely magyarázatból könnyen'ki -ecezík brrnteréfeisa' norába 
Tf?TnTtrfT>ilehet eleintén to-rrénr példánk vagyon egy Féüczi-
á.msnevu vefzet emberről, kit tsak egy hirtelenbe, rserépiné 
képpeninkáb , hogy fem Törvény imyafzcr.int, minden nem
zeti vei, fiaival leányival, veivel s-ggyn Í, ízőr nyii képpen veízrct-
tek, azértihogyakfcori Cárok* Királya,é:, felefégére s-gyer-
,m,ckércaiczitcíenfegyverrel láaiadocr volt, JSmf'Itb.g. D-rd^ 

j , Ezea 



Kilenczedíi^ ^e/zf. 117' 
jiEzcnksppS Kath_aiMiháJvjs 1607. crztcndo::ca. nfamaTiü' ' , _ • . , 
Kaffan, nagy temérdek vaíbm, a' derét: piaezra -.::c Evén.-azad-
vari vitézek által diribra darabra vagda!r,ítcr, arra való svanLt-íJP ..„ k . 
boi, hogy Botssai litvánnak mérget adott vr,:"\ Í ÍQCÍÍU' Í - *'J,-3S*. 
<*en Erdélybe a'Báthori.Gáber^Gy-iikóíi, a' Ti-irorybo: hányná-.'/.•• : : ; i ; . 
nak-le- iói4'- eíztendőbeo, Mcdgycfen. A'i'oígári Törvény- ., - . j -
b?o penig, a'kiiilyen vétekbe találtatik', nem tsak fegyverrel 
búntc-íőd.k-s-Jofzága foglaltatik fiícus fzámára, hanem mivel 
E;jrddi'.iére támadott,emlekezeri-is halála utáa eltöröltetik. 
Igylőít-a; Mimim NerBzet;égnekdr-]gar Urunkfzűktéle eioc 
jSi.cíztendovel: végzésből tiltatván meg, hojy ícr.kitoöbé „ , v-
abból a' Nemből Marcsa Manliufnaknz hivattatnak; minek U-VH-
tán na, tudni \\\\\.,M&rcm Mimiim, ki a' Eranczuzokaí, midén a* 
€apftoiiotöatmc.g,r2á!v*áa,fzintcmármeg-ishágják-volt, nagy 
erővel tifztes-kergette-ei, azután KiráJyfágra vágyódásban 
taiálmván, Tarpejus rievo kofziklárol, mellyen a2on Capitoli-
uai volt építve, nyakra főre vettctett-alá. Livim. & Ge!lim,lib. 
j7.etf.21. Efféle Efetben peoig, a' dolognak ízőrnyufegéhez 
képeit, még a' rofz hír névbéii vitézek s^Afzonyok-is mrg-hal-
gattatnak, és az fzolgákat urok eííS czigára vcnfzák- és a'vctck-
ben réízefűlt Tjufár-i?,. l i r l a d.len Tanúnak bé véfzik,a' mint 
felíyeb meg mondottak- / . k. 6. Réja. Es az Hlyen ember femmi 
marháját élnem adhattya,s-adoüágát-is fel nem veheti. A'mi 
periig leg kemenyeb, fiai rüt hir né vb? maradván, fem Attyok-
fii,fem Idegenek a' [ofzágáhozfoha hozzá r.e jutnak; Leánji, 
mid azáltal,az Anyai réfzboí, tmat egy „Negye dréfzt vehetnek. 
Mely vétekben, ez-is kivált-képpen való dolog, hogy a'kinek 
bártsaktuttára volt-is efféle vétek, a' tseiekedővd egy-aránt 
köteleztetik Lb.+ ínfl. Tit-iS. Melyhez a' Szent Iííván Király 
Decretománakj/. Réfze közelit; és a' mint azonheíyen á' ko-
avy.fzéíí való irásbol ki hozzák? ha tsak kullo jellel, és nrnűné-

n.c mez-
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tnő mozditáSal való igyekezete és fzándéka, a' lOrüy éllé való 
támadásban meg bizonyodik avagy ha tsak akarattal egygvc-
zert-is az árultatáira, hafzintén a' dolog nera ment vo-lna-ij 

.̂ « vcgbcs mind az által a'gonofz igyekezet és ízándék vétkedé te-
\ ízi, s-ahozképeftmegfoghattyáks-meg-is büntethetik; roert 

' akármely TÓ^vériys-okoskodásfzerint-is, nagyob a'kozonfé-
gci jónak" meg bantodáfa, hogy fé valamely magit való ízcmély-
nek kára- Cit Órát. 4. in Catil. & Poríius Utr, in ~DeeLm<tt\[un fmiír 
in ejufdem Gttilinam„ Salnfiius is azon Catilína Tamadáía elleti 
azt mondgya,hpgy régi fzokás Szerint, fzinte ugy fejével jádzíi; 
a'vétekben fzándékaírefzesíJÍt, minta'kitselckedcttcl végbe 

• í ^ - ^ ^ / V i t t c g o n o f l a g á t : A'miképpen az égetéiTel való fenyegetésben. 
/ ' / is. bár végbe nevigye-is, mid azáltal fejével fizet érettc.i.Tíj, 

\4lfcw&*t Mí'iy. egyéb Főbe járogoiogba nem fzokot ugy lenni(:hancra 
t* 0 ha fcnyegetéíét ottan ottan tselekedettel-is végbe fzokta vol

na vinni,) mertazokban az igyekezet nem alittatik egyenlőnek 
a' tsclekedettcl, s nagyob tekintetnek is kel mindenkorknni 

f * v . i ' tselekedeuc, hogy fenn az igyekezetre. Ezekről penigirtsak 
^fcj^lWv* azért akarék einjekezncm, hogy efféle véteknek , mely tu-

\ ^ lajdonképpen a'fejedelmek ellen fzokorefni, ifzonyu voltát 
éttenck, és egyéb Nemzetek Tőrvényéből-is, vennők efzunk-
bért. Holotmnid azáltal, ezekuán, eztved efzcdbe. L Hogy 
ka valaki magát ebbol menteni akarja, nem harmad, hanem zs. 
Magával kel menteni, a' be vőt ízokás fzerint. Etttb- •fal. 43. mely 
nem fzintén láttatik helyefnek lenni, holota ' Fobejárodolr 

•" .*, \ \ gokban", mellyek ennél aláb valók, egéfz diú fzerint való ment-
' * * " " * fég kéváatatik, *nnalinkábteh*át ebben, mint fellyeb való do„ 

• ^ . lpgban, azt mcg^kcllene tartani. IL Efféle hitctlenfégNótájá
ban, az Utak s-fo emberek tanátsa ncifcul, a'K'xiiyel-nemma. 
|afzthat s-meg nem buntethett íenkit. /. uhi> m> á . &• 2. ejufi 



Kiienezjit^l^/ze. a é j 

%wnrt.}. ttem. 2. Mafth. M-3.&Ó. ejufdem art, 4Ó. III. A* No- £> 
f táoaa efet maradtfág mint illefle3' fifcu.ft, Láfd.3.Tit.s/. éside * % 
I fellyeba're.Kérd,Jólleheta'kétfelperefeknekoízvefeíeletek-

bőleíet Nótában,*. Ttí- 7S- afzt vitattyák némeílyek, hogy affé- . $ \ 
U el-értt Jofzágnak harmada, a' felpereft illetné; de az nem le-
Jiet, mert az ©t nevedet Efetek, a' király adományától fugvén, 
már régen az ollyatéa Jofzágnak tulajdonfágaa' Szent Koro
nára, s-kővetkezendő képpen a' Király.0 felfégc adományára 
íÜllotí ésazokáért, nem a' felperesavagy Donatarius,ésŐ fel
lege s-fi &« fa kőző t forog a' dolog; hanem tsaka' Donataríus 
kőzőt, kit e már a' király igaffága fzállott, és a' nótát állattya; és 
az Alperes kőzőt, ki afzt tagadgya, vagyona'villongás, mind . 
addég, niig avagy a Nofa meg-bizonyosodik, avagy a'mutató-
jak-kij hogy a' Donataríus ne igazán indította a'kereíetet. An-
cakokáért, Negjedfzer, Efféle hitetléfegnek Efetibé, melybSa' ^ , 
fcét félnek feleletekből, avagy bár Reá nem jöveteiből, mond- ' 
gymak torvényt, élhetni mind Repulíioval,Uj Itilettel,s- mind 
prókátor meg hiváffal. 2. Tit.7s. De ha Gyuléfen, az elfcmoá 
fzerintmégyena'törvény végbe, ícmuj iril'et, fem űrijével a' * 
király tol nem adatik, fem Tilalommal íem Fegyveres ellenzéf-
fel éininem.engettet.ik, hanem általlyába, az c feifégeadomá
nya, e'réfzébol igaztételre mégyen. z.Tit.js- V. A'kit Táblán ff-
marafztnak Nótán, mind Magyar-Orfzágban, s-mind ahoz tar-
tartozo tartományokba lévő Joízágit el vefzti. z.T.ós <5i. Vj... ~gf' 
Törvény uttya fzerint Nótában efert Embernek Javaiba, a' ke
gyele adás után, a' Senteneia élőt fzultetet fiais-fogadót fiang 
réfzefek, /. Tit. 4-Q. yjL_ALJyk a' Gn lésben lévőkőn, avagy az- -< 
oknak Javokban, hatalmaskodnak, Nótában efnek. Pofomén 
irt, 39. anni. 1507* & 6. Vtad. art. tz VIII. A' ki a'Vármegye Tor- <g 
vényesfaékirs menőket, avagyonnat vifza-térőketmeg habo-

C c rittya, 

t r X Í-Í* '„ f",ÚLtt í1 C 5.*"* ^L^j^'^^^t^^m^^^í^d^mMA^^lAL^^ .^%&?*&iUíhi-Mili<iú 
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a? ^» 

%" nttya,veri» febheti, meg őlü Nótával gyalazodik. i.Vhd, art.^ 
o„* IX. A' ki, az otóágos Gyfiléíben reátőt tpanaízért vaíakit mc »„ 

élne, az-is hititleníeg Nótájával bélyegeztetik- art. ?6. anni;/« 
' cs>,X. Ha ki a'Király halála urán, azídőalar, míg máit válafz-

' " * ' tanak,foglalgatna,hufzna,vonna, ragadozna, foíztogatna, és 
egyéb gonofztmivelne, az-is őröké való hitctlenfégnekgyalá. 
zattyában marad, uFiad. art. IOJ. Effélét többet-is. z.Flad.trt. 
^.minda'kőnyvben3s-minda' könyv ízéiyin elegei találhacz, 
II. MjképpenkuiŐmbőz a* Fobcjáxo dologtol, sjnitsodaEfe. 
tekbén forog láfd.i. Tit, 14.es iá. Itemlibr.z. S.Stephani eap.jí, 
Colom, lib, 3. Cap. á. Jtem. 1. Mattb. art. z.&z- Fiad. art. 4.* 

XV. Kérdés. 
A' Notay Hűtotknfégnekhélyegz,éfexhÁnykéffiens-ku 

fanfzokotlenml 
:. -^ Háromképpen. El/Si>e%, Mikor z Fe/edeíem Orfzágös Gyf-

k íéft hirdetvén, azt,a'kithitettenfégnek gyalázattyával akar bé
lyegezni, fzerrsélye fzerint, és nem prókátora által', affekOrízá«f 
gos Gyüiéfre Reá-idézteti. Má/ödfzor; Kétfzcri Repulfiobol, a" 
tőrvénynek artya ízerint /• Mattkart. 2. foli^z.mmargim,^ 
S. Fiad, art.4. Holot Efféle Bélyegzésben efetnek,- két réizjo--
fzága ő Felíégén ek jut orokőfon, s- harmada a''pereíhekfinely* 

->-, ben ő Fe!íége kii lom ben gráciát nem adhat, hanem'' ugy, hogy 
pereflevel meg.békéllyék. A'míntfellyebniegrno.ndám, id 

~, kérd. Harmad/kér; Egyéb bizonyos Efetekbenn-is, törvény üt-
^ tyatzerintforogeíFéleNotaja'perefekkŐzŐtímidő'nőfeirége 

afféle gonoz fselekedetért, Jofiságát valakinek d-adgyá, tudnia 
. * Illik, ízem-kt vérérért, hamis pénz véréiért, •csöfítcitáférf, s e* 

hez hafonío egyéb Efetekért,midőnegygyikféla' No tát állat-
• j, tya, a'máílk fél penig ragad'gya. 2. Tif. / / . 

-Hohturts emlékezetbe-t hogy efféle liitetleiifégriekízineaíaf 
«I:fogr 
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el-foglalcjofzágokrolvalo perek.a* VármegyeTŐrvényes Szé- . 
kin foroghatnak, a'menyibena'jofzághoznyuláftilleti; deaz 
HitctknrégnekBélyegit,£KírálymagaYÍÍgalya} ésmondgyj /V* 

A Patvar mtsoda, es hómat mondatik i 
A' Patvar, érendő okára nézve, avagy a mint a'Philofoprm-

fok fzolnak *?rióri^ eleire nézve, nem egye'b, hanem a' Pernek 
kétfzinalat, s-kulőmbkíiíőmbuton, tsalárduí való mozditá-
&.2.Ttt.70* Jgttoadfi/iempcmg, z Végére nézve, nemegyéba* 
Patvar, hanem, kétfzinalat tsalaldul való Kerefetért tőt Tor. 
vény, avagy fen téri cia; mely határozó magyarázat inkáb illik 
ide, holotit mára' Sentenciákrol, mint végekről, ésá'perek
nek végfp czéllyárol, és nem az indito okokról és eredetekrőí 
vagyon fzonk. A'D eák ízo ízeriat Calumma,a.' Caív? cafois mon
datik, mely meg tsaiáít téfzen. Két képpenvétetikpenig; Minm 
generaliter, Nem fzintén kőzőnfégefen, mint it: Es Genetdif. 
Rme, kőzőnfégefen, minden gonofíágért, és máfok kárára néző 
'jmindenravafzfágért éstsalárdfágért: kir'ohkb*27.kárd,n.Réfl. 

X VII. Kérdés. 
Bánj iéppenfhokot lenni a' Pitvar \ 

Háromképpen. Eljlbben- midőn azon egy dolgot két uto'n, 
avagy két Izin alat kerefnek; az az, avagy két Biro elor; avagy 
egyfzers-mind őrőkőfőn és Zallag képpen-is. /. fit. S2. mivel ; 
lehetetlen, hogy azon egy jofzágot ember, két Igaffággal bir-
haflbn. Avagy midőn egyfzer s-mind, két Tőrvénybéli akar c 
gyenlő s-akarkülombőzo Orvoífágokkal allattya dolgát, Le- } 

nem tévén elfőbben egygyiket, avagy Tőrvény fzerént nyakát 
nemfzakafztván. Éhez adhattyukazt-is, midőn valaki két ize- \ 
méíyeQ,avagy tőbbca-is»azon egy dologért kereskedik?nem lé. 

Cgz véna* 
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véna' Kerefeteknek egymáshoz vaio íemmi koteieöégekéV 
fuggéfefc ; mely nem tsak patvart, hanem egy an terméfze t íze. 

«•;•«•' rínt-valo lehetetlenféget-is láttatik-magában vifelni,merti 
tertuéfzet folyáfa fzerént».khete-t4en," hogy azon egy marha ku» 

, lomb-kűlőmbfzeméryeknél,egyfzers.mind kuLomb-kuIomb 
•..teí**r*helyeken íebeíTen.. Máfidfzor-, midőn valaki máft, valami do

logban, menedéklcveíe ellen, "Törvénnyel meg-háborút. Har. 
midfíor Midőn valaki azon esv dolgot, melynek már Törvén* 
uttyaízerint vége fzakadott volt, grátiás u|itiletnelkul fel állat-
tya. Lástóbbet-is a nevezet helyeken Holoí tarts elmédbe, hogy 
ezeket-is Patvar gyanánt ízokták tartani; Elfobhen: íía ki min
den levélbeliefzkozit máfnál kerefi, mindazon által,az"urán 
benne tapafztaltatik, hogy azoknak valamellyikével él. 2. Ttt. 
34- Má/ödf&or. Hz ki lijlúlctet ve'fzen, s-arínak utánnaelőnem 
véteti, hanem belé hadgya. / . Viad.aft.2. Htftnadf&or•, Midőn 
valaki ollyat keres máftöl, mely ná'lía maga kezénél vagyon/a/? 
fim. Negyedf&er, Sok egyéb Articülusbeii dolgok idetartoz
nak, mellyeket kulőmb-kűlőmb helyeken, a' ki akarja, fel talái-
lya, a' Decretomakat és Articuíufokaímeg-öívaíván. Eotbdfi,& 
Lájd.fellytb a 3, kérd, az Eotbdik Eéfzében. 

X V i í i Kérdés. 
M&raibaté Pátvarún valaki azok ellen., a kik valamíg 

nem igaz utón bírnak ? 
. 4..^ .Nem maradhat ,• Sót nem- is állathattyák az olí.yar ó'k a' Pat

vart, ha fzintén látrarnék-is a'fel peres Igaflagátkét 1 toft ceref-
ni. 2 fit. 71 Meliyet három példával mutathatni meg. ttjobbenx 
M-iOíi valakinek o F ,-!í ege jofzágöt adván , az Iktatáskor elle
ne mondnak; Es a'Summának-is felvételével megkinállyák, 
a mely fotnmasff tudui-iHík azEiienző, efféle jofzágot, magva 
írakattához kőzeütet egyedslyalofzemélytői. /. fit.őo.avagy 

ísgyaü 
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ugyanőfelfégétoU. 7^.7/. Zállagoíkott volt Máfidfzar; mi
dőn valamely Alkalomnak, és a'király ő Feífége Confmfu\imk 
erejével, valamely fzeméíyre fzáliandojofzág. iktatáíának éllé* 
ue mondnak j és egyfzers-mind efféle Jofzágnak cro.zak által 
való foglalóját Tőrvényre Idézik. n^s j t %m I 

Hoktefzt tanold.meg, hogyha efféle idézet, tsakazkozldé- , y ^ ' f 
aettel fog lenni, tehát fem az hatalom mai való foglaíáfnak ter
hét, féV kárnak vifzatéritlfét, a felperes, nem keresheti .• mert 
sfiéie kerefet, magyarázó Idézettel, és nem közzel fzokot kn^ < 
ni. Harmad/tor; midőn valaki holta után, magva fzakattul, fiuí 4lt 
fogadásáltal, valakire fzáliando jok lktatáfának ellene mo_nd- ^ | s ' | 
mk;és egVfzér s-mind, az Ellen mondót a'péRzd,niellyen néki ' . 
azollyan magva fzakattul meg hpitember, azon Jokatatta " 
volt, megkénáljlákj oka penig e' harmadik és az elfő módnak 
ez; mert noha az Ellenző, a' meg kénálás előtt igaz utón birta, 
rtúnd azáltal, minek utánoa a'" pénzel meg-kénálták, s-fel 
nem akarta__aanni? _iiiur,át nem igaz utón kezdettebitni. Az 
íriáíbd jk mod fzerint pen \%, mivel hatalmaful vaío foglaiáft mi-
vejj^s-abbaniidotneoi tölthetett, nemhaíznáifemmitnekia 
patV4ftíakáS!atáfá: kirollijá.fetlyeh23-,"k-4- Réfzébtm Fíolotkér- ^ .*"•*-•'-
déstámad; Mivel efféle iktatáíhak ElíenzéiébŐi indult Per s".^íj/*i '^* 
hofzú Kerefet által fzokólt végbe menniTmeg lehet é az, hogy 
azonízeréotélheflena' Fel-peref-is Tilalommal és Fegyveres. 
cllenzéíTel,rnintfzinteazEllenző; hogyha tudniillik,a'felre- -*Ji*;?.ut*0 
rcsa'Reá hivatal mellett, az Ellenzésnek ok-adáfát n-iiíoba 
hadgya, hang az Ellenző, bízván az ŐElienzéíébé, azM^üabol 
őtetmeg fogná fzűllitanÜ Eshogy azon-képpenélheíTea,fo
kán virattyák, imez okoskodás fzeréiu; Mivel az egymás ellen 
vettetett dolgok állapattyaés ki-menetele egyenlő,azokáért 
feííkfég képpen, (élhet azon ofvoíTágokal a Fel-perefis, mint 

CC3 feiptéa 

-MA ^ , 4 
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jzinténaz Eilé-moado. Hogy penig nem élhett, azzal erőimé -s 

némellyek, hogyezaz Egycnlőfég kőztokmeg nemálhat,az 
Orfzágnak nyitva való végezéfére nézve; egygyikert azért, mert 

•ife^JLt a z F^-P^foek mindenkor kéfzen kcí-lenni 2. Tit.St, Máícrf 3 
/tt# ito*#f P e n í g a z é r í ' h °S? h a á ' Fel-peres jelen nintsen, .az Alpereíhek '. 
« * y ^ V általlyába menedéke fzokort lenni, ibidem Tit. 86. Minek oki. < 

'ért,fzűkíeg hogy az Ellenzőt meg hajgjuja, és az Ellenzéihek . 
ok-adáfát toll e várja, s-afzt el ne fceruiiye, mertha ei kerüli, le. 
fzál a' Keretet; hanemha azt,.a'.dolognak rendi és ideje nemen? 

*'i,r gednémeg. '"' ' , 
1 víy^vn^ -~ " . XIX. Kérdés,, ! 
I M^MiPik^ 4'Vítvamnkmmémqhűntetéfe-vagyoni 

Ollyan,hogy midőn afztaz Alperes Levélbeli bizonyfágal \ 
megmutattyá, a'pernek nyaka fzakad éppen; és annak felette 1 

A
%ZMO' a'Fel-peres, két ízázforinton marad; melynek két réíze á*Bírá- ; 

f ké, harmada a' Győzedelmes félé z. "íit.jo. Es mivel lcyéibái i 
* bizonfággalkel-megmutatodni, avagy azért, hogy afzt'ugyaU ' 
1 lartyákj-mint már meglőtt dolgott, nem ugy mint lehetfégeftj • 
\JMMJÁÍ avaáyaz^rf'jl£S5L2lX§Mi ahol annak roftáíáfa forog ,jcveks_ 
\ *s*>Cf Í2£t2ÍÍÍ£2üÍi sokáért ha mindgyárt levéllel meg nem bízó
i d AA^M ĵjyjftya, nem véfzi femmi hafznát. Hogyha pe'nig a' Vár-rae-
I gyén valaha előfordul, nemugy téíznek Itiletet felőlié, mint 
\P thurljk J ? a t v a r r o^ hanemint Nyelv-vákfágroh. mert a' Vármegyék fzáz 
\ f^j;. forinton fellyűlnem ítlínekfemmit, mind az által, a' Kerefetr 
^ * | j f nekőrőkosel-maradáfátmegitilík: Ha penig a'Táblára ke!, és . 
* ot a' Vármegye Tőrvénye helybe marad, a'Nyelv váltfág helyet j 
|" Patvart ragafztnak hozzá, melynek már röváb a'"két réíze nem ' 
f az ifpánokot, hanem az felfő Tifztekct illeti j mivel ők itüték 
I meg, és Igazat-is ők tettek benne, 

I _ <y'" XXKcr: i 



KilenceiibjR^fz* e/zj!>- x i y 
XX. Kérdés. 

A' Nyelv valtságb mifsoda, és bonnttt mondtttikí *• iL^ mjs .-
Oly Sentencia, avagy ndyv-nek el-marafztáfa, mellyet as p*. Z 

Birák,azolIyanra fzoktak vetni, a'ki avagy a'király, avagy az"Z*^f^ f* 
orfzágBjrái elotc, hamis és méltatlan panafzt tőit valaki eiien: • ' •" 
és gyakorta azéft-is, hogy mástiízteffégbeli fzemélynek jo hi-. 
tét- nevét', iifztelé'tleri és illetlen fzokkal meg fértette.- 2. Tit. 72*. , 

Halót élne felejts* hogy a' Méltatlan kereíetnekbtmtetéfe;is ^Ifijj. 
ide tartozik, iliyen okon, mert íbholta' Décretomban arról V 
emlékezet nem találtatik; és midőn valaki méltatlan Kerefetet 
fiz, azonal azt mórigyuk felőlié, hogy nem igaz pánafzt tott as 
Ai-peres elleni kihez képéit, méltán fzokoít ide ízámláítatni. , ___ 
Melymoftmr náilunk fzáz forintot téfzen,-jóllehet régentea fc-íffi. 
sz Áthénásbelieknéf, az hamiíian mozditőtPéínékfeleréfzé- r 

vei b'u'sfető dot. A' Éomaijakriál pedig,- bizonyos íumma pénzt 
kellet a* két fél peresnek le' tenni, és a* méllyikel maradót, an-
íiaka'-Jéiett pénze marat birfágbá. Mafidfiof; Nevezet" fzér int ,. 
az Ádo fzedokjavagy' egycbck-is, kik máfok'at méltatlanul há- '•*'• . , } 
bor'gáthak vefztegetriek, JZfi/^háfoníó b&ntetéfen fzoktak £i^7^l(^ ,! 

'maradni,ári.g\ Anni. tsőf.& trt.it>. Antii. 10'04.cAz í>éák fzo-
nakereje"föcrinf,Émeaddtmgvd,_nb emendo,ns,vatg jobbifom-
roi niöndatikiazaz, a* nyelvnek áv'ágy mod nékuí vaío befzéd-
nck, meg jöbbitáfar'ol; Jóllehet némellyek, ah emo~is,£vnt%- vé- >i 
ízemből akarják ki-íiozni, hogy tucím-illik, midőn azt le- tc-
fzik, mint ha a' Nyelvét vennék avagy váltanákitieg: Mellyeí,-
az én itclef cmfzerint/á' Eo váítfág'r öl mondhatnánk inkái*. 

XXI Kérdés, 
A1 Nyelv váltság büntetéfe mtsoda,- * 

* ét-meddigtarti' 
Awía^P'ert^líycff^^clacoiiomo^esflyaka'ií'Cjnfzakad; 

hanta* 
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hané tsak le ízál, ugy hogy, ha akar a'fel Peres, viízör UJOÍOP, fc« 
. . .. • • álithattyardeazértazelriiaradáfnak Terhét, le kelteni: hajié-

" ".'mes,huízoőtgirával,mely 100 forírottéfzgjhapenigparatfzt, 
, Jf.lÖ"-'i*5r» t$ak huz forintal, kinek két réfze a'Biráké, harmada a'Pereífé 
^yVDWW*-. s.Tit.s- Mely biríágotElevéndiúnak-isfzoktunk nevezni; Eb-
'J4&mA0M' ben az el.marat fél? addég nem fzolhat, migazt le nem téizi, és 
' fen* gráfon nem kereskedik, fem magát nem o|talm_azhattva. 
! • . - . * X X í I. Kérdés, 
i » -á' AW£ lőrés mhsoda. ? 
i Oly fehtencia, melv a' Törvényes Szék fzinén mondott li= 
I letiS fzolláíbol, avagy a' Törvényes Székben ülőknek tifztekt-
| , leofégemiatfzokot meg-efni; kiért afféle 25 girával, azaz, híz 
l . ,* *.. . forintal bimteíődik, és áddig,azŐFelíegc Udvarából ki nébo-
i tsátrarik, válamig arról eleget nem téízen.lásd'feíljeb. ie.k. végéi 
I tg, 1.Réfíeben. Ebben peoignem 25 forintott, a' niintnémelhek 
| vélekednek fdolle, hogy minden girát egy egy forintal kellena 
|; P le tenni, hanem éppen fzá,z forinttal tartozik meg fizetni, jollc 
I* > %et a'Vármegyéken, kérdőre el vihetik* deazlgaz-tétciidin, 
í * * /"". ifigo javaiból, arrolis igazat fzoktak venni.2. Ttt.óp- Matth.art, 
f ' ' ff.é" i.Píttd.art. 77. Szék törésnek azért mongyuk, a' Déákízo? 
| nakf: Vioío) ereje fzerint-is, hogy avala'fzékmeg fértődvéa 

éskiflebittetvén, néminemű képpé meg gyalázodik és tőretik; 
j Az okáért, midőn afféle illetlen és gyalázatos fzlot niondánd 
Í valaki,aYzékfzinin, avaiaYzéknekméltofágaésfzentfége gya-
j -lá?tatnüáttatikésmegrrértodni;Mivela' Tőrvény.tételre ren-
! delt helyek, a'minémfiek a' Torvinyes fzékek, avagyabbanulo 
t Torvcy tévők, az Emberek kozőnféges végezcfiből, fzítféggel 
| tündöklő Méltofágnak tartatnak, Thokfinm Ub. 2, c. ó. Vnmvim 
l penig, az Epitő meíierfégrql, a' Július Csáfzár Templomáról 
| f?oJva>mcíJyet maga éppkte tt vaja, azt irja; az Romaiaknál xf-
í • • • • g e a t e ' 4 
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, : ^őrén a'koflegaek engedve volt, hogy*' Tőrvények, a' Csá-
: fzáriTemplomokbanfzolgáltatnának: kiértigerimélráatilaU 
• piaztatik» h°gy otferaimi illetlen dolog ne eflék, hanem nagy 
' í,őtsaiet£eléstifztekítel,miotIfteni ízolgálat.ugygyakorol-

íaíTikés tartaffék. ztk.io. Re/bében Holota'Biro is, nem tsak 
jfzentcir házban, vagy fzent heiyen,hanem ugyan az Iften fzéki-
fcenuü, és az Iften képét viíili: kiért ugyan iüennek-is ac\'ca-
letik, JBxod. zi. $"• Pfd Sr. 

XXÍI I Kérdés. 
4 Ttfxitcffeg dolgaiba forgó SentencU mitsodá ? 

@\y dolog, *neHyeta' Biro ezokáért ragafzt valakire, hogy 
Uiáfaakjo hírét, nevét, bot&uletit, fzidalommal és gyalázatos . / 
jkoval vagy itáliai kifli biteni es mocskolni igyekezett;melyhen ^peq&JL 

' , ferín engedelé, méga'királyofelfégegtáciájafShafználíemit. 
, ; HJoí'tartsemlékezetben; hogyezillyen Sentencíábaeíet em

ber, fem fejét, femjofzágát, femfemmi egyébjovaitavalelrg 
yefzti, hmg tsak tifzteffége, és jo hire neve s-botstületi mellei 
efik el; minek okáés t r^ménfége továb aíFelől nem lehet, hogy 
jnég az ő fellége gtáciájával-is, azttellyeíTégefen helybe állit-
feaífa, hanem tellyes napjaiban gyalázatos életett kel-élni fol 
fjí. &fequent. Mapris decnti Egyéb dolgokbann-is adatik; e-
:?eiiSauencia,azollyanok ellen,tudniillik, kik bizonyos vé
gezetekben és alkalmakba, tifzteíTégeketés becsületeket, ízo-
valavagy Írás által le kfiíxáa, annak utánna afzt megnemáL 
lyák; avagyegyeGekeí' Salus condu&ufok ellen meg tréfálnak . 

\ meg tsaínak, a vagy reájokbizott titkos dolgot ki- nyilatkoztat
nak, Í. Vlad.att.37. De-mivél mind ezek borsfilletben forgó dol-

' gok, azokáért méltán egyenlő nevezettel Tifzteííegbejáro do
log nak hivattatnak-

Hokíez-jujfonejkedbcj hogya'kimáft»a'Királyőlelfégcleve-
j>d ieSalus 

http://Vlad.att.37
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le, Salus condu&ufla éllé megháborít s-nrtegfért, nem tifztcíl 
fége véfzel, hanem hjtetlenfégnek Nótájában efik, /. fit. 14, & 
2,Matth.art.27. Kiről többet lá'thacz, a'nevezett helyen bő, 
ve b magyarázattal Ezarántpedig, a* Hitnek nevezeti, e' világ 
fzermt'valo hitet értsed, mely nem egyéb, hanem a' meg-mon* 
dots-el végezetrdolgoknaktőkélletesmegálláfa?C/V./. effici. 
srum. Mert a' Terméfzet felet való Hit,mely fzenti.rásfzcrinf 
való Hírnek-ismondatik? nem idevaló, hanem. a'fzentSzéK--
hez tartozandó dolog. /. Muth.Art.3. 

