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Nagyságos ASzSzonyom!

.
^J.zon Fiuí tifztelet melyet a? Terméfzet
ítéhai édes Atyám ditsönlt hamvaihoz vifel'
tetni kötelez, ofztönöz arra: hogyannak
emlékezete akkor-is eleven képben tünödgyék
előttem midőn halandó Tefle porrá változót
egyfelől: másfelöl Hazámhoz vonfzo Szere-
tetemnek ereje ferkenget arra, hogy oly Pol-
gárának emlékezetét el-fenyvedni ne enged-
gyem, a* kibe mint Difzének gyarapítóját,
mint ügyeinek Védelmezőjét érte volt. Ezen
"kettős hathatos öfztön vitt tehát arra, hogy
fzen Munkáját melyet ditsáreteffen vifelt Hi-
Dataljának nemes foglalatossági között írt
<?' Magyar Világ eleibe terjefzfzem' — Mi-
dőn pedig ilyetén el-határozott Lépéfemet

^meg-téfzem, ez Könyvben foglalt Tárgyhox
képeft illőnek tartottam oly dfzfzonyi Mél-
tóságot Nemzetem keblébül válafztani kihez
intézett Ajánláfommal mint Difzét, mint Fon-
tosságát neveljem. Mind kettőt N ágy s á-
gotíban taUlom-fel; kibe az Ifteni fzelid
Kerefztenységnek , igax Érdemnek 9 kegyes
erköltsnek olyjzámos, oly jeles Példáit tifz-
teli egéfz Hazánk, hogy azoknak meg-tekin
téftnél méltán Hálákot adhatunk »' Magya-
fok Nagy Iftenének ki ezen fiatul el-fajult

.
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id Afzfzonyaink között oly di*

fzes °Példa adot-ki hajdoni Épségit, Tiszta-
ságát Nemzetílnknek mind fenlettséblil szári.
mozo Tekintete, mind Maga - vifeletfaek ere*
jé fzerint terjefztheti követésill 4' Maradékra
azért, hogy a* Magyarnak ezen Nemes Ál-
kotmánynak Nagyságát a' Puhaságnak, az
el-fajult életnek fzennye foha meg-ne alá-
tsönithaffa. &

Élteffe is a* Mindenhatoság Nagy--
ságodat tegye fjklemetefekké Hazánk Afzfzo*
nyinak Difzért Napjait, adgyon Erőt ne-
mes tulajdonságú Dolgainak folytatására,
és az Mennyei Áldás még ez földi páljct
futásán áfadgyon bov mértékben Nagysá*
godra gyakorlott kegyességiért. Mely o^
hajtáfvm hogy tiszta Jzivbül gerjedök bizony*
sága a£*m Nagy Tifzteletem melyei Nagy-*
ságodfiüiz vifeltetni ez életben meg-nem faúnek*

NAGYSÁGODNAK!

Krafrnán Szilágyban Bóldog-JÍfz*
fzony H&vdna/f i-sö Napján

ik Esztendőben*

alázatos Szolgája
Nagy-Aitai ifiabb Cserei Farkas.



Elvi-járt Befvéd.
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ethetné tálam Szememre valaki, miért
kellett e' Munkával vesztegetnem iidömöt,
alig lévén egy nehezebb dolog az emberi Tár-
saságnak Kormány ozásábto; J mint Törvénye
Szabni az Afzfzonyoknak, éí annak meg-
tartására kötelezni őket, midőn mint egy
természetes hajlandóságok,v hogy a' Tilal-
mat ne Szenvedhessék, 's tsafc azért-is ki-
rúgjanak abból, hogy hátárt aiajrna őriztet-
ni vélek.

Példám lehetett volna (mondhatná) a'
Paraditsomi Történet, mikor ott-is nem
Szenvedhetvén Éva a' Törvényt, nem tsak
maga nem kiváná a'hoz tartani míjgát, ha-
nem le-Szedé lábáról Ádámot-is, éi meg-
haraptatá véle a' tiltott Almát nagy romlá-
fun&ra. a)

Tanulhattam volna a' BrutuSok példa-
ján-is kiket a' Romai ASzSzonyok, midőn
az Oppius Törvénye Szerént, Se egy-Szinü
öltözetben járni, Se egy lót Araanyai,'meg-

elé-
a) Genes. j.
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elégedni, Se R^oma mellyékin gyal^og se-,
tálni nem akarnának, azért, hogy Sza^badoS^-
Sabb életre való vágyódások ellen a' mér-*
tékletességrol Szolló Törvényt oltalmaznák,
körülvették vala, el-fem botsáták, mig reá
nem állának Ök-is, hogy a' mihez kedvek
jiem vala, Szabadöffan fel-rughassák, a)

De el-gondolhattam volna azt-is, hogy
<iz ASzízony, némelyek okoskodásából 6)
a* férjfihoz képeft, mint egy útból ki-bot--
Iptt fajzattya a' Terméfzetaek, 's erre néz-.
ve-is inkább Nemzetünk Sok ditséretes férj^
fiainak vagy elmtés dolgait, vagy vitéz pro-^
báit vettem volna feUtzélúl, vagy legalább,
ha az AfzSzonyokról-is akartam valamit irnij,
írtam volna arról: miként lehetne el-kerül-.
nünk továbbraris, hogy Hazánk meg-tnara-
dására kéSzült, és Állandóságot érdemlő"
Torvényinknek tisztessége az ASzfzonyok
álhatatlanságáral valamiképpen egybe ne
zavarodgyéA puSztuláSynkra,

Miacl ezeknek Se halláSa, Se olvasáft
nem üjj^g. előttem, de meg-vallom, Soha
ollyan éíejü okoknak nem álitottam, hogy
fel-tett fisándékomban akadályomra lehettek
volna. Hogy a' Törvénynek első meg^Sáe-
göje az ASzSzony-állat volt, c) nem tagad-
hatom $ de azt-is tudom, hogy a' FaradU

•

) Liv. Dec. 4 L- 4. C. i.
) Kees in CommeiHaiio ad Inftit. L, l, T. J,
Nurnr. 3.

a. M.
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el-követett vétekért engedelmes-
alá vettetett az AfzSzony »)' melyből
hozhatom-ki, hogy meg-tndgya tartani

Tö'rvényt-is a' ki tud engedelmeskedni,

A' Romai AízSzonyokon nem Sokat tsu-
dálkozhatom: mert a' Szabadságnak édes
fzokott lenni tsak emlékezete-is, Semmit
nehezebben nem-is Szenvedhet, mint a' ti-
lalmat. MeSzSze terjedett Uraság vala a'
Romaiaké; tálam, látván ezek az ASzSzo-
jayok, hogy a' Férjfiak mindennel bírhat-
nak, el-is érkezhetnek mindenfelé, 's tsak

'íiekik kellene RekeSz alatt aggódni, és putz-
Icot Örzeni Romában, illetlennek tartották,
hogy vagy alatsonabbak, vagy tsak éppen
egy húron pendülök lennének más JNem-
zetek AízSzonyaival; ha ki-nem menthet-.
nök-is telyességgel a' fogyatkozásból, vala-
jpni Mentséget tsak ugyan láttatnak érdemel-
ni 5 el-végezödött vala Szerentséffen a' Kar-
thagobeliek ellen való máSodik Padakozás-
is ; a' Macedóniai Fülep Király-is, a' tájban
hajtott vala fejet a' Romaiaknak b) illy
nagy nyereségű gyözedelemböi kellett va-
la haSznot érzeni az ASzSzonyoknak-is, kik
mind Karthágó, mind Fülep Király ellen Sok
jó Vitézeket Szültek, 's neveltek yala Ro-
mának. A' Szolgálók' Száma ritka vala re-,
gén a' Magyar ASzSzonyoknál, nem azért,
hogy tolok a' ki-ne tölt volna 5 hanem Már?.
tékletes életek Törvényéhez tartoaó Szó-

a) Genes, 3. 16,
í>) Valsr. Max, Lt 9, G. t.



káSok hozza valá wgy magával ; De minek-
utánna Lajos TsáSzárt a' Lek vize mellett
minden erejével egybe-ronthatók , és Né-
met OrSzágnak fok Kintsét Számtalan Rabok-
kal együtt Hazánkba takaríthatok, az ASz-
Szonyok-is Szolgálókra kapának, és azonnal
tsinoflabban-is kezdek magokat viSelni. a)

Minémü fzármozattya légyen a* ter-
méSzetnek az ASzSzony , én azt tovább
nem visgálhatom; hanem ha futtatom-is egy
idarabig elmémet rajta, tsak meg-kell ott áí-
lanqm, a' hói a' Férjfiak Szármozásának Aka-
rok végire menni. Nints, mivel ditseked^
gyek az emberi TerméSzet ASzSzoay nélkül;
a' hói Anya níats, Apa Sints ott, /Férjfi
Férjfiat nem Szül ; ASzSzonynak kell lenni ,
a' kiről mondhassuk, hogy Férjfiat hozott
e' világra. A' TerméSzet rendit tartó és
annak 'úttyát őriző állat hát az ASzSzony,
és tsak arról tartom , • hogy e' jó útból ki-
botlott fajzat , a1 ki ügy Születik ugyan ASz-
fzonytól , mint ember , de magác nem ri-»
Seli oSztán ügy, mint emberséges ember.

Ezek igy lévén, nem hitethetem-e!
magammal, hogy nem Szép, és nem Ne-
mes dolgot vettem Pennámra , mikor az &fs5-
fzonyok Törvényét kezdettem íráfommal
egybe-Szedni. Miként kellessék gondolkod-
nunk az" ASzSzony okról, könnyen éSzre
rehettyük, ha meg-gondolyuk , hogy a'
Törvénynek meg-Czegésévei következett

a) tíonfin. Dec. i. L. 10.
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„agy kárvalláSunk Sem állhatott helybe 5 az
emberi Nemzetnek vaksága Sem mehetett
véghez ASzfzonyállat nélkül. Miként ma-
gunkot-is, kik ezekről gondolkodunk , Afz-
fzonyok Szültek, és mint jó Anyák, vérek-
kel tápláltak.

Az illyeneknek, ha a' Törvény nem
kedvezett volna is, jót kellene kívánnunk,
annál inkább, mikor Hazánk, és Nemze-
tünk Törvénnyé meg-emlékezetc rollok$ il-
16, hogy a' mi őket illeti, feledékenység-
be ne botsássuk-, hanem adgyuk tudtokra,
és értessük-meg vélek-is, mi vagyon ki-
rendelve réSzekre, hogy annál fogva, vagy
követhessék, a' miből haCznokat várhatnák,
vagy távoztathassák a' mi kárt hozhatna fe-
jekre.

Akárki mit tartson közönségeSen az
ASzízonyofcrúl, Mii Magyarok, ditsekedhe-

, tünk azzal, hogy ASzfzonyink betsiiletünk-
re voltak Sok dolgokban. Ha Tifztaságot,
ha eröss, ha bátor fzivet, ha Hűséget, ha
emberséget, ha állhatatosságot kell valahol
keresni az ASzSzonyokban, fel-l«het találni
miad ezeket, 's több fő jóságos erköltsö-

•ket a' Magyar ASzSzonyoknál. Ki irigyel-
heti hát nékik azokat a' Sok Szép engedel-
meket, melyek rendelve vannak Számokra
Törvényinkben? ki-vetheti Szememre né-
kem-is, hogy én azokat ki-Szedegetteöj, és
illyen jó ditséretben találtatott AliGionyiiik
kedvéért egybe-foglakam?

Bizom
1 - ' ' " ' ,

'" ' ' , ' '" . . '
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Bízom azéri| hogy nem tsak az ASzfzo-
nyok, hanem rnaSok-is jó nevén véfzik, és
fogadgyák tőlem e' Munkát, írásával oda
tzélóztam* hogy midőn Hazánk, Nemze-
tünk dolgairól az hoSzSzas Békesség Sok fzép
Könyveket kéSzittett tsak az én üdömben-is^
ennyi réSzében-is dolgainknak alábbvalók .ne
lennénk más Nemzeteknél $ kik magok-is
ASzSzoriyi Rendeknek dolgairól, 's Torvé-
hyiröl-is Könyveket írtak-, ki botsátván azo-
kat fzabadps olvasásra. Tzélóztani pedig;
egySzersmint oda-is, hogy leg-alább a' Sze-
gény árvák, és Özvegyek láthatnák min-
denkor azt-is, minémü. engedelmi, és ked-
vezéü vannak hozzájok a5 Törvénynek, 's
azok Szerént oltalmazhatnák magokat > éá
gyermekeiket, ha háborgatóik találkoznának';
Kívántam pedig egéSzSz munkámmal Hazárh
Nyelvén kedveskedni édes Nemzetemnek $
mind Magyarnak, mind Székelynek. Kér-
vén azon a' Nemzeteket igazgató Mennyei
Nagy Urat, hogy a' kikét együtt vezetett
vala ki a' Sczitáai Tartományokból, és az-i
után-is, hogy a'moítohá üdöknek kedvetlen
változáfi meg-válaSztának egymástól, tsak
ugyan meg-tarta az egymáshoz való Szere-
tetben mind ez ideig; ne engedgye tovúbb-
ra-is egymásról el-felejtkeznünk, hanem vé-
delmezvén, forraSzSza Szakadáfunkot, és vi-
fellye gondgyát ASzSzönyinknak-is, hogy
ihinden üdöben jó Magj^arokat, és Széke-
lyeket Szülheffenek Hazánknak, Törvé-
nyünknek , és a' Kerefzcénységnek óltak
mázasára. ..,.-^

"" -ELSŐ
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NEMESSÉGEKRŐL, és EGYÉB SZE«
MELYBÉLI DOLGAIKRÓL AZ
ASZSZONYOKNAK.

É t S 0 K É R D É S .
•

fragyon-é a' Magyarok között Nemességeit
az Afzfyonyokn&k? és olly tiijjok, mint
a' férjfia'knak?

em volna ugyan fa lam helye, hogy
törvénj'es kérdéfekre leg-elsöbben-is hifto-
riás felelettel állyak-elé, mindazáltal, mi-
vel ;fC Torvényben-is fok végezéfekre nem
annyira a' Következendöknek magános
által-látáfa, mint a' meg-Iett dolgoknak ei-
gondoláfa adott gyakorta okot; ne ítél-
lyen meg fenki, ha előbb egy néhány
példát emlittek, 's ügy téS?ek feleletei a*
kérdésre.