XXIV. Kérdés. 
A''Msit-himévrolvaU 'Sentemu miísoJaf 

.- A'Jo hírnévnek megfértodéfemiat,egérzxileténekfoIyáC: 

,ba, miden bőtsuíetes állapatokra való alkalmatlanfág, mcfyv 
bizonyos efctekbol, az Orfzág Torvinye és fzokáfa fzerint, ver.* 
íetika'rut hír névbéli favagy íuda^ fzcméíyre. láfd feílyeb záh 
d ő-Réftben, ücik.iújmfaminask. neveztetik, mprojine, az zzyfiné 
fáma,jo hír nékul valót jelentvén; Hapenig aző , fr<tposit:iit,pr<t 
fartictdaintentiDit. mintegy" továbterjefzkedo értelembe véte
tik; igen híreit téízenjáz okáért a'Deák ízonak ereje fzerinf 
affélék, vagy/o hírnév néikíii valóknak modatnak, avagy felet* 
íehirefektiek,asrofe'hirnév által;VirgilmsPoetá nakimezvef--
£c fzerint. Fáma maiam, qm'non altud velocíits (sRttm$ Mobiliíaíe iiu 
get, virefg, actjitiriteundo. Mellyet én, azö iépéffel való verfre', igf 
fordítottam.- Gyors igen, a'Rofzhir nér; gyorfa-bníntse-is aőálS 

* Jutva él, futva megyén, s-futva véízen erőt is.; ' -
:!XXV. Kétdép...., ' : 

Az Trott Törvényei f&erint, hátiy éjéibőlf&okot lenni a $tt? -
..;: hir névheii Senteneia ? • 

Ibbola'fsaiból; Eljbbben^ A'Király ofelfége, ésaz orízag' 
Rendéit•EoBirainak, avagy egyéb araat a" Varmegye Tifz-

ieirejükáC 
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tcire, a k a J l J i l i * M Í J f ^ 
meg: p.cm^tanáíabpXLkierc afféle Tifzt vifelok, a2 o Felfége Ud- " 
varába idéztetvén, őrokos Rút hírnévben maraHnaE7~csToH5— 
többé afféle Tifztre nem vétetnek, ésmégazöfellyuf, kétfzáz / 
forint birfággal büntetődnek. art.7S.Ami rjőj. Melynekfe-'/f ^ ° -
ica'Birak-é, fele penig a'Fel peref-é, J^afidfzer, a' Tutorfá-sí-^, ^ - ' 
goknak ravafzuivalo vifelcfébol, midőn tudniillik, a ' T u t o - ^ f e j ^ f i 
rcHcT̂ z Árváknak, vágy ízemélyek ellen, vagy jofzágokrol Tör- '# 
yényuttyafzerintrabzdittatottügyekben, tsalárdúléshifetle- n. a t? 
nűlvifcíik magokat: kiért hjaltigj/alo_rút hit név követi őket, }y*ü&w % 
s.a'kárra!-is két annyival tartoznak eleget tenni az árváknak.^2•***$*£'• % 
f.'íit. 123- Es iliyenképpen, azoJiyanok,nemtsaktúthírnév- ?' 
ben maradnak, hanem a' kárt-is meg kel fizetniek. Harmadf^or- Sy <j 
^ j r ^ r ^ i i í b a í U P i d c n tudni-illik, cgygyik Atyafi, a 'máílk vér^-n«- ' fŝ  
fzerintvalo Attyafiát , ( aka r férjfiaks-akar leányok legyenek,) r^fMrtAr^ 
Joízagiban lcvoigaGaga me l lő l , á lnokul és tsalárdul ki-akarja-^*' -* jii 
]zin!eni, és ravafz mefterféggei ki-akarjatudni. Avagy m i d ő n -•' 
yaiaki, negyed izig való At tya6át , vakmerőül meg-tagadgya, '"'• 
hogy n e m a z ő Ncmze t fégébő l va ló : melyben efféle vér-aru- > 
ío, T j ^ e í í i é j r j ^ e ^ l j d - e j ^ , £Í 
árafzáilának; kit az után ugy tartozik tartani és táplálni tseléde ."*-. * 
íozőr, mint egygyikfzolga renden lévő háza Népét. /. tit. 39. 
Fegyed/zer j Hamis hitből; mely nem egyéb, hanem mis Em- ^ - í;j 
ber Igaííágának romláHrá", gonofz igyezetből, hamis éskayéíl * *. V £^ 
fel erőiTtftetett hazugíág. Avagy tsalárd igyekezetből való ha^T****"?"*^* 
zugfág, kivelaz igazdolog el ragadtatatik, ésazharois dolog 
eskűvéíTd erőílitretik. Noha Cicero más értelemben-is élaval 
a' fzoval Perjuriü. lib -?. offic. Ének büntet cfejg5nagy és fok féle, *,•_ 
inert az ollyan hamis hitunek minden joízaga fifeus fzamára p , 
foglaltatik, és ingó javai'tol-is őrőkke cl-marad.-^Sthajadorfí*' *:* 

, -'• D d A fővel** 
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^ v X ^ ^ w - f o v e l mezítláb járván, gyalázatos öltözeteket, Tarka kon^ 
\~4&i tcft, kendet madzagóvedzőt kei vifeínijs ptEeMict akar .kr-» ,' 
5. vcllc, de'ő-netrt ferikivel, hanem tsak akkor, mikor ásás ellen : 
f magát oltalmazza,- és a'Kerefztyének kozf, fniní-egy ízám-kive^ ; 
[', - íeít"állapatban,TiÍ2;tcírégcvefztc£tűikeléJctétt tolteai-. 2.T1U 
( \ Bo.z-s.VhdisLart.t.- - . , 
I Halói efst tanold-meg, hogy ezeknek Hazudni1, és 2^eigazai*motb 
¥• dam, kűiőnőzö értelmek vagyon;: mert Elsőben , a'ki-haziíd,: 
|' , . jnaganétsalatik-meg, hanStsalárdrgyekezetteímáft akarmeg 
f. "ísalni; a' kipenig Igaz,*t nemmoml, tsak maga tsalatkozik meg, 
\- gorombafágaés tudatlanliga miat.Mafodf&er$ hűgy'a,'ka&udaf 
f. az hazudó réfzére e ik , # nem igáz mondáspe'nigarra a' dologra t 
% a'melyrőlaz ízo vagyÖ. Annak-okáért a'tekélletes ember, az# 
I -;. • igyekezik hogyne hazudgyon, az okos periig az6a_Kagyojí 
\ , hogy igazat mondgyon. Gell. Itk 2. e4p. 2. Harmadfzor, A'ki 
| . hazud, ha benne érrk, meg prmf, minf tudva mondóthazugfá,-
| gán; A' ki periig h'azugfágot fzol, avagy igazat nem mond, eiz& 
| l be vévén tudatlanfágábof efett fzavát, tsudálkozni fzokort* 
| azokáért czboxsMMütí' a-rngz ggo&pu." r c téjt érdemel_. Ezen* 
% *~> keppen meg tsalni, ésmcg-tsalatkozni, és egyéb effélék, kilő* 
% ' nőznek cr:idmekben. Eöívdjzó^. TifzteíTégbe járó dologgal, a? 
£;• mint a'Nagyobbik Decretomnak73 8 revelen, bovouTncgva* 
| ' k>\ •, gvon magyarázva. Hatod/kor, bizonros czégéres vétkek dolgai'-
is • ' . , ,.- ban/. 7/Ai?. hanemhae'Titulusban, a'Tifzteífégnek nevzetití 
I " "nemegyébrql érte;»ok, hanem a' Nernefíl fzabad.fágftanlé\o 
| ' bőtsuíetroL a'miftt hogy fokán ugy-is értik- A'Polgári Torvé- -
§-' nyefekné!, fokkal tőb efetekbol léfznek Rfe-htr-névbélrek, e's 
|L • kiváltképpen minden afféle dolgokban, mellyeket mi Crimn*--
KV^4...J.Jí'^Pabc-j,aroczégércs vétkek dolgainak fzoktunk rwödanú 
l £ r i „ i« * XXVI. Kérdés. 
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Ez, SenteneUkhoz, ttrtozo dolgok és ef&kb&bk, mis egyéb féle 
Törvényekéi iga&oSattiAké-ell • 

EÍ.igazodhatnakigen-isküiőaib-kulői«b értelemre nézve: 
Úgymint a' Nemes ember meg-oléfét.alm.gl'LFQbc járó dfilc.jfc-.(f̂ b-ff̂ t 
azőfelfége udvara kivui-ismegitilhetik a' Vármegyén, mint 
fzintea'KiíTebfaatalőrol és^zég^^'tétÉ^e^rjoJjy^JaáaigökaJfc-
fzáz forintig, kinél nern-is mehet a*.vármegye Törvénye fel-
íyeb: Azonképpen a' Tiízcefféghe-iáro dolog is el igazodhatik $&•!&&). £^ii 
a'nyelvváltfágos fzéken, tudniülika' Vármegyén, a'inintira, «fKy«4 -
tsak'moft mondók, fzáz forintig, tsak. Azon fzerint egyéb 
dolgokat-ís, kfilőmb-k-iV'őmb tekintetekre nézve, más-más 
Bírák elot,s-k5ionib-k5iűiib törvényes Székeké kereshetnek* 
a' mint, tudniillik»kjkia2 0ugyií.éj^crefetit akarja űzm^-ke- • 
iefni- A' Hatalomról, íktatáíök cílen-zéfé-bCn,'"Magyarázóés* ' * 
ioz Td ezetek által indult .Dotgoje} mineniŐkülőnőzoállapat-
tal, é<; véggel'forogj'anak, meg-litbatod. 2. Tit.ju ügy hogy ha ^ 
fsakkőz Reáhtvat.allaLinditrattakra'hatalomértvalobuntctcir 
figk terhét nem fzokták meg-itilní. ' • .. 

X X V 11 . Kérdés, . , - w • * 
jf iijjeíhdfálemrol'őAlo Senténtti\mitiodtt t-miért ''~" J*Lf]ptti. ' 

mmi&tikki(febnek\ ' - irívhte" 
KiíTebríekfíiönáatika' Nagyobbakra, ügy mint Tőbejárok-* . 

ra, fő vált''2gólokra nézve, kikről már fellyeb fzollottunk, és & 
kikben nem tsak pénzbéli büntetés feokotfenni, hanem Jo« 
fzáatoi való eí-efes, főve Ott és, avagy fő váltfág; e'pedig tsafc 

' pénzbeli fzáz forintos bíjmetésbe i'ár,és a' kárnak 'meg térit efe* ' _ . •< . 
ben- Es ez nem-is <"gyéb, hanem a' fellyeb magyarázott dolgo-
koi ki'-fii, a'magános teftalmakban, kár és boízú tételekben* 
síféi'éc tíelekedő.embernek, fzáz forintig valbbiintetéíej mel-
lycrhavagyoníIögoJovaiboJ.ízoktakmcg-yeiinU-haaztíintSj 

D d 3 Jofzágá-
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Jofzágábpl-is meg véfzik; a' Biro fzámára hafon felét,felét pel 
niga'fcl pereiére, és a* kárt-ismegkel néki fizetni éppgn./, 
fiad. art,ss.&2 Tit. őr. £vdpedig, tsak ízintén, a' bodog pmle-

•fcezeraLáízlo királyidéitól fogvaéinek, mivelannakelőtte, 
•r mind Pap urak, Záizlos urak, NemeíTek, efféle aprobEfetek-

benn-is, fziménazon bűntetéfen marattak, mim a'nagyobha-
, v talmakbanj .?. Tit. 67-'& t- fiad. art. ff. 

.**YÍ?*'***v fíolet El/öj^hín ezt urselmédhf/ihogy A' mő&iniidobea,a! ftl. 
*!" kl' peres költségét nem ízokták meg itilni? raejy nem ízintén bof 

fzúfág nelkúl vaio dolog; És a' Bjrfágot-ifj. ezen Sentenciábai} 
a'" kifleb Terehvel nem tetietai-lc 2. Tit. 69. Máfodfecf, hogy a' 

*~~, bofzu tétel nem egyéb, hanem tőrvéntelenul vaio meg bán-
%^j^*£$>dis± Azokáárr, minden valami Igazfágbol s-Törvényből 

I/4U&* jfilnts, boizú-ágnak avagy bpíz.ú tételnek mondatik. A'mely 
Bofzúfág, avsgyBofuí tétel, [négj^i£dpjUzpkotl.enni..|Q^» 

'""iÜttCí kedett?!., midp.i valakit megütögetnek, jmigy amúgy megla£ 
'i _ nakolnak, avagy házához, akarattya cllé? erőízakfzentibé4rj&' 
h't*£"#/^ 'nek. S&BVil; midőn valakit meg ízidogatnak. Lopónak,LatorV 
i' , • ' ^ f c , fftiimirekd !ő alá való rofznak mondanak-/;^£^_.Mid;őn 
\yl?fy*<1 ,;,m'á5 Ember Tifzteflege s-bőtsulletl el lé, y.alakj S^?kjo£vctfc-

'"">-.. ^.fetf^hiftoriákat^cs'jnál, vagy valami egyéíj effélét ir,avsgy 
; ; * . ffiáííal tsinálrat avagy irattat, Eóltpzet;el,dvagp Magavijiléjftl, 
l mint mikor valaki, ízokáséítermérzctkiy{il,máftrrieg guggol? 
í ttiegtsuffol, vagyoly ruházatba öltözik, vagy valamit ollyat 

tsekkedik f mely amapakbofzu/agára lehet. Iu(l.lib.<f..In(l. T,4> 
'M?, Paragr. Injurk figwfdfar, Ez értelemben, a'Boízu tétel mefze 

terjed, annyéra, hogy még a' f. llyeb magyarázott nagyob Sen-
tenciákat-ís, magáb>,tn iáttaffék foglalni,-mindaz által,azok 
mint kivált-képpen való dolgok, az o helyeket meg tartván ja' 
Bűncmo bofzu-tétekk azon kivű* efnek, azokra ez méltán ter-
1^54^! Mely bpfztt títclcöj tctméíict &$tiat vaio tetm ctirc 
' •': ' ".'• " - - . . - • " • -" " ' s s á i i a t g 
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'ésálíáttyára nézve,gönofz igyekezet bői való ártalmas tseleke-
áctcttfcel érteni cjjsalárdflgarj'lugy hogy, mindé bofzu tétel
nek', ártalmas igyekezetből kel lenni és tsalárdíagb'ol. A ' C s a - ^ ^ ^ 
lárdfág penig miiégyen,' láfdáláb.?/. kérd.a ió. Réfzéht Negyed. d *,t 
fíer, minthogy gyakorta történik, h'ogy'efrele bofzu s-káf tété* 
lek", és níagánó's aprö'fzeru hatalmaskodáíok, egynébay -fzetné-' 
jyektol eítíek, kiérf mirideniket feifzokrák idézni, imez régi 
őiondás fzerihtí A''téeíekedof-egj^yeuérto,égj dránjubünietéílér-MUűMM^_ 
Í0kMé.Í Hogy azért meg értbeíiyk, e* Régi Mondáflvazoa*4'^ 
íiotosegy értelembe kelkfíeké venurik mindenkor, ávágy -peV*** 
fiig'né ham'eg-iskcíl'efékhatároznák,- és néminemoképpÉ ke-'**" -

, ffiényeb, avagylágyáb éríclern be'vénsnink: hoiöt nénlámnem 
fiiirideriekértenek mindenkor egygyet:, a'karmi doígobann-is* 
Jlzokáert tartselmédbéi hogy az' Éjyérniém n égy féle; és nem ké-; 
tátitatik mindekor, hogy paránrsolatböl es hagyományból lé
gyen, z mint art. 9. Becr. 7. Vlad. j'í 1 eatií me'rf ity oly'egy értelem 
értetik,-rfj,elyazoi)yá ízeméíyek kőzt-is megiehet,kiknekegp 
árashoz hintsen femnii haíbnlatöfl'ágck. Légyen azért .£lfo> a,* 
tiivolkodoel-nmliú{faivnh> £gf értelem; midőn, tudniillik, valaki* 
M j o m'odgya volna benne, hogyha akaf'nay a' vétkeimé'g.gá-

•"tolhatná, de túriyáíag'ábol el'-mulattyaT-€s QE táeíekedi: mely*.'• 
.beöa'tunya erfibernek*. nem u'ílaidonit'taiik fzintén annyivé
lek, mint az tseíekedorfek. Áí.í/édik: TahÁisdiálLIvilo Égj értei 
/f»,mi'nf mikorvaíakia vétketTánátsadáfavalfegitijöielybc 
azt kel mcgtekiriíe'ni, ha a' Tá'náts kérdő Í megt-sdekette vol-
M'éa'vétket, ha néki arra ranáis-">t nem adtak volna; és ha ügy 
találtatik,hogyáz5 kivtjl-is meg ísehketievoíra^kÖnnyeba* 
faááts adónak buötetéu-,h> sv vmu Tanár? kérdőnek: ha pc-
íi'ga' Tanáts adásból íetr a'\ó t ck, ű^r-dj-ínen cgve.nlp t-unte-
féft érdemiének. HjJÉúdjJr.F.gy^út »uz'j-.íi:Jo.,iiz,&&, Keáfgitő 
%Vf/e/^ i .meiybdHÍíűískeií^íic-}bűxnetéíckhaíbnlone 

—-—L_~ iégyer^ 
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". légyen, mivel a' s ekkede t hafonlo. Negyedf&er: QhakmmidZ 
., v&gy B/íioriiáfJ&í váló Egy értelem, orint a' ki eléb való állipat-

''•*••' \ , ban lévén, kííztcréíevei és bátoritálávalsaz A líob rendűnek, 
* i ©kot ád a' vécékre; cs erről egy értelemmel afzttartyák, hooy 

rsJ^_ y Tanárs adóévét ke ab a' Cselekedonéi, mert ez, ncmrsakgo, 
^ hofztáuátsadáfával véc,hanema'fclet,a' máinakbotránkoxaV 

-.-•„ fára,és meg-íerréfére vagyon: S-bimtetéft-is nagyobbat étde-
•sl„ **f iV^'mela>tscleked©;,'él, és mind Jftens mindaz Emberek elot 4^ 

kozot léfzen Andr. GaiíL de Con-pacis PubL líbr. i. Cap. i. Ezen éíf. 
l^*—,.rí A'r telembe kel Icnú.ik, egyéb caégeres nagyób hatalmak dolgajj 
| * , • bann i$> az EgyéttdtmrhL . ' • • . " 
f '•" " • XXV1Í.I. Kérdés. 
I A"Nemes embert meg tm'teztátb&ttyák-étakijpb hatalom 
| . . . Seritenciával^avAgjegyébképpen-isl 
i Megigenjs; midőn tudm-iilik, a'Birb, tdrvény fzerinteí* 
| tnaraíztván, mnrs honnan a' Birfigot ríieg fizetni; bogyazére 
|; , csakfzárazon.bíintetetés néíkulel ne mennyen mellőle, és aa? 
I; nakntáina,fcő, lerpáíok őreáképeft, nagyobbárorfággal^ 
r ^nj gonoííágra ne-yetemedgyenek, méltán meg foghatryák^ ngjr 
lJÍ'KÍ?J«/#eé hogy, a'kinek nints <Jjjí£íi3ü^ 
\m kiqfcf**' bő}.* az az, btmtettt'fiék teliében, hogy a'gonofz tselekedettőí 
kt*f?x4»/* irtózzék, ésaffé!ebúntctéfíelefzére;©vén, crkőltícben meg? 
& ' Jobbullyon, pem tévén ez aráqtas'íTr/^.Elfpféfzébe lévop.l'U 
|- tulus femmiakadáld, Hielyben a'vágyon írva, hogy a'Nemen 
jj embert, k i lom ben meg nem fogják, hanem ha, Idézet után, 
jj Torviny fzerir t ei maradj mert az ilJyér, az idézet utárimarafz. 

í2üáJFjd ? és t«k a' vagyon hárra, hegy a* min el- értek, azt meg 
fizeífe. Kit, roind azon által, a' Biro, avagy a' Bírónak arra rcn-

„, ^ékembere foghat-rrug* és tizen-őt nap magánál tanya, hogf 
*" MalattPaefi"évelmegbékéiÍjék;hairiegaeiabékéihctik>ke. 

>' ' , aébcks| 

^ 
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pcbekeladoia'pereíTének, kit a'Peres, ugy tartozik tartam tse- } ? 
íéde kőzet, mint háza népének eggyikét: Mind az által, fzem*. * 2 
lyébe meg aem bunrettheti, hanem mind-adég fzolgátatbat ] 
véllcmigrnegbékéllikíésminda'Biros-tm'nda'Pereskozot, ': 
egyaránt ofzlofzáz forintról, s-mind a'kárról magának tsák • 
a'pereüenek eieget téfzea. z.Tit.SS.Kz AdoíTág dolgairól-is ^fífcW&ji 
szen értelembe kei lennfmktf'. Sigis.art.ij.éró.Matth. art,2^. K | i"' '*-',í*| 
Az marhátian és ős őkfégtelenparafztokrol-is azonképpen, ha , '^ 1 
adoflag.ban_avagy kár tételben találtatnak. 3, Tit. 28. Mely a' ft^JM&j| 
Nemeíiekre-is fzintén ugy fzolgal. ibide. Láfdidefeílyeb. 12. K.4. • « ^ # i \ ^ ^ | 
ül. a' Régi Romaiaknak kulőmb fzokáfokat. Holot ezt ^ « # ^ # \ ^ | L * . . » , 1 
vegyik: hogyezalkalmatoíTággai, a'Ncmeffeknek, egyéb dol-* 
gokbaa való meg tartoztatáfokrol, femárt fzollanunk; Esel- ,r, 
íobbé-is az Urak, főemberek, ésNemefiek Tifzt vifclois-fzám 'Sf^&á 15f| 
ado fzoigai, hogy ha kezek által járó jővedeloíelíoíreTegeden- ^##X*S.*M»| 
dő fzátiiot nem adhatnak, fzabadoíbn őrizet alá vettethetnek, t}lí'AWK''v 
kivált-képpen ha eléb'akarnának állani; nem tévén ebben as %-tfit/Mt~&. 
Nemein ízabadfág femrni ákadált,3- Mmb. árt. 2. &. 6. ejufdem ' » 
irt.33' &• i. Vlxdts. art. 24- Es ha eléb állanának, az ollyan fő em-
beFeETaTciknél találtatnak, el'tartoznak botsátani, mertha él
nem botsáttyák, ok vétet! en, ez illye fzolgának kétfzeres diján, 
maradnak, és ha ugyan nem akarnák ferami-képpen el botsát- . 
tani, az elfő odavakra idézteífcnek. ó.Matth. arU34-Azékés^s,>'ít'i 
pe ay vármegyék^ado fzedŐi, akar Vice Ifpánok s-akar egyéb rS-ráfoí&y"._ 
dek legyenek, ha fzáonot nem akarnak adni, fzemélyekben f o S - ^ J ^ " ^ ^ á 
fágra vitethetnek fzabadofon. art. 20. Anni. uj2. Megint az U-' . / .*. ^ 
rak, és Nemének gondvifelői, hallrofc akarattya ellen, tsak ",**T, ^ f 
magoktol valakinek kárt téfznek, és a'kárt az Urak, a'magok- *' ""^" 
éból megfizetik; annak meg-téritéféért, mind az elég tételig, 
p3gfágban tartathatnak. Azon képpen, ha valakik nyilván való 
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,!)jf-£;il^é^gyuÍtogatáft,fcbhetéft, gyilkoífágor, és egyéb haionlolatorfi. 
got mivelnének, ha jelenléfznek, ésmeg-iagadtatharnak, tor-
vényt s-Igaffágot fzoktakazoüyanokra ízclgakatni, étmeg-ii 
büntettetnek tőrvény utryafzeririt i.Vhd.&rt. pi.&urt.z.&is. 

Y%Jx£gi«ct oS' A' parafzto_katjtcnig akar hol-is meg- foghattyák. ibidem.W* 
£ ^ V $ ^ « t o l l y á r a , az Ravok-is, ha nem akarnának fizetni, a'Kamarára 

» / -f! idéztetvén,fzemélyekbenmindaddigfogvatartathatnak,rnig 
« > # megfizetnek, art. IÍ. Anni IŐÍS. A' Táborból el-ftttonaknak-is 

"Z^mflj c z e n áHapottyok. vagyon, art. ji. anni.ijpS. &. art. 14.Anni, 1601, 
' Jltj XXIX. Kérdés. 
£<®é$e&Mfm,e, j ; meg. Sentenciá&ot fzeméljnek, »datik-é mindenek

ben kegyelem és Gratia ? 
Nem adatik; Jolkhet ő Feifége, Királyi méítofágának telire* 

-voltából, mindé vétkeknek adhatna kegyeltjei; mind azáltal, 
az írott törvények és régi Izokás fzerint, a' Titefleghen jára 
dologban, a' ki azon el-marad, gránát c Fellege ts£ adhat Foba? 
holot fera a Torvények, iemazrőgzőt fzofcás, azt meg nem 
engedi; merr az ollyan gratia, boízujára lenne annak, a* kit tifz-
teűegében kiílebiteni akartak. Bizonyos Artilcultifos éviikor-
fágokban-is nem adhat gratiát o Fellege, art.30. Novizol. anni 
T54S* ~ő. Mattkart jT. é1. Utad.art.Sz. Item.art.jS.anni.ÍJ63. Ha-

I fonlo-képpen, a' Törvényes parant'solatoknak meg. nem tarrá- ; 

fában, tsaJárduívifelt Tutoriagokban, Hamis hírben, Vér-áru* 
• Iáiban, ludaffagban, holtig vaío gyalázat raga<j.az el-m'aratíak-

\»ra; ífmét a' hitefleníeg Nótájában, mind fejét jofzágáf, Ingos- . 
-* — •—' irg3tlan minden [avait cl-vefzti, afféle Kerefeten el-maradot \ 
*%$Mlhm/t*« fzetr.cíyjmellyckátalIyábaazT jelentik, hogy azok ugy lévén*-: 

az ő fellege gratiájánafc azokban ereje ne leht tne; mind az ál- ] 
tal, ölvaffhnknémellyeket, kikő Fclfégésől fffeíeEíctekbeiüj 
Is, noha ritkán; nyertek gratiár: mely meg le he t ennek utánna-1 

is,mi; 

m v.t 



is, midőn a' Fejedelmi rnéitofághoz hozzáülik, hogy a' TŐrvé-
f nyekkeményfégét, kegyelmeíléggel mértékellye és enyhítse; 
I a'mi-képpenazlftcn-is, az ő Igaífágát, véghetetlen írgalmaífá-
i valfzoktainkáb megelőzni: EŐFelfégek-is, ezta'mélrofágot, 

meg tartották magoknak, méga' nyilván való gyilkoffágban-is 
trt.j*' Anni rstfj. Jóllehet ez ArtictilufTal, mindgyárt az utánaa 
valoíí- Articnliis ellenkedik, mely ugyan tsudáfnak látfzik, 
hogy azon egy cfztendoben, és egy Deeretomban, egy maflái 
ellenkedő Articulus végeztetett volo. ^mámff 'J*?33L fifti...^ 

XXX. Kérdés. Crf^,J**4£dtfúb*m,£ 
A Crlrninaiis, Czégéres vétkek Sf&tenciája mitsoda \ 

Az igaz Tőrvény fzerint való Bironak, afféle latorfágban ta* 
lakatott fzemély ellen, tőrvény uttya fzerint való halálos Sen-
tenciája; afféle latorfágban kapottaknak, idő ízerint való fegy
veres bumetéfekre, egyebeknek penig, hogy a' vétekről irtóz
zanak, rettentő példásokra.- melyben, a' Sentenciázott fejével 
fizetvén, minden Jofzága, Java, hamiléfzen, gyermekire és 
attyafiaira marad, avagy egyéb maradvaira. Efféle gonofz té-
vöknek, némely buntetéfek, nevezett fzerint meg vagyon irva. 
i'Trf, hogy, tudni ül ik,yiopok fel kőt refrének, a' Tolvajok ke
rékre avagy karóba veretlenek, és egyéb gonofz té\ökfegver-
rel buntetődgyenek. Jofzágokhoz, mindazon által, a' íifeus 
nem nyúlhat, ibide. ki vévén azt, ha mi oly marha, a' meg fogás 
idein affélénél találtatnék, mert az.a'Biro-é^'mintyí'/^. /. 
kérd. megmondottuk: Sota' Pereífévei-is, ha akar, fzabadon 
megbékélhetik, t&ouf. kérd. 

Ittért%lmes emberek kőzot, egyenetlen vélekedés vagyon 
crrol, megkelléfizetni a'fel-peres kárát, annak javaiból, a'ki 
már fejével fizetett, avagy nem kel? azt mondván némellyek, :r^,„, ^ 
hogy igaz elég, haféjével minden gonoffágároi meg fizetett, ?Vs< /", , . . 

Eea imez'-. '"•;\...V 
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imez régi mondás fzerintjEgy hufon két bőrt nem vehetni* fi 
Máfokpenig, ebbé UlyenkőlőmbőzéftÉéfzfeek, hogy a'Lator- I 
fágért,foveí kel ugyan fizetni, de azért a'kárroUs Javaiból ele. I 
gett kel tenni: Példának okáért; ha Valaki igen nagy lojráft'ten. I 

jne,- vagy valakinek nagy kőltfégge! épített házát, és abban lévő 1 
'drágaJovait fel-égetné* vagy egyébahez hafonlot mivelnc; 1 
nagy bofzujára s-kárára lenne a'káros Embernek, ha ily nagy f 
kára meg nem fordulna, mivel a' Stylus-is jefféleégeté-S-dolgá- \ 
bari,-igén nyü-H*iízoíf a'_kárnak_raeg. forditáfáTol, a' fovei való' j 
bű*ntet*éíheklit#nlja. És kőzőnfégcfeo,(':azMsrnondgyák:)az | 
ígaffág és a'Tőrvény azt kévánnya, hogy'a' vétek megbűnfe- 3 

. tődgyék, és kinek kinek a2 ővé megadajíejíj; mint mikor a'id-
pot marhát viíza adgyák annak, a' kitol ellopták voltt. Vvuim 
far. 2.of in.. 134. Etcap.j. lib.3. S.LadisLiRegis. IteNemejts Círoffi. 
mCap.ipS.ó'207. Ennek felette a' Nórában, és Főbe járó dol
gokban, Ember mind fejét Jofzágár, és minden egyéb javait ei-
vefzti, kihez képeit igen illetlen dolognak iátfzanék,• ha a' Go-
nofz tévők, efféle czégéres vétkekben, kiváltképpen nagy kár-
tételekben, tsak fővel fizetnének, a* kár pedig, mellyé t tseíe-
kertek, tsak femmiben múlnék. Minek okáért, noSna láttatik,-
az irott tőrvény, az elfő vélekedéfí erődíteni. /. Tiu /j.aholvi-
lágofon vagyon irva, hogyha afféléket, a' fel peres, halállal, vagy 
egyéb törvényes búntctéflel fog büntetni,fcmmi fizetéflel nem 
tartoznak, fem a'perefnck, fem a' Bírónak (: hanemha a'Biroe-
refztené el, és ugy tartoznék a' Biro, a' károft meg elégíteni. 6. 
Matth. art, jS. & /• Vlail art. So.&c. 

Mindazonáltal, e'dolgotjoi meg roflálván, ugy feczikku-
lomben fogjuk találni, mert a' Tripartitom említet helye, tsak 
arról fzoí, hogy_a'lapok,lat_rokAtqlva[ok s-egyéb gonofz te\ők '? 
Javai* nem fzáilanak a' Fifcusra, és-nem mongya azt, hogyJcfz- \ 

ágáfaoi ' 
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I ágából vagy egyéb, javaiból, a' kár meg ne fordittaífékjmert ez-
l aránr, a' Királyok Articuhiíl egyéb dolgokról fzollaoak, nem ~ 

efféle czé^éres vétkek buntetéféről;ki'bŐl,a'máfodikvélekc- &yf£-US 
I dés, eroüeget véfzen magának, és ugyan az fzerint-is kellene V^&é-A1^ , 
I Jenai; holot láttyuk azt-is, faogv fok helyeken kulőrnbet tarra- ^» | 

aak: Ennekfelette kőzőnfégefen, mind a' két Tőrvények Tu-*^*&& 
doíí, (a* *»ás* Fiviusbizonfittya,) azt tartyák, hogy a'lop o, mind £«&iY't 
a'halállal való buntetéfre, s-mindpenig a' kárnak meg- téfifé-
fére'köteles'. Azoknak-is ezS bűntetéfek vagyon, mint kŐzon- f ^ J ^ ^ 
féges lopóknak, kik a'grutuitw laborért vaío pénzbeli fizetett é*xv*m' 
magoknak kuporittyák,- hogy ha haraiadfzor benne tapafztal- -',*,»»£• 
tatnak, art. 2j. ami ijőj. rriivei elíobben őt annyival, máfod út
tal, tiz annyival büntet'ődö'eL 

XXXI- Kércík-
Efféle gonofz,ténJoh ellen,minémor ovidper foljíjfllfisohtáíétnil 

és affelék-tSj tnitsvde arfyoffagokkal, és miképpen élhetnek ? 
-Bigémén, ha Törvényre eio nem állottak» ieveleffé totték --

okét, és így ©fztán Uj.l.iileiteJ éltének, kinek erejével a'fel-pe-
refl idézték,- ésa'reájok ádotf levelet' viízáfcévánták, és annak 
titánná, há_ro' forint íerehyej'^a'reájok.adott Sentenciát ej-rqn-
tották, éjazonSentenciának_áxr^megfiz 
moífani időben nem élhetnek, a' mint zo.Uri, 6, Réf: meg-vas

ágyon mondvaí mivel tóid. efz'rendőbéii Pofonban iott Tor- | 
vény fzcrint, ízemély-fz'erint kénfzerittetnek elo állani: és no- -
ha efféle dolgok, Series kjvul jzoktak-ktíni^ésahoz képeft, :'•'•"" /?-;*wk 

Ben-tiltálfal kellene élniek, a'végre hogy pihenéft vehetnének ^ ,^ . ,-
magoknak'; mind azon által, régi fzo'ká's ízerint, a' Ben-Tiltás y 
nenaengetteríkmeg, hanem ha oly dolog volna, melybenaz 
ártatlanméltalanul vádoltatna halálra. Eperjefen-is/í>i-i,.efz'» 
ködőbgy Yárófíifaabojánöi' Főbe járó dolgában, nem enger=» 

• E e j íetéfc 

. ** «. 
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teték- meg DeiŐfi. Ferencz ellen; kinek prókátora Ben uháííüi 
,. ,, akarván élni, ottatováb nem akarta olralmozni: Esmivekffi. 

leefetben, az Al-peréft, mingyárrazö helyé el fzokták maraíz. 
tani; ez-okon,a' nevezet Fel-peres Prókátora igaz tételt khán-

r.mZ ^ ván, a'jelen vaioAI-peres ellen, ottan mingyárrroegraga itatni 
"Ijt* * parantsolrák. kirblfellyebbis 7.k.s-Régben pllott$m. Utoliyára, a' 

|&Í4P5 _Gyilko-fnakS.entenciája lévén, ha uj ittléttel, vagy Kérdőre ve-
\ téllel akar élni, az nékik meg engettetik ugyan, de ugy,hogyaz 

S^aM^rt^, ala.t, migazu;itilet,.VAgy kérdőre vétel meg láttánk, fogvatar-
j^S ' l íMUjaf íek^zUj l i i le tpedig tsak magán,grátia nélkül adatlkűieg 
*'\e$*hf~ riékik.4rt, 42. Anni. 156$. Ezen kivűl, tőb Torvénybéliorvoffáo-

nékik nem engedtetik; és ez leginkáb a' Vár-megyéké fzokott 
lenni,art. 38. Anni. ifő;. Kiről láfd fcWyeb 4. kérd. S. Réfíébeni 
Mellyetegyébgonofz tételekbennis ekképpékel-meg-tartani,' • 

I Holot elménkben kel tartanunk 1. Hogy effélék, a' Percfíclfza- ; 
badofő meg.békélb.etnek,ésazta'BirofSEllenzheti, fempe- j 

\ nigazért rajtok birfagotnem vehett, mint fellyeba' iS. kérdésbe \ 
\ megmondottam II. Mivd££nÍg.i^yjjko^á^bj[n l gyakorta,a ,; 

r magok oltalmát fzokták forgatni az emberek ^azokáért, noha 
; a'Tripartitom, az harmadik Réfznek 21. és2a. Tituluífiban, 
\, elégedendő képpen megmagyarázza, miben állyon a'vétek-
| pélkul valomagaoltalom:mindazáltal,hogy viiágoíBaértsük jj 
f. annak modgyát és rendit, hafznoíhakalitom,valamittőbbetis 1 
;* fzollanom felőlié. \ 
'•'" ••-: -#«)! Azokáért tanuld meg, hogy az Oltalom, a'TŐrvényefefcncí l 

'$.dp&p4éw Három féle, t mint viviuspart s.opin, 8s-bi£onyitty*.Elfb;Mnn * 
• J # 1 bánkoltalma; rnelybS azt tartyák, hogy a'ki hatalmaful, fegyvc-

tmf **£ rcs kézzel marhánkra mégyen, nem tsak febetejthetunkrajta, 
hané meg-is ölhetjük: kirőla' Canomflak Egy házi Törvénye-
fek, más értelembe vadnak, azt tanitv^hogy maíhink oltalma* 

> ;#5 ban fne« 
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bán,nem fzabad fenkit meg olnunk; Mely oltalmat hogyha, 
iiűnd Ingó s -mind Ingatlan J okról, egyaránt akarunk érteni ja ' 
01 i az ingatlan fokát, ugy mint jofzagot, őrokféget illeti, azok 
oltalmában, a mi Decretomunk, az említet 22. Tituluíban, á" 
hatalmaskadoknak nyílva való káráról fzol tsak, nem halálok
ról: Az Ingatlan Jokrolpenig nem fzol femmir; hanem ha hal-. / ""• 
catolagazt engedné meg, hogy a'Tolvajokat, éséjelilopokat 
ölhetné meg valaki, marhája oltalmában. Mafodik oltalom, m a l ^ 
gunkfzeméiyünk avagy életűnk oltalma, mivel az erofzak-té
telt, eroízakkal ellenzeni,minden Törvények megengedik* 
véteknélkiilvalo magunk oltalmának mértcklcfévcl, azon do
log fzakf.datlan hevennyében; Mely maga oltalma hogy vétek-
nélkui légyen,illyen három dologra kel vigyáznunk jLJifigyaSE-_r /." 
oltalom, életimkniegraríáiaértlégyen,nem boízuálláfért. II. 2». 
Hogy ugyan akkor hevennyében légyen mindgyárt fzakadatla- , ., 
nuí'JE£i.Lha.Ml3J^l4aSiláiS.tldj nem oltalomnak, hanem ir&9to*t>tCttZ. 
ta'omr.as mondatik. III. Hogy egyenlő fegyverrel légyen, SJ,' 
mert ha kővel vagy pálczával támad, valaki reád, nemkelfzab-
lyával, kardal, puskával, nyíllal oltalmaznod magadot. Lége 
Cpr»elwm, de Sica. Es erről,a'második Oltalomról ízolnak leg 
inkáb a' nevezfftt Títuluíbk- Harmadik éhalom, TifztéíTégnek 
s-boísulletnck oltalmaj melyben»ha fzinténel futhatott vol--, 
na-is elotre, nem tartozót vélle, mivel ollyan állapatbánfuta-
roáft venni,gyalázatnak,rartyákésrut dolognak; Es hafziníért 
valamiben el menne.is a' czél mellől, maga oltalmába, és a' vo-*. 
nyakodásba meg verné vagy meg ölné, az reá támadottat akarva. ^ 
ésizárstízándékaljte bűnteiődnék halállal érette, hang gyeri-
géb bű : te télfel: lüyen értelembe variak a' Polgári TŐrvénye-
fc»:, a' rneg-nevezert h elven, Mjndazoná'rai. 10en fzerint, és a*" 
jo lelki ifméretbő), félre kel előtte állani inkáb, hegy fem kezé

vel ma-
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vei magát oltalmazni; avagy inkib, törvény fzerint igazatvenü 
ni, hogy feni maga hatalmával boízut állani E* illyen képpen" 
idvoffégcíbnek tetczik, a' mi Törvényűnfc; kihez, z Nemefis Ct, 
rolma-is kőzél járul, mint a'kpvcíkezendőkbőí ki-mutatodt 

3 . Harmadfz,or; az Alperes, vetek kivui va}o mags Oltalmát állat. 
ván(: kinek derekas fondámStoma, a'meg-őtetetertplrajtac' 

d £ f í eroízak \) hogy az meg álhaffon, a' fellyűl irt módokat meg 
tartván, ekképpen kel felelni, _£SJá_to_Tanukkal bizpnyjrtani: 
Hogy az m-g holtember, fegyveres k,ézzd"Jh^^iTuTíe"ájmg«' 
yga, nem tudojmit rnivelni, és fejér, $-élet ét egyéb képpea 
nem oltalmazhatta, hanem az elptte áiío halál félelmétől viíel-

, tetvén, meg kellet ölni, gsugy tarthatta s- oltalmazhatta meg 
',*„ ""eleiért: de ha abban, a' nevezett módokat, meg nem tartotta• 

" bezzeg az imár valóba bajos, mint kelletlek, a* dolognak min-
n • j - ^ . m -den koroyüí áiío réízeit, éppé meg rofláíni, és jol meg vifgálni: 

' " niben ment, tudniillik, el a' caél mellől,- miben haladta mega8 
%- tiodot, miképp?, imígy avagy amúgy kellet volna ellene állani, 

hogyha, mind azon által, a' duhos indulatoknak lehet jo tana-
sa, és az elfő indulatokat, ha valaki zabolan nordozhattyaj 
dellyeket, igazán meg hányván vetvén, s-rőkélletefemegvif. 

£álván, végtére ofztán, ugy kelletik, néhakiffebTs-néhanagyob 
^untetéa reá vetni. A*fel peres vifzont ellenbe, ilíyen, avagy 
<;hezhafonlo képpen 'erotíenithetUáto bizonyfígokal,az Al-

v peres állatáíát. I- Ha az meg holt ember, az Aípereft, valamely 
iltot dolgon, ésgonoffágon: úgymint feíeíégével, leányával 

* való paráztufágban,. éjjeli lopásban, avagy egyéb hafonlo maga 
házánál efett vétekben tapafztaiván,, meg-akarta fogni, avagy 

~~ ölni. II, Ha tifzti s-hiya*allya fzerint, avagy a" fo tifzt hagyomá^ 
nyábol, meg kellet volna fogni és tartoztatni, avagy arra kén-

£ fzeriteni, hogy magit meg adná. III. Haas viadalban.az Álpei 

;.. m mm&zmt m volt antókoat & vf&$slm kiwh him, 
^ ' "'%* " ' """ ' ~" ~~1""" """ '" fágos 
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fáo-os állapotban lévén, hátra álhatót és elmehetet volna, és il-
lyen gonofz tételt el távoztathatott volna. IV- Hogy ha a' Tu. • í2 

fakodáíban és tsaíában,meg győzet vén a' meg öletett fzemély, 
el-indult, és mindgyátt el mévéa' ofut; az Al-peres, kénfzerites 
kivui utánna mentt, és araafzt futtában, avagy menő utábá öl
te meg. V. Hogy ha az Al-peres, mind életének, s-mind bő- J 
tsuletinek helyben maradáíával, onnat elmehetet volna, és 
bárorfágos helyre álhatrott volna; kihez képeit,a'gyilkoMg-
bol, a' vétek kivul való maga oltalmával, femmi képpen magát 
péoltalmazhattya, mert 6adót alkalmatoffágot reá; Es ez okő, 
nyilván való gyilkos lévén, tőrvényt és Igafiagot kivan reáfzol-' '" 
galtatnia'Bkákálral. Ezeket, e'dolognakvilágoíbértelmére, 
akarám a' 2{emefísb6l ide jegyzenem. ExCap. 14-2. 

X X X I I . Kérdés. 
S&aíad-éa' Gonofz, tévők ellen vallatni; ésminémfiPer 

foljáji kelellennek indítani ? 
Igen-is fzabad vallatni a' gonofz tévők ellen; S-nem-is Pala

tínus élőt forog már, mint annak előtte, tí.Matth.art.i.&.i. V. 
írt, ÍJ. Elfóbben, azért, az Ifpánok, a'földes Urakat találták / • 
meg felöl lok, hogy meg fogják és tőrvényre eloalla-ffák,^*/^ 
fiad. art $1. Az után, arra rendelt bizonyos Nemes ízerr.éiyek;^'2-' 
által, a' Var megy éken alfelekre vallatni fzoktak volt, és Igazat 
fzolgalratni minden kegyelem nélkül. Lttd.fecundiart.js-ami 
iSiS.&art. ó. Férd. unni is27.&alijsf>afiim. Annak uránná penig 
minden Var-megyéken, a' fo és Vice lípanok, a' Nemes Bírák
kal, és arra rendelt NemeíFekkeí, minden fertály efztendőbcn, 
mind Urakra, Fő Emberekre, Nemeitekre, Nemtelenekre,i-
gen fzorgalmatofon vallattanak; és, ha, kikjatrok fít-mtoinak^ 
orgazdáknak találtattak, vagy egyéb latorfágban tapafztal-
lattah mindayárt, azoafőésVicé Ifpanokmeg büntették* 

; ' ~"'~ •• • í f " ha vélek/ 

V^"t« 
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ha vélek birtakjhanero;azorfzágb3nlcvő Capltaoyofcat talál. • 
*.* -. ták még felőlié, és azok erejével vitték végbe; éí igy minden u. • 

ton módon, fogyatták, vefzrették a gooofz révofcet. art <s > 
Anniis4%- uíolíyárapenig, mind hoízu ízokáíbol s-mindaz Uj \ 
Articulus erejével, atini lóiS, art.óő. a'fzejint, a*mintmoft < 

.% mondám, a' Vice Ifpánoknak, minden Vár megyéken, esküt- : 

tetnick kel affélékre, és az után, a'vallatás melicr, a2onVicé 
Ifpán idéztetvén okét, tőrvény uttya fzcrint büntetődnek, a' 
kik vétkefeknek találtatnak, art. 43- ánniisss-Ttemurt. 2S.enni 

rp s !\is63. Hogy ízeniélyekfzerintkelleíFék elő áílaniok, lífifefath. • 

iem^mm, , X X X i í í . Kérdés. 
Tartozik éeC' Tifit effélékre'reá esküdni, avagy A'vallatás 

kivúl valamit egyebet reájok bi&o*3 yitani ? 
Ne tartozik; han£ a'vallatás fzerít amazok taroziiakmago- ' 

Jcat tifztitaníj illyenképpe, hogy ha gycrge léjend az ellenek V2» 
j 1b vallatás, ész mellet ők , vagya' Törvényre botsátkoziuk, 
I 'vagyazt kévánnyák, hogya' Tifztellennek bizonyitfon, uhát 

- fele dió ízerint: Ha periig erős léjend a' vallatás, és pk.yagy stal-
iyába tagadgyák, vagy magok mentiegére bizony/ágra kivan. 

:£*.. « |"r«Jí- ' '^o z n a^ * ^lL4L?SíX?_d'É fzcjj.ni.valo nicntlegel^kcl magokat 
v *"/ £,*"#• menteniek": És ha fzinten tellyden rn.ee.mentik-is magokat, -, 

, W cgvgyuf.eskuvokkcl, vagybar magok hifivel, mindaz aha!, 
* a i n z t azért nem marad Icmmin. merr o kozooieges nevel, : 

a' kozonfégesJóért munkálkodik, c* erre nézve, annálfzorgai-
.matoíbaknak kellenejenni a 'T -fzrekneka'vallaráfokban, ef- ; 
féle gonofz tévők cl 16.-&' végre hogt a'gonofzok foevnánanak, • 
í^'Jok penig békével és tsendefen éghetnének. Láfdfe>'!yeb'Sr4.K, 
gMfíhen. A' Tifztock fem fzabad, t fféie cgygyút cskínők;éilen» • 
.fogáftten^mert'a>bofzúb©ílátutnékinkáblcniAhogy^ í-k& , 

http://fzcjj.ni.valo
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zowíegcs Jónak gyarapitáfábolj mert igaz elég, a' kőzőnféges 
;0nakmeg-maradáíára, a' Bűnt büntetetlen nem hagyni. 

T I Z E D J K RÉSZE-
AzJgaz tételről, igaz-tévőkről, Birákroí, Fel-pe

reiről, Prókátorokról, és AÍ-pereírőL 
I. Kérdés. 

Mi okon kovetkez,nek ét az Igaz-tételek} 
Mivel már a' Ketefetrol, .s-annak minden Orvoflagirol fzol-

lottunk; és mind azokon, a'felperes annyirauzte Kercfeticés 
arraazízorosállapatravitte,mellyét'vcgío t&rvénnekésScn-
tenciának nevezünk; hogy annyi fárratfága, és kőltíégc heáfaa 
ne mullyék tőlle, fzúkféges, hogy a' miről már törvénye vagyo, 
abba [gaz téteí-is légyen; mert azon kivűl, a' Perek hafzontala-
nul folynának, és a' TŐrvények-is heába fzolgáltatnának. 6. Vh. 
trt-1. Lud. 2 art. 41. Anni rfiS. & arti.pr<£cede»:4. itemart. 29- mm 
JUJ. & trt. 28. unni 1567- mivel amaz kőz befzéd-is, mellyet egy 
némely Törvénytudó Ember mondott, hogv tudniillik,.Qilyjí 
a'Törvény Igaz_téjeljrtéjk_5l, mint a harangiuőnélkul, arra mu« 
tat/hogyha kulŐmben nem, az Igaztétel végbe mennyen, még 
a'fejedelem hatalmával-is. art je. anniis+ó- hátra tévén min-
ám Suplicátiokat, és haladékot, art. 17. anni is4$- ««ert azo 
felfégé'hcz vaío tekélleres hfifég és engedelem, ugy maradhat 
fen, s-az Orfzág lakofi- is ugy lehetnek békeífégben,ha az Tof-
vény tételt, Igaz tétel-is fogja követni. 

li. Kérdés. 
A&okÁért, Mitsoda az Tgaa-tételi 

Ff a A" végbe 
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A'végbe mentts-kimondottorvéntiek ésmeg-határozotí «j 
Sentenciánakavagy a' meg-itiltt dolognak, mely már Igaffagmk l 
mondatik, végbevitelej az Alperefen kerefeejok, a" Felperes \ 
kezébe adattartván, és ha mi birfágahoz volna ragafztva, afzt- \ 
isaz \lpere-fen meg vévén. Kiről a' Feiperefnekj? vifza foglaló \\ 
válafz levél adatik, őrőkős privilégiumul. \ 

Holot két dolgot tartsunk elménkben;Éiföbben, hogy vége ) 
fzakadván a Törvénynek, inind^'vi!igLS.-ríiind a' Papi renderí 
JévoBj_rákj.az előttők efett Tőrvénybéli Birfágokat, fzabado- i 
fon.meg vehetik; deazért előfzőrá' Perefnekkel igazat tétet- ,\ 
ni. /. Fhd. art. 66. & 2. ejtófdem. art. íz. Item. őjigis. art. 3. & 7. Item. 
ó.Matt:art.S2; UWa/kodfher; Hogyő ftlfége,a' Király, efféle i 
Törvény folyáfit meg ne akadályozza^és az ellen adott, meg ' 
glítlő""lparímt7^ M&nh, ' 
Art. íz, &art.zs. anniisóó.aeart. ő. anniióoS. & árt.34. unni 1613, 

1 í I. Kérdés, 
Az, Tgdz,- tétel, hány féle fhokot lenni ? 

Kétféle. Bgygyik, igyenefen az őfelfége udvarából fzokott 
lenni, afféle dolgokban, mellyek. ugyan otkezdctodtek,5-ott' 
is mentek végbe; avagy kérdőre oda vitetvén, és o£ meg látat
ván, ha az vármegye Tifzreire néző Birfág nem lé/end hozzá 
ragafztva, Igaztéteíre botsáttatik, király vagy Palatínus embere ' -' 
á!tal,valamely Captalamgy CoWetbéliízeroélyeiegygym: avagy 
ő maga az Irilő Mefter által, is néha:./. V. art. JJ & ő. M/ittb. art. " 
JO. Item 2. Fiad. art.p. cMt/ik, a' Vármegyén, fő és vice ífpánok, .' 
és Nemes Bírák álra! (zokott lenni, mc-s láttatván a' felperes,a' 
kérdőre vott dolgot; az o felfége udvarából, a'fo Biro elöl, azo ., . ;' 
Bitónak, Igaz tételre adót vifza botsáto levelével, a'Vármegye 7 •; 
Tifzteire vifza vifzi,, mivel ő reájok nézőjBírfág vagyon hozzá H 
wgaíztva. 3- Ttt. 7. Láfd fellyeb. 7. k. 8. EéfxJben, '• \ 

IV. Kát? 'A 

file:///lpere-
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1 V . Kérdés. 
Lehetéváhmi mentfége valakinek, efféle Senten-

ciák igaz tétéle ellen ? 
A'Sentencíakvdekbe.illyé^Megigazito, vagy határozó csik

kéit fzoktak bé irni, (: hajó okkal., magát meg-nem mentheti:) f^aŰSt 
E'pedig, a' jo okkal való maga merstfége, innét lehet, ha v a g j ^ j ^ , _. 
vizek árradáfajmjt, avagy ut-áílo-latrokjmiat, nem mehetett 7 ^ 
Birája eleibe, avagy fulyos betegfég, avagy felettéb való ize- ;•' 
gényjeg. Vagy egyéb ezekhez hafonío nyavalya gátolta-meg; es »: 
afztmegbizonyithattya; rtiert egyéb arání, ha az Tőrvények- \\ 
nek és Sentenciákriak terhe le- nem tétetik, el kel járni az Igaz- '• '• 
tételben, haízintefobejáro léfzen-isa'dolog,- nernlévéneza-
fáau'Neméül ízábadíag"flak,fernmi izaptfrá/a es exeje2.T1t.jf* 

• V.' kérdés. 
Jííikéfpenjárnak el, & Vb és Vicelfpinok, efféle 

lgaz>ténlekben\ 
Ügy, hogy vifza vivérf a'felperes a'Tábláról, a' PőBiro elöl? 

á'megláíctts-viíza botsátort Serítencia levelet,az Ifpánokac 
és fzolgabírákat, a' kikre viízá botsátottáky azon fő Biroleve. . m 
lével, meg-kel keíeíríi, ésazo*-> kel okét kérni, hogy JJ- nappalát r:V; ~ :&«ÁÍ»Í | Í 
néki tegyenek igazat. /. PUd. art.73. &7J. Csak hegy, annak u- ,•# -A»Í^ ' $ 
íánna va!o végez'és ízexint, 2. *&</. art. 16. & 17. a! vicc Ifpánok, — \ u - ^| 
ína'gokrc! igaz' tételre nem mehetnek, fia a' Vármegye fzékirol * *«* • .fcf 
nem bofsánarnak ki, kőzőnféggeláz eeéfz Vármegye levele- ^ 
vei, (: avagy az Onzáseval Thot öríza^barí. ^rí. p. unni 1492.) fH 
Annak-okáért,a'Birodoi vifza botsátott affelcSentencuKve- g 
tet, nem á'ralivá ba k-i tsak ii Ifpáaokraírni, hanem a' Vártne- Jj 
gye Székire, vagya' Bánéra; úgyhogy,meg muratván ot, a' fo . | | 
Biro levelét, annak utánna,- egy botsáttaflanak kionnat Igaz- $ 
íéiclte az vicc Ifpánok- Avagy Gáptalaa vagy Convcnt, és Ki- | 

Ff 5 rályvagy 
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• rály vagy Palatínus, avagy Bán emberi által kel végbe tsieiuiiaz 
Igaz tételekack. 

VI. Kérdés. 
..-.';• Jdinémbnjégtz,ettbüntetifekvagyon,& Viceiffínohnahyhogjhít 
%**>. ez,i!lymlgaz>-tételhen mm akarnának el.járm? 

;•-,?,». <»,v,vV n \ . -A.' Táblára, az Orízág Bírái eleibe, kiváltképpé oda, a'kinefc 
vifza botsáto levelével megtaláltattak volt , kel idézni őket, 
az Idézet után harminczke.rtodik napra; holot, ha vétkefeknek 
találtatnak, minden ferics kivfií, ízáz forinrö maradnak; kinek 
fdea Bíróé, fele peniga' fdperefé: azonkivvl, a' felperefnefc," 
azon kerefetbéli minden koítíegét, meg kel fizetni éppé mind
gyárt. / . Fiad. art $. Jóllehet ennek előtte, kér fzáz forinton 
maradtak azon Biro ellen, a'kinek parantsolatíyában nem jár
tak voltéi i.Vlad.&rfjj. Moftankétfzázforintai büntetődnek., 

'•gtff. és TifztektŐ!-i§ el maradván, Rút hírnévéi bélyegeztetnek. 
Art. ?S. anníis03. lt mind az által el ne felejts,a' mit fellyeba'26. 
k- 9 R?fz? mondottunk; hanem ha, arra képeft kellene ebbé a' 
kőltféget meg fordítani, hogy ez, magán fzakatt, kiváltképpen 
valQ torvény volna. 

• \\m\i;~ V4 , . , V I I . Kérdés. 
" \ • V» . Jt&okmltteháiyAkikoket,tffiUlgaz,tételbenmcgháhorittyik, 

•j, mmemo buntetejek lehett f 
;%,<-. 1 Valaki a'vice Ifpánokat, az Igafifágnak ki-fzolgá! tatárában* 

Mjeg háborittya,avagy yalamcllyiket koziilíők gyalázatosfzo-
Yal, vagybofzu'/al, vcréíTcl, febbel illeti,avagy megöli, azoa 
bűntetéfe vagyon, a' minémő ízokott annak lenni, a'ki Cápta-
lan, Convent, avagy Király Emberét meg háborittya. ». Fiad. 
trt.tő esaláb.pk. ez>en Ré/h: Egyébképpenn-is, a'kik őket,a' 
Várwegyék igaz tételében meg háborítaná, ki miat az Igaz té-
teiv,%beneoa mehetne, ha a" dolog meg bízonyoíbdik, Hitet-

ienícg 

ikfc s<«-



lenfég bélyegével büntetődnek, fcía penigfzolgák, vagy Jobbár 
gyök tselekednék, z 5. gira birfág alac, az lfpáa kezében tarteu 
zifcadnifőidesurok, érdemekfze.rintvalo bűhtetéfre. Annak, 
felettc.maga ártatlanfágárol, hogynem Ő akarattyáboiésíia-
gyáfábol tselekedték, azOríHgíz.ökáíafzerinrjtiiztitsaki ma-
gát: £s ha a' fzolgáki vagy Jobbágyok, a* tselekedett után futa-
máftvévén, elfzaladnának, azlípánkergeffeéskerefleoket; és 
mindazáltal, az urok,a*mint mondok, ártatlanfágárolflaea-
íse, és igazítsa magát. é. Mmh. art. 67. & 1. Fiad. art. 71. '- •** 

VIII.-Kérdés. 
Minemű hüutetéfik'vagpnaxJBk}uk,kik ez iiíyenlga&tév* 

ItTselekhen, Király Vágy Palatínus emberinek ir Attut-
•vkn,abbAnel-jarnimmakar»ínak\ 

. Valamely Nemes embert, Király vagy Palatínus Emberé
nek, akármi Tőrvény ízerint való levelekbe bé-irnak, Cápta^ 
anvagy Convent mellé, és megtaláltatván felőlié, ei nem jár 
•benne, három gíra birfágon marad, ésazt,a'Vícélípán meg
veheti rajta tsak fzá razon. ó. Sigis. Art. Sdtem r. Fiad. art. 43. &sh 
Noha,a';melypatátsolatoteríOÍ, a'Tifztekrefzoktakadni, azt 
illyén folyattál fzokták írni: Hogy a' panafzlonakkéváníágára, 
egy bizonyos rövid napra, hi vaífo elo okett,és.ha a' panafzlo }e-

1 légedendő képpen meg.'bizonyittya,,hogy az ollyan Nemes 
j embert, (ezts-esát) az Iktaráfrol, vagy egyéb igaz-tét elrőíifott 

levélnek erejével meg találta, '&kérte-is azon, hogy 'ti in en-
nyen; amaz penig nem akart el-mennij ottan mit;dgyárt a'h*1 

rom nehéz giránakterhéts íneiy, 1,2. fmmtotjéXziS' Í O ' °^ f c a i 

törvénybeli igaz utón módon [: meg tartván ,* mind az által, % 
torvénynek.folyáfár 1 rajta míg vegvej S-E.-gyeber íc tseleked-
gyék Stílus. LÁfd'felíysb 17 kérd^y Réfi: k'llouib kulőmb forma 
Stylu.ffal, a' dolgoknak kmőffibczéii; íccaut. H,ilqi elteim fele. 

ísúé* 



\ 3j? Az^ IgazSTeteiroh 
tsük, hogyimez bé rekeízret Czikkeli, (:megtárnánd'Térvényei 
folyafát) kellete felet vagyon oda téve, mert az előtre való irts ez 
ezikel,, [ Mtsdeh Törvénybeli ufón módon] ellenkezik, vélle ; és ez 
oko, agy tetézik, azt ki kellene fradni, az ollyá parantsolatbo}, 

- \)í, -Kérdés. 
'^f kik £ Caftahn és Cpn vént tó fz,e méljeket- Király és 

Pahtinus emberit, meg ba borit tyák, az,okmk mitsoda 
búwetéjek vagyon? 

Ollyan, hogy a'ki, a'Király vagy Palatínus Emberit, avagy 
Cáptalan s-Conventbéli Tanú bizpnfágot, afféle Igaz-tétel-. 
iben meg-háborít, vagy bofzúval és gyalázatos fzoval sneg-fért, 
«gy gira aranyon marad, mely 72.foj.-in: réfzm Hamegveri 
vagy meg febheti, ÍShgyob hatalom terhén és f^in marad. Ha 
pcdigmeg-őli, hiretlenfégnek bélyegivei buntetodik- 2. Fiadt 
ar. p &. 1. Tzt. /f. Sőt affélék,»'Gtatralepécreiű tartáfa fzerint, 
ugy büntetődnek, hogy mégazőfelfégegrátiája-isaz ellen ne-
JiafználhaiTÖ art.30, Napizol. A. iS43- Es a' kik a Torvénynek, s-
orfzágBíráinak néni engednek, az ollyanokfzemélyckben, ja-
Vokba büntetődnek. Pofit. art.31. A, tí?ó. Ha penig azt jobbagy 
emberek mivel/iék, a' Földes urak, hitteligazittyákmagokat, 
és a' jobbágyokat levekífétéizik; ha el futnak, azokkereffék 
fel, a' kikrjek jofzágqkba léfznek, és ha elő né állattyák, a'Job
bágyoknak Díjokon maradnak,- fen maradván, mindazáltal, 
a' Jobbágyok jövendő bűntetéfe. Fttarts elmédben, hogyhava« 
Jaki Fegyveres Ellenzés modgyán ki vul, ál ellenné az Igaz
tételnek, a' Decretomos, bfiruetéíbenefik, a'mintfellyebb-if 
p o n d ám 21. kérd./. Refiben. 