A V ó i - ' -



Voltak tudniillik eleitől Sogva min-
den Nemzetekbén tifzteletes h í r r e l , Ha.
zajokhoz való Szeretettel, és több Szép
erköltsőkkííl Sel-ékefitetett Afzfzonyok. II-
lyen vala Judith Betuliában , ki hogy
Nemzetének Szabaduláft Szerezhetne, ki-
méne az Ellenség Táborára nagy bátor
fzivvel, és HaloSernesnek Sejét vévé. II-
lyen vala ESzter Asverusnál , ki-nem tűr-
hetvén Népe halálát, és ölesét, nem tsak
éhez való Kegyelemre , de egyfzersmind
arra-is bírá a' Királyt, hogy valakik El-
lenségi valának az ö Nemzetének , bünte-
tésre adatnának. Hogy más OrSzágok-
nak ditséretes ASzSzonyiról ne ízóllyak.

1 ' •
Voltak a' Magyar Nemzetben-is min-

denkor nagySzivü , igaz Nemes vérü, Sö-
• rköltsü , Nemzeteket, Hazájokat tökélle-
teSen Szerető Afzfzonyok; netu-is tudnám
éa ezeknek Számát elö-beSzélleni, nints
Vármegye, nints Szék, nints Város,
nints Familia, a' ki i l lyenekkel ne di-
tsekedhetnék. Emiittek mint fel jebb -pion-
dátn egy néhányat.

Hlyen vala Salamon Király idejében
az a' Szeremségi Leány, k i , midőn a'
Magyarok ezer hetven harmadik eSzten-
döben Nándor Fejérváratt a' Görögökre,

Bol-
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i és Bosnyákokra réájdk fzát*
lottak volna, akarván Hazájához, és Nem-
zete betsüíeléhez való buzgoságát meg-
bizotiyitanií a5 Váróit az Ellenség Ny a*
jiára gyujtá , *s ügy ízolgáltata alkalma-
jtosságot Nemzetének á1 gyözedelerarej és
á' Várnák me-véte lére i

Illyeri vaía Sigrhdrid Király
ári Gara Miklosné, amaz, Er&ébethj és

•Máriái Királynék oltalmazásában, igaz
Hűségét ditséretes halállal bé-fejezö Ná-
dor Ispánnak özvegye, ki^ midőn látná j
hogy Királya fogságba efet t j addig fára*
tla f thunkálodék, mig ki-Szábaditá, és
azáltal Hazája romlására indult némely*
elméknek nyughatatlanságát, közönséges
Békességre ,• és mfig-máradásra forditá/

íiljéri vala Hunyadi Jánosné É5ziíá-»
gyi Ersébeth # ki midőn látná, hogy a'
Gyermek Láfzló Királynak-' Prágában tőr-
tént halála alkalmatosságával, a' Ma>
gyír Urak közül némelyek inkább tigyáz-
íiának magok különös hafznokrá ^ minf-
fem fzülö Anyok ,• édes .Hazájuk régi
f/ép Szabadságának meg-^tnaraSztására,
nem fajnálá Ertekit ,• -hanem egyet ért*
vén Tefivérével a' jó Szilágyi Bliháljal ?
elsöben-is a' Székéljséget, é» a' több Er>

A a J ' / J- '
^
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délyi NemeSséget, alsó Magyar-OrSzág*
gal egyetemben^ a' közönséges Jónak ol-
talmazására égy értelemre fziveíité , an-
nál Sogva pénzel-is fok Szép fegyveres
Képet álittá-ki, kiknek jelenlétek ofztán
a' Rákos Mezején a' mofiohálkodo elme-
ket-is jobb gondolatokra bírá, 's ügy ka-
pók Nemzetünkből nagy Szerentsénkre Ki-
rályunknak amaz halhatat lan emlékezet-
te méltó Hunyadi Mátyáfi.

Hlyen vaía az i f ia Rákotzi György
Felesége Bátori Sofia, ki, midőn a' fija
ezer hat Száz hetvenedik efztendöben Ki-

^rálya ellenvaló útban tántorodván, Műn-'
káts várából tőle égy néhány Agyút kért
volna, az Hazában Sel-lobbant tűznek
nevelésére; azt felété, hogy az ö Ágyúi
Hazája, Nemzete oltalmazására valók?
volnának, 's tudná-meg a' jó fija, hogy
azokat nem tsak ki-nem adná, arra a*
kérésre Munkátsból, hanem bizonyodat!
ö réája lövögetteti, ha fzándékját, és
eleibe-vett úttyát fel-nem váltaná Király-
hoz való engedelmességgel. Nem Szön-
vén-meg emez; végtére maga el-fogá, V

Í
gy tsinálá vifzfza Királya Hűségére.

;
Hlyen vala Erdélyben Kornis Ráta,

Haller Jáwosné első Apafii Mihály Feje-
de.
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napjaiban; ez-is midőn látná, hogy
Hazája romlására némely eröfzakoskodó
gonoSz tanátsok tüzet koholnának , 's el*
jjedkezvén az Urak-is &' fok kedvetlen tör-
ténetektől napról napra halogatnák az an-
nak el-óltására kivántató orvosságot, réá-
jok méné, gondolatlanságokat Szemekre
hánya, meg-Sem fzünék, míg Sziveket,
elméjeket Hazájok meg-maradására való
jhafznos .tanátskoaáfokra fel-nem ebreSzté.

Hlyen vala a'Székely Földön Szár-
hegyi Lázár Borbára, Apor Andrásné,
kinek ötödik ág maradékja vagyok; il-
Jyen Baróthi Kata a' Nagy-Atyám tefl-
vér Bátyának Cserei Györgynek, az Ér-
délyij Udvari karabéJyos Hadak Sö Kapi-
tányának Házas tárSa; kik midőn némely
nyughatatlan, és az Haza közönséges tsen*
dességét bontogató emberek a' Népre üt.
vén a' Templomokon-is eröSzakot akar-
tak volna tenni; mind ezeknek oltalma*
zására, mind pedig a' prédára Szánt Nép-
nek, fegitésére fegyvert Sogának , és arra
máíbkat-is fel-bíztatván elejékbe állának
azon zenebonás Támadóknak, 's nem
fsak meg-gátlák ártalmas ügyekezeteket,
hanem nagy emberkedve viSzSza-is ve.
rék azokat.

•'
. Hlyen
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Hlyen vala ama Gyergyo-Széhi ."Di*
Írói Székely AfzSzony-is, ki midőn ezer
hatfzáz Ótven nyoltzadik efztendöben Kis*
AízSzony napja előtt való Tsötörtökön ,
Ugymint Szent Mihály Havának hatodik
rapján Moldovából az Oláhok , és Ko-<
zakók nagy Számmal ezen Tartománynak
tűzzel, és vaíTal való puSztitására bé-ütöt-r
tek volna, jóllehet nehézkes vala, el-mé-.
jie rnindazáltal a' Sérjfiakkal együtt éllé-,
jiek Hazája oltalmazására az ütközetre,
'Végig állá a' verekedett, és az ellenség
fcözzül hetet vere-által önnön maga-is egy
nyárSal. Nem-is mútatá azon a' napon
ASzSzony-állatnak rnagát eg}'ébbel, ha-
nem tsak SzüléíTel: mert minekutánna a*
Székelyek egymásra vágván az Kliensé* •
get, ö-is az Hartzról nagy-vigan Házá-
ho-z viSzSza-érkezett volna, diíséretes ma-
ga viSeléSe után gyermeket Szüle, és ezen
(emlékezetes példájával, nem tsak arról
tön bizonyságot, hogy a' Magyar, és
.Székely ASzSzonyok nehézkes korokban-
is tuidnak magoknak bátor Szivet Szerfteni*
's nem-is egy olJy könnyen húllattyák-e^
gyermekeket ijedtekben; hanem ujj tiSz-
teletet-is kéSzitte , hagy a az egéSzSz Ma-
gyar ASzSzonyi Rendnek.

•
És ha ditséretet érdemel az, a* ki

valami Jónak Származásában eSzköz, a1
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minthogy érdemel-is , illyeneknek tarthat-
tyúk mindazokat, kik édes Hazánknak
eleitől Sogva annyi erős Vitézeket, olly
hires ba jnokokat , és nagySzivü. óltalma-
zókat ízűi tek, neveltek. Ugyan-is fokát
Segit a' Vitézi ditséretnek el-nyerésére a' jó
vérből való Születés ; a' terméSzettoi Vi-
tézségre kéSzittetett Apától, mint a' Magyar
bátor Szívvel bíró Anyától, mint a* Ma-
gyar AfzSzony; mit-is várhatnánk egye-
bet jó Vitézek Származásánál? hogyan
ne volnának érdemefek a' Nemességre a*
Magyaroknál az Afzfzonyok , kiktől ma*
Sok nem Szármozhatnak, hanem tsak Vi-
tézek? hogyan ne lehetnének Nemessek,
kik illy ditséreteSen tudják magokat vi-
felni olly dolgokban-is, mellyekkel aí
férfiak Szokták Szerezni a' Nemességet.

Y A' mi azért az ASzSzonyoknak Sze-
mélyeket illeti, igen-is réSzek vagyon a'
NemeSi TiSztességben, Szabadságban, és
valamint a' fiák, úgy ök-is a' Nemes A-
tyáktól egyenlő Nemességben Születnek,
meg-égyezik Dijjok-is, Rendeken valóSérj.
fiák Dij jával, 's mivel tehát a' Dijj an-
nyit téSzen , mint az ember fejének betsü, v

jé, váltsága , mellet bizonyos történetek-
ben Szoktak fizetni a' sértő felek a j meg-
sértődött Feleknek, jó lefzSz itt égy ja,

ráfi
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ráít meg-tudnunk azt-is : mennyire megyén
egy Nemes ASzfzonynak, vagy Leánynak
az ö Dijja? meg-Selelek a' Törvényből 's
azt mondom: Magyar-OrSzágon kétSzáz
forintal; az Erdélyi Vármegyékben hat-
vanhat Sorintal; a' Székelyek között pe-
dig hufzonöTt forintai fizetik a' Nemes
ASzSzonyoknak, 's Leányoknak Dijjokdt.
ők magok-is, mikor fejeiket váltaniök
Jiell e' Szerént vetnek Számot erSzényeik* •
feel a* fizetésre.

\ .
M Á S O D I K K É R D É S .

Nemes Anyának Nemtelen dtyától fziiletett
gyermeke Nemes léfzen-e hát? vagy
pedig tsak meg-marad Atyának Ren-_
din V dllaottában?

' A »
.Ok. Nemeíi DiSz, Törvény, Szabadság^
Nemzetség, és annak Ágozati után j á r ,
mivel azért a* Nemzetségnek a' Férjfi fzo-
kot feje-is , gyarapitoja-is lenni, tsak u-
gyan benne-is gyökerezhetik-meg a* ^e-
messég fiúról fiúra, és Leánya után más-
ra nem terjedhet a). Ez igy lévén,
minthogy az Anya tsak méhébe fogad-
ja gyermekét, gyökeres Nemzéfe pe-

dig

(a Trij?» Part, I. Tit, 7, aa. §i%



dig annak az Apától függ, ámbár Ne-
mes légyen-is az Anya, de ha az Apa
jíemtelen talál lenni, afféle gyermekei
„em mondhatunk igaz Nemesnek. Mert
Iliikor Születik, nem az Anyai, hanem az
Atyai Nemzetségnek állapottyába lépik.
És igy Nemes Anyának, nemtelen Atyá-
tól Született gyermeke meg-marad Attyá-
iiak Rendén, állapottyában , ha tsak az-
után valami úton Nemességet nem Szerez *
magának.

H A R M A D I K K É R D É S ,

Miként nemefedhetnek-meg hát az Hlyen
Nemtelen Atyáktól fziiletett gyermekei

Anyáknak ?

Jkor a' Király valamely ASzSzonyál-
latot, az igaz Véreknek, ha kik talál-
koznának , károk , sérelmek nélkül, an-
nak Atya örökségében fiú ággá téSzen ;
illyenképpen, ha Nemtelen Atyától ízüle«
tik-^s, annak gyermeke Nemes léSzen:
mert a' fiú Aggá való tételnek annyi ere-
je Szokott lenni, mint a' JoSzágból álló
Királyi Adománynak a). Az illyetén A-
domány pedig magával hozza a* Népies*

séget g

a) Ibid. Trip, P. í, T, 50.
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séget, és meg-Örököfiti a n n á l , a' kinek
égyíV;er törvényefen birodalmába kel-
het, a)

Lévén ezenkívül más módjai-is a'
Kemefitésnek, ezek-áltál haSonloképpen
N e m-e fi Napfényre verdödhetnak fzüle-
téfek homályából a' Nemtelen Atyák
gyermekei; mikor tudni i l j i k a' Király az
oi lyanoknak Nemes Levelet ad. b) vagy
valamely jofzágos Nemes emberek fiaik-
ká fogadják, és Jofzágaikban örökösök-
ké vallyák , 's téfzik őket. f)

N E G Y E D I K K É R D É S . vl

előbb olly Felelet, hogy Nemes Atyák*,
tói Nemességben fejletnek a Leányok.
Hát már a? Nemtelen Atyák' Leánya-
iknak adhat-é. Nemességet .a* Király ?

S .
gen-is adhat, *s meg-nemefitheti a'Nem-

telen Atyáktól fziiletett Léányokat-is azon
okokra nézve, melyek fel-fzokták indita .
ni arra, hogy valamely férjfiat meg/cne-
inefitsen. így , ha mely Afzfzonynak va-
lami jeles teíti, és elmebéli jóságos tse-

leke-
.*! ! : ' — : . i—*

#) Ibid. Cis. T. 7.
t) Ibid. T. 6.
4 Ibid. T. »•



ti vannak , a' mint hogy az ASzPzo;
„yok között-is, miként felyebb m o n d á m ,
ta lá lkoznak nagy j u t a l m a k r a méltó <!<>!>
gok, juta lqia í akarván az ollyan ditséret.
ben tan áltatott ASzSzonj-nak rendelni a' Ki.
rály, Nemességgel öíet Sel-ékeíitheti, va-
lamiképpen jóSzággai-is ineg-ajántlékoz.,
hattya , fel-talál tatván abban a' Nemefl-
tésnek bővebb módgya. 4) Fiú Aggá-
is t e h e t i , ez-is a' Nemefitésnek egyik? éi
nem utolsó úttya lévén, b}

Ef/re kell pedig itt v e n n i azt, hogy
a* mely AFzSzonyáliat ily úton verdodik
Nemességre fzemél jében, azzal tsak ö
maga é l h e t , gyermekeire által nem bo-
tsáthattya, minthogy rziiletéfTel-járó álla-
potot nem Anyáinktól, hanem Atyáink*
tói Szoktunk venni magunknak. ( C )

Ö T Ö D I K K É R D É S . v
/ y.