X. Kérdés. 
'Minémbfihemélyeknekkel azoknak lenni, a kikCáptahn* 

fyfr'gy Gonveatbőlg fraztéfckefaffátiaMak;} : N 
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A'CápíalanokbolIcgaláb CmomcuCoknak kel lenni, avagy 
| Pipi Tífztbenés beneficiumb&n lévőknek; A'Cb/nwtekből-is 
| Papi hivatalban lévő Conventttalü Barátnak kel lenni, esnem 
\; ollyannak, ki csak az Oltár kőrnyűl forgolódik 5 fem nem Káp-
/ lániiak, fem nem Scholabéii Deáknak: Rend fzerintkelpe-
i nigkibotsattatniok. ó.M&tth. art. 10. & 1. Fiad. art. 43. Esezek 
; fdedigmt&tes Hitelre méitofágos fzemélyeknek hivattatnak; 

mert az Orízág kőzőnfégesvégezéíéből, oly fzabadfágban és 
hiteles állapatban vadnak helyheztetve, hogy mindenekről hi
telre méltóknak tartatnak, mint a'kővetkező Kerdéíbőíki-
Kiczik. 

i XÍTTOTS:—-
I A&lgAZ, tételts, mimodon kelvifza hozni, a' király avagy Palati* 
| nus emberinek,és A CáptalímvagjCűnvembélú 
\ JSitionyfitgna.k ? 
I Régentén, midőn valakit Cáptalanba vagy Conventbebé-
3 ¥Ottek,avagy ugyanakkor mikor bévőtték, avagy minek elot-
I te Igaz-tételre ki erefztették, meg kellet azon esk«ni,hogy 
| niindennémő reá bízott Igaz tételekben, igazán és tekéikre,. 
J fen igyekezik el-járni; és ez iüyen, annak utánna, azlgaztétel-
j tol való válafz vitelaekidein, nem tartozott tőbfzőr meg ef-

kúdni, hanem tsaka' király, és Palatínus Emberit, esküdtették 
meg; a'mint ezt, az Orízág régi Decretomi világofon mutat-
tyák. Hs innét monda.WikFide digniutes, HítelreMcltofágofok-
nakja'rninrelébbed-istőkemkkezetettfelolle. 

Mind az ál tal,a* rooftatii végezéfek fzerint,ekképpen kel len-
nijhogy minden :gaz tételekről, a" Király és Palatínus Embe-
ííaek,vagvCáptalanés Convent bizonfágának, esküvés alat, 
kel a' válafzt meg vinniek, és azoknak, az kiket az Igaz tétel il-
!ett,cgygyiknekf<emk.ei (a'mint Decius akarja (akkor jelen-

Gg lenni j 
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lenni) Es a' válafz levélb'cnn-is, inra kel lenni, hogy az Igaz te
tei, Esküvés alat ment végbe.* Mely végezés, az clébbiválafr f 
leveleknek ártalmára niníscn, mert a" végezéíek, az jövendők-
re köteleznek, nem a' múlt dolgokra. 2. tit. 2, Es ha az Cápta. 
lan, vagy Convent meg nem eskutteti, meg büntetik érette,é$ 
az Igaz tétel-is haizbntalans-héjába való léiken, art. jo. ami, 
issp- Holotef&t tarts elmédbe^ Mivel, az Emberi dolog romlan
dó, és el mulandofág alá vagyon vettetve, mely ha fzintén vala. 
mi kitsint virágzik-is, mind az által, hamar el hirvad, és-femmié 
léfzén,-hogyha az Igaz tévőknek egygyike, minek előtte a' vá-
lafzt meg vinnék, mcgjalálna halnjb. hogy az -iliyen efet mhtf 
Igazfágában valaki meg ne fogyatkozzék, azt kel mivelni, hogy 
a' mely ízomízédok és hátárofok, az Igaz tételben jelen vokafc, 
azokatparantsolattaí békél hinia' Cáptalanba vagy Convent-
be, és azok, a'máfik igaz tévő mellet,, mondgyák meg esküvés 
áítala'válafzt. Esillyenképpen megfzokoc állani, kivált'kép-
penaz Iktatáfokban, és egyéb dolgokban-is, a' mellyekben; 
fzomfzédok és hátárofok ízoktak jelen leni. Es cképpen,effélc 
fogyatkozáft,a'gvőzh'etetlen kételenfég ízokta meg orvolblni 

X 1 1 . Kérdés. 
Mitsodd fí&etéfnkjár napjában efféle Tgaz tévőknek i 

Áz király és Palatínus Emberinek > Cáptalan s-Conventbéli 
Bizonyíágnak, egynek egynek , napjában, Hiifzon négy négy 
pénz/zokott járni, art. 74. anni iőof. Az vice Ifpán penig,ahol 
íemmi Birfága nem lehetr, minden napra, egy egy ferintors as 
Nemes Eirák és AflTeíbrok, Tiz'enkétkét pénfzt, véíznek,<w/. 
7S. antsi 1609, &dnti qmtmsjam Art,JJ. anm. //47. ac 6. Mattba art,. 
?S> A'TáblaBiráit, tekints aiáb a' 1 S. kérdésben. 

' X I I I . Kérdés.' 
Mitsoda a Bifo, és honnat mondattál * " 

N *", • '. ' £ ' • ' Kllm 



Tizedik^Refif. 24.2I 
" A' BiroOly fzeméiy.kínek'cnind magában elégedendő tulaj-,-' 
doaajándéki vannak; s-mind penigoly kozonfégeslulíoméí-' 
tofága vagyon 32 Igaííágnak ki izolgáltatáfára, hogy akar.miné-
jnőeleibea terjefztett d^lgokót, a'Térvény igaz', uttya, és az. 
orízág rendeléfe s- ízukáía íscrint, meg tudviígijni, háni, vetni V -
itilni. Deák nyelvS,Jttdex, qmfhjas <&re#f,ígaflag'mondó, fzoí- • • 
váltató, avagy írilo Bironak mondatik?mert mindeneket t.ő'»: 
kéllctes igaflaggal törvény uttya -fzerint, tartozik meg itilni.! .',..:..-:. 
Eshogya'pereíekfeielctibol tartozik tőrvént tenni, e$ nem a"! ."!£, 
maga tulajdon feitol, a' Tripartitum Prokguífíban 2//.//.meg. 
láthatod. ^ ' : ' . ' • . 

Halót ezt-is tarts elmédben; Elfobben, hogy a' Biro, nem lehet- / 
Prókátor és Tanú, az eleiben terjefztet dologban, hanem tsak' 
itilo Biro; Es az ellene tottpanafzra, a' király tartozik ki-keret 
ni, és érdeme fzerinr meg büntetni- 3. Matth.art.24, é">S'- Ulai. 
trt. 4.. &. 2. Ttt. 22. Mxfodfor; A' Bironak, idő előtt való itiletetc jqJé^t 
nem kel teái, hanem~a'"feleléteket még; kel vámi,;ríaig"atni'fcs^s. 
meg halván s-iol"öieg hányván vetvén, a'meg hallott dolog
ijak mi vóltas-érdeme fzerintkei iriletet tenni, esnem imii
lyen avagy amollyan idő élőt való torvént magától mondani. 
ídő élőt valónak penig azért mondgyuk, mert nem várván a* 
feleletektől, idő eiőttéfzena'dologról itiletett. Mert Prdjudt- _ 
tim Deák nyevlven, fdaJifVAJudicMum, mint egy eléb tett ki
létet téfzen, kihez képefl, három értelemben ízoktak vele él
ni. 1. Vadnak oly Wfjnimum eléb tett ittlétek, mellyeket, ne-- f • 
vezetés és jeles torvényTTIHo emberek, egy néhány úttal, a* 
zon egy nyomban tértének valamely dologról; a'minétnoek 
azmi Eleinktől, a' Törvény dolgaiban fzerzett fzokáfok és vé-
gezéfek; és ebben az értelemben, az Eléb tett itilet, nem ártal-
saasj Idő élőt valónak fem mődhattyuk., mert ártalmára n5 1 e-' 

' ' . G g a ' • hetfenki. 
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het íenkinek: főt ugy a. Törvény helyet vaanak.mivel azokhoz 
képeftfzoktunk akármi dolgokból itiletctt tenni. II. Mikot 
némely fzámos Embereknek, egyfzerivagy kérfzeri magános 
kilétekért vétetik, abban az értelemben, nem kel mindgyárt 

vftketfél-zhoz ragafzkodnunk, és azt követnünk, mert kinek kinek ma. 
darol »«wgán lévén Irileti, magúk kilétünket kővettyfik olykor inkáb, 
kel ^"hogyfemmáfok imiüyen amollyan egyfzeri magánositileti. 
varntnu hczragafzkodgyunk. Ili, Az Bírónak, maga faját, mint egy ido 

*$" élőt való ellenkező itiletiért vétetik, tudniillik, még minek e« ' 
lőtte az dolognak okait, mentfégit3s-kŐrnyűl álloxéízeit rceg [ 

értené: MeIíyeta'minyelvimken,tíóí,/űí't/^/űMÍ'ttíé!tánrriőd- t 
* hatunk. Ese'kétutolbfzoriPw/Wic/#«, Eléb tetititet \c(zsdeL ' 

mes igen, s-el-is kel távoztatni fzorgalmar ofon, Mivel még Ci- ' 
cero-is, mikor pcrorálni akart, igen el távoztatta,hogy a' Birák- '' 

« . mkfziveket, hiízclkedőfzokkal meg előzvén, azIgafTágtolek '' 
^^*3*e~vo-nnJ. .^Madförr%-M*®zÁk*.é a' Biro, a'Peretek kőzzul I 

egygyik félnek, avagy mindeniknek Tanátsot, avagy Infimutiot ' 
adni? Es hogy tartozik, némellyekabbolallatiyák, hogy fenki ' 
ízminforrmtiot, fem ranátsot nem adhat jobbat, msntaz.a'kt ,! 
annak utánna, tanátsíáfaízersnt téfzen torvént. Hogy pétiig ' 
nemtartózik, máfokaval erőiünk, hogy a'Biro, a' két Pcies . 
kozot harmadik ízemély, kikető, aval tartozik, hogy meg-hal- s 
gallon, és nem hogy valamellyik felér tanátsával tartsa* de még 

& füleitfefüggezzeegygyik fzavárainkáb, hogyíema'máfíkéra; i 
niivel ugy már nem lenne a'-TŐ-u^a-y-lW a'mint kévánta- . 
tik, három ízemély. Tit. ij.Prolsgi, hanem egy oly fzaméiy len- | 
ne,a'ki mind a' két réfzre állatná a" dolgot, s-egy ízfís-n-i^d >\ 
TŐrvényt-ís tenne; mely igen illetlen, ésas QtUág Tőrvényi- ', 
vei Ellenkező dolog volna. Kiről ezekhelveffn befzélknek* J 
amazökpcnighéábakereüiek Borjút azőkor alatt $ mert már '., 

ennefc j 
v, | 
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enaek a' kérdéfnek nyakát fzakáfzrottá, az orfzágnak kozonfé-
ocs vegezéfe, 6. Sigis. árt 1. &. ó. M&tth. árt, 73. &. 1. riad.art. sí. 
Holoc a'Birák erős hittel köteleztetnek arra, hogy mindea 
fzeretetet, gyulőíféget, s.egyéb mindé tekintetett hátrarévén, 

: ígaztőrvényeketfzolgáitaűanak: A'miképpen a'Polgári tőr-
vény Tanitok-is, erős hittel kötelezik a' Csáfzár Kamaráján, 

[ hogy afféle ne-eífék; Kire nézve Mar ámha, far. ó, de Apell: azt 
mődgya, hogy a' Birö egy néhány dologgal vétkeíiti magát, de 
leginkábaval, midőn valamely dologban tanarsot iá, és az® 
tetezéíet s-foxst, egfik félnek ki mondgya és megjelenti. Más 
áZimidona'Tanátskoziít kulőnőző értelembenvéfzuk; mert 
kúlőmb az, midőri valaki flittogva,Inréflel, Szemhunyáffal, * 
fzovalj Iráflalj a'Prókátor i indulatot sleíket ferkertgeti s-cl-
lefzti, és-egygyik réízrt éleién s-kőíkőriiliinkáb a* Prokátori 
elmétis'.másaz-i_& midőo kőzőnfégefentanitikodífe.azaz,a' 
kŐzőnféges igaflagof rautögattya, és a' homályos törvényeket ,'• 
Magyarázza s-fejtegeti.- ez o.kő amaz tilalmas, e' pedig fzabadö 
meg lehett, mivel minden Nemzeteknél, a'kétes dolgok felöl, 
fzabxd tanácskozás képpen befzélgetni;a'miképpenrégenten-
is a' RöniaiaknáW'bizpnyós Törvény Tudok voltak, kikét, ma-
gánvalo nevezette] Pí2<^^Efzefeknek hittak; kik afféle kér-ií^Wí^íft 1 
dezkedőknek ügyökben* a Törvényekről magyarázatotttof* f 
íek, és érteimeke t-is meg mondották* és végtére azt, ugyan E-fitmam^,. ' 
[zefekfeleletinek nevezte k.pft lik i.r.z. m^edfíer; Ha fzabad^,&, 
é, a'Bsronak, valamit el-venni a Perefektol'? Vgyvagyonaz. 'f ^ 
Iften Tőrvénye. 2.Parslip. Cap. 19. azt mondgyá', h-ogy-:riin|sa** * ** 
millruoknál IftenuaknélhamnTág, íem ízetnéiy válogatás, fera. 
ajándékok kivánáfí. A' tni Törvényünkben. j„ Vhd. art.4. a' va-
•gyonirvaj Az kilo-Mefterek hittel legyenek kőtelefek, ho|y 
ajándék vétellel? az IgaCágot el nem fordittyák; és ama2 erős 

Ggs E d * 
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Eskő véífel, mellyet Rákofon tsináltak, arra kötelezzék nu^T 
kat, hogy mindeneknek igaz és Iftenes Tőrvént téfznek; kihcS 
képeft, a' Perefek jo akarattyán ál, adnak-é nem-é nékik valami 
ajándékott. A' Polgári Törvények, tcllycfleggel tilalmazzák 
az Ajándék adáft, hogyazigaflagfenefzolgáltaűek adpmány. 
ért, fe el ne rejreíTék, fe periig arra nézve, a'birák, az ígaffág mel
lől, el-ne hajollyanak: ugy vagyon, néha barátfágos képpen, é-
telekre :talokra valót el-vehetnek, ollyat, mely, keve$ napalat 
el-kél Mjnfi 0bf.7s.Cent 2. mellyet, nem valami egyéb edény
ben, hanem tsakaprokofarkakbanfzoktakvolt.be-vinni a'Bi. 
ráknak, kihez képeit végtére ugyá Sportul*, koíárkás ajádoknak 
nevezték volt.Anak okáéit, 100. Arany biríággal tilalmazzák, 
hogy még ísak bé fe mennyen , a' Biro házában, egyik-is a''Pe. 
refek kőzni, miga* Per fen- áll, Petr.Jaköb. Aurelianen in priWict 
hbellor. Rabr. •//#. Es.criinéu'm,bizodalommal lch.ct_ni éjféle aján
dék marhákhoz, ugyanazon heiyrn bőven meg-láthatod..Pk-
to, lib. u.de Ugibtti, azt moti dgya, hogy a' mely Biro, akármi ok-
tool péznt vagy egyéb ajándékot véfzen, feje éllek el érette.T<?/?# 
Ofriojib.7- de Regitjnftuuüone. Más Tőrvény tudó penig , Jt. 
bafines Alt hu fim in Epitome dtalogica Romána 1 a'Biro t oly kőzfze-
'melynek mondgya, ki a' Pereick kőztr, .minden fzemély vá'o-
'gatás nélkül igazitilerettréfzen. Kire képeft, imez némely kos 
mondá>; [ Az, én ajtóm, fe jámbor fim lator tlot nints bé téve, ] aboz 
illik ínkáb, a' ki magár igen fz«v re ti, s-afféle ajándékon kap. Eő-^ 
i£d/&or, A' Bírák, az dőttőfc forgó dolgokban efett BirfágokatT 
mi képpen vegyek meg, s-mint tegyenek eleget a'más félnek, 
fcllye b, az 4. kérd. meg IÁthatod. 

X IV. Kérdés. 
KitssdÁk nz orfitg Bírái, és háman v^dnakt 

AzofzágFő JSirái hárman vadaik; Palatínus Uram, JM« 
Qm 
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Curise Uram, csa'Tő Titkos Cancellárius, a'Királyőfelfege 
gépében. Art. is- A. 1$16. melyben moÖ Efztergatm eríek Urao 
Nagyíága vagyon, mikor jeiS vagyon, colkor pétiig nints jelen,-
Kdjetteaző.Nagyfága Hely tartója, kinél az ŐEelfégeTŐrvi-
nyes petséri fzokot ideig allan is kit mi moft Perfonalisaik neve
zünk.^. Sigisart. 1 iíem. ú.M&tth.ah oS. & 1. Vhd.art,$3.44., &. 
1«. Orfzág Bíráinak azért nevezzük, mert az Orfzágban-lévő 
minden Pereket és Kerefetekct, ezek hanynyák vetiks-kiiik-
meg, és tsak magok, a vagy viccjek, u i nek. ben az Torvinybe, a-
vagy a' kiket magok, vagy bizonfágúl, a vagy egyéb dologért bé 
hivatnak, vagy leültetni akarnák. CuTtTTrtT^J'íüfd''.fellyeb-is7." 
kérdj. Réfí. Ezekhez képeit, a' tőb Bírákat, ügyjnuu lfpánokat, 
,ViceKpánokaf,. AlfoBíráknak nevezzek, Es Deíkal pedaxeit 
vagy inkáb utiGelttushh.j csp. tg. noBia Attitar. Pídarii, mint egy 
Gyalogfzerefek, avagy tuiajdanul, lábon járóknak, mődatnak; 
azért hogy azok az alatsőb dolgoknak meg iti!éférean5 vitettek 
fzekérbe, hang tsak gyalog mentek, a' Torvény tévő helyre. A* 
foBiro penig feekérbe ment3 kitől Caro/w, fzekérbejároMa* 
giftratuíhak hivattatott. Avagy, hogy ezek Senréciat nem nsol
dottak , hanem máfok Sentenctájár jovallották és h'attákhely
be, és felkelvén helyekből, oda járultak, a" kinek Sentenciáját 
fuvallatták, és illyé- képpé gyalog mondattak anak Sen tenciája'; 
melle járul ni, a'kinek ittktif jóvá túrták, és javallatták, ilíyeri-
képpg, Pedaneivelpednrij gyalogló, a vagy lábÖ eiébjárolo Bírák
nak hivattattak. Sauft. ift ccmjur. catiL Azokiétt míjs moft, mind' 
a'két érteiére nézve, azAifo Bírákat Pedanei, mintegy gyalog. 
avagy lábon-járó Buráknak Csokruk mödani, mind azért, hogy a" 
kérdőre vétel által,az orfzág Fo-Birái eldb-en, jobban még látás 
okáért mint cgy.labon eléb járulni es menni mondatnak, miiit-
kogy az alfo Bírák Törvényéről, ugyá fzokmk-Ís.móndaniV^* 
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wagyon A T6rvénnek s mind penig azért is, hogy a' FoBiráklu. 
letit és Torvcnyér,az 'általiek végbe vijendő Igaz-téttel által 
jóvá hagyni láttatnak.// vedd' (fidbe.l Hogy ezeknek a'Tor! 
vényben fzemélyek fzerinr, avagy Vicéiekáital, jelen kel len. 

^ ' táck.art.s4.Mni.i$4f. II. SjfnkUzck^t^r^a^cm^Qtelczheti, 
hogy valakire való teUnterfapl,a'kpzőníéges ízokáftésTot. 
vények folyáfáí, meg yáltoztaíTák és fel bontsák. /. Fiad. art j h 
H L Mind ezeknek, s-mind egyéb Bíráknak, íőr kozonféggtj. 
minden hatalmaffágban lévőknek, tiltva vagyon, hogyazala-
tsonbrendueken hatalmat, feTemmierpfzakot, ne. mivellye,. 
nek $. Slgis. ATticul ff 

•-— •-•'....., X V . Kérdés. 
•——-̂ pei kőiül. Vtttek vagyonipicéje,, és melleiknek lúlLMeJfg^ _ ^ 

re\~ésaz,4hrvényekbett, egéfz, fáimmalkelléminden-
. ftorjelen lenniek ? 

ICetteinek, úgymint Palatínus Utanak, ésíudex Curiasü| 
vagyon Vicéiek, és azon kivi 1 mindeniknek egy egy Itilő Met 
tere vagyon: úgymint Palatirus Uramnak, és Iudex Curiat 
Urának vagyon yké jek , és azon kivul mindeniknek, egyegy 
Itilő Meftere vagyon :ugyroint, Palatínus Vk cgy.IudexCu-
íiae Uk egy, csPerfonalis Vk kettő- Es mikor az ő felfégc 
Hely tartaja, Egyházi fzefnély yolr, annak-is volt egy Itilő me
llére, az az, mindeneitől ptőn voltak. Hogy pedig, Itilő AJcfter 
uramék,minnyájin jelen tartoznak lenniaz 0í?iWkon,kite-
€zik/xart.34. Anni. iS4S- Kiknek, minden kedyczéíhélkul való 
TŐrvéntételckről, és hogy femmiben az fzokáfts-torvények 
folyáfár, fel nem bonthattyák, a' mint tsak mofl ide fdlyeb em-
lérém,arról láfd. s.Vhd.art.io Es hogy Itilő Mefter uratnék, 
a' fzálláfon Törvényt nem tcht tnek, arról lásd 6. Mattb. art. 29. 
ffrj, Flid.írt,$p. Hafonlokcppca Viccgercns uramék,azItilo 

Míftere/ 
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Jviefterek mellett jelen tartoznak lenni. C'ttáto art. 34. Anni iS4-s. \ 
jóllehet, ha fzinte, az Egy-házi avagy Világi Urak nem ienné-

: jiek jelen, miad az által, a" Törvények ugyan folyhatnának. , 
XVI. kérdés. , | 

A' t&hl&n, Uh tartoznak & Jiirák ko&űljelen lenni, és bánján i ! 
Per/onalü Uram; kinek, világi állapatbanlévő érdemesfze-' i 

jnélynekkel leni, és az Orfzág Törvényében- Tudofnak, és • 
akihez Eo Felfége Tanáts Ur híveinek tetízéféből, Torvc- j 
pyespetsétjetízoktaadni. Ő* Vkd. art.4. &7.Ejufdwdrt,ff.Á' I 
pap Urak kőzuí-isegy, akar Pfifpok legyen az, s-akar kiffeb j 
Tífztbeli fzemély. Világi allapatban lévő Urak kozfil-isegy, 
nohaezfem kiyánratik, hogy mindenkor Tanáts Urak kozfil 1 
való légyen. A' két Vice gerens; Négy Itilő meílerj Es Nemet ] 
fékből alío Törvény tudó, hites ArTeiTbroknégyens«/<í/<?^Ai/. \ 
tnniisir- Efztergami Erfek Urának két embere, art. 13, A i$s7* 
A'Király ő VclíégeFifcufa képében,aző Felfége Pereinek Igaz-

I gatoja, a' Titreffor. Kiknek a' Táblán iliyen rendel vagyon 5-
I léfek: Lee elöl, az Afztal főn, Perfonalu Uram iill tsak reyf óul. • 
I Uránná, kivul, az Egy-házi s-vi!ági ketUr ember; az urán Erfek. - ' 
1 Uram két embere, ésa'Négy hites Aűeffor. Belől penig, a* 
I fal felől, Ftrfitialü Uram után, Vice Palatínus Uram, és Vice 
I JudexCuriaeUram, és az Itilő mefterek, úgymint Palatínus U-
I ram-éegy, JndexCurias Uram-é egy, ésPtrfinalúUram-éket-
I tő- A" fal felől penig, ezek, azért iiinek, hogy ellenbe láthaffák 
I igyenefen a" Perefeket, és a'Törvényt arczal reájok fordulva 
I fnondhaíTák-ki:avagy, hogy a'kőrnyitltolycrgo foka i toké t 
I meg ne tafzigWyT:Ti'tolTyárá azérth, hogy a' Perelek, és a' kőr-
1 nyűl állok, ezek élőt lévő leveleket s-jtgyzéfeket, hát megöl 
I meg ne nézheffék. Midőn penig az Urak kezűi valsmellyik 
I acmlenne;eleii| olykor annak Hely tartaja, és Itiiőmtílére, a5 

H h Perfon* 



férfinek Vicegcrenfe, ésltilŐmefteri után ülnek; Mivelaz í 
clcb valók ízoktak eléb ülni mindenkor. Másfelől peni» az \ 
Afztalfon, Perfonalis Urammal ellenbe, a' fifcus Pereinek Igaz. 1 
gatoja a* Direclor üli. A' yoxoiás peqig, Ejríck Uram emberia Í 
kezdetődik;az utána' négy Aflefforra megyen, orkt a'Dirécíor. í 
y^onnatazitilŐMefterekre, azokról a' Vice gm-níekre, azok- ^ 
róla ' világis-Egy-házi Urakra; Esezek urán, légeúcol jő Pala. |[ 
íinus Uramra; meg tartván ebben-is kinekkinek méltofágát, ,] 
az iegalfon kezdve mindenkor, és fellyeb ftTlyeb menve a'fej. • 
főkre. Midőn penig Palatínus Uramval, avagy Király ő fellege • 
Hely tartójával, és a tob ta'náts Urakkal egygy in üinek Széket, ; 
ott-ís Perfonnlk Uram, Locumtenens Vram parantsöíatryábol, az ; 

alatta lévő Bírákkal voxokaf; Locumtenens Vram pedig a'Ta- , 
náts Vrakkal,éselfőbben-is PerJo/ialáVtamoa. kezdi el, azért, 
bogyő-ísTanáts Ur, avagy hogynékijs kérdve kel felelni, és 
fentenciát mondani. A' Romaiaknál mi-képpen mondtak fen- ' 
teneiár, arról iáfd G'tll. üh. gTCap. 10. Holot tar is elmédben, hogya' i 
mit kőzőnfégeíen itt voxoláfna'k mondunk, azt illendőbben 
mondhatnók Sent encia mondáinak. Ez penig, Diem dicere-, aa- , 
rjyittéfzen, mint Napot tenni az Al-perefnck, mellyen vádol, 
taűek: Gttffem dicere, akkor mondgyuk, midőn az Al-pere'sa' ; 
vádláfokra felelni kénfzerittetik, Dicere'jm, azt jelenti, midőn 
a' Biro Tőrvényt mond, és IgaíTágot fzoilgáltato. Legem dicere, 
arról mondgyuk, mikor Törvényt fzabunk, kihez dolgainkat 
alk'almaztafluk- Adrim, Curdinnl. Es ha a' voxoláfba, avagy Sen- , 
tencia mondáiban, két egyenlő réfzre hafadnaka'Birák, a'_p.ia- j 
rad helyben, az melyií(zx^_Perjonális Vram yoxa menSfcn. A- 1 
zon-keppen Palatínus Vram előtt-i.s az mely réfzre Palatirus .> 
Vram léjend, a' marad helyben, mivel ezek f^lfő Birák a' Tor- 1 
vények fzolgalratáfábarr... ' I 

• • • • X V H . K & -



Ti^edil^e/xf. 1'fi 

X V I I . Kérdés. 
ÍMÍÍSOÍA huntetéfe vng-,o <zmtdk> & ki efféle Ttf&tet 

nem akirná fel-ví/klni? 
H-i Egy- házi Bo ember, urafágátol marad cl; Hapedig egyéb 

renden lévő Vr, vagy Nemes ember, minden Joízágátol el ma-
u<i 6. Hsd.art.4. Haízinténfel véfzi-is, de ha eí muiattya, s-az 
OÜáváhi. nem megyén, mitiden Jofzágát, s-Tii'zrit-is elvefzti, 
ha nyilván való nehéz betegfége cl nem mulattatta, és többé 
fohaoilyan tiíztre elő nem vétetik. Eo felíege pedig, Tanáts 
Ur híveivel egygyut, mindgyárt máft válafzt helyébe. 6. Had. 
irt.3. Avagy, ofdfégek távol létében, Locumtenms utam tarto
zik máft rendelni helyébe, art. 13 mni i;s7- & nrt, / . Anni. íjSs, 

..XV ü l . Kérdés. 
Hmnet fz,okettjtz,etéfek járni ? 

Áző fel fége Fifcufábol, avagy a* Kamarákról; az Egy-házi s-
vilagi Vraknak, úgymint ő Felfége Tanáts Vrfaiveinek, kik az 
Apeltatiokon, (: és már moft, a' Rend kivul való fifcahs Törvé
nyeken h) Locumtenem Uram mellet jelen tartoznak lenni; I£ 
ínét az fellyeb emiétet Egy-házi s-vílági két iirnak-is, az ő felfis-
gcTáblá/áa, mindennap két két forint jár AffeíTor y fáimnak 
penig, nem tsak a' Táblán, hanem egyéb idokben-is, midón L#-
cumttwiJs Vramra O Fdfégétol bizatotu dolgokban,*, fzukfég 
képpen jelen kel íenniefc, minden napra, nyolezvannyolezvan 
pézek fzokott járni, a' Kamarák régi fzokáfa(ztunt.4rt.70.Anni 
iSpp. kiről Ufd. art. 23. Anni t$66. & art. 24. Anni 1567. Midőn., 
mindazáltal, oÉtavaks-Gyuléfekkivulőfzve hivattatnak, az 
Egy-házis világi Tanáts Vrak, napjában négy négy forintot; az 
Affcfforokpi-nig.ItilomeflcL Vraékkal, egyik, egyik, két két 
forintot véfznek. Midőn penig Itilő mefter Vramék, egyéb I-
jj«-|ctelben járnak, ételeks-ltalok kivul, mindennap két kéu 
- • - * ' • ' • ' . H h a foúai 
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forintalelegittetnekfáratfágokert. art. 72. unni xőgo. A* Vár* 
megye BkairolLáfdidefdlyebbed./.2. Kérd. 

XIX. Kérdés, 
A' Bíráknak. hűt tel kellé kőseleféknek lenni, és 

fflítsod&foYmín ? 
Igenis meg ke! eskümnek, /. FÍdd. art.33. ér'3. Vt&dejufd. Art. 4, 

noha nemez emiitett utolfo árticuluíbanirtt forma fzerints 
mivel a'Rákofi eskü véfnek formája, kiről oremlékezet vagyö, 
nem fzinte tudhattyuk minémŐ vok, és hol vagyon megírva:' 
Sem neV fzerint, a'mint, a' Régi Bírák eskintek, a' nagyobbik 
Décretomnak 747. levelén J hanem a' fzerint, a* mely ,-ő.Sws. 
art. /. vagyon meg írva- és. 6. M&tth. art. 7}. &dicto. /. Fiad. art. $/„ 

Holotncm kitsin kérdéfek támadnak: EJJUbejijm: Ha Wta 
és az o igaíTága_r s-a''maga tehecségo ízerinr, téfz'?n_.-Tőr-
vént a' Biro, a'mí képpé a' Hütnek formája tarrtyas ugy rctczik,= 
az Orfzág Tőrvénye mellől elkel menni; kihez képeft azok a* 
Tőrvények hafzontalancknak láttatnak lenni?1 

Semmi- képpen nem; főt ink'áb Iftenfzeriűt, kit mind enkot' 
fzeme eiot kel vifelni {mint fellyeb i+.kérdésh. megmondim,] és az 
o Igaífiíga ízerint, téfzehltiletet; kire az Evangyélinmi Paraií-
tsalatbol köteleztetik, hogy azt midének felet keretié. Es Hlye
képpen az Orfzág Törvényit, azlfteni Igaffágraakalája veti,és' 
azok által, az literi! Iga.flagot erőfiti. Prolog, cap. ő. Mivel utolfo1 

czéllya és vége az Torvéynek, az Igaírágja'mind'cnck felet való-
tokélle tes ígaflag penig, Őnnon maga az Iften, a* ki femne" tsaí 
fenkit.femmeg nem tsalattatik fcnkitol. Ezt penig, ereje és 
tchctrscgc ízerint meg. tselekedvéna' Biro, [Mivel tfak magán 
azambéri erő, 'nem elégfégesa* Parántsoíatoktcllyeííréfére.] 
azon erőkedik, hogyeskuvéfének eleget tegye. Mifodpr; Iga. 
saké? (modiutná a' Biro) az orfzág Törvényi, hogy azok fzetít 

'kcUefféfe-



Tizedi^KéJ^e.' 155 
kcllcűekltilctet.tcncm, holotgyakorta,ugy tetczik, krtlőmb-
bcnláttyuk lenni? Igenis igazak; mertazegéz Orfzágban lévő 
Urak, FŐ emberek.- s-egyéb rendek fzabados voxoláfábolfze-
reztetnek,ésa'TŐrvényes Fejedelemtől erőíittetnefc. meg: az-
okáért,mivel mi leneknek ugy tetczet, helyefeknck és igazak
nak kel Itiltetni; Es ha fzirue, valamely magános efetbS, valaha 
kolőmbben láttatnék lenni, mind azáltal, kozőnfégesértelera 
fzeri'nt, és a végére s- czcllyár'jc nézVe, a' kire vágynak igazitat
va és rendeltetve,, mindenkor igazaknak tartatnak;sínemig, 
fzabadjgtíkin'ck azokat fel bonta.ni, avagy máf-képpen_formái-
n»;hanemaYzennf,kelltMniésltiÍtetnifmnli"é*nríék,a mintá
zok el vadnak rendeltetve, ihidem adfinem. Harmadfor-, Hamégis i . 
továbbá kérdended, miért tehát hogy ezek gyakorjatorfllggal 
leikunk ifméretit nehezítik, kiváltképpen a' koz válla tárokban, 
és egyéb némely eferekbenn-is: Ulyenképpen azért,Mível Em
bernek lelki ifméretit fulyoíittyák, ezokonn-is nem láttatnak 
igazjtk n_akjen ni í 

E' bizonyitáíiiakclfo réfse nem helyes, mert azoíc magoktól 
a'Iélek ifméretet nem nehezítik, hanem kinek kinek clkcfnin-
ni, hogy afféle Esküvő ízemélyek, igazán eskufzríek* nem ha-
miflanikihez^képeft^Szeinnekkelinkábjezillyenvégezérekef 
tartanunk, és Ifteriefeknek. £s há valakinek, gonofz lelki ifmé- : 
tiíévén.azokal néiT) él ugy, a' mint kellene, nemkeíafranezvc '^ . 
a'végezéíeTeT^tkTrfíeli{mk~'áiért ugy,akar rriely jb doígok-is h; , : f 
vétkefek lennének, há a'tenné 'étkefle, hogy valaki jol nem él- * u "• 
nevellek. Es mivel a" Bírónak, nem a'fzerint kel itiletet tenni* * 
és Tőrvényt mondani.a'mihtmaa;á tudgva, hanem,a'mint a .*• 
bizonfágokésofzve feleletek álrai megveri eleiben a dolog. ^ 
PK>E>g7cdp. j . & mint már a' 13. kérdeíbé-is erről tottunk emléke
seiéit.. Azokáérc, ha fzintén • néhaláttatik-is a' dolog némely 

H h j lyifo-
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* ? 4 ^ Mrdkro!. 
kulfŐjelenfégekboi kelőmben lenni, nem kel mindgyátt vak. 
mcrőfil itiietet teni fenki felölj mert jol lehet a' kulfő jelenfég, 

. nérainémő képpS, a'bélío igyekezeteknek ésgödolatnak mii-
racojaj mindazáltal, íften a'belíotviígálván, áz emberek ízi
vét ízem leli, és a' mit leg nagyob titokban s-rejtekben tartníks 
aztőkivű.l hallva. Ázokaért, az értelmes Biro, k iazesb j . 
vőnek igyekezctito magyarázza-., a zo kei meg gondolni, 
hogy az igyekezet nem rwg a' Izotol, hanem a' ízo fugáz igyeke-

«*• .-jtettol- 22 kérd.j. Es iliven képpen,az behó Titokról, a'kuilo 
' jelenfégek által, nem tehetünk mindgyárt igaz itiletett. Nfgyed-

4@y; ' fker-, A' Bírák, •kiváltképpen az Alfok, magok faját akarattyoks 
.*£ $-tulajdon tetezéfek fz érint ,tehetnek-é, a'mint ízoktákmon-

áaaü exdtcjuoérbono, torvénr, nem nézvén femmit, az irott Tör
vényekre és az orfzag yégezéfiro ? 

Nem fémműképpen; hanem ha, azPerefektnegegyggezné-
nck, és egy akaratból, mindé ízokat Torvényeket hatra hadná-
nak: mertazollyantorvény-técel, tsak fzintéa a' féllob Hatjai. 
rnaffágot illeti, ugy mír, a' Pápát, és a' Csífzárr, kiknek, e'világi 
TorvTOyekiTií-g jobbitáíáía hatalmok lévén,az irott Törvé
nyekhez nintsanyira-kőtelcífégek; hanem a'dolognak termé-
fzetesmi volta fzerinr_>, iciieter tehetnek. Mely tőrvény-téteí, 

A , 4 »a jdaz ólom mértékes, avagy!jnéáskoművefek.mivekfzerint 
s^P'T láttatik leni; Egyébkomivefeknek, fából tsinált igazgató liné-

rjQeg&íA. -jok vagyon, és ahoz képeit rakják a* falt; amazok pedig, azidc 
l@fm&> ovakoiinyenhajioolomlinéát,ottanottaodahajtyák, ahová 

* íkarják, és a linéa fzerint, ugy viliik eléb c'léb a' rakáft, hogyha 
• s,-„, • , zintén,vaIamclyJlo termeiében nem illenéMsa'rakáshoz,a' 

linéát hozzá'igázíttyá'fc, ésa'linéát aíkalmaztal&yák a 'kőrakat 
íoz, nem a' ko rakáft a" linéához, hogy akképpé, az o munkájo-' 
kat végbe vigyék. Bttdewinprincip.annot.in PandeBis. Melydo-
logro^esmoftiíIégyS elég, azo&kedviért, kik gyakorta efféle 

" lf«!^*f 
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\ Efetekben meg útköznek. Bőveb Tanufágot erről, a' Szeat 
E IrásTudoíiail,a'akiakar,tanáíhat. 
\ XX. Kérdés. 
I Mtsodabűmtetéfekvttgyo, azOrfzág végzéfefzerixt azé»&% 

I fokazOrfzag Biráit, avagy azok Itüh Mejlerit, avagy a* 
Ajfcfforokat gyaü&ná, verné, fehbetné, meg öltté. ? 

k Aki azzal gyalázná, hogy nem igaz Torvént tő ttek volna.," 
| arról régi Tőrvény vagyon. ó.Mattb. art. S4- & r. Fiad, art, 79. 
| nielyet, hogy ha, a'gyalázó meg nem bizonyíthatott,Talián, aa 
| az, hatoló Tfonfos bűntetéfen marafztották érette. Ha kik pe-
| nig tneg vernék, meg fognák, meg ölnék őket, ha Tőrvényes-
I képpen meg bizonyofodik,az ollyanokéllé, őrök hutőtlenfég 
[ buntetéfe vagyon eí-végezve. .2. Matth.art.i$.&i.Flad'.art. 7.9. 
I A' Bírák vifzontag, ha mitgonofzul mivelnének, arról Jáfd j , fi 
\ 4M.j.&c.j.Mattk.iirl.i4. XXI . Kérdés. 
; A' Birák, avagy azok vice gerenfi, a magok dolgokban, avagy 
\ &z> Urok Törvényében ben úlbetneké, és d Székház ajta-
í jár a mttsoda vigyízafnakkel lenni\ 
! Ben nem ülhetnek femmiképpen, hanem általlyába, a'rég! 
\ ízokás fzerít, aízai tartoznak, hogy fel keliyenek és ki menyé

nek, 4. Had art. 8. &art. 13 anni. 15S7. Mivel fenki magának nS? 
Birája. 2• Sigis art.S.& Alberti art. 24- Arra penig a Biráktci 
fzorgaimatos vigyázás kéváritatik, hogy a' torvények, bots,*a-
lettei, tekintetes, méltofággal, ért magok vifcléffcl, azazm iá
dén zergés, csetepaté, r-.rová vaio futtogászajgás-néikul fzo!-
gáitaííanak. Es a' Szék ház njraja zárva tartaflek, hogy fenki hí
vatlan, annál inkább fegyverei kézzel, bé ne mehífíen. 6. Mattb. 
art. 6$. & 1. Fii d'art. 7p '&?/*{?.* qnxfl. 21. Cap 9. Mert egyéb atánr, 
a'kieízt áita! hágja, ízáz iranvforintal bímtetodík. <í" Mattk. 
art.ój.&tíj. Item.r. Fl'.d art J-Z.. Esa'migazt lenem téfzi,a' 
csonka toronyba dugstik. tlia. X X I L 
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Mégisazért, minemű dolgok kívántatnak, hogyfzűkfég képpé® 
A Biráiha meg legyenek, a Tudojok tunil&jafierint ? 

^z&zov, Elfobhn; hogy eízes, értelmes, légyen; az az,avao» 
©lyvélefzuletetokoíTága légyen, vagy oly Deáki tudománya, 
íiogy a' Torvény eket rudgya s»értsc$ a" Jotaz gonofztol, az iga. 
zat az hamiftol,meg-tudgyaválafztani és különböztetni. Af/, 
fodfor; hogy lílen féiő legyen, és mindenkor, minden tselkede, 
tiben, minden Tőrvények felet, az íítcntvifeljyefzcmeelot, 
hogy valmit ollyatne mivellyén,a' mi Iften .ellen volna.Fár-
ttfádjer, hogy Igaz és Tekélletes légyen, hogy a' Tőrvényt go. 
nofzés hamis értelemrenc fordítsa, magának abból hafznot 
tekintetett, engedelmet, jo akaratott ne keretien; hanem az 

• Igaflagot fzereűc, és a'rnelíől, ípha femmi utón , módon, el ne 
távozzék- Negyeáfier-% FőtVény ne !égy£, mert a' fő (vény fég, ado
mányra vágy; és a' mire, a kiváníág vágyp.dáfa vpnfzö, az éttt 16 
és akarat könnyen arra vetemedik, és-el menvén az Igaffag mel
lől, bűnben kevcrod?ik, Mely Ncgy dolog, meg vagyon a Je-
ihro tanársában, nícliyot Moyfclhck adott yolt t , JZxcd.iS. mi-
ion igyfzollotj Szerez magadnak azegéíznépből bőltscket, 
és Irten félőket, a' kikben igazísg légyen, és a' fofyényféget 
gvulollyék. E6tődfz,őr és Utolfz.,or • Semmit kérelemért, fiz,e. 
télért, féleleméit, fzeretuért gyuloícgcrtne mivclly6, a'gaz-
dagnak és Hatalmainak ízen .éi-yére tekinteti ne léay£, ésa'fze-
genyenfekonyouiilyona'Toneaybcn Exodi 23. hanemmin-
denekben, és mindenek eUcn járjon igaz utón. ProlegiCjp.é, 
Mely dologról, az Aragóniái és- Sciliai Nagy Emlékezetű Al-
phonfus Kirá-y, (a'rointSylvius említi )czc lő t . 176. efzten* 
dovelaztmondgyavolr, hogy ha ő , a'régi Rt»maiak ideiben.. 
élt yolaa* Romában*.? az Vdyar ellennében, JoviPcfíerie,q^ 



Tizedig %efie. z^j a 
Templomot éppitet volna, "melybea a' Tanáts urak, minek e- 1 
lőste a'Tanátsba mennének, mindengyiüőféget, fzeretetetts 1 
és egyéb tekintetett s-indtilatokatle tettek voina, Azlgazfág. § 
íiakképe-is, {mint Gellimirja. lib-. i+. Cap.4.) afzt jelenti, hogy k) | 
a'Biro, Szent,méltofágos, tekintetes álhatatos, hizelkedés *"' ^ ' ' ? | 
néikul való légyen: az érkolcztelenek s gonofz tévők ellen > 
engcfzteihetetíen, és az Igazságnak méltofágos erejével, némi. !| 
néraőképpé hatalmas és recreneteslégyen. Mivel az igazfágot, 'j 
mint egy ízuz leány formán, réinifő erős arczulattal, kemény | 
tekintettel, fem igen alázatos, fem igen kegyetlen, hanem "| 
mint egy fzeroérmes ízomorufághoz kőzellito, méltoíagos | 
ábrázatta I fzokták Írni. Az Areopagita Birák pedig, kik Athenás «j 
várofában Arecfugitu uczában laktak, étizaka íetétben tettek** J 
tőrvényt, hogy fene látnának fene illetnének íemmit; minek 'l 
okáért végrére vakoknak és tsonkáknak hivattattak) és fok - A 
helyeken, a'Tanáts házakban, kép irokkal le-irattJtrak.Sot '\ 
ezek azofem engetíék-meg, hogy ő előttők, valamely Per- i 
nek eleit avagy utollyár, engefzteíő befzéddei ékeígetrék vol- ."i 
naj hogy valamik éppen aifeieelől vagy uroj járó bc'zéddcl ízi-
vek engefztclődvén, az Igazfág mellől el ne hajolnának. ^LskpM J 

A* <JW*ced<miai Philep Király pedig, Ama Világ Biro«^ JL \ 
Nsgy Sándor Attya, a' panafzlonak tsak egygyik fülét hajtotta^ i A i 

mindenkor; és a' niafikat bé dugván, a' más fél mentfégére tiíz-
tái meg tartorta: innét ízokták mi kőztimk-is mondani. Audi ] 
&*lteramparté; Haid-mcga* másfélt-is. Illyenerejevolta' Ré- • -t , ? 
gíeknél, a' terméfzct világoíTágának", és ennyire gyűlölték effé- -
ie indulárokat és kedvezéfeket, kiről feHfebb. 2 k 8. R: A' Ro- .*.'' 
maiak penig befedték fejeket, mint Cicero és Liv? elő hozzák; 
mellyet moft a' Kcrefzryénekkőzőt, tsak íyintén a* Csehek l 
követnek, kik az halálos ügyökben ? fekete fátyollal fedik-bé j 

li fzeme« ] 

...Ktí£&J^\£i«iá^ef...^l!í».J. .. *Sft.**JfáiíáíftJlíI.lát™SSS*»t \ t i*> ** 



r" " ífS £/* Fel-perejroi 

fzemeket, és kezeket holt ember kaponyájára tévén, ugy mon
danak Sentenciátdv. Némely Törvény T u d o k , úgymint To. 

; JoíTánitis hk- 4- **/>• S- de Repub* és Oförim Uh. 7. deRegis inftitutiont 
| ^ ^ s - t ó b b c n o - i s a z Erkőltsroi kok; jeles példaadó, és épitojigt 1 

dolgot eralitnek.tudniillik: hogy a'Biro, idejébe tif2tesbot6ul- 1 
'[ letes, Itiletiben értelmes, életében és erkoitsében ékes,méIto- I 
f fágábantifztesjbefzédébenkellemeteSiés.tsekkedetíbenipér- | 
' tékietes Jégyen. Holotmegaggotkőzpéldabefzédirriez: Regk I 

adexemplum totm lomponiturorbú. Sicjfudicú aSi'a folet Cijvica túrba I 
; . . fequi. azaz: Az egéfz Világ, a' király példájához és erkölcséhez: I 

fzabja és alkalma^tattya»magát; Azonképpen:, A'Polgárikon § 
fend^a'Birotseiskjedetit'ízoitaiikővetnL I 

; X X I I I . Kérdési. "" | 
i Mltsoiá a Fel-peres; és honnatmoxdatik \' | 
1 Olyfzemély, a'kimas ellen, törvény uttyafzerint kerestem \ 
I dik, vagy maga vagy Prókátora által; Prókátora álrai azérr ; 

mondom, mért bár értse s-tudgya. valaki,mit kelleíTék tsele- •? 
kedni maga dolgában, és ugyan fz-olhat s-perelhet-is akar-ki ' 

I, ^ . ^ magáértj de mivel,,az Emberi terméfzerfjkivált-képpS, mikor 
, s ,Hi*t4\Fattol , a'kivel íigye vagyon,.m££«_báíitodatt.».konnven fel habo- , 
| £>,^v.'^rodik: kihez képeft, hogj'a'perlés-kózbe,.oe tselekedgyék, vagy ; 

'ne mondgyő'valamit olívao. kibőlkára következhetnek, ki- \ 
váltképpen, hogy o;y eroffitŐídeíetetet ne tegye n, mellyet az ' 
után, nem volna fzabad meg-hini. f. Fiad art /.r; Jobminde-n-

jJVrfúg* «$&~ kor, hogy más által percilyen » kit ha kelletik, hihaflbn meg-is, •; 
\MTJL®Í}$~*'" a' mint fellyeb, a' Prókátor meg hiváfrol meg mondottam. 22, J 
1. fÁm dúSs-'kérd S.Réfz,. Afformk deák nyelven, ab Ago .lkok fák mondani, \ 
• ~ meiy,a' tőbikőzt,néha vád-láft-is jelent.-és ez okon , mik* rigy 1 

(zcAtá*.-, agere Reum, azt jelent k, hogy az Alpereít vádt'i'yák;. ;i 
KtragereRaím> végbe vinni, hogv az Alperes el- a^aradgyen. j 

xx.'v-



Tizedig %e/%el M § 

XXÍV. Kérdés. • I 
Téhha'froUm,»v>A^Sm0lo,űltdmAKomtsoáil C^f^M^ -| 

ticíro a* Prókátor állapattyáo meg határozván.., azt rnon-" I 
•gya, Hogy jámbot férfiúnak, és a' ízoláíbanT udofnak kel leni:' "," " '-' I 
a Jámbor nevezetalat,afzt jelenti, minemőnekkel-kríi, hogy " Jt* '4 
tudniillik, igaz, tekélletes, és minden j oíágoka! tellyes légyen: * 
Mivel, ugyan Cicero, a'Jámboríágot, Igszíáger, és Tifzíeííégrt >t | 
Kjind tgy értelemben vévén, bőven difputál azoknak egyenlőid *-&Í? v.f 
crejékrolés hafolatoíTágokro!, abba a' könyvbe, melyet az erri- " 1 
berek hivatal lyárolés tifztirol fzerzet. Ahol penig, azt mond- **jfa .»** Í 
gya, hogy a'SzollásbáTudofnak ke lkn i , aíő érti a' Prókátor- * 1 
nak ékes,heílyes, okos.ízavak és befzédit, és egyéb Tudc- \ f >;'| 
Hiányát- is, ha fzintén Szók által, feltett czélíyár el nem érné-is, *' ''* •"' ' -'| 
a 'mint majílan megfogjuk mondani . Ezt fenigit veddejzedbe', ,?j 
hogy, k i t t k é p p e n a' Deák nyelven, egy néhány képpen neve- | 
zik azokat, kik máfok dolgaiban forgolódnak , kihez képér! a- );• 
tokit,nemári, egynéhány fzoval meg magyaráznom. Eiíob- J 
ben azért Jídvotátus, nem tsakazt jelenti,a'ki egyebek dolgait 1 
forgattya, egygyikféínekügyit állarván, a' máökat, azon levén J 
hogy igyekezetiben elé ne botsáífa, mint a' Patrónus, Oltalma- $ 
zo, avagy gondvifelő; hanem, valaki más ügyében, akármi jo | 
indulatból jelen vagyon, ha fzintén a'dolgot fzoval nem állat- § 
tyais,mindázálta!,fcgedclméte, ésa' Törvényes Igaífágnafc J 
meg fugi íláfára, kéfz akarattal vagyon; az ollyant Advocttufiiak ^ , :j 
fíokták nevezni Patroms, oltalmazó avagy Gondvifelő az,a'kií*í|'?5:"*,v-!-4** * 
a'doígotforgattya, de nem a'vádló, hanem a* vádoltatott fze- V: 
mély mellet; Procurator&z, a' ki máfok dolgait, Ura hagyomá^'f^v:,;í-,-*.^| 
nyábol, annak távol lécében forgattya; avagy, a'nállunkvalo /j 
ízokás fzeriat, Pereflenek mind jelens-mind távol létében, ^.-f . ;§ 
|«ndgyát vifelij Azokáért, Cat^usjjíiim egy Kerefetekés ,/$Íi4*f& 
! * l i i Perek v * ^ | 

"-i1'. , i-«(JsJíW , , . . j iJ 



*£<fo ttA1 Prókátorról. 

Perek mondójának mondhatnók, mivel gyakortáb perekbea 
«á#A<,C^ Térvényekben forogj ez illyen pedig PrinapálííTát Dijáig 

' ; , *-i úgymint, kétfzázforintig kötelezheti5 defellyebnem. Plenu 
*« "*"_ )~*^ poíenjÍArtuíxTcl\yc& hatalmú gondvsfelőnek az mondatik,kire 

?r * ** ""' minden dolgokgondvifeléíet, haíznos módok, és jo végezéfek 
alat.fzoktákbízni: Kire képeft>avagy, mindenre kötelezheti 

1 | , azt, a'ki otet azzá téfzi,avagyfel!yeb,hogy fé a' Prókátor. Syndk 
iJlSMMMtí^cm, oly Gondvifeíő, a' ki, avagy Egyházi, avagy világi koz-Tár. 

fafágtoírédeltetik, a'kozonféges dolgok oltalmáraés-vigyázá* 
ÖW^B^ fáravO£áMJJ!'.Régieknéla'volt, a' ki hofzu be izéddel, avagy 

egy végbe folyó hofzu felelettel, az egéfz ügynek, minden czi-
sft f J kelin által ment, és végbe vitte- Rabula, Csevegő, cséltsap Pro. 

{j\&Wi4J<* kátor, kinek mid nevezeti, s min31TÍIpattya gynlőíéges lévén, 
• a'Deákfzonak ereje fzeré ni, a rabié, velra' ravi,.az ádízott éstc 

kedezeít modnélkúl való fzapora hafzontalan kiáltáfrol és 
fzolláíio! fzokott neveztetni, avagy, A radedo, a' fülnek vakar*. 
fáról és kőrmőlléférőlj mivel ez illyenek, Embernek fe tarta
nák magokat.ha mindent, tseté páréképpen, elé nem ízorhat-
nának, és hafzontalan csevegéŰels-kiáltáíTal őizve netn za* 
várnának. 

xxv. Kévék 
A fel válla lí dologban, mire kel kivált- kéffen így eke int

és íjizvákni a' Prókátornak i 
" j . ' Ezo t dologra; Elfobbm, hogyfemmir addég, a''izék fzinéfi' 

'*•' S-forgatni ne kezdgyen,' valamíg Prókátor levele nem léfzen, a-
vagy, ha a' dolog ugy kíván nya_», RevifiomX és Tlfntpnttnútilh 

'"• . • levele nállanem léfzen.'art.34-anniisfs. mert annclkrjl nyelve 
váltfágon marad, mint fzinte Pinkotzi Fercncz E'perjeíen, >6u 
cfzrendőbg: Es ha Fel-peres réfzére Prokárorkodik, a'KerefeÉ 

'"*/•'r?«*"\ * m e l -o i e ! efik)é,-,Pereu%Kfiá.lyJbjrfágbanejti, mely hatgjráLr 
téCzcüt ésazAl-pereftía'Kerefettölmeg-mcntw. 27/. S/f. Ha 

penig 



heoig az Al-peres dolgát forgattya, annakisügyér el veteti: mi* 
nekokáérr, kívántatik, hogrmind magáért s-mind amazokáérc 
magára vigyázó légyen. IL Fel vállait dolgának állitáfára.ha mi "at? 
írott Törvényt , a' Tripartitomban, avagy a' nagyob Decr-e- ' 
tómban talál, aztforgaűa fcleletiben, mellyet a'Biro, tiízti 
fzerinti tudni és magyarázni tartozik: mivel, a.' mintCicero pre 
Chentfabizony ittya, a" Biro, a' Törvénynek magyarázóig: és u-
gyan, mintegxy nyelves tőrvény,a'mint ugyan o-,s.deLegtbus\t. 
ja. Harmadfok A' helynek túlajdo végezéfit fzokáfit igen forgaíl «j. 
fa; mert azt a' Bíto, mintázó helynek tulajdon torvényét, tud
ván és értvén, tartozik helybe- hagyni, és meg engedni. 2. T/t. 2. 
A' parafztok ügyében penig, 3. Ttt.zp. Mely végezéít, avagy 
{zokúftiJtismmMÍpafeiJmpoJiMum,Jtfjflatmriu, Bizonyos hely
re határozót TŐ rvénvnek Magán, végzet, kúíőn Zabot és ren- i?-**'--" .'. 
déir IgaiTágoak nevezünk: mivel tsak azon egy helyen, egy Tar- r>*.Wjv 
toroányban és egy váróiba végeztetett, s-rendcltetett, és tsak 
azon helynek lakofi tartyák-mcg-is. Prologi: Ctip. S. Netycdfíer, A; 
Minden fclektibcn fcoveííe azt, a'mikozőnfégeíb, és az értei-
meíb s-tudoíb embereknél bihetoíb; melyet a' Biro is okos ér
telme fzerinr, tartoxik helyben hadni; és ha a'-Kerefethez illik;, 
ugyan helyb'e-is hadgya. Lkfdfetljeb.$. Kérd. /. Récébe. Ectőd/í'ór? j 
Mirlden Ellen vetéfeket feilyul haladó Tóinkkal bizonyitsó, a-
vagy, haa'doldgérdeme ugy kiványa, torvény fzeilt bé-yehet© 
Egygyűt eskűvok.Ojtjdlaírönelo, kiketa'Biro-isigafiag fzerine Cliíi'-^V^í 
hagyhaííő helybe. Egyéb dolgokat-is,ha mir.tudni ilütc,már bé 
f :lelti azt továb kell elék-éfzorgalmaztatni? avagy a' Tor vény
tol várni? fzorg.il ma íofon meghánnya veííe: attól penig igen 
tartson , hogy a' Torvénvnekbizontaiáki-mcnetele, avagy in-
káb, az előtte alio Eretnek félelme miat, elméjében meg néha-
borodgyék; hanem igyekezzék irikáb.más igaz utón, módos, 
Ictsendefittcai, é&aikt, a'Péteriének tekélletcsigazfággalelei-

l i 5 benadn'v 
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'á#t tA' •t7h\áforrbí. 
ben adni , tsakKogy, valami .tsálárdiagot, ravaizfágot oda 

, elégítsen, Mind ezekben tckéUetes igaíTaggal el,árván, ha fzin. ••* 
. tea dolgában valaha jo véget nem érne-is, mind az által, tifzu. ^ 
b e n , kiVatHllyábah eljárni láttatikj mivel abban, a'mitőlle !, 
iévántatött , Femmit el nem.hagyotj. Jde wgafztha-tíyuk^aia. 'I 
&iliam$\>o\ afzt-is, hogy a'ProkátoHiak, ugy kel magát a Ktre. "i 
fetbenalkalmaztatm, minden maga miféléiében, hogy a'dolo* j 
felöl jo ittlétben légyen,-és maga réfzérol, mind fzoval, befzéd- 1 
del,fek'.leriye].,kcz,évéi:és,cgyéb rettenek mozgáfávaljoremén-' , 
féget mutaflbn,(felire tévén ,mind az által, minden vakmei§ 1 
bizodalmat).mivel,ja' Torvényekki-menetele,tv.iiidenkorkg. 
tes fzpkot lenni-./ Tit..27, ' ." *•' 

Holot, veá^pdbe,ho^QjM^dolm,_íí' Csalárdfág éiRavaílj-
íMgaz, midpn,valakinek ravaízui való meg ejtéfére intselked- " 
neki ésfnuff.31 tsalárdlágtselekedetben, s Dalm, az ravazfág ' 
féoban forog inkáb; nem-is lehet a' tsalárdlág ravafiág-nélkül, 
demeg-khet a' ravaízíág tsalárdfág nélkül, mint a' fztinek,bel-
főgondolattya, kulfő tselekedett nélkül: Miképpen, a'Régi 
Tőrvény Régulájábann is a' vagyon, hogy a' Ravafzfágot, nem 
mindenkor a* végbementi dologból , hanem Tanátsbol-is kei 
magyarázni. Cicereh.3 dffitidrti; azt srs.ondgya Ravaffágnak,mi-
donkíiiombettettetünk,s-kuiőmbetmivelünk. A' Tőrvény 
mtnd kettőt tilalmazza, z. Tit. £?.ahol igyolvaíTuk: a" Csalárd-
fágéstavaziagoltalommalfenkinek nem lehetnek. 

X X V I . ,Kerdes. " 1 
Molfohtt lenni x Pt okkor vallís-, és a& ollym Prókátor tevéi 

meddig tart \ 
Minden Prókátor levelet, mellvel Táblán, és egyéb helyed 

ken-is fzoktunk élni, avagy az orfzág Bírástól, avagy az Itilo 
^Mefteiektől, vagy Cáptalanboi, C* »*e/ből-fceílű-kelni; és ez , 

'iiiyc| -J 
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Tizedi\7\e/ze. g&f, 
aiycnefítendeigtart. A'fzqval való Prókátor vallás, megle
het Palatínus s-JüdexCuriaj Vicégerenfi előst-is, arra az egy 

í Terminuüra;hapciiig .zhiiőmeftcrek élőt megmondgyák,a« 
I zoknak fzavokra levélbe veheűkj es fzintén annyi ideig tztti" . 
| niiat a'raáíik. Ho-iot ezeket vedé fjedben yl. Ha kik Tanufág; 
•. ekáért, éslárás, hallás, s-'zolgáíar kedvéért, avagy fzarándok-

fágérr, az orízáj hivíii vádiak, azokaak Prókátor levelek haza 
: jövetelekigtarfí ugy inídazá'tal,haaz"valláskor,abbéli]dolgo-

kat-is megjelentenék, és fel jegyeztették.f.PUd.art. 14. II. A* t & 
•: Nemes Afzonyok, a'gymint, urak főemberek, s- egyéb Nemet""" 

fek fdefégvh'i az neiynck távol Iéte,.avagy az utaak nchez vol-
ramiat, avazygvicio és gyenge áilapittyokra nézve, vagy ha 
tsak tifzte.fégek o«:zé:éért> oda .iciens nem nremé.iek, Cápta-
Janbol vigy Cmve.ubőlaztoHyanofc kérc-'érc, annak modgya 
fzeri.it, kibot;átottk'étfze,riéiyclő:, Prókátort válhatnak; Es 
afféle fzc.néSy, abbéli fáratíágért, feni penig a' Capula, vagy Con-
vitft sí Prókátor levélért, többet n*rn vehetnek, hanem tsak 

: annyit, minregvéb Igsz tétéiben lévő fáratfagért,és egyéb Pro. 
• káror leve'ért, írneircazonkívül nem erőltethetnek fenkit-is»-
4 ! Vlad. art- 97. 

} 1t.Ez>t-istirtsel't*édbt\ h">g-v na-gy vetélkedés vagyon'-e* felet fb--
[ íi'<koz5 c, mivel ibkfo Afzonyok, Lengyel, Cseh, s-sgycb" 
j Orfzígokba nent<rkférjhez-, ez Orfzág-banpervigVfofzágok lé-
1 vé'i, ázatnak alkalmatlanfága, és a' magok gyenge állapanjok 
; nem engedi, h >gv'mm"d;nkor prókátorvállaira.,ezorízágba 
| ki ioneíL-nek:kivá'tk-é^peri>umk"hatalmas-biraáaimaalatlé-

Í
vén, náiíok né-k'íil hoízáutramdulniok nem bátoríágos.- meg 
leheté,ho^v ezek-is, ízinté.i ugv valhaííana)*prokátort,és fzia-
téihiza jövetelekig urt«on", minra'kik Tanufág vagy fzoigá-
IJT, avagy !ziránJok.iJgs.edviért, id:genorfzagbá'n mulatnak r 
Kiró-., nohi niiitscu Il\n/m bizonyos vcgezésj'rnirid az által ,aT 

: *•.;.. -gvaet wkokrioézvc i'^vrf-.v. k, az nékik méltán meg en^ 
ge.ts ff 
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gettethetnék; avagy ot bizonyos hiteles helyen, vaUanáqak 
Prókátort, és küldenek afztki ez orfzágba,a' mintNéhaiTekia. 
tejtes és Nagyfágps Bottyánt Boldifarfeiői hallom, hcgyfzinte 
francia Orfzágbol, Paris várofábolkiiidőt volt , afféle Prcká-
tor levelét. Láttam, mindazáltal, azt, hogy ha ő fdfégeelőt 
végbe nem vihették, a'Tábláról botsátottak rro Deákot afféle 
bizonyokhoz, kia* Prókátor valíáft m<g-halván, és sfiak utána 
vifza jővén, az Orf'zágBirájaelöt mtg-nsondótra, és azon Biro. 