Lévén emlékezet Törvényünkben e? Ffu fo~
-•i'e. g&dásról, tsak a Fé'rjfiakróí kell-é azt
; érteni ? vagy az Afzfzony-is fogadhat

Fiat magán&k »' fe.erént mint a' Férjfi ?

^\z AfzSzonyoknak közönséges Törvény
Szerént nintsen Szabadságok a* fiú foga.

dás-
i ' m

a) Trip. P, I."T. 4. fc) P.I. T. 51. c) P. I. T. 8*
- -



dásra; minthogy a' Fiú-fogadás Atyái ha.
iáimat Szokott magával hozni ; az Afzfzo.
nyok pedig az ö gyermekeken atyai Ha.
talommal nem bírálkodhatnak; ezt pedig
értem olly AfeTzonyokról, kiknek gyer-
mekeik nem voltak, mert a' melly ASz-
fzonynak gyermekei voltak, 's meg-hóltak,
Király engedelmével fogadhat fiat Jófzá.
gába vigaSztalásul azok helyett, kiktől
jötet az halál aneg-fofztotta.

H A T O D I K K É R D É S .

•Jla a' Nemes Leány törvényes Házassá-
gon kivül gyermeket fzlll, léfzen-é ennek
valami réfxe ay ö Anya Nemességében?

Jl3k.iváltképpenvaló Szép dolog lévén a*
Magyaroknál, mint régi Szabad Nemzet-
nél, a' Nemefi Szabadság, és a' Törvény
téndeltetvén annak oltalmazására örállo-
«1, illendő, sőt ugyan Szükséges, hogy
azt ne valami vétkes, meg-vetett, és til.
tolt eSzközök által, hanem vagy a*uq|á-„
gos tselekedeteknek, vagy a' törvénye^
fzületésnek fegétségével tegye valaki ma,
0áévá. Melly fzerént a* fattyu gyerme-
kek, ámbátor Nemes Anyáktól fzületfes-
fenek-is, NemeíTek nem lehetnek: mert
as Nemességben mint felyebb-is mondám^

Atya,



állapottyát Szokta követni a4

, és azt-is ügy, ha igaz Házasság.
6<5l Szármozik; törvényes Házasságon ki-
vül pedig, mivel Apát a' Törvény nem
jsmér, rendit-is annak, és álla pötty át a*
fattyu gyermekre nem botsáttya , de u-
gyan tsak Szolgálat alá Sem veti azt, ha-
nem Szabadságot enged néki, 's a' men-
nyiben külombözifc az a' Nemességtől,
annyiban a* fattyu gyermek-is az ö A-
nyának Szabados Állapottyában marad;
de azzal valami különös tiSztelet az ö
ollyatén Szabadságához nenr ragadhat.

H E T E ÖIK K É R D É S.

Pifelhetnek-f Tifztsíget ax Afcfxonyok ?

em akarok én itt Kérdett támaSztani
arról, törvényes igazság-é, vagy eröSza-
kos ragadománnya a' Népeken való Ural-
kodásnak , mikor az Afzfzony Fejedslml,
Királyi Méltóságra, Hatalomra verclödik,
meri fel-íalálom a* Teremtés kezdetében-
W, hogy nem tsak Ádám egyedül, ha-
nem véle együtt Éva-is Hatalma^ kapott
vala a* földön való Uralkodásra9

Való ugyan, hogy oSztán a* Vétek
által Sérjfi hatalma aiá esek az ASzSzony,
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tíe e' fém azt téfzi, hogy e Királyi, vágy
Fejedelmi póítzra né ülhetne, hanem je-
lenti inkább a' Házasságbari váló elsősé-
get, melynek a* Királyok, és Fejedel-
mek között>is helye vagyon j Fejének is-
mérvén az Házasságbéli Tárfaságban a*
Fejedelmet a' Fejedelem-ASzfzony , a*
Királyt a* Királyné,

ÜrSzágolták-is Sok Nemzeteknél az
AfzSzonyok, mint régen az As f i r iu fdknái •
Semirarnis. Á' mű Eleinknél-is Szithiá-í
bán Tomiris, ki a' Persáknak roppant
Táborokat Királyokkal CiruíFal együtt le-
yágatá, 's hogy az Aí'zSzonyoknak nálunk
való Biráikodálokról közelebbröl-is emlé-s
k e z z ü n k , az első Lajos Király Léánj'áf
Máriát Királyi Hivatalra Vá.lafzták Ete-
ink , 's meg-is koronázák. Az Albert Ku
iá.ly Özvegye-is Ersébeth AfzSzony Kirá-
lyi Hata lommal kezdette vala Magyar-
OrSzágot kormányozni. A' János Kirá!
özvegye Ifabella haSonlóképpen égy n
hány eSztendeig Orfzágla Erdély ben j 's
Magyar-Orfzágnaknémelj- Réfzeiben.Beth-
len Gábornét-is a' Br.ándeftburgyiai lkey-
tzeg AfzSzonyt Férje halála után ugyan'olt
Erdélyben meg-marafztották vala a' Fe-
|ede)emségben. a) Annakutánná mincí

Ma-

(f) Apr. Conft. P. II. T. 5. A. 4,
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jyIagyar-OrSzágon , a) mind Erdélyben
fr-\ Törvény t-is Szerzének arról, hogy ki-
fogyván Leopold Tsáfzárnak, és Magyar-
OrSzági Királynak fiú ága, Leány ma*
Tadékira-is által-fzálhaflbn az Orízáglás.

-
De mint fellyebb-is mondáin, nem

akarom én itt kérdésbe hozni: illetné Or-
Száglás AfzSzonyt, vagy nem? mert Ifien-
töl lévén a' Királyság, a' kire ruházni
akarja , alkalmatossá-is tudgya tenni el-
viSelésére; nem-is haSonlithattyuk több kő-

. zönséges Afzfzonyok állapoüyához az Őr*
fzáglásra emeltetett Afzízonyságok álla-
pottyát : mert felvévén JSten őket maga

• • Népének igazgatására, ügy látzik, ki-vet-
te más Afzízonyok Számából , és azon-
nal SérjSi Szivet, erőt támaSztott bennek
különös kegyelmével. Több egyébb ASz-
Szonyokra tzélozván azért az én kérdé-
fem, rollok akarom t u d n i , ha viSelhetnek^
é tif/tséget vagy nem ? *s azt mondom:

A' Tifztnek kiváltképpen való Hiva-
talya abban áll, hogy az OrSzagnak, és
Fejedelemnek réá-bizott dolgaiban Szorr
galmatoíTairel-járván a' közönséges Jónak

elö-

a) 1723. Ár. i.
fef 1744. Ár. i.
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€Íö-mozditásában emberül förgodgyék, fá-
radgyon, és a' mellet éjjeli nappali min-
den nyughatatlanságot el-viSelni kéfz lé-
gyen. Ezekre gyengébbeknek találván a*
Férjfiaknál az Afzfzonjokat a' Törvény-
fzerzök Tifztségek vifelésére nem erefz-
tették őket. Ügy vált oSztán közönséges
Törvénnyé, hogy az Afzfzonyok ne vi-
felheffenek Tifztséget 4) ámbár minden
jó hírrel névvel, és akár mely fő Tifzte-
ietre méltó erköiísőkkel Sel-ékefitettek lé.
gyenek-is.

De nem-is terjedett még ánriyíra a'
Magyar ASzfzonyok vágyodáfa, hogy a'
mely dolgok őket nem illetik, azokban
uj jat kívánnának húzni a' Férjíiakkal; ki-
vá la fz tván, és meg-tartván ugy-is azt a'
ditséretet magoknak, hogy minden Nemze-
tek Afzfzonyi felett leg-engedelmefebbek
férjeikhez, leg-irikább-is Szokták azoknak
betsftleteket meg-adni.

K Y O L T Z A D I K K É R D É S .o
Hát a$ Arvá'kna'k gondvifelöik lehetnek-ó?

z AfzSzony , ki-múlván e' világból az
íj Férje, attol-vaió gyermekének gondvi-

felé-

a) Heg. ü. iái-. Civ,
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• •.
fejsei másnak engedni nem tartozik, há-
^gfr, azt magának férjhez meneteléig
fzábadoSan fneg-tarthattya ~á) de ha férj-
jjez talál menni, tigy ö rólíá a* Gondvi-
jfelés arra Száll; ki meg-hólt Urának Nem-
^eíségébol a' gyermeknek leg-közélebb va«
jó férjfi Atjafiá léfzén, kire tudniillik
pállaná a' meg-hólt embernek JóSzága,
Jiá a' gyérmeknek-is halála történnék. }̂

Ha pedig magának-is az ASzSzonynak
bílyan különös JóSzága léfzeh, mely az'
6 megihőít Férjét nem illette, igy ha
inashoz mégyén-is, gyermekét keze, 's
^ondviSeléfe alól ki-adni nem tartozik;
ittindazáltal annak Apjáról maradt JóSzá-
gát nem ö, hanem az a'hoz közelebb va-
ló vér fogja-fel, 's gondját a* viSeléndi. c)

Közelebb való Férjfi Atyafi nem lé-
vén, nem tsak gyermekeiknek, haneni
Atyokfiaiknak-is lehetnek gondviSelöik az
Afzfzonyok d) de a' hajdan Leányok az

ők
, , : - . - •

a) Trip. P, I. T. 113,
&) Ibidem.
f) Trip. P. I. T, 116, 117,

B
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ők Atyokfiaiuafe gondviSelöik éppen nem
lehetnek, a)

KÉRDÉ;S.
•

Törvénytevő Bírák lehetnek-é az

kiváltképpenvaló terhes, és igen
nagy vigyázáfi kívánó dolog lévén a' Bi-
roi Hivatal , Férjfiakra vagyon az bízat-
tatva , azon okból-is , hogy az Arzfzo-
nyi elmének gyengesége a* Törvénynek
keménységét egyenes Gyeplővel nehezen
hordozhatná, 's erötelensége miatt az íté-
let, és Törvények értelmére alig érkez-
hetnék.

De tekéntették az emiittett Törvény-
Szerzők azt-is, hogy a' Férjfiak hatalma
alá-vettettek az Afzfzonyok 's mivel e'-
Szerént az! engedelmességnek Törvénye
alatt kellett maradniok, élniek. illendő-
nek tartották róllok, hogy miattok jővén
leg-elsöben-is Ítélet az emberi Nemzstre
bíznák azokra az ítéletet, kiknek ők ité-

„let, által jutottak birtokukba.
• .

Birá-

a) Ibid. T, 91,
l •• "•-- '
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Bírákat rendelvén Ifién ö Sz. Feísé-
toe a' Képnek, akkor Sem ülteié az Afz-
fz o nyokat ItélöSzékbe , hanem azt paran-
tsolá M oy fesnek, hogy Tzerezzen az egéfzfz
Község közül hatalmas Férjfiakat, és Is.
tenfélöket, kikben igazság légyen, 's kik
gyűlöljék a' Sösvénységet, 's azok ité-
lyék a' Népet minden üdöben, s* ugy-is
tselekedék MoySes, és meg-beSzéllvén az
Izrael Siainak az Úr parantsolattyát, vön
az ők Nemzetiségekből bölts, és Nemes
Férjfiakat, és TiSztviSelöket rendele az-
okból, 's megparantsolá nékik, hogyhal-
gafsák-meg a' népet, és a' mi igaz, azt itél-
lyék, akár Polgár légyen az, akár Szaránclok.

A* mi a' Magyar ASzSzonyokát illeti;
^rtem Bírói Hivataltói való eí-rekefztéfeket
a' külső, ég közönséges Törvényes Székekre
nézve. Mert a' JóSzágos Nemes ASzSzonyofc
a' Magyaroknál oliy dolgokban, melyek Úr
fzékin fzoktak folyni, ítéltetni, SzabdoSan bi-
rálkodhatnak magok JóSzágaikban.

Vem lehetvén hát közönségeSen Tör-
vénytevő Birák az ASzfzonyok, fzüllye-
nek, nevelyenek jó Siakat, kik törvé-
nyes Tudományok által-is az Hazának
jövendőben hafznoSan, hiven Szolgálya.,
tűk, 's meg-probáltatván magok vifelé-,

W m Iwlu ?.
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fék, Nemzetünkben leheflen minden {kló-
ben bölts, okos, Iftenfélö Birákat tenni
közülök, kik előtt Semmi külömbség - ne
légyen a' Személyekben, hanem ügy meg-
halgassák a' kitsint, valamint ál Nagy öt. (A
igy lehet várniok, a' mit az Apóitól
mond: hogy üdvezül a' fiák fzüléfe által
az AfzSzonyállat. b)

T I Z E D I K K É R D É S .
!•' '

Hát Ttftamentom-Birák iehetnek-éf

JL eítamentomot, vagy-is utolsó Rende-
lefi akarván tenni valaki, a'hoz értő al-
kalmatos férjfiak előtt tegye azt; meri
Bizonyságok (kiket Teítamentom Bírák-
Mák Szoktunk nevezni) az ASzSzonyok ab-
ban nem lehetnek, f )

Mindazáltal ha Rendelés ISten tiSz.
leletére nézendő dolgokról léSzen, ügy
az Afzfzonyok bizonyságának-is helyt le-
het adni. <f) ">

. TIZEN-

a) Denter i. i-j.
íí) I. Timoth. a. 15.
e) Teftes autem. inft. de Teílam. ord.
rf) Fag. C. Cum «ffes. N, §4. de Teftam,



T I Z E N E G Y E D I K KÉRDÉS.'
Mt &' Törvényben magokért* vagy muftik

ért prokátorkodhatnaki-é?

Pernek foíytatáfa, és az abban va-
ló prokátorkodás tanúit férjfiaknak-is gon-
dot ad, nagyobb-is annak terhe, mintSem
hogy az ASzfzonyi erötelenség illendőkép-
pen el-vifelhetné. Azért mind a'régi Tör-
vényes végezéfeket, c) mind pedig Nem-
zetünknek meg-rögzött Szokását tekéntvén,
Prokátori Hivatalt magokra az ASzfzo-
nyok ügy nem válalhatnak, hogy a* mel-
lett a* SérjSiakkal elegyesleg Szolhaffanak,
*s folytathassák máSok ügyét a* Birák
előtt, ha Szintén értelmekre, 's tudomá-
nyokra Hézve arra ők elégségeSeknek ta-
nálíatnánák-is.