'-*• (zp.kot/orma Izerintadot Prókátor levelet rolla :Job volna, 
mindazáltal,fokkal,azon helyben, kőzoníeges Nótárius elots 
váltanának Prókátort, és aízt küldenék ki, tsak tudnának, amk 
formájafzerihtvaló Prókátor levelet adni rolla. HL Inneniig 
következik, a'mint némellyek fárafztyák rajta magokat, hogy 
efféle Nemes Afzonyok, egyéb dolgokról-is, kiváltképpen Jo» 
fzág dolgairól, azon fzerint teheflenek valláft,a" mint némel. 
lyekakarják; mert az etnliret Art. világos, és tsak a' Prókátor 
valláfirólfzol, nem egyéb dologban való faífiorol. Jóllehet né
ha kuiőmbenlzokotr lenni, de akkor válnék el, á'hatnánaké, 
meg avagy nem, mikor afféie val'áfok, Torvény eleibe kelné
nek. IV- A'yármegj^S.zf kinn-is fzoktak; vallani Prokárorft, 
de tsak koztok vagyon ereje art.ss- Anniná}. kkUlafa' á/iá/. 
Kérd. 11. Réfi-. V. A' igabid . várpfok-is, kőzoníeges nevel, mind 
cgygyut, válhatnak prokátoro, és annak tvindemit helyova* 
gyón: de midőa tsak egy Izetnéíy val eipttŐk Prókátort, azol-
Jyannak kőztök vagyö tsak er<je,miyel nékik, birtokokon ki-
vu!,atra valoméltofágnemengettetett. lüyénTŐrvény lőt^j 
Pofonban- , tőt2. efztendőbcnL.. 

'XXVIl.'fC_crdés. 
fgj Prókátor hány fz,emély ügyit válUlháttyA fel, c$&" 

firWarrolvds hitet wt9tik-ék$0?§it 
. ' " """ JoUfs-
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TizedikJRefze. %€% 
follehet a regi vegzeíek fzenno. * Bizonyod okokra* *,Mattk 

nézve, menyek ot eloízamialtatn.ak, egyProkaror 14. pernél 
többet, magára nem vállalhatna; de mivel, e'végzés ellen , 
nem tsak hofzú ideig való ízokáíbol, immár időt töltöttek, ha
nem, az orizág-is mint egy kétíéges dolgot, azt_fuggőbe hattá, (%t.U^cJtum. 
art. 4Q.mniisÓ3. kihez képeit,' arramárnemkotelefekj mind GJhk>> 
azáltal tartoznakaval, hogy kinek kinek ügyét vétek nélkül y^^o**** 
tekélletes IgaíTággal forgaflak; Azon-képpcn,;a' huttei való kő-
teleflegek-is, a' parvaroíön Prokátorkodáfrol, Orfzágyégzéíé-
ból le- tétetett, art.34-1-$74- mivel nem-is régen hozták volt bé, 
1567. efztendőben.art. 27.az Egy-házi Torvények föíyáfíboí, 
mivel ott is az élőt aval fzoktak vok élni, a' mint ki tetezik. s* 
Mxtth. art i-j.LÍs többet felheb, 29. Kérd. 4. Réfíx ésttUbg, Kérdés
ben. 12. Réfzbens. 

XXVUl Kérdés.' 
Az, Ig&z, Tervemből, kikfz,okuk hátra vettetni ? 

E' három rendbe!iek. A' Patvarofok, kik a' Patvaros tsatárd- "7". 
fágtol vévén nevezetet, hamis vádláíTal fzoktak élni: és a' Sz: 
izéken Talioval, a'mi Törvényünk fzeréntpedig, ugy tetezik 
tsakNyelv- váltfággal, avagy (mely ugyan tsak annyit tefzen?) 
méltatlan Kerefettel büntetődnek. 

Holot wddef&tdben, hogy it C&lomnhtorPatvaros, nem ollyan 
fzoros érteleimben vétetik, mint a' kiről feliyeb ízollánkw*. K. 
p. Réfi: hanem mefze terjet érteiemel, mely ez arántnSegyéb, 
hanem más ember dolgában hamiíTan való forgolódás; ugy 
mint, a" ki pénzt, vagy egyéb fizetéft véfzen fel, a' végre, hogy 
más Ember dolgát, igazan forgatttya, mindaz által, azt nem 
tselekfzi: kiért régenten, a' Romaiaknai Remmt9 Törvénye fze-t 
rint, buntetésÚLazollyanak homlokába K. vagy C bőiutfutot- ^ 
£ék IhJ'MvarKator A' Tőrvényfzegők, kiket azIgaíTágnak 

Kk meg-
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meg-fzegéféről és által hagáfárol nevezünk ugyjésa'kiket, Col. 
Infor, Ellenkező féllel tartoknak-is, mondunk, mivela' vétket 
elfodozik;avagy ugy tettetik minthaegygyik felet fzeretnék 
és fegitenék, mind az által a' maiikat fegitik, ki jelentvén a' pe. 
reftől reájok bizot dolgot; midőn, tudniillik,a' mi,a'fel vállalt 
dolognak gyámoliráfára volna, afzt el haigattyák>.a'mis félnek 
pedig hamis mentfégét megengedik, hogy a'fel-perefí Kereíe-
titői meg-mentheíTék. A'Szent Szék törvénye ízerint, rend. 
kivuí büntetődnek, a! mijénk fzerlt pedig, ha huttel voltak kŐ-
telefek, LudaíTágban efnek, art. 27. annl /s<>3 >Ha pedig nem 
voithutos, idézhetik, a* Tirzteffégbe járó kereíet fzerint, Mi. 
jor. Deereti. foL 73L &. 6. Matth. art. iS. Jtem. i- Vidd. Art. 37. Avagy 
kárát s bofzfzufágának terhétt keresheti rajta, a' Táblán, avagy 
& Vármegyén. A'kulfo Prókátorok pedig, ha valami fzövet-
tségekléfzena'más féllel, a' fzent-izéken, loved'clmektől cf-
nek cl, és akar légyen afféle jövedelmek s-akar ne, örökkévaló 
Tomloczczel bűntetődnek, mint tsalárdok és hamis f̂ittjek. 
ibide. SŐta'kivnlvalokat, a* Szcnt.fzéken.nemis engedik Pr<y 
kátorkodni, némi-néniű fzokotlaofágnakez orlzágba bé ho-
záfáértjs-mégfsik Sakáíbkfem engettetik azokba a'várafakbá, 
ahol'az Egy házi Perek fzokrak forogni, hogy ingyen tsak tana-
tsotfcadhaíTanak, nem hogy valmdy dolgot forgathatnának. 

!r?* ~S- &rtl 4/m a}m*' 'sű®- ^ ^ Tétovázok, aiidőn tudniillik, valaki az 
f Qí^vus.'^a.- $i.kezdet dolgot felbe hadgya,avagy kerefetit m indeneflől belé 
1 -̂ K'**. hadgya.a' Polgári és Egyházi Tőrvények fzerint, nemié-vén 

.jháai törvényben penig, őt font arannyal biWetodik.? R ]• A' •. 
•:mi Törvényünk fzerint, ha Kercfetita' felperes b.eíéhsdgya.f . 
nhát az Alperes, a' Párbolrrjeg fzollítván, magának menedé- I 

keivé- 1 
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ketvéfzen, és a" felpereft királyi terhén marafztván, elveízteti 
véle Kerefetio. 2. Tit. Só. Mellyet annak utánna, U) Mettől 
állíthat fel, küiőmben nem, 

XX IX. Kérdés. Jff 
Végezetre a& AUperes, kit Rea idézetbe k-is ma e- -pnr Ipúfríld 

vüJ. 
Oly fzemély, ki ellen valaki, akármi igazfággal s-okkal való 

ingó' és ingatlan marhák, avagy tsekkedetek , ízok> és egyéb 
dolgok véget, Torvény fzerint való Kerefetett indított. A' 
Deák Czctint Reus, a re, a' dologról mondatik, a'mellyelaz Al
peres vádoltatik, mint vétkes, avagy mint ha vétkes volna. l» 
C&ufim attrafluspemg, mintegy Tőrvénybe vanatotmkazért 
mondatik, mert a' Kerefetre elő-ránttyák és kedveellerm-is 
pőrbefogják,és megperlenek vélle. 

Holot -vedd efzedbcj, hogy ha, az Alperes Néma, vagy Süket CHUMűu '• 
léízen, miképpen láttatik meg felelni? Arraigy kel megfelelne e „ i^. 
hogy jfnidőn, nem tsakfzoval, hanem fzemély fzerént való je
len létei kévántatik, a' Néma ha efzin vagyon, jelenfégtkáiíal 
meg felelhet ; Ezen értelembe leherenk a' SŰketről-is, a' Régi 
Tőrvények Regulája fzerint. 

XXX. Kérdés. 
Minden fáratjagos munkák és Pőrfoiyáfok után-, mihez kelrttgajz-

kodni, és mindenek felet, kire kel magát bizni az AlperefneL 
kiváltképpen a Halálos Kere/ettkbe ? 

E'háromraj Elofzor literire, a'kinemakarfemmigonofz^és-
a' ki élőt, fem mennyen, fem főidőn, elrejtve femmi nintsen, 
Tud és lát mindeneken, fziveket vifgál, ésminden el rejtet tit
kos dolgokat világofon által lát: minek okáért őtet, fenkimeg 
nem tsalhattya, a' mint Léo Pápa-is mondgya? A' mindenekfe
jet való Bírónak? oly Tudománya vagyon, hogy ő előtte, min-

Kk % denfelé 
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den felétágas utak vágynak, el rejtett belío titkok Nap fénye& 
forognak, a' hotnályofok világoskodnak,a' halgatok fzollanak, 
és a'nyelvnélkul valok-is, őnéki eleget befzéllenek: Minekofc 
káért, az o bőltseíégc elie, a' patvarofok fogáíinak nints femmi 
ereje, fem a'Phüofophufok fortéllyal fedezett hitetéfinek,fem 
az ékeferifzollok mézes befzédinek, feni az Álnokok ravaííá-
gának. Máfodf&or, Mindaz Iftenis. mind- Az Emberikőzőnfé-
gesIgaíTágbanveífe reaiénfégét; merraz Emberi IgáíTág, meg 
adattya mindennek az övét, az Jóknak jutalommal, a'gono-
fzokiTakbuntetéíTel:az Ifteni ígaűag penig, femmi jot nem 
bágyjatalomnélkul, femmi gonoízt b£metéfhélk'ul élnem-
botsát Marmadfzor, Maga Lelke ifméretire támafzkodgyék,, 

lon/tn&nhX xuely.gzer bizonyfág helyet vagyon , és maga kénnyen meg-if. 
•^fóffclU flttéri, s-kijs vallva azigaiTágot, mivel a'lelki ifméret oly féreg,. 

m-dy mindenkor mardoíaílal nyughatatiakottat, és foha meg. 
ftcmhal. Es iílyen képpé, valamint a' tőrvény uttya hozzadoü 
gát,fzcnvedgyc kélz elmével, lilémben-helyheztctvéa idveffe-
génck reméníegéu,. 

XXXI. Kérdés: 
Mi az, oka, hogy ez ír áfánk eleje, a Kert•(eteken és Pereken' 

kczdetodeit, és a végje, az, AÍprefen végez,odik ? 
A-ruiak oka ez', mert a' Törvényeknek czéüya lévén a'Tér-

vényes ngyek és íverefetek , mellyek mivel fok renbéliek ésku-
lőmbőzők is, ahoz képeit, fzukfég-.volt elsőbben mindgyárt 
azokról tanufágotadnűk, hogy ki ki az után, annál kőunyebal-
kalíTJatoífággal mehetne előcgyéb'folyáfiban. Mivel penig a', 

/ Törvénynek vége, az Al-percfnek három rédbéli buntetéíévef' 
£ szokott lenni, úgymint, avagy'a Kereíett Jóknak , melynek o 
wí tp*^^ne ta lán birodalmába volt, ei vefztéfévelj avagy valami pénzbe-

'̂ &á/ ' bj'rí%Sa!> a>'ag.y végtére íejl'veíziéíéveí. Es mint hogy, ez u~-

J tolfo 
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tolfo büntetés, az két elfőnél nagyob, és tulajdonul az AW 
peres fzeméiyét illeti, erre nézve illendő f hogye'munka a-
•ion ízeniéiven vegeződgyék-el. 

C o r o l k r i u m ' dxjtzj *%4eg~J$erzJs avagy -
Adatéig 

Ezt-Is, az Olvafofc em'lekeztetéíére, ideakará'm ragafz'ta-
aonu Mivel,egyenlő fzovalkiáltyákmindenek, hogya* Tör
vények folyifá meg, véfetegetödet? ésahoz képeft ls5kféges 
volna, hogy az orfzag végezéfi és Décrétomí meg-jobbüratná-
nak: mely panafz, nyilvánem egyéb, hanem, Nem okot, o-
k-ul vetni, és itikáb, a" dolgot jol meg nem érteni; mivel ez a' fo
gyatkozás s-vétek, nem a' végzésekből és Deeretombol vá
gyon-, hanem az Izokáfbol, melyet az orfzágnak,ily nyilván va- U(üJ&i£fií\ 
ló Torvényenyi s-Igaflagi ellen, nem kellene megengedni, tiá-"%íM&n^ 1 
nem inkába' Végzéfckets-Dectetomot hadnak helybe, ésa?tiu^msT^^k 
fzokáfon adnának kij mert, ha az orfzágkozonféges irott Tor- U 0 § 
vénye mellől elmegyünk, egvéb Nemzetek-is, kik ottan ottani 
azirott Törvényeket taízirtyák élőnkbe, megfognak eretré 
tsufFolni: és az orfzág Torvcnyét-is, ha efféle fzokáfokboí 
kezdgyűk meg tanolni, niellyek fonóit írva nem találtatnak, a-
v'^gyi'gg'ritkáa s-kevef.-n, av'agyfohafétanulhatryukjol'megí^ 
és ekképpen, tellyes életnnk folyáfában tanulván, eíéb nj^g ha
lunk, hogyfem annak iíméreiire jutunk j rri'eliy'̂ t papoákénr", 
nem kevés kárűkal, és dolgaink fügyatkozáfivake'fkerint len
ni, tapafz-taivalártyuk: mely jobbítás, a'mint, kiki ezirafunk-
bol efzébe veheti, íeg f llyeb, három pciúbol, vagy Amcit-
luíbol igen könnyen végbe mehetne. Elsóíhen , hogy az Idéze
tek és lléá hi varaIok,-meIlyek avagy magyarázattal, avagy ma
gvarázat néikű; fzokta-k lenni, azouokotr állap otty okban és 
foíyáíbkban tartatnának meg; mdni iihk, hígya'nvgyará^at-

Kk utvar 
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tal valók, azon egy ocMván mennének végbe, és a koz idéze. 
tek, érnének négy tetotinufon végett^ né folynának mind egy. 
aránt hofkú Per foiyáffaJ; a' mint, eziráíunkbanelő hozót De-

/ .v'cretomoknyiivári-mcgmutartyak. Mafidjsbr, hogyzzlnhibitkt 
ésPrebibttiotjaiZAz, a 'Tartoztato Tilalmai, és Ei-tiitaft ne zórT 
nák zavarnák egybe; hanem a'tartoztató tilalmat, a'Reá nem 
jovcteles Sentenciábao tartanák tsakmeg, és az El-tiltáfnak 

. Icnnettaka'Hut le-tételben, és Koz vallatáíban helyo. Ear-
hfjQqjlMfL, rradf&or, hogy az UjJkUetétragafztanák tsak a'Tilalomhoz, a' 
Sr minr> tudniillik, a'JDecretumokésrégi fzokáíbk mutattyak, 

és femmi efféle VJj Itilctct az Vnhthiúo El tiltáshoz ne ragaszta
nának, hanSa' Prohibitiopalift tsinálnák s-irnák Ujltiletnélkul 
másformába Negyedjier. Aztalitryák riémcllyek, hogy zFrohi. 

'rfyvfl/$ta->bitití az az, Ben»tijtálbkat.is meg kellene ke\ éílreni, ügy hegy, 
'•^ tsakkettő, avagyieg fellyéb három lenne; de eznem fokát 

ártana, mivel nem várakoznak minden Tertnjnufon, minda' 
négy Ben-tiltáfra,hanem ha, tsakcgygyelélrek-isazeíot,mind 
azáltal az utoiío hat napon, ugyan elő ízokrák venni: Jóllehet 
már azon kivi 1- is, az tőiS. efzt. ős. Articulusban tiak_ugvari_ketp 
torc_végjeziéJ,jEgygyetTcrehvd, máit penigTereh-nélkül. 

<*i* c^u tf^* eX» Í^Í* Í^Í> c>> fX* f \u o u <^> í^aj **%> íV* <rsu tf^í <"̂ i> Í^LI Í"*** C^U i^t r*i* c$i 
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A' Vár-megyék fzekin léyo Perfoíyáfroí. 
I. Kérdés. 

J' vir-megyékf^ekin lévő Törvény folyáfck, egygye&wk-i 
a Tibiin valókkal^ 

J oüchct A'Philo/őpbufii tanitáfafzerjnts faükfegkivwl,íe«5D1? 



dolgot tőbbireni s-fzaporitahi nem kellene, hogy hafzontalaa 
fzaporafággal, fernmi dolgok tolycngáft ne tennének; Mind 
az által, mivel a' Táblán és a' Vár-megyéken vagyon valami ê . 
gj[enioj£g*_i;iku[ombi%Jsa'perfolyáíban, kihez képeit, nem 
ártennek-istuíajdonfágirol valamit mondanunk. A'miazért 
illeti a Perfolyáft, avagy a' Törvénybeli orroífágokat, abbaa .. 
nem fokát kulőmbőznek, mivel azok, itós, mint fzintén amot 
majdhafonlo-képpenfolynak, tsakhogy, a'Vár-megyeBirá-
inak, nem terjed fzintén anyirarnéltoiágok, minta'Táblán lé
vőknek; mivel bizonyos dolgokban meg vágynak határozva: 
Tudni-illik, a' Vár-megyéken ollyan dolgokról folynak inkáb-
bad a 'Törvények, meilyek a' Jofzágok, s-Emberek kőr-
nyui torténnek, azaz, Hitalmaskodafokrol^ Bofzú s-kár xé-
telekről: a' jofzágok tuiajdonfágirol, és FŐbe játoTdolgokToTj 
nem, ( hanéürTha latorfággal vádoltatnának.) Annak felette * 1 
100. forintnál fellyeb, a' Vár-megyék fzékin törvényt nem te- T\j^ 1 
hétnek, hanem ha, némely bizonyos Privilegiemos ügyekben »•' \ 
kikről azorfzágnak bizonyos végezéű vágynak, a'mint majd 
meg. magyarázzuk. Azon-képpen, mindé Perek és Kereferek, 1 
jobban vaío meg látáfert,?' Vármegyéről, a' Táblára bötsáttai> 1 
nak Kérdőre, de a'Tábláról a' Vármegyére nem. Annyi fzámu ! 

Ben-tiltáífarfcm élnek minta 'Tábián^ mive 1 nints-is ahoz e-t-%iL?otifb(iá 
légedendőidejek. Tilalommals fegyveresEllenzéíTelfem en-
gettftetikélni, hanem itaílyába, okot k;el adni a* Kerefetre. E- "̂  
gyéb tulajdon fzokáfokkal-is élnek, a' mint ki ki magától kon-- '; 
nyen.e&ébe veheti. 

11. Kérdés. 
HáKvfMe Kerefetek forognak a Var megjékfzéfan ? ,' 

Kétfél'4k; Series fzstim;és Serieskivxü valók. <&•««fzerint va- * . 1 
iok'míd azok mellycka'hat.alaiakroi; kár és bofzij-tétdcktőljS- * 

egyéb 
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gyéb ehezhafoníoktoliadittacnak, khált-képpena'ldfc, a'kiC 
íe-b hatalom dolgát illetik, mely 109. forintot téfzen. ügyva« 
gyón, néha a' nagyob hatalomra nézők-is ide fzámláltatnak 
midőn azoknak is biintetéí£.k,azirpánoktneg-határtozott álla-

/. pattyokra nézve, ícllyebriem mehett. A' Sertés izeíStvalok, 
hy^k$f**gy mint, Elfbbben; mindenfele czégéres vétkek, Gyilkoflagok9 

V^t'V^to^Gvújtogatárok, Lopáfok, Tolvajláíbk, paráznaíágok, és egyéb 
gonofz£€telek. Afafcdízor, z (zzgény tkPr-iviIegiovnos Peri, kik 
a'ízeknek elfő napján vétetnek elő. art. szánni 1563. Harmad* 

jTor, a' Magiftratus red kivisl való dolgai, kik a' kőzőnféges joe'rt 
cs tsendeflegért fzoktakindktarni, kiváltképpeazclJyanokeL. 
Icuvallatoto levelek mellett, kik latorfágokkal gyanufokká 
tőtték magokat. 3/. 32- 33- Kérd p. Réfí: Megint, mind moftani 
s mind régi foglaláíbkrol való Privilégiumot Kerefetek: Zál. 
jogról, adoirasfokr.pl) Atya fiak közt Vice lípán által való ofztp.-
záíokrol indult perek- Utolíyára_ r^^í^ba„fuggo Kerefetek, 
Ujlciletrol, Tutorfágokrol, menyegző ajándoktol. Jegy ruhák 
áo'gairol való Kerefetek, ésegyébtzen kováfzbol való min,-
étn ügyek, a' Kerefetek ideje fzcrinr minden vál,t gátas nélkül. 

I l i . Kérdés. 
Az, i/panokt'fzáz, forinton felível, minémo ügyekben tehetnek 

'Törvényt, és a'Jo/kágok birdfát a mi illeti, abban- ts me
nyire terjefíkedhetnek a' Törvény tételben ? 

Tőrvényt tehetnek fellyeb-ís 300. forintnál, illyen dol
gokban, úgymint , Elfobben, a'kár tételek, cs fofztOgatáfpk 
dolgában, art.ó.ahni 1528. melybe appelfatio fem adatik. M*Í£ík 

fzor, földek, Rérek, Erdők foglaláfában, tiz hold főidig. / . Vhl 
^ $, Annak felette jofzágokés-Kastélyok foglaláfában, cs azok jő 

vedelmének.hőtfzerintvaloki-kerefcfébg, tőrvény-tctelutan} 
%a2-té£elMs^ojgakatvinbenne, feinmifogáfpkra tekinteti 
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aem lenne: mindazáltal, a' hatalomért,fcnkire BiríSgotfel-
Jyeb IOO- forintnál nem vethetnek. Mely a'Táblán meg-dup.-
Jaztarik, ha ottis a' Kérdőre vévo, nem mehet elő dolgában: és 
mind az által, a' fel- peres vifza nyervén efféleJofíágát, jővedeí-
rnével egygyu t; ha akarja, a' Táblán, fején való Kcrefetet indít-
hataz Al-peres ellen art.48 annit£í3,_ E' pedig a'mékofág, az 
jofzágnak nem ttiiajdoníagárol, hanem hafznának el-vételiről 
engettetettsak nékik. 4tt.ni.1sS7. 1trt.3s-3.6- eíztendoforgáfa a-
Jat, az idézet meg lévén. A' nem régi végezéfek fzerintpedig, 
tsa.k fzintén a* yicé Ifpánra bízatott annak végbe vitele. Anniié 
eS. art.3. &4 anniióop.art.^.jóllehet 1613. efztendőben, trt. 
13 egy Nemes birots-két hites* AffeíTorp rendeltek melléje?. 
Hirmadfyor, A' nyilvánvaló adoíTágokrol-is Törvényt tehet- JJ/st&fié 
nek, a' be vőt régi fzokás fzerír, ha fzintén, a' ízáz forintot meg ^ 
,baladgya~is. Kiroi£ifdfellyeb^. Kérd- S.RéJ?; 

I V . Kérdés. 
Ellenbe fdz, forint felet, minémb dolgokban nem teheeneh 

Törvényt*. 
Ezekben. Elbfybr, A'Zallagosjoízág dolgaiban./ Uhdart.y. \ 

'Mifodfíar, A'Jegy- rukakrol és menyegzői ajándékokról.,;. %?. -z^ 
JHdrmad/qir, Á'BizomalanadoffágQkrol./rf^TjK-?. 3 . 

V . Kérdés. ^ 
A kő^hbtshen,mdithatm-é»' Vár-megyén Pert, hifiin. 1QW S^J 

tennemérné'isfela fúz>forintot*. 
Semmiképpen nem ; mindazért, hogy az orfzág írott Tor-

fénye fzerint, az, /. Tit.őo.z Táblára néző dolog;s mind penig 
•azért-is, hogy abbanFaffton&lis\tMt\ erőtlenédéfe fzokotforog-
»U Kih^aj^arjnegyének nintsen femmikőzi. Azonkívül pe° 
iiigfzokáSa-isvált, hogy akar mely alávaló dolog, tsak 12. fo» 
|ig|.oi-iSj,a Táblán igazodik-el. Sőt ugytei£aik,cyda Táblán 
•"**~ *••—•• J J [ ^ 
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, fcm kellenne élni, mivel a' miat, fok Záiíkgos jofzágok vefzen*-
\ do félbe forognak. :\ 

VI. Kérdés. 
Kik att&lfzfokot lenni a£Ídéz,etX 

A' Nemes Bírák által, némely ki-ter/et Vár-Megyéken, a'Vt-
cé Birák által, házoktol a Vagy lakó helyekről idézve azokat, a* 
kiknek Iráfokban vadnak, fz'emély.fzerint p'enig, a' kőzőnfé-
ges fzék háznál, avagy gyuíéíben, mind Fos-mind Vice Birák 
által egyaránt meg-lehet az Idézet. Hoíot eqived ef&fSe. Ha-
történnék valaha, hogy az idézetnek más Vár-megyéből kel. 

| lenelenni,- tehát a' Bírónak a' fzokof idéző levéllel, abboJa" 
I Vár-megyéből, melyben az idéző lakik, a'más Vár megye-
: ^ ben kel menni, azidézendonekrudni-illik Birá/ához, és áltállá1 

!^6^üWaw^"kel végbe vinni az idézetett, és az idézetről váfáife levelet vé. 
vén tölle, ugy kei onnatvifza menni. Es illy énképpen, az idéz
tetett ízeméiy, tartozik abba a' Vár-megyében, a' hová idézte--
tett, Törvényre elo-állani. , 

VII . Kérdés. 
| Hafo'»!okép^e»,dPrckátsrvaBÁs,hÁnji:epfe»s-kikeUf 
tp^írcto^rc ' .• • • • fzoküítlennia Vár-megyékml 
W^JJje-6- Két-képpen; Swt/al, é$Lcve//el A' ízoval való, tsak három" 

Törvényes fzéken tartt. A' levélbeli pedig <*géfz efztendőt ál 
.tal; mindazáltal, azon Vár-megyében tsak. &ris$,mniisps> 
Némely Vármegyéken* mind Vice Ifpánok, s- mind fzolga bi-
rajfc, cs Vár-megye Notariufi élőt, Prókátort ízoktsk vallani. 
Sot néhol, még a' Vice Bírák eiőttis:a'roinémoízoká(Tal tná-
©L-illik, minden Vár-megyék, kulon kőiőn, magok kőzött" 
feoktak élni. 

--•''• V I I I Kérdés. 
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falamely ¥Ít-megyéknek,'vctgyon-é külön valami ttdajdm . -
fhoká/ök, és fzere&betnék-é valami afféle tulajdon 

Jíokáfl hnnhn magoknak \ 
yagyon némely Vármegyéknek, s-végczéft-is ísinálhatnak 

magoknak, nem tsakmezők* rétek, folyóvizek s-egyéb földek 
dolgaiban, hanem határok s-.TÖrvények folyáfirolvalougyefc. 
benn-is.-hogy tudniillik, rővidgyeb vagy hoízab fblyáfíal.merw 
nvenek végbe, az Ifpáők eio.t mozdított Porok; eEVgvezőérte. 
lemmel végezvén el.éb arról egy-más kőzőnoiy okkat, mind'a* 
aonálta!, hogy az .Orfzágkőzonféges végezéünek , ésazőfei-
fége Udvarának,a' Törvény dolgaiban lévőrőgzőtízokáÍGnafc,.<)Mj^ 
báruodáfáras-gyalázattyárane légyen; és egyéb Vármegyéken L^Q 
JakoNemeííe^tíeTraítTírenek.azolöiak meg tartásra, j . Tit, 
3. kihez képeit, nem kel tsudálnunk, ha kplomb kuiőrab he
lyen, kúlonozo fzokáGTal találtatnak élni az Emberek j mely 
fzokáfnak,a' kiot akar pőrleni, fzorgaimatQfon végére men
nyen, hogy az ellen valami-képpen ne vétsen. 

IX. Kérdés. 
Azjokiért,az,ldézetnek miképpen hllenni? 

.Némely Vármegyéken, fő vagyyice Birák által, akárhol (k-
láltaffanak, idéztetni fzoktak, nem kévántatváh ahoz,femfo-
fem vicelfpán,fzoval vagy levél által yalo parantsolattyaj és 
meg lévén az idézet, annak utánna, a'vármegye Notáritifía írja 
meg az Idéző levelet, a' jövendő fzékre, melyben, az Idézetről 
valoválaízr, belé irják, a'mint azonfő8 vagy vice Biráfc a8ví-
lafzt meg viízík. Némely vármegyéken pedig, a' fő avagy vice 
lípánád levelet, valamely fő vagy vice Nemes Birora,ésabba0 
azpőrőskerefetit-ismegírja; csaunak ütánnaazon parantso-
lat határa.*, reá jegyzi, minő v i t t o végbo az idézetére*, ésr* 
S&tiflL, miad ezekből agy kcfzűi egy daékRcáldéző tevéi. 

*" ' ' L I a """""" ~ " " Mely-



i>J€ AzJ^armegék^Por folydfJirőt 
Melynek máífát, a* mint Mofon Vármegyében élnek véUs, insf 
ide irom; Egyéb • helyeken pedig,•• ugy Írják, a' mint &t fzoktafc-
vék élni. 

X. Keretes. 
Afféle Tdez,ő Levelet, miképpenfkokiái irni ?' 

Iltyen-képpen: Mi. t,Mofon Vármegyének Vicc iípánnya:' 
Nemes f. azon Mofon Vármegyének Nemes Birájának, Kő-
fzonetemef, és mindenjo fzeréntsét. &c. 

Vitézlő kedves Atyámfia; Adaték értéfemre, Nemes T. fze: 
mélyében* &e. Hogy a' miképpen, C r̂. Ezután,* Kerefttthívak* 
befeédeteL'oégez.vénjflyenlééppenfzoktikirni: Minekőkáérrazon' 
Exponens, a' meg-nevezett f. Bizonyos okból'ezen Vármegye-
aek Törvényes Székire akarná idéztetni, Orfzág Tőrvénye és 
fzokáfa ízerént. Aztokáért, e'levél rendiben, fzorgalmatofoiy 
megtalálván, iotuhkí ez jeíen való levelet vévén, a'megetnlt 
fett.-T. T. azon meg nevezett Panafzlokéréíére, ezen meg int 
Moío Vármegyének, következendő kőzelbik Törvényes Szé
kire, a' ízokás fzerént, idézzed éshidd-reá, hegy a' fellyebelő 
fzámlált dolgoknak adgya okár, és arról végyen Torvényts-
igazfágfot. Es »z után, az idézetnek és Reá hivatalnak rendit' a" 
mintáltalad végbemegyen, á'meg mondott fzéken, anntk 
modgya fzerént, válafzt vini és meg mondani tartozzál, és élne 
mulaíTad-i Ko'lőmbenncmtscJekedvén. Adatott-Rujkán, Sz:7l 
Innepének, harmadik napján. Ti eíztendőben. 