;»Mivel pedig Senki magának, 's a
magáénak oltalmazásától el-nem Szorittat_
hátik, ha valamely ASzSzonynak máíTaí
Pere, vagyon, Solytathattya azt, és a'
mint tudja elö-mozdithattya a' Törvény
Színin.

De

.0 Reg. a. lur. CiT.



De Szüléik mellett-is, ha nints más
a'ki azok ügj^t fel-fogja, és öregségek,
Vagy egyébb akadályok miatt elő nem
állhatnak, prokátorságat viSelhetnek az
ASzSzonyok: mert azt nékik a' TerméSzet
Törvénye-is meg-engedte. a)

HaSonloképpen gondvifeléSek alatt lé-
•vő gyermekek, vagy Atyokfiak mellett-
Ss prokátorkodhatnak,

1

Férjeik dolgában-is, a* Szükség ügy
liozván magával, belé-Szollhatnak, és Se-
géthetik azokat prokátorkodó közben-ve-
tésekkel, nem lehetvén attól Őket el-fog-
»i az Házasságbéli Szövetségre nézve.

Az Erdélyi Törvény Szerént, ha va-
laki Déáki Tudománynak , 's nyelvek-
nek tanulásáért külső ÖrSzágokra menvén,
ott a' Fejedelem, és Haza ellen való ár-
talmas dolgokba talál elegyedni, 's az-
ért otthona kereSet alá-vonattatik, ha
Prókátort nem vallhatott, ki által ríient-
hetné magát, elö-állhat érette az ő An-
nya-is, és tehetsége Szerént belé-erezked-

vén

íí) L*. Femini. 41. FF. H. de Procur,



vén Törvényben óltalmazhattya, 's baja-
ka,, fáradozhat ő).

-f
TIZENKETTÖDIK KÉRDÉS,

•
Hát kezességet vdíaíhatnaTíé magokra f

ASzSzony az ö Férje híre, 's enge-
delme nélkül kezességet magára rendSze-
rént nem válalhat, ha válalna-is , eleibe-*
állhat, és erötelenné teheti azt az ö Férje,
kivált ha vagy ennek erSzénnyét, vagy
maga fzemélyét találná közbe-vetni elég-
tételül akkorra , mikor Sogadását nem te-t
lyefithetné.

De ha különös JóSzága vagyon, és
abban ö SzabadoSan parantsolhat , úgy
látzik : Urának rajtavaló Hatalma ellen
nem tselekSzik a'Szerént felelvén másért,
hogy ha belé-maradna a' kezességbe , az
ö JóSzágából lenne-meg annak Sejébe az
Elégtétel. Noha így-is vigyázva kell ke-
^es*égeket bé-venni : mert ollyan okból ,
hogy hajlandók, és gondolatlanságból
könnyen árthatnak magoknak, kedvezni
Szokott nékik a' Törvény , és olly Szoros-
San mint a' Sérjfiak, máfokért közbe-ve-

tett

a) Appr. P. lil. T. 14. A. i.



tett fogadáSok meg-tartására nem kente p,
ihlethetnek a), mondám máSokért: mert
ha Férjének, vagy gyermekeinek , vagy
fzüléjinek bajoskodásiban talál magára ke-
zességet venni az AfzSzonj s azt ö fél-
nem mondhatja, hanem tartozik telyefi*
leni ug/ a' H"01 magára vette.

•

TIZENHARMADIK KÉRDÉS.
•
"Hagyhatnak-é az Afsfzonyök Tejlámentonh

ban Tutort, vagy-is gondvifelöt gyer-*-
mekeiknek ?

Likőr máSodSzori férjhez menetele utárt
első Urától maradt gyermekeinek gond-

'vifelését magának meg-nem tarthattya
b) ^az AfzSzony, égy átalyában arról Sem
tehet Rendeléft; hogy holta után ez, vagy
amaz légyen azoknak Árvaságokban gond-
•vifelojek, ha Szintén méltó okai vólnának-is,
inellyekre nézve meg-hólt Urának AíyaSiai-
ra a? Tutorság nem Szállhatna, mert Tutort
hagyni, Teftamentom által az Árvának? A-
tyai hatatalomhoz tartozó dolog.Nyilván va-
gyon pedig, hogy azASzonyállaínak ollyatén

hátai-
. " ' ' - • ' •

a) L', ült. §. fin. FF. ad Sesít. cont. Vellei.
*) Trip. P. I. T.



a' Törvény Se másutt <*), Se
^

iiálí"nk ^) nem a(lo»; következik hát,
a' ™M e nintsen, a' mellett neni-isí

ügy gyermekével , mint a' férjfi.. . .

Mindazáltal } hogy az Árvaságnak
terhe, és nyomorusága a' miatt-is • ne £töh*
hűljön az el-maradandó gyermekeken ,
meg-íselekedheti az Anya , hogy mig él,
tátólya-meg könyörgo Levele által a' Ki-
rályt, vagy annak az OrSzágban Szemé-
lyét viSelö Főtifztet, úgymint Magyar-
OrSzágon a' Nádor Ispányt c) Erdélyben
a' Guberniuraot, 's bízza oda gyermeke
Ügyét meg-mutogatván, hogy néki halá-
la történvén Se a' maga, Se meg-hóll Ura
Attyafiai között nintsen Senki arravaló ,
hogy a' Tutorságot haSznoSan, és So-
gyatkozás nélkül el-viSelhetné , ha tsak
ö Felsége maga, vagy képe, más al-
kalmatos jólelkii embert nem rendelj
-Fejedelem Tifzti lévén illy történetben
az Árvának Ügyét a' Kártól menté ten-
ni 4-),

TIZEN-
— ..-• -. .. ------- _

a) De adept. femmi. quoque Inttit.
fe) Trip. P. L T. 51.
c) 1715. A. 68.
«0 Trip. P. I. T. 115.

N



TIZENNEGYEDIK KÉRDÉS.

MutatoU-é a Törvény valami különös én-,
^eddmet az Afzfzonyokíioz nehézkes ál-
}upottyokra nézve ?

t. ' • ' - . •
*vcrV ólt régenten a' Pogányoknál is külö-
nös tekéntet a' nehézkes ASzSzonyokra.
JíevezeteSen a' Karthágobélieknél ha va-
lamely gonoSzíévö menedék helyet akar-
ván magának keresni, nehézkes ASz-
Szonyhoz futhatott, nem volt Szabad at-
tól ötét el-húzni büntetésre. Ma-is Sok
Nemzeteknél a' nehézkes ASzSzonyok
közbenjárásának Soganatlya vagyon még
az halálra ítéltetett emberek életének meg-
uyerésére-is.

Törvény Szerént-is pedig ^ mikor a'
nehézkes ASzfzonyt valami nagy vétek-
ért perli a' Tifzt , és azt Ítélik, hogy ki-
noztassék-meg a' dolognak ki-vallására;
ínig nem Szül , és gyermekágyából fél-
nem gyógyul, addig ötét kínzásra nem
liurtzolhattyák ő),

De mikor halálra Sententziázzák-is
meg-nem ölik, migleh Szülésének terhén

által

0) Pét.



áltaj nem megyén, és méhében lévő
„jagzattyát élő-nem hozza a)-

Feleltetéfek alkalmatosságával-is, Hit
mondásra a' nehézkes ASzSzonyokat erői-
tetni nem Szokták. Mindazáltal, ha 'a
fzükség ügy hozza, és a' dologban kéSe-
delem nem lehet, meg-hiitölni, és a' mit
a'kérdésben tudnak, arról vállalt tenni
tartoznak.

Tőrvénybe ügy hivattatván, hogy
Személjek Szerént állyanak-elö, m e n t e k
léSznek nehézkes állapottyokra nézve, ha
meg-nem jelennek-is, ugyan tsak Próká-
torok által félelmek kell a' kereSetre.

t '
De tovább az AnyafzentegyliáztóJ

ki-adatott köteles Böjtöknek-is fzoroSs
rendét nieg-tartani nem tartoznak* ügy
hogy az égy hús-ételen kivül, egyéb
böjti eledelekkel, módgyok lévén benne,
napjában kétSzer, háromSzor, 's többSzör-
is a,' mint egésségek, és kívánságok So-
gadgya, jól lakhatnak; ezt pedig a' Szop-
tatos ASzSzonyokra-is e' Szerént érthetni
f), sőt ha Terhek miatt való gyengesé-

gek

a) L. Praegnamis FF. de poenis.
6) La Croict. L. 3. P, II. N



gek sökereSebb tápláíáSt k ívánna,
való élésre^is Sel-Szokták fzabadittani-

T I Z E N Ö T Ö D I K K É R D É S .
w

ltf vétekért, egyenlőképpen büntetőd*
i-é az Afifionyok a' Férjfiakkal?

ASzfzonyok hajlandóbbak-is , gyen*
gébbek-is a.' Férjf iaknál ; azért a' bünte-
tésben-is engedelmeSebben Szoktak vélek
bánni. Vannak tudnii l l ik olly dolgok f

mélyekért Sejeket veSztik, a' kik tselek-
fzik, így ha valaki igaz ok nélkül ne-
mes embert ver, vagy Sebhet, vagy
meg-tartóztat , vagy annak nemes Házá-
ra eröfzakoíán réá-mégyen, Seje«veSzté-
fén maraSztják érette a), de ha ASz-
fzonykovet-el illyeket , halállal ö nem
büntetödik, hanem meg- válthattya életét
Dijja le-tételével b}, tsak hogy oSztán ö
fém kereshet Sérjfiat rajta el-követett ha.
íbnlo dologért nagyobb büntetésre c).

ő) Trip. II. T. 4g.
fe) Ibid.
i4f.) Kitonit. c. 9, quaeft. 13. 17• 3. Art, 19.



A' Lopóknak akaSztó-fa büntetéTek
^ sC kóborló tolvajókat pedig karóba
fzóktak vonni; az AfzSzönyokat illy vét-
kékért Szemérmek eUfedezéséré nézve Se
nézők Selibe nem függeSztik^ fé fel-nem
ftarózzák , hanem fejeket VéSzik j 's ügy1 \
fizettetnek'iiieg vélek gonoszságokért,

•
Mikor valamely ASzízönyí j vagy

Leányt meg-kellené göhóSz tselékedete ki
vallására kínozni* ment léSzért áttolj ha
tizenhat eSztendösnél kiSsebb üdösflefc ta-
láltatikj holott a* Férjfi azt él-nem kerüi.
heti tizen flégy eSztendös

Ha egy F'érjfiáLt , és égy AfzfzonyÉ
ÉgySzersmind vezetjmek-ki halálra egyenlő
gonoSzságért jl nem kénSzefithetik az Afz-
fzonyt, hogy Ő hátfa maradgyon, 's meg
nézze emennek halálát^ hanem előbb ötét
Szokták el-végezni, hogy az által-is ked^
vezést erezzen ^ *s uj jabb SzenvedéSsel ne
terheli eSsék gyengeségei

AV mely vétekért holta után teltét
kerékre Szokták tenni a' GonoSztevöaek,
ha ez ASzfzony állat léSzen , fejét ugyan

fel-
T l . -l i. .-111. i M, ' , ,- _______ i , r i ,.„,1.,

«) P. T. T. -is. P. III. T. 34. Trip. Appr.
P. III. T. 47. Art, a.



3°
•

fel-emelik arra, de teltének temetést én*
gednek. Elevenen*pedig. őket, vagy tsak
holt leiteket - is kerékbe rontani nem
Szokták.

—— ,
f f

M Á S O D I K RE

AZ ASZSZONYOKNAK A"1 JÓSZÁGHOZ
VALÓ KÖZÖKRŐL, ÉS ABBAN FA-
LÓ BIRODALMAKNAK MODGYA*
RÓL.

E L S Ő K É R D É S .

Lehet-é Törvény fzerént az AfxfzQnyoknak
a' Magyar Nemzetben Réjzek Attyok

, <v_ r -_ 'ír_.. o

Magyar Nemzetnek eleitől fogva
fok Ellenségi voltak, meg-telepedésében-
is oly földet válafztott, mely mindenSelöl
líörnyül volt véve az ö réá-törö 's irigy-
kedő Nemzetségekkel, kik ellen Hazá-
ját, és Jofzágát nagy fcolgálattal, fáradt-
sággal, és véres verejtékkel oltalmazta.
Az OrSzágnak ilíyenképpen való vedel*

nié-



•• • .

tnézésére, 's meg-tartására elégtelenek lé-
vén AZ ASzSzonyok, 's erre tekéntvén
még a' pénzen vett JóSzágból, és örök-
ségböl-is nem érdemelnének — kívánhatná-
nak örökös réfzt magoknak, a)

Bizonyittyák ezt régi törvényes Ren-
deléSei-is Nemzetünknek, melyek között
íratik: hogy kiki a' mi magáé, és a' mit
a'Király adott, bírja mig él, holta után
Fijának légyen azokban haSonlo birodal-
ma, b)

A* Királytól adott JóSzág az Atyá-
i-ól maradgyon a' Fiúra, e' nem lévén
fzállyon annak teftvérére, és ennek-is Siai
abból holta után ki-ne rekeSzteíTenek,
ha pedig tefivére az ollyan embernek
nem léSzen, Szállyon öröksége a' Király-
ra c) meg-halván fiú nélkül a'Nemes em-
ber négyed RéSze Jófzágának légyen a2
ő'Leányáé, a' többiről tegyen Rendeléft
a' mint akar; és ha Rendelés-tétel elölt
meg-halna, maradgyon JóSzága az 8 kö-
zelebb való Rokonira, és ha teílyesséw-
gél nem léSzen Semmi Nemzetsége, Szál-

ljon
~— „- ,

«) Trip. P. I. Ti t. 19.
*) S. Stepli. L, 2. C. 32.
O Colon. L. I. C. só.



íyon a' Királyra? meg.halváii fiú hí
a'Nemes ember, Jófzágáról Réndéíéft né
tegyen, hanem Szállyon közélebbváló A-
íyafiára* és Nemzetiségére, a)

Ki-Iátzik ezekből, hogy kivált éle-
in a' .JóSzágban való RéSzésülésnek úttyá
be volt vágva a' Leányok előtt á' Magya-
roknál, mindazáltal hogy Atjoknak Jó-
vaiból mindenestől fogva ki ne rekefztét-
ii én ék , az atyafiul Szerétét, mélyei ífteií
Törvénye Szerént-is a' fiak^ Leány Át-
tj^okfiöknak tartoznak, olíy engedelemré
birtá őket, hogy vélek együtt a' Léányok-
is nemű nemű JóSzágokban egyériíö RéSzÉ
veheíTenek; c)

.'
M Á S O D I K K É R D K S .