Mellyct nem a* Vármegye, hanem a' Vice ITpán fzókotr pe
csétjével fzoktak-meg pecsétleni, által vont tartó pappiroí-nél
kül,a'hajtáfan kivúl, a'kőzepin valamivel fellyeb Esa' peoée 
alá, a hajtás kőzepin, Leflatimzk,. nem lévén belől femira aíol 
valoisásbentic, 



Ttzgn-egfgyedikJRlfee. zyf-
Kinjklpeniga'fellyet-irás illyen: 

Nemes T. 77 Mofon Vármegye Nemes Birájának. 
eAzjitári azpn alól mindgyárt; 

Nemes T. 77 úgymint Fekperes Réfzére. JSjemeé 
77 T: úgymint Akpereselíen 

Ezenn-i$ al&l khzjp tájam 
Idéző 

és Rea-hivo Levét 
i X I . Kerdésv 

yf* S£ek tiinyntp tart * Vármegyéken-, éf azoknak mtllú-
kén fz>ollhtttnak~megaz, Ujperejékf 

Hémely derék Vár-megyéken négy nap, némcllyeken há
rom nap tart, 4rt.se. Anni. 1563. Némely apró Var-megyéken? 
t'sak egy nap-is cl végződik, és néha Gy&íéft-is ragafztnak hoz
zá': Es igy, el vége20iivén a' Torvények, azután, azutolíbne* 
gyedik vagy harmadik napon &olímatnakmeg<azU; perefek* 

X i i . Kérdés. 
S&bad-émindtnkorTórvénies fzéfcet'Jkelgaltafáii 

Igen-ís izabad, valamikor hadak Hintsenek, art. 10. Ladislas* 
Tofthumt, ki vévén az Ararás, és fzSret ideit, írt, 26.15 s}. Az Or» ^fcj^** *f~" j 
feág Gyuléík-is <f. Hai.ati. 12. KirUÜfd felljeb 17. Kéri. *. Réfíeb?. lí/mkUm^t 

XIII- Kérdés. \ ^Cuym*^ 
Az, Érő-hatalom tétel KerefetirUmutás'ialaMipétdat} | 

M'?g Tértet valaki máft ero-hata!ommaí; Idézeráltal Tor- í 
vényre reá- híják, megírván azon Idézetben az Köreiéinek ren- \ 
dir; Elfő izéü Napján meg fzollittatik az Aipercs, és ha maga ,í 
vagy Piói' átora által elő ál, az Idézetnek és ~S£i£l£lhÚJnÍM^u^/rtíL, i 
tfélzi, ésa Törvénye jövendő Székre marad: A' Maflának kr« ] 

4h ^"^ i 
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vétele után, jőveodő fzéfc napra véízik elo. Azon-kőzbe, a ví-
gyázo okos Prókátor, minekelőtte derekafon meg-felelne, 
fzorgalmatofonmeg hánnya veti a'levelet, és alka'matoíTágot 

ríJUfcdí ^ercs> hogy valami fogyatkozáíbol a' JPertle.fzállithaflaj ha va. 
(j><aay jamjf t am} vagy levélbéli idő muláft, vagy valamit ollyar, ki mi-

at néki, vagy az nem lehetne percfíe,Ja':.kiidéztej .avagya'Biro- j 
hoznem vótnaabboikŐreJeíTége, hogy előitemeg-fdellyen, '* »| 
vagy valamit egyebet; ízorgalmarofon elo forgat ?ya:* Talál-is' ,| 

tlrnMué, penig, hogy haaa jdpnek, íjejyj^,/z£<néjvne^fel.jegyzérc. jj 
\*Zrcüá <** ben, (meHyeka'K'refetbcnmeg-kévántatnak) valami fogyat- }> 

(^Pey^Lm, kozáft tapafztai; tudni-illik, mely időtájban , mely efztendo» \ 
jLfttM^f kcn> s-mitsoda helyen lett a' dolog; kusodau kj-eJJcjt̂  mi^'« u 
J^C-e, BlBég£e_iíuvc!ték. ' '• ? j , 

^ mó-ejh*. Meg-:k,éfér,ivén mindeneket a' Prókátor, a'Biro pedig afféle )\ 
Qa^ítv Ellen-vetcfeknek .helyt nem adván 5 ottan pihenéfl kel venni. ], 
7 ^-^-^T* Ha magát továb az'Al-pcres nem oltalmazza j a'Fel peresre- h 

é^J &ére, a'Kercfetnek érdeme fzerinr (örvényt mondanak; mely. ; 
<rgtu j . ne^ a z o n n a p 0 ) a ' NotariiM élőt, Ben- tiltáffal ál eleibe; és igy vi» \ 

ízonra'dolog, azon Bírák éjeibe vifza tér.' ' ' j 
Elo lővén a'fzék napra, a' Be tiltás otin» a' fel- peres, okát ke- ; 

vánnyaa'Bcn.tütáfiiak, kire az Al-p-res, még-isazelobmon
dott Ellen-vetélek*.és-az után taláít fogá/bk által felel-naeg) 
fjsorgalcnatofon el-tavoztarván a" Serény Prókátor, hogya'do- ; 

Jogra igyenefen, Tagadás avagy vállá* tétd által, a'meddig le- .' 
íot> wimi.het,meg-nefelellye} kihezképcft,kcrő.ő befzéddeía'mcnyi- \ 
IIiTt̂ é,Te!re lehet, mind pereflet s m ind Bíráját, az ellen ne fzámíált do- J 
ítsitens fe lógnak vifgáláfátül, maíuá vonnya, és egyéb vetélkedéfekrei- '„j 
fal se ltol-g yekezik téríteni.yüzont a'más fél Prokátorának-isfzorgal- \ 
""•' '"^matos vigy^záfa kívántatik, hogy fe a' Bírákat, fe magát a' do» | 
mudtoiníklognakérd-me mellől, másfelé téríteni ne engedgye. Annak 

•'•wianip hafeinmi-képpea el-p^míkaUdhat? fzabada'ddlog-
" " . . - • . - . ^ u j j 
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hoz, kuiőmbőzteto magyarázatta!, kőzeljeb járulni, es ha a' Bí
ró, tifzri fzerint, tagadó avagy vallás tévő feleletre nem kénfze- * 
riti, könnyen arra reá ne mennyen; Es ha kuíőaiben pihenés f; 
nem adatik, a' kfilőmbozterő feleletre bizonfággal élhett. Ha-
penígaz nemfogtetezeni, ifmét egy Ben-tiltás eneettetik. a' '• 
fzokot Tcrehvct, azon napon, deazonkivulnem,. i 

Ez meglévén, és azfzék napok-is előjővén, a'fel-peres Pro- ^ 
kátora, eifobbenis azt kivánnya, hogy az Al peres, a'Ben-tiltás 
terhét le-teggg; ésaztle-févén. az után, annak okát kérdj: Es ' 
az Hlyen állapotban, ha annak előtte az Al peres tagatta volna, 'i 
a'Kerefetbgfeijegyzettseíekedetett,a'TagadáfrolmÍHd6kor •; 
vifzafordulhaua'valláfra, mely gyakorta küiőrafaőztető ma. '.' 
gyarázattal fzokot lenni, a'mint tudni-ilIik,a'dologrtaks-idő- '• 
nekállapaítyakiváünya. Példának-okáért,az"Al-peres, (haaz f< 
Efet afféle léfeeti,) ilíyen-fcéppeo élhet kőíőmbőztető'magya- f! 
rázattál: Énnekem a' Fel-peresJ, vefzcdelmemréigyekezvén. 
uránnam'olálkodots-lefelk'edettjésá'véízefeédcft-iső indítót--fáp&t . . 
ta ellenem; és kuiőmben életem vefzedelrríéteí-nern távoztat
hattam, hanem erő hatalom ellenV erővel kellet*magamot ol
talmaznom :'kihez* képeit, ka mi efett, mindenre o adótokat, 
Mellyera'fzbrgaítíiatos Prókátor,jookká! s'-HelyeserőíTáge-
kel, a' Biíák eleibeivterjeíztvén, figyeimeteíFé teheti őket, i s a" A 
doígot-is meg-értetheri vélek. 

Ezeket meg mondván, Bizohyfág',á megyen a' dolog, a'•ma-" 
ga'm'etfrfég'c fzérint; Esa'fei-pereft-íski-boEsátryák, hogy Ke-
refeti fzerint" bizbr>yitson>ba'afea£,. ' 

Az At peres vontatni akaívánvNvolczadnap élőt, mind tna^Jr/fá CchíAM > 
gáf s mind a" fei-pereftva' kőz vallatáftol Ei-tilrva- E-- a' Per, vi- ffSL&flO * 
íionta'Vár-megyefzckirevifzatér: Ahol, elő alván a'Pere. 
íek, a'fel-peres a' Tilalom okát kivánnya, éshafemmiokátaz 
«£l-peres áem a.diiatrya,.ettjiamiadgyátt Torvcajtffiondnakp 



aS© e ^ ' Vár-me^é^féJ^nféyi '"Per-folyáfrol. 1, 
Mind azáltal, néha illyen ok-adáflal állanak eló\ hogy az Al-pe- W 
res megfeletkezvén, a* méltatlan kcrefetrsek terhét, mentfégú ff' 
hezoda nem ragafztottavoltt, mely.nélkulfaratíága költése 1 
mind femmiben muko volna. Néha egyéb okot-is ízoktak ke- J 
refai, meilyeta'ízorgaimaitos Prókátor eleve meg elő-és az 1 
Al-pereft, méga'f?okönerehvel-i:Smcg-kénállya_». "! 

Az kőz vallatás végbe menvén, levélbe tsinállyák, ésazu. ] 
tán, a^Tanuk valláfá-t meg bán nyak ve tik, csabbolmondanak 
ofztánTorvényo. & c. 

Qcctáéu><é Néhaa'Tanuk ellen-isfzökrakfogáft tenni, ha,tudni-i!Iik, 
(p^t^^tÉtó níntsannyiidős, nejmjo bir-néVbeli, haver fzennirvalojtya- \ 

fi^é^gyJb_eiEle;Tialüllomáfts-nem fz«ntimel látottatt vallaj. ' 
nak.Estobehezhafonlofogyatkozáfokbol. Sec. '! 

Hogyhaa'Tanukvalláfa, a" dolog világofitáfára nemelége. ' 
dendok, a' Tanuk melle, mind a* két félnek, hitet Oioktak ítilr 
ni. GyakoruazEgygyűt esküvők ellen-is fzoktakfogáft tenni, ' 
ha tudni-illik, hamis hitű, túthirnévbeli, vagy Nemtelen, (mi. 
Vei fem mellette, fem ellene a' Nemeinek, a paraízt eskuvéfeí 
bé-nern véfzik ) mint fzmtea'vallaráfokban-is. Ha a' Fogás, 
méltó okokból helyeinek találtatik, fel izokot fordulni a'Per ] 
mindeneitől. ] 

Innét, a* Torvény tételek és fenteneiák ki mondáfa után, 
gyakorta Kédőre véfzik Táblára, és ot, ha kivánnya, Uj itiletet 
adnak benne, ha az elot avaí nem élt- Az Uj Itilet mellet, ifmét ; 
ázelebbi Bírák eleibe tér. Holotfzukfégképpcn, azUjltikí 
mellet, valamit ujjitani kel, és mind a' két fél ofzve felelvén, ha t 
a* dologról, a* felfofzék, nem tottvoltt Törvényű, ifmét akar \ 
mellyifc fél, a* Táblára kérdérc él-viheti; holot elő vévén meg 
láttyák, és vagy helybe hadgyák, avagy meg jobbittyák, és Igaa» 
tételre Bírája eleibe vifza bötsáttyak. ' " ,; 

^z viíjsabotsátá levéliasüé, a Y&>megy&6i levelet véyéa, ; 



TizjHegygyedikii
fKg/z$« ' . ifi 

a'Vicé Ifpánokra, igaz-tételre mégyen; kinek fegyveres- El-; 
íenzéflel ál eleibe, és az után vifzont, az elébbi Birák eleibe vi~ 
fea megyén.- Ott a' Fegyveres-ellenzéfnek okátkérdik, ^ c " t ^ - ^ / í ^ ' ó » : 

-vén elfőbben annak terhéc, ugy mint faarmincz hat forintot J^y/t, 
melynek két réfze a'Biraké, harmada a' Fel- pereCé. / \ 3 

A' Fegyveres Ellenzés, hogyhatsakidővontatás kedviért 
lőttnek találtatik lenni; Tehát a'Fel-peremek, minden Tilal
mat, EifSmondáft, és Fegyveres Elknzéftkürekefztő fenten-
cialeveletadnak, az A!-peres ellen.: Es ezt mondgyuk végső <tr- I• 
fentenciának, melyben mindenok- vételen, igaz tétélnek kel- :>v*ArAí? 
lenni. Mely Igaz tételről végtére válafztvivén, arrolorztána**-^1^-7 

íel-pereíhekite/^omt, a vagy vifza foglaló levelet adnak. 
XiV. Kérdés, 

Ezeknek a Perfolyáföktuk, hány karbaáHo réfiei vtimkf 
Tizen-kerrő: -Elsői Maflára vétel. Mjt/odik, az Ellen-vetéfek 

atán magános kőz Ben- tiltás. Harmadik-, Más hafonlo fogálpk 
után Terehvel való Ben-tikás. Negyedik, A"bizonyfágokavagy I 
kőz vállatáfok- Ebtődik, Az vallatáfrol való Tilalom. Hatodik & 
A' Tanuk valíáfibol való TŐrvény-tétel és fentencia, és néha .! 
Iskuvéf-is. Hetedik: A'Tanuk elletivaiofogáfok, éshaa'fzfik- f 
ség kivánnya, az egyvu Esküvők elien-is. Nyolcz&dik, A' Reá \ 
nem jőveteles fenféncía. Kilenc&edik, Uj Itil'ct. Tizedik, Az igaz- | 
tétel után fegyv/res Ellenzés, Tiz,e».tgjgyedik Kérdőre vétel. | 
fmen-kettddikA'yégpo&entznóa-,. | 

" Jty. Kérdés. I 
J' Jajfágokfogldiprolntefinyikúlőmbhóző vége&efét I 

voltak ntindenkor ? 
Voltának igenis 5 Elojor, Az igen idős fogloláfokbar., egy 

Ben tiltás adatott > s-azis terehvel/.és a'tőbidé vontató Ma
gára vigyázatoknakj mit fginte egyéb Perekben, ugy czekbenis 
*•"' ';•'" "" Mm Wyc> 



* $ * A' Vár-megye\Perfolyá/iroÍ. 
. helyekvolt, (hanemhamár, némelíyek itüetifzerint. art.;$, 

ffJÓVMJMf Anniivá, a' TilalŐ reketztetett volna- ki) ki helyet mi Uj iti-ler-
mA&dsJZP tel fzoktuní élni, a'rrsintfellyebmeg-mondam. iő. k, S.Réflx 

fuM^ru ' Mafadf&or, azujjáb foglaláfokrol, a'Táblán kulőmbőző vége-
zéfek találtatnak. A' Zólyomi végzéíbenr.*«/« is 4^ art. $',• aiin* 
dentiklmat,'ellen-mondáit, fegyveres ellenzéíf kirekefztef* 
tek. A' Pofoniban art. 4- atmiejitfdem 1/42. az Ellen moncfáft és' 
Tilalmat tették erőtlenné. A' Soproniban, anniisss- art. 21.$ 
Tilalomnak és Fegyveres ellenzőinek nem attak helyt benne 
Es jóllehet, a' mintnémcllyekalittyák, mind;ezékel a' Várme-
gyén-is élhetnek, de azután valo-végezéfek és Articuiufokír 
mellyeket efféle fbglaláfokrol fzerzettek és írtak, az Zólyomi 
végzés után, kivált-képpen-majdraind a' Vármegyére fzolnak,. 
xsój. eíztendeig. Harmadf&or-Azoa 1SÓ3. efztendobtn'aztvé-
gefztékvoktv faogya'jqfzagok hatalmas foglaláíiban jároKe-
reíetckr nemtsak a." Táblán, a'mint eléb mondám, Hanem a* 
Vár-megyéken-is, minden válogatás-nélkül cl-igazodnának.-
1{igjeői/ker-s.ÁzütáttrirÍ7. efztendobéli i / . ésjtf. Articulufok' 

'• v ízrint, igen rövid Per foIyáíTaí mentek végbe , raacg-lévénazoa' 
ff • egye l z t sndőben az Idézet , de k n ' ő m b e n nem : Mivel a' Vár-
* m e g y e fzékin, őfzve felelvén,, a' Vice lfpán kőz'vállatáfra ki--

men t , frjöiléhet máílit, mindgyár t az első izéken, az Idézet u-
támkőzvallatáfra botsáttatrak-kij-mely, minek előtte a' do
lognak érdeméről őfzve felelnének, igen illetlennek .Játczik 
lenni;) ésa'kozvalfaiáíl a'Székre bé-vivén, és ot meg hány
ván vetvén, tőrvényt tettek, Es annak utánna,. minden tör
vénybeli orvoflagok ki-rekefztéfévcl, igazat-is tettek, a'mia' 
fofzágUrafágátilleti,abban$deazeí-maradáfr, haazel-maratt 
fél akarta, a'Táblára el-vihette. Midőn penig ugy találtatott* 
JíogyazIdézet, efztendő forgáfa alat, nem lőrr-meg, a'Per a-

'* falle-aemfaáilott ugyan, hanenu' Zólyomban végzet Arti~> 
' culu» 



Tizen. e£)gyedig %gj$el $, 8 3' 

culusfolyáfárabotsáttattak. Botod/kór. Az ujjonnaa efettfog-
lal.áfokrol, Erőhatalmakról* kár-tételekről, veréfekről, nagy 
s-kífleb hatalom dolgaiban, mind Ur, Nemes,Nemtelea;6o4. 
ga, jobbágy ellen, kivált-képpé vaio végezéfek vadnak,a'nilc kt-
tetezik, art. s &4- •**• 1608. & Art. sp. A. IŐOQ. Iieart. zj. A. iffi$. 

Egyéb ide tartoztató dolgokban, ebbéli Per folyáfbknafc 
derekaífib ifméretié'rt, mindenkor az elébbi .JPer folyáfhak 
modgyára kel térni, mellyel az őFelfége Tábláján fzoktak él
ni, és azt kel meg-tekjnteni; mely e' konyvetskének első tizréV 
fzeibeo meg-vagyon irattatva_.. Ezt pemgs a'mely Per folyat 
rol itt fzoilánk, tsakízintén a Vár-megyéken fzokták meg-tar* 
tani. 
g\n iXu c*u r^i Í^Ü iTs» <\* t\* £^ f V <"V .^V <w *** .*"*&* **** f^» í^* cv* n « fW r*a* r%a 

T I ZEN-KE T T O D IJG 
R É S Z E . 

• Az Egy-Mzi Szent S2eken lévő Törvények 
foiyáíiroL 
% Kérdés. 

Minemű Eccléjíák 'Törvényes ,S%,ékfa fokiak a& Eg.haziTorvé* 
nyék folyni? 

Minden FŐ Eceíéfiáknak, és Egy-házi Tartomlnyoknai: 
Törvényes fzékin,akarki panaízára, mindenkor halogatás nél
kül Torvént fzoktak fzolgáltatni: nemis ízabad azon Egyház-
nak és helynek Gond vifelőjét hatra hádní, ésa'feiíob izékre, 
ugy-minr Erfckre vagy képebeüre, fem Pápakővetire,vagya' 
Romai ízekre futni panafzlani, hanem tsak kérdőre fzokták 
odavinni, értelmeíbs-világoíb meg roftáláfnak okáért. ó.Mat. 
0I-H-- &<?$• fíttoJ' nri,ip> &s:art.i^ Uemt, f/í*d.*rt.<fS.&Ji. 
J. "' Umz. " '."'"" PpfáQ 



•±.$4 Áz^Egf- házi Tortényel^fdlyafárol 

tjufd. art. 10. ér 3. art. ős. Ha ki periig azt rnivelné, hogy a'ftcrnai 
Székre futna-panafzlani, avagy ott mozdítana kereferet valaki 
ellen, fcin való büntetésbe efnék.dtéío.j. Ma tilt. art, 14. 

Holott ezt vedd efzedbe, hogy néha bizonyos okokra nézve, 
ügy mint ellenfégfélelme, vizek árradáfa,veíz^de!mes utak s* 
egyéb akadályokra és alkaltnarlanfágokrar tekintve, a* Pere-
fekrrck, a'Pilléktől lehet atra engedeiniek,hogy a'perekelw 
igazírálat egyik a roáfikra bízza^mint már gyakorta fzokoc IS. 
nk hogy az egy hadi időn kivfil, a' Perek rágif áfnélkul follyanak 
cs a' Király 6 Felfége erejével s- hatalmival, igaz tétel is légyért 

i bennek. Kiről, mind azáltal, láfd a'kéfőbfzeri végezéft, ani. is-
'L^fnJn fP'art-*ó-és*7-l:-4'fié/?.ItcmArt.70,Azit>iidr£,'HQlotmmd ha 

ipwx ^ji dak.s-mind aratás, fzűrer, s Gyuléfek idein, azSz : Széken-is-
nmos \ a'Törvényekfoíyáíameg tiJtatik. 

II. Kerdes. 
Foltak-é mindaz általez Orfzaghm néme!ljek~, kik az, Apafi aliSz,ent 
Széktol adatotJzabadfággal élvén, Ez Orfzágbaa lévő Egy- k&zi Birttk 

eleiben, törvényre nem idéztethettek; kik ellc afféle panafít 
az Apa/laliSz: Széken,[zabádonindíthattak? 

Voltának elein némellyek Hlyen fzabadfággal élők ez Or-
fzágban,. kik ellen,, harruoly doJcg elctt, méltán a' panaízr, 
az ApaftaliSz:" Szék eleiben Vihették. Mindazonáltal, ezOr-
fzág kivul, annak erejével kíüőmbcn fenn mit nem mozdizhat-
tak> hanem a'fellyebmondót mod ízer ia t i . Ulad. art, 03. 

III. Kérdés.-
Mitscda Perek forognak az Egy-házi Sz-: Széken 

Eleintén ezek forgottak; ugy mint; Teftamentom, Házát 
íág, Jegy-ruha, Menyegzői a/ándoks-hamis hut dolgai; Papok 
és Afzfzoy emberek veréfe s-fofztogatáfa, s-egyéb chez fzám-
.láltdolgok. r«.Matth. art &2.E{ufdcmarh 17.&á.ejufetem arj.jy. 

Item 



Ttim.fetldik.W&< **5 
ítem i. Fiad. *rt. 46.anni 1492- (Kikheza' Szilági Decrttomá-
ban,*r/. p. Leány negyedek, Dézmák* vér- ontáfok dolgai-is oda 
fzárnlákatnak. Azoa-képpen azEozvegyek, s-nyomorultTze* • 
gények dolgai- is ide tartoznak; Eaehr.fol. 14. Az után penig, aa5 
cmW.ttt.1492. efztendőnek utánna, mintegy nyolez efztendo-
vel, A' Jegy-ruhák s-menyegzői ajándokrol vaio Pereket, a* 
rövid 0<5k vakra változtatták, ugy mintLocumienens D», feékire, 
anni isoo. 4. Vhd&rt. 16. és-mórt-is.ugyan ot forog. Azon-kép- _ £ 
pena'pézmák^olgát-isy a' későbfzeri végezéfekbe a" Várme-jZk^^Z^V 
gjék£zékirchstttik,aKmi<fol. lőop. . , OIM/JC". 

Holotez,tt>edefz,edben-t Előf^or, hogy azemiitet dolgok, bí- ^ 
zonyos okokra nézve, kuiőoőzo izéken ízoktak végbe menim 
úgymint, midőn tsaktisztán bofzútételről, erő hatalomról 
és ingojokrql vagyon a'per, a'S2.-fzéker illeti; midőn penig: 
azokban jbízágsorőkfég dolga f>rog> hafzime valami igíret 
Vagy Teftaraentomclegyedet volna-is oda, a'kyíso'fzékenket 
eí-igazodni. 1. Matth. irt. f< ttems. Illád. irt. 62. é2. ttt. S2- MÍ- J 

fodfz>or, A'kik Egy-házat avagyképeketrontnak, ragadoznak, 1 
dúlnak, fofztnak, és tUzteletlenféggeí illetnek,, azok a' 'Király j 
o felsége itiletitőí fugnefc. «r/: 7. anniissi* \ 

IV Kérdés. ' ., s-
Miképpen-nevezíka Kérdőre-vivő leveleket, meffwka • 

Sz,-: S&ékrUddattataak-ki. t „ . \ 
Azok, Apoftoloknak aeveztetnek: kiket mi már rogzor 

fzokáíbol, Trunfmtjfiotxxík. mondűk, midőn a' Ker-efet, 3Z Alíb 
Biro elől, a'felsoeieibenbotsáttatik, éfettyeb meg-látáfnak o-
kárrt. Jpfloli Görögből vőrige \_nb Afo & StoUm\ melye!- j 
kűídéft vagy cl-botsátáftxéfzen, midőn tudni-ilíik,egygyikBi~ ^ 
roa'máűk eleibe botsáttya a'dolgot, a'kétedző félnek kivárt- | 
ságára, mcllyct a' Sz: fzeke'a e' 'har-inaztáio tiolvai fzoktaka* J 

Mnvj. BirotoL 

http://cmW.ttt.1492


a. 8 6" Az.8gjJoazi tbt"pények\piyájarot 
Bitótólkérni: Inftmter^inftmms, mfisntijfm'e. azaz.'fzorgat 
matofon,fzorgalmatoíban,s-annál-is fzorgalmatoíban. Dimif. <% 
firij, ei-botsáto leveleknek- is tnondgyákyéis harmincz napalat ;l 
fzokták ki kérni, a'mint Sylvefter monogya: par. i.voc&b-.Ag. ;1 
psllatio. mindgyáriaz.ciein_». csa' 2.Réfz,': .ő. Kérdéshens. ' -\ 

V. Kérdés. \ 
A' Piligi dolgok végett, idézhet nü é valakit 4 Sz>: Székre-, és 

az,,Bgy-híz,ifz>emé!IyekkénJ?erithetnek -évalakitnrrai 
Nem fem mi-fe éppen, mert azt a'Decré*omok nyilván tilat. 

mázzák. 3 lilád, art. de. &. ói^tems, Sigis art. 14, &. j . Bjttfdem 
Mrticuloi?. 

VI. Kérdés* • 
Ha pedig valaha oüján történnék, mit keltetnék mivelnt ? 

Parantsolatot ke!vein valamelIyikorfz.ágbirájátol, az érdé-
mes derék felelemek előtte, melynek erejével, efféle Pereket, 
a' hazailag dolgán ki vul, zVicmuíokt tartoznak az 6 felfége Ud
varába-botsátani, jövedelmek vefztéfe alat, Art. 70. Anni iői$. 
vifzont.TTa valamely világi Biro, efzében véfzi, hogy valamely 
Per a" Sz: Széket illeti, az-is tartozik azontol oda botsátani, 
j . Whd. art. 4Ő. & 2' Sigis <trt. 14. Items. Ejttfdem art. 12. 

VII. Kérdés. ' 
4' külső Prókátorok-, d Szent fz,éke«prókátorkodbátnaké? 

• Nemiem miképpen,.mert afféle kulíö Prókátorok , nyerefé-
gres-magok hafznára nézve, fok ízokatlan dolgot fzoktak bé. 
hozni, és a' Perefckctis, Felette fok költséggel terhcllik ,a* vég. 
re, mert né Félnek, hogy otludáíTág ragadgyort réájok, mellyet 
a'kő'fo izéken hamar meg-találnak, kivált- képpen, a' kik hit
tel kőtelefeka* Patvaroífágrol. Art.2j.annkijo7.hz okáért,az 
Egy házi jö vedelmes prókátor , eí vefzti azontol minden jőve-
/}dmét: annak felette akár légyen aíFéIc.j6ycdclmC;S.akár ne, 

JuFstfc 

http://Art.2j.annkijo7.hz
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ha patvaroffágban kapják, a' Pifpek, mint ís'alárd hamis hitű ír, 
őrök tomloczel bünteti, eit&ta proximo lóca. Sor még az Vára-
fokbarm-ir', ahol az Egy- házi Torvények ízoigákatnak, nem_* 
engedik lakáfokat a'kőlfo Profcároroknak,hQgytr ég tsak tana-
tsot í o adhaífanak. art. 41, anniisőg. Mind az által, ezekmár~, 
moftmind felfordultak. Ha periig akarod tudni, mi légyen- a' 
Patvaros, a' Tor vény-fzegő, és a' Csélísap Csapango, és-miyel 
büntetődnek, láfd 27. L10, R. 

Vili Kérdés. 
Az, i//ye%magok koz-z&foals Prókátor, a-Törvénybe& 

Vicariuffklegygtát, ben ülheté? 
Netn femmiképpen;hanem addégmigarról végeznek,az 

Székből és kő vetkező képpena' Törvény tévő házból, ki- tar
tozik menni. #. Fiad Art. 3S* 

IX. Kérdés. 
listára entnaa' 

vtlobutát le-teunir c»Wi*> 
Kégenten, a' mi illeti, mind az Egy-házi tőrvények s-m ind 

ázorfzágh Dccrctonai, a' Prokátbrakatja'Parvaröilagrolvalo 
hiutre eroílen kőtelcfztck',/: Mattír.art 17. &ciMojttn?a?t.27. 
ami 1SŐ7. De már ittis, mint fzintén a' kú'ifő-fzék'cn,c' dblgojdfi-
kezdetrék.hadnij mivel ittis roár5mintfzimén a' kulfo fzéken, 
a Prókátorokat-arra nem cskctt'etik-meg'. kirblMfd2o-i-10.lt, 
Minek okáért,noha nem volna fzijkféges a' Patvaros hűlnek ér
telme, kire a' Prókátorok annak előtte kőteletek voltak; mind 
azáltal, hogy cz"arat-is, eleinknek Iftenes és áifatös magok vifc-
léfe5"tuttunkraiégyen, ím egy néhány ízoval arrolis ex.íékez£» 

Azokáért, a* Patvaros Kereíetről való Hűtők a' prokáio-
róknak, a' minraz említett Annir $67.27. Articulusbol kuteczik? 
Miy'en voltt:hogv tudva, pamros-kodásboi, azaz, tsalárduí'rava* 

V . tor* J i. r > Í 
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*2ul, áinoka!, femmioly port, a 'kügaznem volna, fel nemvá-
hl , femazorfzágnak végezéü ellen,affélékben fenkit nemoL, 
taltnaz: fereL* femmi utoa,módon, az ellenkező féllel, Pereffo 
kárára egygyet nem ért. Mdy hűtnek fortnáia a' nagyob De-
cretomruk 74.}, levelén, illyen volt. 

En T;. Prókátor, Esknfzőm az Eiő ífienre, é saző Sz: Anny. 
ára, á' Bol Jogfágos ízuzMáriára, és Iftennek minden Szentéire 
és válafztortira, hogy én_., ícrrsnv'néouő Por t t , tudva, patvaros 
képpen,és a' ki igaz nem volna, fel nem vállalok, fem affélékbS 
azorfzág vegezéfiés Articulu.fi ellen , fenkinek oltalommal, 
fegitséggel nem íélzek; feni azokat, hafzontalan, femmire kel-
iá Fogatokkal, idő vontaráflal, tudva vak-mercul halogatni s-
nyujtani íbha nem igyekező. Az Ellenkező féllel, Perefcmnek 
kárára, femmi uron-modon- egygyet nem értek, Azlften enge,-
met,és aző'minden Szentéi ugy fegéllyenek. 

Az Polgári rendek kőzor penig,ezhutnek formája illyen 
volt, lib. jr. Codic.Tit, •'••hogy percnépek fzprgalmatofon ízolgaí; 
hamis pert pedig tudva fel nem vállal, és ha mit ollyat, perelje. 
nekravaízbefzédércfcl vállalt volna, efzébf! vévén, hogy nern 
igizfigyetforgar> mennél hamaréb el ál mel lő l lo . 

Errepenig akkor kellft megeskunniek,mikorbé-állottaka' 
Prokátorfágra, iWp?y% 'ab^.Jnfl. T-ió Jóllehet AndreásGW/,az 
bé-f'lelet után raunjív.i, hogykellyenmeg-esk'unniek.kulőrL, 
mtndenkerefetben lib, 1 oé/<fr.<rj.SŐtt,nemtsaka'Prokátorp!£ 
hanem a* Percíek-is, ezen hitre kptelefek voltak, j . Mattb. tru 
17. Sjlvtft, te/te. par 3. voeabu/o Jttramentum, A' fel-peremek, 4-
20a kellet meg esküdni, hogy p nem Patvaroflágbol, hanefh í-
gaz igyekezetből mozdította a' Pert? a' mini a' Jthtcdriparutum. f 
ban-is meg-vagyon. s. Tit- ip. En T. eskufzom Mennek tar
tó hűtőmre, s-Fejedelmemhez kőtelező huségemres Az egy 
éloigaz Iftcnrc&c íiogycuefzsa' Fetttmellyel Nemzetes 

http://Articulu.fi


Tiz/n^etíodi^e/zeí ' - , i 'g> 

-Vagy VuézloT ellen mozdítottam, nem oly igyekezettelin-
ditotta:n, hogy őrett igaflfág kivul vefztegefleai, fogyaflfAta, ha 
.nctn, joItilettelel hittem magamban, hogy ellenneigaz •§-
j>yemvagy9,és tudya hamis B zonyiráfifalnem élek, femaz e-
lőáiiundo Tanukban, fem az elöviendőlcvekkben. Azután-
Az Al-peresazoii estért meg, hogyé jómagamenféggeléi, és 
a'Kerefet ellen igazf;-le!etettéí"zea. A' ki pedig nem akaró 
ineg-eskűnni nem Kerefen mel'őlefett-el, hanem, ha valami 
gy%e yakmerÖlegböl mivelte, a' Biro itiieti ízerintvaló b5nte«, 
tcft-is votr; ha peniggonoflagboí tselek<.-tte,azmire eskfini kel-
Jet volna K-Teleti ízerint,azt ei-vefzteíte, mert már meg nem 
akarváneskfinni, t ododolognai-taxtottak, hogy nints î affága | 
hozzá. Andre.GaiL üb /. ebfér. Sj. ujab végezéfek fzerint hozzá- § 
.toldván azt.js, hogyfemittoítalom-ért a'Bíráknak ne adgya- I 
,nak, vagy valamely ízemélynek az igaz tovénynek meghotnás- I 
Jjoíltáfára; mellyet, noha kőztünk nem tartunk-meg, mindaz § 
íltah ha meg rarránok, illyen fok és nagy vefzcdelmes dolgok § 
^'lelkiirméretáilapattyában,a'perefek közt nem történnének* í 
J&irol fellyeb id, k $ ,RéJ?. és 27. kérd. 10. Réfb. többet oi^ashaca \ 

X. Kérdés. '.; 
Jiz> Netiriufik, két világi fiemély kó&vt, a külső S&é* * 

ken'prokátorkodhatnak-é? 
•Ncm-femmiképpenjfem Egy-házi,fem kulsö renden lév,5 

3irák előtt, hogy ha két külső fzemélyközöt forj>ga'dolog.*. 
Sigis.arí.j. 

XI. Kérdés. _ 
J Prókátor levélmeddi? tart / S&tnt f&iken $ 'CBj^mé^J^ 

Efztenddg, mint fzintén a' külső fzéken, továbnem .art. ifi fa nsh.i-4 £ 
gmi is7$. Es illycn-képpen, efztendőiől efztendoresneg-fceJ t J | 
jpijiuüs mmdenkcc,, 
^ :~" "'•••'-^" m XH.K& " i 

'i 



z$o Áz. Egy-háti' tor^vénye^folyJ/arol 
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X I I . Kérdés. 
J[ Szentf&éki Per folyás, mitsoda íf_ áffigbcí véfz^enfő-kép'^. 

pen erőffeget magának ? 
• Az Orfzág Törvényiből, Máttyás és Láízlo KirályDécrá 

tomifzerint, art, 40, anmissp. Annak uránná EZ Egy-házi Re. 
gwlasíz: Rendeletekből és végezéíxkbol^ art. ^7. ani 1563. éfart, 
iTJAmiijí3. holotmár a'külső-izékről ugyan fok dolgok de-
gyetteka'Sz: Székre, mcílyejkjt mindeniken egy aránt meg ta'r. 
tatnak, a' mimfefíyebb. 3. Kérd. meg-mondám^. Es azokbait. 
mindaddég, az Orfzág Tőrvényéhez ragafzkodunk, és az ál
tal támogattyuk dolgunkat, v^ajge^d']^azoj.j?gy^nkri^gj:á-
*öojjt_ás_ára^^látjXtjiaklennj: ha penigazokból ki fogyunk, ottá-
az Egy-házirendeléfckhez kénfzerirtenlnk ragafzkodni, mel»-
lyek fokkal bővebbek, s továb-is terjefzkednek. a"m'mtfeüyek 
13.Kérd. /.Séfh: meg-mondottam... :.•:;:::,•::> 
. Holott ez,t ved efztdbe, hogy Jóllehet a' Sz: Czék, njéjlifJyLtfc-

tekben az Orfzág TŐjvéjojivejjéj, mind az á!tai,a' lőivény.bé--
liorvoííagokal nem é!, hatiem t..salc a'kérxIoiioiéiíikJj a'n-'iní 
fellyeb mondok, és néha azjnjtiiettef. is bé. vcfzi. A'reá nemi: 

| g^OIWrrt j ^ v , e t e j terheti,s regentrn isak a 5. pénzel tették le, nohamoS,. 
y ^Jf^zzorfzág végzéíe fzcrinr, hat foiintal tartózik i3icg_fizgtni. 
**** X I I ! Kcdés." 

A 
- E'tizen-

ges foiyáflál rsak,hancnij a' F • I- pereff o! mozdi randa Kerefet-
Jtickmagyarázartyával,ésaz Idézendő fzen'iélyeknek-is mrg-
nevezéfével. <,.CMat. art. ÍJ. é' 5 Fiad. art. 2$. raert ha tsak S-ő-
2pnfeg.esképpen, magyarázat néiknl írják, nem léfzen fen^mi 
jbafzna. Az Idéző levelet ?-Cápta!anra vagy Convenrre igazit-
tyák, avagy tsak, a'mint mármoíl fzokcak ^ékelni , valamely 

Plebá-

f Sz>:fzékirbr.fjkh hÁny-k.irbei'n fakót forgatni ?' 
i-ke|tőbé: E'/o: Idéző icvlet t .-.inalnak, nern kőzőníé-^ 
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Plébánufaak küldik, hogy azok által, az Al-peies, tizen őtőd 
napra, idézteíTék. 

Hotot efíűnkben kel tartanunk 5 Hogy jóllehet, az Idézet> tizca 
Otod napra fzokott lerli, mind az álul, minden nyokzadik na. 
fő es néhol kilenczedikenelő fzekták venni,- nem várakozván 
mindenkor á' tizenötödik napra. íMafodik. Arra az időre, meí-
iyet a* Vícuriut az Idezo p trantsoiatba-n fel jegyzet, és a'CáptalS 
s-Convent-is, avagya'Pkbanus, az idézet kor meg jelentett, 
aTíMK«ínak adandó Idéző levelet meginák. melyben a'ke
séiét erejének irvakel-lenni, valamit a'Fel peres akar kerefni; 
Jühezofztán az idézetről való válafz-tételtis hozzá ragafztyák; 
|üyen formán. 

Formája a' Kerefitrbl njalo le<vélnek\ 
Nagyfágos yrcáriús Uram. és ,T . T. T.&c.kikclota'Leí-

ski dolgokban forgó ügyek és-Perek fzoktak folyni éseJ-igaz
odni; VitézlőT. Nemzetes T. Afzfzonyunk, Nemzetes. T. 
pslefégének, ugy-mint Fel-perefnek Törvényes Prókátora, a' 
Botsuletes T. Cáptalanbol kőit Prókátor levél mellet; vitézlő 
T. ugy mint Al-peres ellen,illyen képpen fzol és fellel, mennél 
job moddallehctt: Ennek ellőtte. &c. helot A Kére fett redit elófíá/fc. 
lílvín, annak uiínnn Hlyen Rekefz>tékkel (hekták elvégezni. An
nak okáért azon nevezet Prókátor, megirtt T. Afzfzonynak 
rievével, ésfzemélyeben, kévinnya,a' megirtt Teftámentum-
ba.n néki hagypt Summáit, (:kinek nagyobb bizonfágára Teflá-
itjentom levelét-is fzemély fzerint előhozza:^ minden kárnak* 
ésa'TeMámentomban hagyotjokbol a'zidő alatvotrjövede
lemnek, meg tériréfével, a' meg-mondót őt ezer finum arany
forint fummáíg. Törvény fzerint néki meg itiltetni; és melléje 
vévén, a' mennyire kívántatni fog, a' világi kulfő erőnek-is Se-
gedfiimétj minden, IUOA es Tőrvény béli efzkozők álul? az Egy-
! " Nru házi 



%3-t -ÁtJEgy^hazjXlrfvényel^foíjáfároL 

I %ikí .̂ gí*^?1*^cndcicí&k<5s-.végzéfekSzerint./«?"/. 25 *#/«' I$ $2. azokat ép* 
\/F{^LLt p<?nmeg-is adattatni. Ezt kéyánnva és kéri; fen hagyván abbén 
\ JiiLrafiM^ Tovényes IgaíTágit és fzabadfágát, hatnite£nek_jitá££ajTátra-

A$9tt&i' hjépi> változtatni, uj jobban mondanlTHolíozni, és jfcbbhani: 
• fycllctaéiirart+p.aftiníss. TudománrTevén abbéli nehéz bofz» 

"_.y'j '. fzú téteírol-is, mind ez ideig, s-mindenek utánna, mind Tor-
^ényközbes-mind az©kivulefett éseffendő kolttfégről, Tőr* 
vény vége fzakattáig. 

Holott vedd efzeSí;hogj ez Törvényes czikkefyeket", eleinte* 
helyesé s-jol fzokrák volt ugya oda tetíi, a'derék őfzve felelet e« 
]ot,a'végre, hogy valami vékony fogáfíal, az ígaflag fzeretős-
jo lelki i'fmeretu Biroelőt, a'Kerefco ne fzallana mingyárt.-
lej Es a' Fel-peres is, kívált-képpen^hogy ha a' Tőrvény dolgafe. 
ban elégedendő értelme nem volna, heában vaíofáratífágotf..-
Jhafzontalan költséget ne tenne. De minek utána már azokkal 
vifzáfordulrul kezdettek élni, midőn, tudni illik, a'Fel ptres, 
jneg ne elégedvén elfő Kerefetivel, többet többet kezdet hoz-
•záraggatnij. vetélkedés-támadót felőlié az orízág .népe kővőt 

1 "ugy-annyéra, hogy a'kerefetbÖI .azokatkiakanák ttJIy< ífeg-
gel hagyatnijrfrí 4p.anm1.fes- mely moft-is , tsak azon álla pav 
tal, Függőben vagyon. Annak okáért, azoknak rcü'ycs mi volta,-
tsak ízintén azigjzlelkijjrriérctfi Birákon ál, kellé ocnvéazok-

' kai élni? mikor és rrTinerr.'S keretetekben, éstsak/zin t_én azde-

Mellyekkel, ba mindenkor tsak álrallyába (zabád élni, a'mint 
'moftélnek vélk,kifcfelhc0en ki valaha a' Fel-peres kerefttk 
,bol,kirniad untalan, ujab ujab toldalékai ujitya s:-fzaparitty&i 

_. *• Vcrefccit̂  nem tudom kitehet Igaz Itiletct felőlié?' 
^ .te&rmaAtk. Hareájőaz Alperes, ésa'fel-pereskerefetinek, 

5-Ptqkátor levelének MátTát kéri, nieg-adatiknéki. Ha pedig. 
,4jG4'ncíi» jő> tehát a' fel peres Liter AS vahalesyoly íeyelet véfzeny 
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mcllycz a* Templom ajtajára fzoktakragaíztani,mely levél
nek, máíbdik Idézetre való erefe vagyon.*-

Negyedik Ha reá jőaz Al-peres, nem fzol addég, rrúga' Reá «f-. 
nem-jővetelnek terhit le.nem téfzi. Mellyef, az Idéző s-Tem-
plom ajtajára fSggefztet leveleknek árráral egygyut le-tévénj^y^ * 
vifza tér, és minden leveleknek máflatvéfzk ^•SvyŰi* 

Bbtbdik. Hogy haríiégfeínjő'reá, iimonitoris, Intő leve!) áw 
datlk ellene, mellyet vifzőta' Templom ajtajára ragafztnakf S^ 
Es itt-is nem fzol mind addég, ro ig a' Tőrvénybéli terhet azl-
déz.ő, és Intő Templom ajtajárafőggeíztet levelek árrával egy-
gyut meg nem fizeti - ' . 

Hatodik. Hogy ha még fém ál elo, a' kőzőnféges gyülekezet- o • 
boW.i-TcktíziOyDenunciaíorm, fenyegető Sentcncialevél ada
tik ellene; Es itt-is nem fzol addég, hafzimeeiő áll-is,vala
meddig az emiétet minden leveleknek árrát le-nem téfzi. Es 
azután elégedendő okár adván, hoga'fzámkivetéftngérdeni-
lette, és engedclmefféget-ís igirvén, minden elő adót levelek* 
berL. pá-rt véfzenl,.- _. _ _. 

Hetedik. HM továbbá- vákmerőfégr evetvén magáit, megfeni 7-
ál e l ő , Uter& AggravAtork & ReaggraVaiori'M, fzáro ki vető fen-
tencukvélitiltctik ellene; kinek erejével yaloíágos képpetí 
fzámki vettetik és execmmunic^ltiúk; elsőbben- is a' Sentencia 
ki-mondáskos azen helyen mindgyárt a'fzem izék fzinén, a' 
Fícariw előtt; annak utánna minden Plébániákon,' valahol a" 
fel-Peres akarja, cfzve vonván a' harangokat, és gvértyákof 
gyújtván, és azokat a' íőldrt vetvén, az Szent áidezataiat, as 
cgéfz kőfiég előre?. 

Nyolczadik. Ha igyfem akar elő menni az Ál- peres, s-enge- ff-
dclmeffégetnem mutat, kfi.^ő fegyveres erőt iriinek ellene, es 
a'Fel.perefnek arrci levek c d o a k , hogykuhő fegitféget ve-
faeffen melléje, ki által, avagy ő Felfégétől, .vagy Hely-tar toiá-

&.H3 rula# 

>0 
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tol, az egéfzorfzágra, de kiváí-képpenfzomfzédfágban lévők, 
íefzoilo parantsolatot véízen, art. jf.awiif $i.4rt,$nm /JSJ, 
él" art. 27, anni 1563. 

Kilenc&edtk. Ha végtére elő ál, és óldozatorkér; mindenek., 
jáefc előtte a" fel-peres KerefettrŐ. s-kőlrfégérői eleget kel ten-
m. Annak utánna, a'Biro, tifztiízennt, azt rnivcljvéHe,a'mj[ 
kívántatik, nieg-oídozván, tudni-illik, az átokból, ésvi/za 
Íi02ván az Anya Szent Egy ház egygyeflegébo. . 

Tizedik. Hamindgyártazelsőbé-áiláfonelöáLavagya'má? 
fodikon, avagy a'harmadikon; le-tévén a*ízokot terhet, fza. 
badonvetélkcd hetik mi.nd.a'pcrle-fzállitáfrol, smindpedig 
arrol-ÍSj'hogya'fzékhez, Bitóhoz, s-méga'pereshez-is a'réfzé-
bŐ! nékikőzi nints.en : Néha pedig pihenés-ért, s Idő vonta
tásért is, parantsolat által, el réritheti a'Pert, a' Yic&riuí eíőlaf 

Táblára, s-onmn Locumtenens Ura eleiben, a' végre, hogy meg-
lá'taffék, aJ Sz: Széket illcti-é avagy a'kulíot. /. Had. att. \ó. 
Esonnat.vifzontgyakorlatoííágga!, azon Ficarita eleibe, vifza 
fzoktákbotsatani; Mivcla'práno fellyeb. s-Kérd. mondára*, 
jenkit, a'külső dolgokban, nem kénízenthetnek5hogy az Egy
házi Biroclot meg-felellyen? mert az Egy-házi Bírák, Jofzág 
dolgában tőrvényt nem tehetnek, a'mintazonkérdéíbc meg. 
vagvon mondva ide fellyebb. 

Tizen egjgyedik. A; mint már meg. mondok, a* Vicsriut elot 
a* dolgot meg itiíik, az Orfzág Törvénye s-vegezéfe faerint, a' 
meddig abból ki nem fogynak, ha penig ki fogynak, ottan az 
'S^EIz^^^Teühez^syé^zé 0 h cz n yüJ na kAflLdiXíÍÍÍ£il£i 
^«eJ fc i C*»o»;^ i^ to^-^»^«rák t^ fzgktikjenni^ «gy mint, 
azEfztargamifz; Széken, icivált-képpen Hoftienfts, Antsttinus^ 
Sjhefter,s-egyébezekhezfíafonío Ámorokból,Specuhtor, »th 
marrits, CovarruDushol; és végtére a' Papák éa Gr&tianm Dectéto r 

/mboí fzQkták venni efféle tőívéuyekeu* 



T/ár keitbdik. Ezek mind meg lévén, a'' Vicxr? elől, a' lég fcb'̂  
bik Egy-ház fzékre vifzik kérdőre, ormát a Pipa követe eleibe," 
ki a' iáiban Király 6 feffége Udvarában fog lenni őfz'-enttsége a' 
Pápa akarattyábol; avagy a' mint mondok, * fzinté a'Rornai Sz: * '• ^ 
ízekre vifzik Romába;; jóllehet a'mint fokámondgyák.moűa-
nában már, a' Romai Kerékre Kérdőre nem fzokrátc'botsátani.4* &1**' 

Mindezeknek világuíb értelmére, az Szent Széken forgó 
pereS leveleket, nem art it nevezet Czennx le imák, mindDeá-
iul , mind á' mi nyelvünkén vaío magyarázattal, illyen-képpea* 

L1TE\JE. • : ' 
Ciutoriá. Idéző, vagy, Reá hivő levél: ahoz tartozó váíafz le

velekéi egygyut. 
Libella*. A' fei-pefés Kerefef'ifiek rendi, és elö fzámláláfa* 
Vahales. Templom[ajtajárafwggefztett Idézőiével, 
Monitort* íruő levél, mellyet máíbdfzor fuggefzttiel: ar": 

Égy-ház aj rajára* 
t)cnancÍAtoriá. *\tokkal fenyegető ferítencía levél, mellyet' 

Jiamüdízor fzoktakfuggeízteni a Templom ajtajára. 
AgtravátorU RiAggruvutoriá; Átok levél* mellyela'kozonfé-

gesgyülekezetből Izám ki vettetik.-
Jnvoeaiorix. külső íegédelem hivő leve!: az az, oly fentencv 

a levél, mellyel fegyveres fegedelmet kérhetnek azorfzágvtf-
zéíe űerint a' Királyról, avagyHely tartajátol, Igaz-tételíó. 

BrAchij. Ezenkulfőfegyveres fegedclem-nék fel-vétele, v& 
Igaz tételnek ki-ízolgá?taráfára. 

Mánditi. Más fzékre térito paráfttsolaf, kivel a'fz: fzéJEáljL. 
a*kul.-o fzékre térítik a'Kerefejtejt. 

éfofloü Kérdőre botsátottlcvéL 
Abfilnüomles, Qldö2o avagy menedék levéli. 

" t " Bé-fiu 

ém 



Befejező Befzéd> az ujjonnaa 
Tanulokhoz, 

Kéfzen vagyon már, a'Nemes Magyar Orfzignak, s-hozzi 
tartozó Reizeknek, fzokott 1 örvény dolgaiban > toliem igirrf 
Per fo\-s/b(mk R'o üidIgazgAtifa, kihez más kétxendbéli Perfol. 
yáft-.is ragafztoctam, kinek egygyikével a' Vár- megyéken, mi . 
fikkala'Sz: Széken fzoktak élni.* mellyet nem válogatót ékes 
feokkal, fem ne pompával trágyázó* béfzéddel, hanem egy-u,, 
gyu minden napi koz fzollafnakfolyáfávai irtani, mivel nem-is 
Volt arra fzándékom,iiogy ékesbefzédet kovefíek, s-iminnerj 
amonnan válogatót cziffra fzolláfna-fc folyáfát vadáfzam, ha
nem infcáb azon igyekeztem, hogy a' fioikíéges dolgokat, meí-
lyekcla' Torvény dolgaiban fzoktánk élni, minden helyekről 
fel-keretfem^, és e* rendbe hozzam. Uj Torvényeket fem talál-
tam, fem fzerzettem, mivel az egy ougáno£ fzemélyhez nem-
is illik, hanem a'mellyekennek előtte elvoltak/rend elves-vé
gezve, tsakazokkornyul álló ízukféges dolgoknak-ifniéretire 
valókat fzedegettSofzve, a'menyire a'látott hallott s-olváfot 
dolgokról emlékezhettem, avagy a'régi iráfokban raláltam: és 
c' köavyvetskében foglaltam. Az Egy- házi Szent Rendeléfek-
oöl, azon-képpena* Polgári Totvényekbol:iSj.hol mi fzukfé-
geíb czikelekctésjcgyzéfeket, imltamotiráfom közé hinte
gettem , arra nézve, hogy ha mindeneitől nem-is (.- mivel ez a-
tántazugyann£-is lehetne:) ám bár tsak azoknak annyi értel
mét vehetnétek, a*menyibolazok,a'HíiTorvéinyunkelegybe-
folynakés meg-egvgyeznek, ésahováa'miTorvénjfink nem 
4ctjedíie,azonkéc Törvénynek bov«b voltából, akaitsak vaía« 
" ; ' : " jniv% 

'= ' -Síi;?. 
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1 mi vékony tudományt s-értelmet vehetnétek magatoknak* 

JvSeilyek,hafzinte első tekintettel, mindennapi avult gyenge 
dolognaklátfzanak-is, mindazáltal ahola'fzukfcgelő véteti, 

; alig mondhatni- meg, men*'i hafzn ot fzereznek, és a' d-oIgot-Ss • 
menyére meg-világofittyák. Annak-okaért, annál jab kedvei 

I kel vetinetetek, mennyivel mind ezek hafznofb alkaimarof-
I fággal vágynak .egygyuüé helyheztetve, hogy, tudnUUik, eze-
j ket által értvén, annak utá,ana,e' Haza törvényinek belsob ré-
1 fzeit-is,konnyebalkalrnatoíTággal meg tanulhaflatok. Esjol-
I lehet, találtatnak nétalám némellyel, kik ell.ékezőt fognak ja-
I vallani,és tifeket hitetéffel arra birni; avagy talám e'kis mun-
I icánakgyenge s-vékonyvoltávaLtinako.dáfl: igyekezvén fzerze-
j ni, azö léfznek, hogy ezt veletek m.eg-utáltalak; Mind aző ál-
I tal, afféle ellenkező hiteiéinek.helt femmi-képpenneadgya-

tok , haj^ej^gyjiéhány^^ 
olyaíyáa, magatok próbálhatok meg, és ugy tegyetek itile-

i tet felofle, ha ugy vagyon-é a'dolog,. a* mint afféle nem jóaka
rók akarták veletek el hitetni, avagy fokkai kulőm.bcrL. ? a* 
mint bizonyára, végére menyén, fokkal kulpmbenn-is tapafz 
íallyátok lenni. Akartarru. .volna_» bizonyára., hogy 
minil magam valaha, s-mindpédig ti-ismoftan,,ezeknekfen-
géjét máfok tekinteteíb s-.elméíb iráflbol s-munkáibol fzede-
gethettétekvolnaj demivelazidonek elienkezéfe-é, vagyaz 

. I emberek tunyafága miat, vagy hegy fenki közüliünk, tsak il
iyen gyenge munkátskávals-fáratfággal fem akart Hazájának s-

j barátinak fzolgálni' Mivel, mondám, az nem engettetett, ban-
1' kodnunk kel inkáb rajta, hogy fem irigyféggeí lennünk.- Sőt 
1 még-isvárnűk kel és kivánűk, hogy e" dologhoz nagyob elmé-
\ yei nyalvS máfok valakik, cficl fokkal hafenoíbs-kcdveíb mun-
I ." kávai-



$00 *Bé-ft)ez$ hefíéd. 
kával fzolgáílyanak az utánunk való maradékoknak. Mind 32 
által, meddig arra várakodűk, Ti az a!at, ha hazácok Törvényit 
kcdvellitck, elméteket ezzel legeltcífétek, és nagyob dolgok 
értelmére kéfzitgeffétck. Mellyet kívánok, hogy hafzr;os, elő-

raenetelesj fzetentsés és boldog legyen mindnyája
toknak. Legyetek egéíTégbe", és rollam meg

emlékezvén, boldogul s-idveíTégcfen éi-
lyetek mindenkor^. "Dátum &c, 

VEGE. 

& & & & & & & & & & • * & 

fi* rVi rV* cv» «W eV. rV* eV* rtu Í X * r W 

<̂ 3u f^> <"V* r^» eV* r*i4 Í ^ Í <^u r^u ^W 

tfA* <"̂ > iTÍLt rV, É"VX» fVj í"V* íT^ 

rf^u eV. rxi> «r̂ u rV. c\+ 

íX* <\u < V <^u r*54 

4^* Í*V» Í ^ » <X»i 

< \ * <rV. <TÍ* 

*&* 

MUTATÓ 



•ftou) 

ifi tí MIIIM iáI il il tlilli 4 

MtiT"ÁT~Ö~ T AB L A CSKA". 

£"' könyvbe foglalt Dolgoknak Rö
vid Som maja. 

E könyv Ti^en-két Refire<vagyQnofitva. 

ELSo R É S Z E 
Az ögyrol avagy a' Kcrefetrol. *P^, 

MÁSODIK RÉSZE. 
AZ Idézetről, avagy, a' Reá.hivatalról. P. 57. 

HARMADIK RÉSZE. ~ ~ 
A* Szo'llitáfrol. P. yu 

""""""NEGYEDIK RÉSZE. 
A* Máífara vételről; Törvényes FogáíbhoJ, a-

vagy Ellen-vetéfekrői, és azokból ofztin a1 

Pernek Le-fzállaíarol, Továbra halafztáfárol, 
avagy ugyan tl-romláfárol-is. p. $0. 

~~ ETTTDIK RÉSZE. ~~" ~ 
AZEí-tiltáíbk, Ben-tiítáíbk, és Meg-tiltáfok, s-

. Fegyveres-Elíenzéfekről, P. m. 
H A T O D I K R É S Z E . 

4 ' Kpzvallatáfrol, és.Hűt le-tétclroj. P, 130. 



3®á 'SommSjat komvneh 
H E T E D i K R E S Z E . 

A' Szemmel való -meg-nézéléíről. Oldalaikig' 
való vallatáiirol. Máíbk Kcrefetiben való bé-
álláfrol. P< i<r 3.-

T Y F L G Z A DTKYFS" Z E.- ~~ 
A* Kérdore-vételrolí: avagy az ELiméfrőI. llj 

Jtiíetről- Prókátor mcgJiiváfroL Kérdőre vőt 
dolgokiiittavetéféról. P. 174.-

K I L. E N C Z E D I K K £ S Z E-
A' Sentcnciákrot. P. 207V 

*~TTZY"DT£^ E S Z E~ " ~ 
Azlgaz-téteirolj.lgaz-tévőkrol, Birakrol, Feli' 
pereiről, Prókátorokról, és Al-pcrcíről, P. 234. 

T I Z E N N E G Y E D I K K É S Z E . -
A"VániiegyékízéfciB lévő Per-folyái.-

. roL P' 2-70*-
T I Z E N-K.E.T ÓD 1 K II ES Z E. 
Az EgyJiázi Szent Széken lévő Tőrvények 

folyá'firol: P- z%il-
, , , , . , „ ,.| n-imn j - • - • • IU.I 1-" • • • • • • • • — ~ « ~ — — « * — • ! • • • ' • " * " " " ' 1 1 — " " un 
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, e ^ ' Ny a mt áfásban ejtttfogyatkofájókról, '"', 

A' Nyomtatásban'gyakbrhelyeri eftek fogyatkozás-
£o k; a' miar kiváltképpé, hogy mikor ennek Nyonitatá--
síáhozkezdénk, fzinte akkor hatalmazék-ei köztünk a" 
Dog-halál, éseisobben-is-a* Nyomtatok közé efek-bé: 
az után, mikor,'már itt a' kornyékben jo réfzéntmeg-
fzánt volna, nékem-isanyirameg-rablákitsin Cfeléde-
rhet, hogy tsak igen kevefed magammal maradék. En—-
ri ek-felette,-Váradgyárol fem' mehettem-bé mindenkor 
a'rbr/gáíáíra, hanem" ki. kei lett a' Próbát hozatnom, és 3? 
mint akkor első úttal, avagy leg-feiíy eb máfoddal mara
dott, a1 ízcrentnyomtatták-ki: £zekmiat'(mön'dám)eí-
itli hol-mi' fogyátközáfoka^nyomtatásbari?- Mind.az
által, a' mim hárríarj.áBá'megLteki'ntéh:em,-'riints oly de
rekas'' vetek benne,- mellyen 'azOlvafo felettébmeg-a--
kadgyonikiváít-képpenha a'kornyűl levő dolgok ér-' 
telnie vél ? aZ ol'lyan' vétkefen nyomtatott Igiket ofzve--
veti". Egy helyen, mindaz által, a' riyoni'tatáft J-naíIara''.. 
bízván a' nyomtató,- megnem-tudhatok mi gondolat--
íyaboí az Inas, irrí-ez f?_ot, -'(Cariaít/na^,) ki vetette, és'' 
ezt*tette,he,lyébe(C^i/?^/^^) Ázöriba, midonny.o-flW-
t'atná, be-talalváh-jőuomV r&zg-corigattzúttví%Zyisik^' 
hogy már kő.zcl két fzáz árkofi, a' fzerint ki-nyöiru-:-
tátott vala. Az. okáért,-ha kinek affélében' talál ' juttm>. 
íséreni fzeretettel, ne nchzdia^ts pagina 5 <r. njer/u ultL-

O 01 m& 
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m0jpro, {ChriflufnaQ (^urialijnaj$, oda jegyezni. Azon
képpen, egyéb fogyatkozáfokar, úgymint, ahol Neg; 
htlyctffagyot, (jfratianus helyet Cjrafia'nufl,7$ecí-bi'va._ 
ta/hclyct2^akywta/t. Igaziért dgxzj, Agai helyet /sajt 
&cc Nyotattak, és ahova avagy <-vi*gulát., avagypuncto^ 
mop,Jyllabat, avagy egyebet valamit, kellete felet avagy 
ofzve-zavarya vétkcilen találtak tenni, a' ki olvaíla s-e-
fzebe v.éfzi, ne nehcíztellye pennájával nieg-jobbitam; 
mivel mo-í):, hogy azokat egy rencj.be Je-irjam, ícnia' 
nyomtatok nem várhattyák, feni énnékem idom s-al-
kalmatoiligom hozzá ninrsen. S-azt-js meg-kel gon
dolni; hogy a' mint Eletünk, ugy Iráfunk valami vétek 
nélkül igen ritkán találtatik; és a 'mi képpen életűnket 
íok fogyatkozáíok követik, ugy gyakor helyen pappi-
roíTunkit vétkes iráfok töltik; mellyet nem hogy én, dp 
még a'mindenrnapj kúlsó csclédcs munkáktól űreíTeT 

dettekfem távoztathatnak el mindeneitől} kiváltakép
pen nékem ez illyen munkán yalo mulatozáíra, Eletem
nek mindmodgya, s-mind rendi igen alkalmatlan lé
vén. Azokaért kívántatik, hogy ki. ki azénréfzemrol, 
az igyekezetet tekintfcj a'ki pépig, kűlomb itiíetben 
fog lenni; én annak tsak azt vetem eleibe, a' mxtLucanm 
Í£t t volt a-dPi/onem % 

fel 

http://rencj.be
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(htodfi' digna £i*a minus efi-mea, pagina, laudei 
At rvoluijjéjat esi: animum, non carmina* jacíe. 

Ezek után, adgyon Iíten a' kozoníeges Jóra, joIggyekc, 
Zetet Mindeneknek és jo Egeidet . Ámen. Végeíztem 

Iftcnáidomáíabol GYULA F I I E R - V A R A I T . 

Pőnkofd Havának 8. napján. 1 fqp. 
cíztendobea-. 