,'

v Minémii 3ófzágoK illetnék hdt Léányt-is $

vagyon1 a' Leánynak abban á'
JóSzágban , melyét az Ö Attyá, vágy An-
nya pénzen vett d); Ha, tudniillik arról
más Kendéiéit nem teTznek, mely Szabad-
ságokban áll miritkeresöSeleknek, II. l^éSzt

vé-

a) Aadr. IL C. 4.
l?) Lud. í ín Concl. confirm. Decr. Andr. II.
O Trip. P. I. T. 19.
<0 Trip. P. I. T. 17. j?.
0 Ibidei»- T. 57-



VéSzen »2 ASzSzony az ollyan Jófzágbóí-is,
melyben az Annyát a' Király mind két Á-
gon lévő maradékira nézve örökössé tet-
te, a) III. RéSzesülabban-is, melyet a'Ki-
rály az ö Atyának fiú , és Leány Ágra
egyaránt ajándékozott, b) IV. Illet Le-
ányt az ollyan JóSzág-is melyet az ö At-
tyának, vagy Anyának meg-öléfiért fi-
zettek c). V. A' mely JóSzágot Leány
negyedbe Örökössön adtak, és SzakaSztot-
tak a' Leány Ágnak, abban-is RéSze va-
gyon a' Leánynak d). VI. Ha a' Leányt az
ö Atya mig él, ki-nem házafiítya, *s
ügy marad-el attól hajadonon minden
aikár mi névvel nevezendő ingó Marhá-
jában annak réSze vagyon, kelletvén an-

• :iiyi egyenlő réSzekre oSzlódni azoknak,
Jtoennyi oSztozatlan , vagy ki-nem házali-
tbtt Személy találtatik az Atyai Házban.
í) VII. Mikor a' Király valakinek hír
Szolgálattyáért JóSzágot ajándékoz, de a*
mellett bizonyos Summa pénztvis kivan,
és veSzen-el attól; az illyen Jofzág ugyan

a) Trip.. P. I. T. 57.
6) Cit. T. 17.
C) Ibid. T. 48.
rf) Ibid. T. 17.
e) Ibid.

>.,'.".',.; ;T "
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a' kereteinek gyökerét tekintvén, Leányt
nem illet, mindazáltal az arra ki-adott
pénzben (nem lévén itt-is más Rendelé-
Se Attyának) réfze vagyon, ügy hogy,
ha annyi pénz találna Sekünni a' Joízá-
gon, mely Selyül múlná annak árrát, meg.
betsültetik, 's tartoznak a' fiák a' Betsü
fummából a'Léánjnak fzeméiyére első ré-
fzét ki-adni a). V Ül. Ha Férjfíunak Fe-
leségével együtt ajándékoz Jófzágot a' Ki-
rály, meg-halván magtalanul a' Férjfi , an-
nak réfze Feleségére, úgy haSonloképpeu
ennek-is magva nem lévén az ő réfze Férjére
fzáll, oka ennek az HázaSságbéli Egj^esü-
lés, melyre nézve a' Férjfi, és ASzSzony állat
jnéga* vér Szerént való tefivér atyafiaknál-is
közelebb vannak egymáshoz. De itt éfzre
kell venni azt, hogy az illyen Adományról
költ Levélben világos emlékezet nem léSzen,
a' Leány Ágról, ámbár a 'Férjf iról Fele-
ségére Szállyon-is a'Jolzág a'meg-mondott
Házafságbéli Szövetségre nézve , de erről
ofztán Léányira nem Szállhat, hanem tsak
Siai.é léSzen, vagyha fiai nem léSznek ,
yiSzSza-mégyen a' Kirátyra b). "*

H

Trip. P. l, T. sí.
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H A R M A D I K K É R D É S ,.
jgát Fegyverrel, vagy Déáki Tudománnyal

fzerzett yófzág illet e' Leányt?

Szoktak a' Ferjfiak Jófzágot a' Királytól
nyerni vagy vitézi, és éhez közeljáró

.más rendbéli betsületes Szolgálattyokkal,
vagy Oskolákban, 's egyebűtt-is elméjek

•gyakorlásával fzerzett Tudományokkal á)*
)liy eSzköz mindenik, melyei a* Leá-

nyok ha élni akarnának-is valaminek Szer-
zésében , könnyen markokban Szakadna,
Mivel azért a' mit ki mivel keresá azzal-
is fzokta meg-tartani, 's oltalmazni; nem
lévén a* TerméfzettÖl arra kéfzittetve aai
Afzfzonyok, hogy ok vagy a' Szolgálat-
nak rendire Fegyverrel, és vérek hullásá-
val, vagy a* Tudománynak úttyán Király^
és Orfzág dolgainak elmés folytatásával egy
nyomban járhatnának a' Férjfiakkal, 's
úgy tehetnék hafonlokká magokat vagy
Szerzésében. vagy oltalmazásában a' Jó-
Szagnak, e* Szerént a' mit fzoígálattyá-
val f vagy Tudományával Szerez valaki „
tsak fiait illeti, és Léányinak abban RéSze
nintsen b).

C a N E G Y E -

a) P. I. T. 5. Trip.
b) Tri. P. l. T. 18.



N E G Y E D I K K É R D É á .

Hát a' mely Jófzágot a' fiák magok pfo«
zékkel fzereznek, kivánhatttak-é abból
réfet a Leányok?

OL

jfa.z illyen JóSzághoz Sem tarthatnak közt
a' Leányok, mert a ' k i ügy akar, hogy
valakivel egyaránt ofztozzék, alkalmatos-
nak kell lennie arra-is, hogy a 'mit emez
a' Jófzág Szerzésben véghez vihet, azt ő-
is a' Szerént el-követheűe J nyilván való
dolog pedig, hogy a'Leányok, mind ter-
méSzeteknek, mind telteknek, mind pe-
dig elméjeknek gyengesége m i a t t a' fiák-
kal egyenlőképpen nem fáradozhatnak,
és így a' miben ők azokat nem Segélthe-
tik, abban haSznokat-is vélek egyaránt
nem kereShetik. De azonkivül-is az egy
atyafini Szeretet lévén Ső oka annak-is,
hogy némely Atyai Jókból réízt Szoktak
engedni a' fiák Leány tefivéreknek a)y

annál inkább magok keresményeket az-
okkal meg-ofztani éppen nem tartoznak
b), mindazáltal ha a' kereső fiú, gyér*
mek, vagy Rendelés nélkül hal-meg, a*
mi keresménye marad Király Adomá-

nyán
— _. m

o) Trip. P. I. Tit. 18.
ZO Trip, P. I, T, 19,
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uyán kívül, Szüléi életben nem lévén,
Léánj" teftvérére Száll.

Ö T Ö D I K K É R D É S .

ffát már a' Leányok magok keresményekből
tartoznak-é Réfxt adni a fiáknak ?

** y
\' annak Sok jó gazdáskodo ASzSzonyok,

Jiik Léánykorokban-is nem henyélvén
Pénzt, és gyakorta JoSzágot-is Szereznek.

. Ezt pedig vagy magok különös munká-
jókkal, vagy a' fiákkal közös JoSzágból

Vett haSzonnal, és Jövedelemmel Szokták
véghez vinni; a' mit Tövei, OrSoval, 's
egyébb aSzfzonyi munkával keresnek, ö-
vék az, és Síu teftvérekel meg oSztani nem
tartoznak. De a' mit a* közös JoSzág
hafznábol keresnek-is, ha a' Siak hírével
tselekfzik, holott azokat illetné a' Gaz-
dáskodás, és Leányokra való gondviSe-
lés, axt-is magoknak meg - tarthattyák.
Jde nem értvén rnikor a' Síu olly gyen-
ge idejű, hogy ö magára 's joSzágra
goncíot nem viSelhetj vagy mikor Rab-
ságra e f ik , és a* JoSzágban való major-
kodáft maga nem Solytathattya; vagy
mikor hoSzSzaS betegsége miatt a' gaz-
dáskodás dolgaihoz nem Szollhat, nem
láthat; vágj mikor oskolába jár, és »'

ma-
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jnajorkodó Szorgalmatoskodás hellyélt Tu-
dományok tanulásában gyakorolja eljné.
jét; mert az üljen, 's több haSonló tör-
ténetekben nem mondhattyuk, hogy, ö-
tet illetvén a* gazdáskodás, Leány at-
tyafiártak engedte, 's az által a' JoSzág
jövedelminek minden haSznábol kezét ki-
vette volna,

H A T O D I K K É R D É S .•. |
i

fjdt mikor a? Fiú, Fiat Leányt egy ardnti
illető yofzdgbol valamit fzerez., keres,
kivánhat-é abból tölle Réjfet #' Leány?

.
ikor a' Siak óSztozatlanok lévén, va-

lamelyik közülök akár külső Szolgálat-
áltál , akár a' közös JoSzágnak Jövedel-
méből valamit Szerez, kétség nélkül az
íj illyetén keresménye több teftvér oSzto-
zatlan Attyafiait-is illeti; a) Ellenben va-
ló dolog ez is , hogy a' mit a* Síu akár
Szolgálattal, akár tsak fiat illető JoSzágböl
keres Leányt nem illet, b)

A' mi pedig nézi ezen kérdéSt, ha
A' Leánnyal közös Jofzágbol való keres.

menye

a) Trip. P. I. T. 43.
~nd, T. 17.-
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•
a' fiunak illet -é Leányt vagy nem?

Lehetne mondanom: hogy igen-is illet
mert az oüyan keresménynek gyökere
a' Jófzág; de ez illet Leányt, tehát ahoz
js , a' mi abból Szármozik , köze vagyon
néki, és illeti ötét, 's valameddig oSzto-
zatlanul íéSznek, valamint ha kár lenne
a' Jofzágban , egyaránt kellene Szenved-
jiiek, ügy a' mi haSzon abból az alatt^'
gyűl , illő abbol-is egy aránt réSzesülni- s

ék.

De még-is hogy a' Réfzesülesnek
terméfzete fzerént Selelyek, azt mondom:
Ámbár közös JoSzág légyen az, melyből
a' fiú maga külünös gondoskodáía, és Sá-
radsága által valamit Szerzeit, mind az
által ezen Szerzeményt magának minden-
kor meg-tarthattya, és abban Leány at-

aSiait réSzeSsé tenni nem tartozik; «)
ért a' hol a' Törvény az atyafiak ke-

esményéböl való RéSzesülésröl emléke-
:ik, tsak fiúról Szol, és a* Leány t elő nem

liozza, s' mivel a' magyar JoSzágnak
Tégi(.igaz TerméSzetét nézvén abból nem
egyébért , hanem tsak az atyafiul Szere-
tetért kezdettek réSzt adni a* Leányok-

j valahol tehát világos emlékezet nin-
/ tsen

a) Kit. Dub. 7..
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tsen a' Leányról, ott tsak okoskodáSsaí,
és hafonlatoSsággal bó nem hozhatni, hogy
néki is réfee vagjon-é ez, vagy amaz
joSzágban?

A' mi a' közös gyökeret illeti; nem
mindenkor egyaránt Szedik a* közös gyö-
]iérröl-is a' gyümöltsöt, annáLis inkább
mikor a' gyökér magára femmit nem hoz
hanem külső segétség által fzoktak vala-
mit abból ki-venni, illő, hogy a' ki fárodotr,
és munkálodott a'körül, a'jutalmat-is a've-
gye, és ne más; sC ki tálam vélq abban egy-
aránt Se nem Sáradott, Se nem Sáradhatott.
A' mint hogy a' Síu , és Leány között
jiem utolsó külömbség ez is , hogy jól-
lehet közös a' réájok maradt ős JoSzág
némelykor, de a' m u n k a , és fáradtság,

Émely annak oltalmazására, és <slö me-»
netelére kivántatni Szokott', a' Leánynak
gyengesége miatt közös ö közöltök nem
lehet; és igy a* mi haSzon annak oltalma-
zásából, és elő mozdittásábol Szármozik,
egy ájtalyában azénak kell lenni, a' lii
azt maga különös munkájával Szerzflte,
.és kerefte,

H E T E -1



H E T E D I K K É R D É S .

nyi .„,„„ .0

hatnak azok attyok holta után a%. olya-
tén őket nem illető jofzágban?

J\,z illyen fiú ágon magva Szakadt Ne-
mes embernek Leányt nem illető JoSzága

;; akár Fiskusra , akár az ö nemzetségében
lévő közéi , vagy t á v u l a b b való Sérjfi at-
tj rafiára fzállyon; ugyan tsak az ö Léá-

,, nyit abból mig hajadoook léfznek , és ki
nem házafittatnak, ki nem tehet ik , hanem
ha addig a' Leány negyedet ki-nem fizet-
ték , negyed rélzét az oüyan Jofzágnak,

|;;áz Atyai házzal együtt nékik kell enged-
ni, hogy azt, mig Férjhez mehetnek, bír-
jak, és éllyenek belölle.

Minek utánna pedig ki-házafittatnak,
igy.is a' JoTzágbol Semmi nélkül őket ki

m tehetik, hanem azon negyed réSzt
itieíj-betsültetvén , a' mennyire Sogják in-
tézni, kéfz pénzűi, vagy egyéb pénzre

; fordítható Jókban le kell t e n n i , 's ngy
oSztán ki-fizetödvénnékika' Leány Negyed,
több közököt tovább a' JoSzághoz nera
$arthattyák.

Mind-
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Minclazáítal ha az illyen Leányok
közzül valamellyik azoknak hírével , 's
akaratjukból, kiket néz a' Jofzágnah, és
az abból ki-SzakaSztott negyed réfznek-is
öröksége , jofzágtalan emberhez menend,
meg-marad az ö réfz negyedében örökö-
sön , és abból ötét SizetéSsel-is többé ki
nem tehetik. De ha ezeknek hírek, és
akaratyok ellen kél Jofzágtalanhoz , fel-
váltyák tőle a' negyedet, és abban örö-
kösön meg-nem maradhat.

J S Í Y O L T Z A D I K K É R D É S .

JMinthogy a? Magyaroknál és Székelyeknél
a' $ofzdgrol haza oltalmazására fel-ül-
ni 's táborozni f f o k t a k , miképpen tefz-
nek eleget ezen kötslefségnek ez Afzfso-
nyok, kik yofságot bírnak ?

f i tsérik az HiftorikuSok Tomirist, a' mi
Nemzetünkből való Szytiai Királynét, hogy
ama nagy hatalmas Tzirus Királyt meg-
tudta győzni, le-vágatván véle együtt há-
rom Száz harmintz ezer Persát egy har-
tzon • ditsérik ugyan ama mi vérünkből
való bátor fzivü híres Amazonokat-is, kik
Mardoso, Orittya, Pentezilea, 's több nagy
fzivü Királynék vezérléfi alatt FérjSiak nél-
kül táborozván akármi kemény ellenség-

gel



-J...- , l

.
gél Szembe mertek vágni, nem-is lehetett
addig Férjhez menniek , mig ellenséget
nem öltek.

t;

Európában való meg . telepedésünk
után-is Afzrzonyinkrol , hogy apalinkodo
fzivtelen állatok lettek volna, éppennem
niondhattyuk. Mikor Nagy Károly Tsá-
fzár halála után a' Németek és Frantziák

\ellen bofzSzu állásra ki - kelének Eleink,
fel-kiálíattak vala az Afzfzonyok-Í3 a'

mellé fegyverkezésre.

Ezer két Száz riyoltzvan kilentzedik
eíztendöben Kun Láfzlo Király efzeve-
Szett uralkodásának napjaiban rnegrfzál-
ván az Auítriai Albert Herlzeg Röfzeget

i\a' Magyarokra, ott-is mikor leg-keményeb-
i ' ben vitatná az citromot, elé-állának a*
* törésre az AfzSzonyok, és együtt a' Férj-
| fiákkal nagy bátran meg-vivának a' Né-
ilha etek kel, akarván akadályt vetni, hogy
/a ' falakat meg-ne hághafsák, kövei, for-

t ró vízzel, hajgállyák, öntözik vala, méh-
vel ^teli kosárokat-is viSznek vala oda
magokkal, 's ügy hánnyák vala Szeme
közé az ellenségnek.

Meg-rettentette vala Európát Szuli-
naan Török TsáSzár , de ellene-is fegy-

verre
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vérre merének kapni a* Magyar ASzSzo,
nyok. Meg-Szállá Székes Fejérvárat ezer
Öt fzáz negyven harmadik efztenclöben.
Szent János nyaka vágáfa napja fzeren-
tsés napja lévén néki , ügy akara , hogy
ezt a' nevezetes fő helyet-is ezen a' na-
pon hodoltafsa b irodalmához, reá hajtá
azért fok erős Dandárit , és Szorongatni
Icezdé igen kemény citromokkal. Lát-
ván a' város vefzedelmét az Afzfzonyok,
oitaiomra kiáliák egymáft ők-is , de fő-
képpen egy közülök a' Férjíiak közé ál-
la , a' sántzon egy jó élű kafzával , és
olly bátran , olly erővel vitézkedék ott
Hazája oltalmazásában , hog}' egy vágá-
fa után két Töröknek - is Szakad vala
j)jaka előtte a).

•
,

Ugyan ez a' SzulimanTsáfzár meg-
fzállá Szigetet-is Somogy Vármegyében,
ezer öt fzáz hatvan hatodik -efztendöben
roppant erővel amaz örök emlékezetre
jméító Vitéz Úrra Zrínyi Miklósra. Ol-
talmazák azt ellene a' Magyarok harmintz
Iviientz napig nagy emberkedve, végire
a' benn támadott és harapozo tűz miatt
tovább nem tarthatván , egy fzivvel , lé-
lekkel utolfo tsatára , végső bajvivásra

fzá-

Iftvánfi L. fig, p.



magokat: végezvén a la t tomban
arrol-is, hogy elsőbben Feleáégiket hán-
jják kardra, ne talán tsak magokra ma-
radván , elevenen j u t n á n a k Török kézre,
rabságra, Sertöztetésre. Meg-sajdilták ezt
az AfzSzonyok, 's azonnal Sel-kiáltának
nagy bátran, hogy Hazájok mellet együtt
akarnának ök-is a' FérjSiakkal é lni , hal-
ni; Segyvert kérének magoknak, Férjeik-
kel , 's több Vitézekkel egyetemben ki-

:omlanak a' várból a' Törökök nyakára,
és életeket Hazájokért nagy ditséreteSeii
le-is tévék.

Mennyünk Szigetről Váradra, találunk
bátor Szivü erős ASzfzonyokat oit-is; mi-
kor ezer hat Száz hatvanodik erzíendöben
OrSzágunknak azt a' Bástyáját a' Török
xneg-Szállván , és a' Salakon Sok ágyuzá-
sival a'bé-ütésre utat nyitván, oStromnak
ment volna, eleibe ál lának nagy bátran
a' Magyar Afzízonyok , öntözni kezelek
égő Szurokkal, 's tsak hamar Sokakat a*
Jantsárokból egymáshoz - is raggatámik
Szaí)álloknál fogva, olvaSztott ónnal pedig
kontyoktol Sogva Sarkokig Suttattyák va-
la bennék h a r a g j u k a t , a' törésből követ
Szedvén azzal-is hajgálák, 's verik vala
agyon a' Sántzokon máfzkálo, *s fa iakat
hágdoSo Törökséget, Olvaítam más Hi-
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.
StoricuSokbol-is, de nevezetefsebbefl a*
jSfa°y Apám Cserei János után írom e-
zekét, ki maga-is jelen lévén azon az
Oítromon , Szemmel néző Bizonysága volt
a' dolognak.

- .
Térjünk a' Törökökről a* Tatárok-

ra. Midőn ezer hét Száz tizenhetedik
efztendöben az OrSzágra Máramaros táján
ki-ütni Szándékozó Tatároknak a' Föld
líépe eleibe vetette volna magát, látván
egy Magyar AfzSzony, hogy a' rendben
egy nagy izmos Oláh a' Felleg módon
nyomuló Pogányságnak látásától el-ijedvén
refzketne, és kezdené a' tobbitTJs idege-
níteni^ a5' bátorságtol, néki futamodék ,
mint fz ive t len roSzSz embert Artzul véré,
ki-vt ve fegyverét kezéből, 's hellyébe

, ályán a' Fér j f iakkal egyaránt tüzele, vi-
tézkedék az Ellenségre Hazája mellet.
BeSzéllettem ollyan emberrel, ki maga-is
jelen volt akkor ott , és ezen aSzSzonjrnak
emberkedését Szemeivel nézte,

Emlékezzünk-meg itt a' KaSsai $ASz-
Szonyrol-is. Reá ütvén az Ellenség KaS-
sára, 's meg nyomván a' vitézlo Népet,
omlani kezde által a' Törésen be a* Vá-
rosba. Látván az ASzSzoriyok , hogy 'a
FérjSiak erejekben meg lankadtak , 's to-

vább
>'
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vább a' Törést nem tarthattyák, egybe
futának minden felöl fegétségre, 's k i k i
forró vízzel tele edényt hordozván Kezé-
be , tsak hamar egy másra forrázák a'
falakon máfzkálp Ellenséget, 's ki heví-
tek kezekből a' gy özed el m ét. Melynek
ugyan Ünnepes emlékezetét meg ülik
moft-is efztendönként nagy vigafsággal.
(

Ezeket, 's több ditséretes viSelt dol-
gait a' Magyar AfzSzonyoknak el gon-
dolván azt itélhetnök, hogy ök-is Szivek-
re, bátorságokra, erejekre nézve Kardot
.köthetnek, és Jofzágokrol táborozhatnak;
mindazonáltal kölömbözvén a' jó akarat
a* köteleSségtöl, 's nem-is arról lévén itt
a* Kérdés, ki miként forgathattya az El-
lenség nyaka körül a' fegyvert, hanem
arról inkább, ki miként tartozik koteleség-
böl Hadba menni , és meg állaiii uttyát
az Ellenségnek ? azt kell m o n d a n u n k ,
hogy feje lévén a' Férjfi az AfzSzonynak,
nékie kell föképpen-is foglalatoskodnia

finind Felesége, mind Hazája oltalmazá-
sáb&h.

De azon kivül-is erős Nemzetek
fzomfzédságában lakván a' Magyar, férj-
fi kéz, férjfi erő k ívántat ik azok el len,
hogy vérünkre köS/örült^fegyvérek nya~

kunkra



kunkra ne SzállhaSson, hanem félre Üt.
hefsak azt oily elíenvetéSsel, mely nékik
is fá j jon, 's akadályokra légyen minden,
kor, hogy kedvek ne telhefsék romlá-
sunkban.

Ez igy lévén: ha Szintén kedvek, a-
karattyok voína-is AfzSzonyinknak a' Segj-
verkezéskez, kéméllenünk kellene őket,
hogy jó fzaparito anyáskodáfok után
minden időben elegendő fzámu férjfiaink
lennének, és ottan ottan az el-estek, vagy
az el-nyomorodtak helyett uj jal íerdülné-
nek-fel Ellenségink tartoztatására. Erre
nézve is azért nem lehet kívánnunk az
AfzSzonyoktól, hogy fegyverkezéfsel Szol-
gáljanak az Orfzágnak. Nagyobb unal-
mokkal járó terheket vetett reájuk a'Ter-
méfzet, mint a' férjf iakra, ezeknek-is hor-
dozása akadályokra esnék az hadakozás-
ban, ha azt kötelefségiil vetnök nyakokba.

MaraSzfzuk honn tehát az Afzfzony
népeket gyermek Szülésre, Katona ne-
velésre , 's midőn abban foglalatoskod-
n a k , ne' Siakafztafsuk félbe vélek Anyai
fzorgalmaíoskodásokat Nemzetünk appro-
fodására, hátra maradására. Ügy, de
vallv oh e' fzerént nem teSzlzük-é elégte-
Ipnekké őket arra, hogy ki ne mütaf-

hafsák



jí Szíveket $ erejeket? Nem: rftert a"
jóság"3 tselekedelnek uttya Soha Sem volt,
*s e«' után fém léSzen be vágva elöltök t
jnodjok* idejek > 's alkalmatoSságok lé-
vén,, ki• tfiutathattyák mindenkor embef-
jiedéfeket annál nagyobb ditséretekre, a*
öienyivel kif lebb a' kötelefség rajtoki
'$} Midőn képekben Férjeik tartoznak
fel ü lni , és helyettek Hazánk oltalmazá-
sa b á n fáradozni- b)
'"• ,4

Ha h a j a d o n o k j vagy özvegyek a*
|JoSzágban , ügy-is zsoldos álittáfsál ele-
get téSztiek a* Törvénynek, c) de aZ egy
3iáz helyi Özvegy ^ hadi Izolgálatra al-
Salmatös fija nem lévén * ZsoldoSsal Sérti
tartozik, hanem hoiin maradhat ügy hogy1

imádkozzék Segyvérünknek Szerentsés e-
lömeneteléértí d}

Erdélyben háSonlolíéppen síz Égy-r
Jiáz helyi özvegy valameddig özvegyéi,
tiadi Segitaégre nem kénízéritéthetik , sót
kevés joSzágú egyéb rendbeli Nemes Afz»

) Szo-«

a) Trip. P. I. T. 18*
fc) Ibid. T. 19-
O 1545- art. 13. i66ff. ár. 5.. 1681. ár. 46*
rf) 1545- arc. ál.

D



Szonyok-is, kiknek Sél kapunál a") Selyebb
való jofzágok nintsen azon efztendöben.,
melyben Özvegyen maradtak, hadba ló-
vast állatni nem tartoznak, ügy mindaz-
által ha betsületefsen özvegyeinek, b)

K I L E N T Z E D I K K É R D É S ..
Azon okokra nézve mélyekért az Apák ős

jojzágokat fiákkal meg-ofztydk tartoz-
nak-é ezekkel az anyák-is a' fzerént oji»
tozodni9y

uí\ fiú az ö Attyának birtoka, és hatal-
ma alatt vagyon mind addig, míg azzal
ineg ofztozhatik. c~) ki Sem veheti ö ma-
gát ez alól e' nélkül, flf) 's ügy engedett
néki bizonyos történetekben Szabadságot
a' Tőrvény az oSztozodásra. e J Már a9

mi az anyákkal való ofztozáft nézi, való
az, hogy az anyának ollyatén hatalma
az ö gyermekén nintsen. f) 3s azért -ofz-
tozni-is azzal maga tulajdon joSzágábol

nem

• : , ^ -.a) Erdélyben egy kapu tiz, ház, jobbágyból áll,
App. F. 3. T. 2. art. 3.

£) Appr. P. 3. T. 19. art. 5.
c) Trip. P. l. T s t.
d) Ibid. ét. T. j-6.
e) Ibid. Tit. 53.
/) De adapt.'S, lultit.



tartozik : Mert az ofztozás az háta-
alol-való fe l- fzabadi t tásnak Szükséges

je le, a' mi pedig nintsen , annak jele-is
nfint l e h e t n e ? Innét vágjon, hogy emlé-
kezvén Törvényünk arról; mikor 4) éa
jóiképpen kéftízeritheti a' fiú oSztozásra
az ö Attyát; hogy annyával-is aképpen
bánhafsék, fém mi emlékezetet arról nem
téSz.en. De azon kivül-is, az aSzSzonynak
.»# ö jotzága mint egy jegy, és NáTz ru-
Jiája g y a n á n t vagyon, ezekből pedig míg
ÍJÉI, nem tartózik gyermekeivel oíztpzni.
• '

M i n d a z á l t a l ebből nem lehet ügy o-
kpskodni , hogy, az afzfzony mig él,
gyermekeivel jófzágát meg-ofztani nera
íartozik; lehat ha azt pufztitaná, és té-
"fcozolná-is, abban néki akadályt gyerme-
kei nem tehetnének; mert igy ha ofzto-
íásra nem kénfzerithetik-is ötét, más u-
ton vigyázhatnak, 's oílyan kárnak, 's ú
degenitésnek törvénjeSen mindenkor elei-
be állhatnak Tifzt Segétségével, ügy
;liogy ha intéSisel nem gondolna az
illyerJ tékozló afzSzony , kezest-is kérhet-
(nek arra, hogy ennek vigy ázása, 's gond-
vifeléfe alatt meg-tartathafsék nékilí jö-
vendőre az örökség.

D 2 TIZE-
W -- . -n j . uf

A) Trip. P. I. T, 5J.



T I Z E D I K K É R D É S .

Hát mikor valamely jofxágorafzízonynak Pta
olly vetekben találtatik, mely miatt jo~

fzágát el-kell vefztenie, khft-é az annyá
jojzágábol az ö réfsét ki fzakajxtcmi,

» 'j- el- foglalni ?

éje, 's JoSzága vefztésére Sententiáz-
tatván valamely Fiú, nern lehet Attyát ar-
ra kénSzeritení hogy vagy keresményére
vágy öss joSzágára erefzfzeii akár kit-is
atz ö RéSzének kiJzakaSztáfára, 's el Sog-
lalására, ha Szintén Király íze mély e's
Felsége ellen ki kötött gonofzságban ta-
láltatott volna-is, a) annál inkább nem
tartozván az Anya míg él, gyermekeivel
maga JoSzágábol oSztozódni, olly törté-
netben-is , melyben az ö Fiát joSzága
veSztéSén maraSztják, nem lehet OSzto-
záft indittani közöltök, és azáltal az a-
nyai jófzágbol a' gonoSz fiúnak RéSzt S/a-
kaSzlani 's azt el foglalni, tudni való
dolog lévén, hogy Fiicusra Sem Szokott
Szállani az ollyan JoSzág, melyhez a"
magva Szakadt, vágj megnotáztatott*em-
bernek köze volt ugyan , de nem előbb
Szállhatott volna reá, hanem tsak halálával

an-

0) 1715. art. 9.



'* ' ' W
^̂ ^ IB^MÍ̂ 1 ' 1"l*1WfW«IWWf Jí ̂

annak, a' kinek vérségin ötét vagy éle-
tében, vagy meg :Sententiáztatása előtt iU
letté volna, a)

T I Z E N E G Y E D I K KÉRPÉS.

Meg-halván Gyermek nttkül az Affizony? ki-
re Jxáttanak az Ö Javai ?

mely Jókkal az aSzfzonyok Szoktak
bírni, vagy ingok, vagy ingatlanok ; az
ingok vagy NaSzruhájokbol vagy egyéb fel-
kelhető marhájokbol állanak, és ezeket-

*is vagy Férjektől kapták vagy más utón
'••kérették volt; Az ingatlanok vagy össtöl

maradtak reájok, vagy Férjekkel együtt,
vagy ezek nélkül magokra Szerzettek volt,

f !,kire Szálljon hóitok után NáSzruhájok ,
i^ide hátrébb meg> vagyon írva b). A' mit

ezenkívül Férjektől kaptak, Házasságok
, , ideje alatt, ugyan ezekre viSzSza-SzálIa-

nak, de azokat-is, melyek más kézből,
, és más utón efienek az ö birtokokba,
•v Férjeik tartják-meg magoknak; ha pedig
; Férjeik-is már előre e' világból ki^köl-
I töztek volna ; mind ezek , *s mind azok

fzüleikre maradnak,
A*

0) P. I. T. s?. Trüp.
& ) 7 B-éTz, IP Kérdés,- < ' ~
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A* mely ingat lan Jók őstől jöttek

volt birodalmukba, több életben lévő oí'2-
tozó Atyokfiokra, vagy ha il lyenek nem
tanáltatnának, Fiskusra mennek A)', a'
mit Férjeikkel együtt kereítek, ezekre
fzáll &); de más rendbéli keresményekhez,
is ug7an Férjeknek .vagyon közelebb V4-
ló igazságok.

TIZENKETTÖDIK KÉRDÉS.
V

•Gfztozni akarván a" Leány ct' fiúval, ha
azt mondja a fiú, hogy Leányt nem fa
let fa' $ójzágt ö tartozik-é ezt meg-bi-
zonyitani, vagy a' Leánynak kell meg'
mutatnia: hogy néki-is Réfze nagyon

• abban ?

[a Vármegyén lévő Jófzág Selett ofz-
tozásra kénfzeriti a' Leány a' Siat, 's ez
nem akar RéSzt adni néki, ál l í tván elle-
ne, hogy Leányt a' nem illetne, az il-
lyen mentséget forgató Fiú Szokta Ok le-
velekből meg-mutogatni, hogy a* Leány-
ágnak azon JóSzághoz köze nintsen f).

Mindazáltal mivel ollyankor ál Lé-
ariy egyenlővé akarja magát tenni a* íiu-

' _ - val,

a) Trip. P. i. T. 10. ss.
*). Ibid. T. 4«.
*) Ibid. P. l. T. S7* 73f

.-' • . - í ."'' '
f

.-' • .m-í; ."'' '
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ivat, í>zt eröfitvén: hogy a' JóS/lg egy-
aránt illeti őket : ezen egyenlőségnek je-
lenségére, t u d n i i l l i k : hogy abban a' Jó*
Szagban annak elötte-is a' Léány-ág ben-
ne volt a), vagy abból pénzül, avagy
inas egyebütt lévő Jófzággal vette-ki ma-
ga RéSzét, 's több eféíékkel; Szükség
hogy ö-is előre valamit bizonyitson &);
mert tsak az, hogy egy Atyától Szület-
tek, a' JóFzághoz való egyenlőségnek nem
elegendő bizonysága: miyel közönsége-
ién tsak fiat illet a* JóSzág; mikor Lé-

• ányra Szállhat-is, mind inkább a' Fiuág-
, nak ki-fogyásával kezdődik abban a' Leá-
nyok birodalma.

A' Székelyek között pedig, mint-
hogy a* JóSzág terméSzete Szerént Fiát il-
let , ha a' Leány RéSzt kivan abból, ne-
kie kell meg-bizonyitania, hogy ötet-is
illeti: mert nálok Oklevél helyett vagyon
az Örökségnek terméSzete; mely eleitől
fogva abban állott, hogy az örökség tsak
fiat illesSen, és fiuról fiúra Szállyon • ez
ott a1 JóSzágból RéSzt adni nem akaró
fiuiuík fő-mentsége, 's valameddig a' mel-
löl el-nem veti ötét a* Leány meg-mu-

togat-

ct) Trip. P. I. T. 67.
b) Kiton. dub. 19.* f • • . . . . . • •

-
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riogatván a' JóSzághoz való igaz közét ;
.addig nem tartozik a' fiú a' Jófzágnak.
állapottyáról egyébb Levelet élő-adui, és
mutatni.

J& TIZENHARMADIK KÉRDÉS,

iriém'ú Levelek, és Bizonyságok k
nak hát a1 Törvényben a? Leányoknak
valamely fófzágböl való ki^tuctasára ?

az ASzfzonyállatok többire gyen.,
ge elméjüek Szoktak lenni , és gyakorta
a' mit tsinálnak-is által nem láttyák ab-,
,ból következhető károkat, kívánván az-
£rt ebbéli fogyatkozáfokban Segétséggel
|enni nékik a' Törvény, és meg-tsalatta-
táíókat azzaj-is tartoztatni , . ' el-végezte 5
Jiogy mikor ők a' fiáktól JóSzágot keres-,
nek, ne egyébbként, hanem jó l , és he-
lyeflen kéSzült Oklevelekkel leheíSen ás
jő kereSeteknek eleibe-állani, és mé^-mn-
Jtatni, hogy a' JóSzág melyből RéSzt kér-
yick, tgak fiat illet ? és nékik ahoz kö-ü
Zöfc nintsen #)•

%
Innét: jiem elég ellenek ujj Adó-,

tnányról költ Levelet mutálni, hanem,
Szűk-

*- ^— ......: , > . «
a)Trip.P. I. T. 37.
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fzfikség, hogy az első kereSetröl fzolló
^eveiét is elö-adgyák a' f iák, ha mit
akarnak: mert meg-tőrténhetik, hogy az
első keretet Léányágra-is Szólott, és ar»
rá nézve kérettetett-meg azután ujj Adó.
inányban a' JóSzág, hogy a' Leány ki-
rekefztessék, és tsak a' fiú maradgyon-
rneg a b b a n ; e' pedig vérárulás n é l k ü l a«
Atyafiak között meg-nem lehet 0),

•i

ÉSzre kell pedig itt venni a' fiuág
réSzérÖl-is azt, hogy a1 mely Jófzág tsak
fiúra vagyon keresve, lehet ugyan abba
A Leányt ujj Adomány mellett bé-vinni
azután a n n a k , a' ki e l sőbben kerefte;
inert maga lévén a' Izerzö, fzabados ve*
Jé miként rendelje ö-is maga keresmé-
nyét h). De ha nem ö maga kerefte,
hanem Eleiről Szállott reá, és tsak fiu-»
ágra nézénd; va lamint a* Leányt ujj A»
domány mellet nem lehet az ötet-is ille-
tő Jófzágból k i-tudni, és Semmissé tenni,
Ugy tsak fiúra lévén keresve a' JóSzág ,
nem lehet azt a' Királynak ujj Adomány-
rpl költ Levele m.eiletí-is közössé tenni

r ^A a' I/éánnyal. Mert ha nem Szabad a'
Leány kárával a' fiúnak kedvezni, egy

átai-
f _«

a) Trip. P. I, T. 38.
|i) Ibid. P. I. T. 5. -5j.
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átajyában a' fiú igazságában Sem lehet
kárt tenni a'' JLéá.ny haSznával. Nem ér-
tem ide azt a' Történetet, mikor valaki
a' Nemzésnek erejéből ki-fogy van, 's lát-
ván , hogy fi» nélkül maradot t , és tsak
Léányi v a n n a k , ügy kéri-meg ezekre-is
a' Jófzágot. Mert így Leányt nem vi-
fzen abba a' Fiuágnak ki-rekeSztetéséveí,
sőt azt tselekSzi, hogy ne Fiskusra Szál-
ljon , hanem továbbra-is az ö vérénél
maradgyon-meg, nem lévén ofztozó Át-
tyafia-is kire fzállhatna az ő halálával,

De tovább: A' fiák között véghez-
ment OSztozásról írt Levél fém elégséges
a", Leány ágii ark az ollyan Jófzágból való
ki-rekeSztésére. Mert nem tudván ma-
gok dolgokat illendő vigyázáíTal folytat-
ni a'Leányok , meg-lehetett őket tsalni,
és el-hitethették vélek a' fiák, hogy a*
Jófzág tsak őket i l leti, és a'Léányágnak.
nintsen ahoz igazsága. f

De mind ezek felett a' Leány Ne-
gyednek ki-fizetéséről költ Menedéklevél
Sem elégséges a' Leányok kivánság4pak
ineg-torkolására; mert jól lehet a* Ne-
gyedet tsak fiat illető Jófzágból Szokták
adni a); de itt-is meg-tsalhatták a' Fiák

( a' .
í») Trip. P. I. T. 39. 30. 88- 89.•- '
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a* Leányokat azt vetvén-elö, hogy kö-
zök a' Jófzághoz n u i l s e n ; melyre em-
ezek a' jelenvaló kis hafzuotskát l á t v á n ,
könnyen le-tsendefeclhettek, 's Ui-vévén
Negyedeket a' Jófzágot a' fiáknak enged-

hették.
l

Mindazáltal, ha a* Negyed Selett Per
indul a' Fiú és Léángyág közölt, és az
Okleveleknek meg-visgáláfa után úgy
itéltetik-meg törvényeién, hogy a' Leá-
nyoknak a' Negyednél egyébb , 's több
Réfzek a'Jófzágban nintsen , az illyetén
ítéletről költ Levél elégséges arra, hogy
a' Leányok kereíete alól Sel-fzabadulván
a' fiák, RéSzt ne adgyanak a* Jóízágból
azoknak

De mikor Oklevelek a' fiáknál nem
lévén, azokkal a' Leány ág ellen mago-
kat nem óltalmazhattyák, mindazáltal a*
Sem jö-bé, hogy valaha Leány azon Jó-
Szágban benne lett volna, és abból Rélzt
vett volna, az e' fzínü dologban hitet
fzoktak Ítélni az Alperes fiúnak, ki-is
mej-esküvén azon, hogy a* Léányágnak
ferími igazságát a' perben lévő Jóízághoz
őr nem tudgya, ügy oSztán ö meg-mene-

.:,{ kedik , és a' JóSzágot oSzIásra nem ereSz-
ti; hanem ha usy illetné a* Fiuágot, hocytw t> Orf

ennek
• •



erniek magva Szakadásán feni Pzállana
Léáuyágra; Negyeddel ki-fizeti belöl le,
ha mát annakelőtte ki-nem vették volt
azt a' Leányok a).

TIZENNEGYEDIK KÉRDÉS.
,

Ás ollyan $ófzágból, melynek ÁUapottyet
kétséges illeté Leányt vagy nem? -lehet-e
ki-tenni, ki-rekejzteni a Leányokat At~
tyok holta után'? míg el-ném igazodik
törvény efm, és Napfényre nem jő hogy
nékik 'ahoz valósággal k'ösök nintsen ?

M .
eg-halván Fiú nélkül a' Nemes ember,

és kétséges lévén, illet-é az ö Jóí'zága
Leányt vagy nem? ezen kételkedésre
nézve nem lehet az ö Ozveg3rének, és
Leányainak kezeikből ki-venni azt, és
el-Soglalni; hanem Szükséges elsőbben jól
meg-érteni az ollyatén Jófzágnak Álla-*
pötty át, és végére menni: mitsoda Igaz-
ságok légyen abban a' Leányoknak, örö-
kosök-é b e n n e , és illeti-é őket? vagy
nem? ha meg-érthetik, hogy Léányágra
nem Szolgál, tehát minekelötte a' n%g-r
hóit ember Özvegyét, és Léányit af^r
a* Fiskus, akár más, kire Szállott volna

•ff) Xríp. P, í. T. 37.
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V Jfófeág, ki-tenné abból,, tartozik elsa-
ben-is az Özvegyet, jegj'-ruháját annak,
és egyéb igazságát meg-adván, ki-fizeí-
ni; minekutánna tudnii l l ik u j j ra férjhez-
menne : mert mig özvegységben marad ,

lés Ura nevét viSeli, nem lehet ötét jegy-
; ruhájának ki-adásával-is a' Jóízágból ki-
í rekeízteni $); akkor-is pedig, mikor Sérj-
! hez megyén, Lakadalmat kel l nékie tar-

tani, -és ügy adni-ki a' JóSzágból b).
: • • • , •: -.

A' Leányok pedig az Afyai házban
cneg-maradnak férjhez-menetekig c), és
likőr annak rendi fzerént Sérjhez akar-

nak menni , ki-keü őket tifztességeffea
házafítaiu d) , Negyecleket-is meg-aduí,
,jia azt a n n a k e l ö t t e a1 Léányágnak ki-n«m
adták volt e).

TIZEN-

Trip. P. I. Tit. .30. 98,
fc) Ibid. T. 67.
c) Ibid. T. 29. 30. 92*
íO Ibid. T, lói.
e) Ibid, T, 89- P. II. f, 7«,
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T I Z E N Ö T Ö D I K K É R D É S .

Mikor a' Fiú ollyan Jófságot ad, vagy
zálagoíit-el , mely Leányt nem illet ,
fel tafikattyák azt ás ö LUny-Attya-
jiai magoknak ás idegenektől f

v a l a k i ollyan Jófzágát veti .
rtiba, mely tsak fiat i l let, el<adhaltya azt
az ö Leány Attyaíiainak akaratija ellen-
is , nem tartozván meg-kináhatni azzal
őket, hogy tartsák-Sel vérségre, és ide-
gennek ne engedgyék ; mert az ollyan
JóSzágbau a' Léányág idegen gyanánt
tartatik , és nem lehet annak ahoz több
köze, m i n t lehetne v a l a m i fzomSzédnak;
ügy tehát mint fzomfzéd melléje a ihar ,
és minden egyébb SzoíiiPzédük előtt ma-
ga fzárnára a' Leány a' JóSzágot meg-vá-
sárolhattya a).

T I Z E N H A T O D I K K É R D É f S .

Mitsoda büntetéft érdemelnek «^ ollyan Léá-
nyok* kik íiat-Léányt egyaránt illető
jojxágban magokat £iuággií tétetik1®

A mely Leány, vagy AfzSzonyállat*.
az ollyan Altjáról , vagy Attyafiáról reá-

ma-
,.. •

Trip. P. I. Tit. 60.



inaradt JóSzágban , mely Siat Leányt egy.
aránt illet, magát akár ki közbenjár ásá-
val-is Fiuágá téteti, 's azáltal a' több

_ Leányokat, a* Jófzágból ki-akarja tudni ,
,'s rekeSzteni , leg-ottan Vérárulásnak tér.
lién marad, mely alatt hirét, nevét, tiSz-
tességét el-vefzti , és annak felette min-
den Jófzága, és Öröksége az-é az Attya-
íiáé léfzen örökössön a' kit ö a' Jóízág-
ból ki-tagadni, és annak örökségétől nieg-
fofztani ügy ékezett. E' mellett pedig ö ma-
ga-is annak Szolgálattya alá efik egéSzfz
haláláig, nem-is kivánhat attól míg él,
ételnél, italnál, és ruházatnál egyebet tf).
Ilyen büntetéíe vagyon az oll jan f iunak-

is , ki fiat Leányt egyaránt i llető Jófzágot,
az arrólvaló Fölevclet e l-f ikkarztván , ujj
Adományul meg-kér, és a' Léáiiyágát ki-
tudgya belölle /?).

T I Z E N H E T E D I K K É R D É S .

Meg-hdzajbdvdn a" Fiú, leg~ottan réá-erej'zti
a? Törvény ötét , hogy dttyával meg-
ofetozhassék c ). Hát már vagyon-é
a1 Leánynak hafonlo úttya, és J'za/badsá-
'ga arra , hogy ö-is férjhex~menvén ax

a) Trip. P. I. T. 39.
&) Ibid. T. 38-
c) Ibid. P. I. T. 38,

•



Attyát ofet&zodásra k.'tifzerithe/éj öU
lyan Jófság felett tudniillik , mely fiai
Llányt egyaránt ^Uett.

, Fiú , és Atya között való oSztozás-
ról Szollván a' Törvény a), nem téSzen
femmi emlékezetet a' Leányokról, hogy
azok-is Attyokkal a5 fzerént ofzto2odhas-
fának ; nem-is ok nélkül : mert meg-há-
zaSodván a' Síu , leg-ottan ügy , és terli
fzáll reája , melyet hogy ei-vifeíhefíen,
lenni kell valami tehetségének a' mi Ötét
arra Segéthefíe, és Felesége, gyermekei,
's Háza-Népe tartására módot, 's erőt
fzolgáltaííbn • az ö hivatalya , és köteles-
sége lévén ezekre gondot vi fe lni , étellel
őket j 's ruházattal táplálni b).

Ezen ok nem erösködhetik a' Leá-
nyok mellett : mert ők ki-adatváfl kéfzre
mennek , nem arra t u d n i i l l i k hogy Férje-
ket táplályák , 's azokat Szükségekből ki-
emelyék, hanem arra, hogy azok után ők
éfhefTenek, és naponként elő Sordúlható
ízükségekben töiek fegétséget veheffenek.

De e' mellett: a' fiú által femí-t
tik, és gyarapodik a' .Nemzetség; a'

0) Trip. P. I. T. 52. 53.
í?) Teut, L. 5. iá dfrcstd. G. g, §. 3.

v. • "



. ü
pedig aprofittya, és ugyan fogyatlya.

azt; erre nézve-is méltó míg lehet, ezen
fogyatkozáft távoztatni; hogy avagy tsak
a' Szegény Atya mig é l , addig ne láíSa,
*s ne érje-meg a' Jófzágnak Leány kézre
való "keléfe által történő approSodását

, Nemzetségének l mely dolog a' Siával va.
mó ofztozásból nem következik az ö fe-

jére ; mert ámbár a* JóSzág meg-haSad-
jon-is, közöltök, de ugyan tsak azon egy
Jíerm?etség kezénél marad, és idegenre

, jiem megyén által,

Tovább pedig: hogy az OSztozásra
egyenlő úttya légyen a' fiúval a' Leány*
jiak , az Atyai hatalomra nézve Sem le-
hét k ívánni ; mivel az alól a' jó fiú nem
külömben, hanem oSztozás által Szabadul*

' • f e l / ? ) ; a' Leánynak pedig erre-is kön-
nyebb módgya, és úttya vagyon; mert

! ti Attyának hatalma alól Sérjhezmenetelé.
vei könnyen meg^menekedik b). Azért
illő ezen okból-is , hogy ö magát a' fiú*
hoz haSonlóvá ne tegye, a' mint hogy
Deiiuis teheti, 's mig él az Atya, addig

,.'véle,iaz ö Leánya a rjófzágból Semmikép.
pen Aietíi Qrztczhatik,
^ Mind-

E
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Mindazáltal ha az Anyának különös
Jófzága léSzen az />tya kezénél, férjhez-,
menvén az ö Leányok az ilyen Jófzágot
Apjától ki-veheti, és mint maga különös
örökségét fzabadofan bírhattya, de ezt-
is tsak ügy, ha az ö Annya életben nin-
tseny mert azzal annál inkább életében
ofztozásra nem mehet, maga a' fiu-is
ötét arra nem kénfzerithetvén.

TIZENNYOLTZADIK KÉRDÉS,

Midőn valamsly ^ófságról költ adomány ~
Levél ügy fxoll : hogy az ollyan jo-
fzág ne elébb , hanem a fm ág magva-
fzakadásan faállyont Leányra , hói kéz-'

'
t ,

dödik a' Leányok igazsága'? az utolsó
Fiú nélkül meg-holt ember Lsányán-é ,
vagy pedig az első Leánytól fogva
mind rendre illeti Őket ?

óSzágot Szerezvén valaki Szabadíágábaa
áll arról a' Levelet maradékká nézve
ügy íratni, a' mint tetzik a). Rendelhe-
ti azt tsak Siaira , a* Leány ágnak ki-
hagyásával; rendelheti ügy -is , hog)| fiai

(„Léányi egyaránt oSzSzák; ügy .is,
mig fiú ág tart , addig Léányi 's

ma-
iT-ITT - ' i ' r " i i --- - i - i ' i L irtmniT- .... M ' .

a) Trip.. P. L T. 21.
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maracléld a' fiákat Réfzek ki-adáfa végett
.meg-ne Szollithassák.

Ezen utolsó Rendelésről lévén azért
jtt a' Kérdés : mint hogy az ő Leánya,
Vagy ennek maradéki, olly Leány ma-

jradéki néki , m i n t a' tőle fzármozott fi W
ágból ki-hólt utolsó fiúnak Léányi, azt
Jiozza magával ez az egy gyökérből va-
ló fzármozás, hogy a' kereső gyökérnél

l minden Leány maradékja réfzesüllyön a'
[sereiéiben a), kiki a' Nemzésnek rendi,
's Agozati fzerént.

Meljhezképeft: ha a'fzerzö Apának,
egy Fia, 's egy Leánya marad, ha Szin-
tén idö.jártával, a' fiúnak fiú ága megr
Szaporodván fe les Leány maradékokra
ki-terjed-is ágozatoiiként t történvén a* fi-
áknak ki-fogyáfa, vifzfca kell menni a*
Réfzesülésfel a* kereső Apának fiára, és
Leányára. Ezeknek maracléki^, ha Szin-f

^ tén a' Leányé keveSebb fzámú fzemélyek-
. böl á l íanának- i s , elsöben-is két felé ofzt-
: jak az egéfz Jófzágot, egy réfz marad a'
j"L>éáf>ir maradékinak, más réfz megyén a'

fiú „ás eniiejs. akár magától, akár fiaitól,
s s?s

a) Trip. P. I. Tit. 17.
E a• *- *,.
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?s több Síu ág maradékitól Szármozott Lé,
ány maradéki fzáinára, kik ofztán vala-
mint rzármozáSok volt a' fiáktól, az az:
kiki a' maga ágazati jának feje mellé al-
ván, ügy fzakafztják réSzekre a' Jófzá-
gót, 's vefzik kezekhez, többet abból az
utolsó f iúnak Leánya magának nern kí-
vánhatván, 's meg-nem t a r t h a t v á n , m i n t
a' mennyi az ö Apjának j u t o t t vóína an-
nak Apja réfzéből, ha azt Leány tefivé-
reivei meg-olztotta volna.

, \ >

Az illyen Leány kézre jutot t Jófzág
pedig annak utánna a' Leányoktól Szár-
mazó minden fiákat, 's Leányokat egy-
aránt i l let a).

•

TIZENKILENTZEDIK KÉRDÉS.

Mikor valamely Afzfzonynak Ura adósságot
rák-fel, }s azt együtt el-koltik^ nem lé-
vén a férjfinak Jófeága, a' miből a
költsön, vagy hitelbe adó vhagcmák ele-
get veheffen, réá-tehetié 'ks-^&t az Aj~z*
fzony ffifzágára?

Férjfiak hivatalya, hogy Feles^ek-
re gondgyok légyen, azokat ruházzák, és

min-
1T" ' - i •- - . _.- - __ u iMW.A^nriTi..«Jl.»...jiM , *-+,

ö) Trij, P. I. T, 40.
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Szükséges dolgokban Segétséggel
jegyének hozzájok. így azért mikor köl-
tsön kér-is pénzt a" Férjfi, és azt együtt
liölü-el Feleségével, a' mi ennek réfzére
eshetnék a' költésből , nem egyébnek
Jeliét tartani, hanem a' mivel az ö fzűk-

jjpsége pótlódott Férje által, következendő
íjképpen azt adván-meg ö néki a' mivel
'-tartozott, nem ötét az ASzSzonyt, hanem

piagát tette kötelessé az illyen Teriinek
^e-fizetésére.

Mely Szerént ha történik-is ofztán,
Ijlogy a' Férjf inak Jóvai nem volnának,
fa' mikből a' költsön , vagy hitelbe adók
;pnagoknak eleget vehetnének; mindazál-
Ital az Afzfzony ö maga Jóvaira kezeket
l.riem tehetik, és azokat olly Adósság fe-
jébe el-nem Soglalhattyák. Ugyan-is va-

jlamint Jegyruháját Ura vétkéért el-nem
vefztheti az ASzSzony, ügy Jófzágát-is

|;Se gonoSzságáért annak , Se annál i n k á b b
hozzá való kötelességének telyelitésére-
iel-követett dolgáért lenki el-nem foglal-
,hattya. Mint példának okáért: volnál
adós jnékem , nem lévén pénzed , mástól

'kérnél költsön, 's azzal fizetnél-ki; nem
volna helyes annak utánna, hogy ezen
te költsönödért engem háborgaíTon az, a'
kitől te költsönöztél volt.

De



De vagyon itt még valami hátra,
a' mit je lentenem fziikséges az adófodás-
nak el-távoztatására, 's koretkezendökép-
pen mind a' fér j f i , mind az Afzfzoi^
JóSzágának meg-marafztására. Miből eS
hetik hogy Sok jó férjfi maga rendi Sze-
rént tiSzteséges gondot vifel Feleségére J
még Sem találhattya kedvét a n n a k ? ne
paláítolytik a' dolgot, tsak "mondj ük* ki a'
mint vagyon : AdóSodni kell ott a' hói
hoSzSzabb a' ruha az erSzénjnél. Aka-
rom mondani: lég-több kölíéít öltözetek-
re Szoktak tenni az Arzízonyok. Nehéz-
isebben Törvény alá vonni kívánság ikat,

Gondolkodtak vala erről Romában
olly Törvény fzerzésSel, hogy az Aízfzo-
nyok tarkás öltözetet ne ví feínének; A-
ranyok egy lóthnál több ne lehetne, és
ízekéren , kivévén az Iliének t j fzte letét ,
más dologban a' Városhoz tsak ezer lé-
pésnyig közelithetnének. Meg-tartatták ezt
vélek Imíz efztendeig, de tovább nem a-
karák tilalom alatt héver te tn i ki-vágyodo
indulattyokat ^ azon kezdenek meíterked*
ni, hogy íe-ráSzhassák nyakokról tezt a'
Törvényt. Eiient tár tának a' Brufl^k,
'4-e reájok fzoilák a' Házat ezekre / 's
tsak véghez-vjvék, hogy kedvek után Sza-
kadjon kötele a' Törvénynek.

Tér-



Törvény gyanánt volt nálunk-is a*
Magyar Szemérmetességnek régi fzép rend-
tartáSa, mely Sejérnépünket Nemzetünk
jó Szokáíi mellől nem könnyen botsátot.
ta az öltözetbéli uj j itáfokra. De mit kell
é r n ü n k ! majd arra j u t u n k , hogy ha va-
lami meg-nem akaSztya, minden órán eí/e
véfz AfzSzonyink öltözetének. Már a' ki
MagyaroSan jár, módit lan parasztosnak
tartatik, valami Házi, nem tetzik, fsak
az idegen- öltőzetek betsüsök. Volt még
olly üdönk Erdélyben ezer öt Száz ki*
lentzven kilentzedik eSztendöben , de bez-
zeg meg-fizetett vala Szájunk izének a'
külső öltözet: mert már Ezerét Számát Sem
tuclgyuk vala a' SokSéle, rajtunk élödö,
's régi gyüjteményinket ragadozó idegen
Nemzeteknek. Idegen ruhával idegen Szo-
kás, idegen fzokáfí'al idegen vágyódás,
idegen vágyodásfal idegen vétkekre való
botlás, ebből idegen fzolgaság, és iga
fzokott jönni nyakokra' a z o k n a k , kik E-
lejeknek Szokáfit, és Törvényét meg-nem
betsülik, hanem külső Seprölékkel tse-
rélgetik-Sel az házi tifztaságnak épségét.

"', No hát régi Szemérmetes Magyar
vérből Szármozott jó Magyar Afzfzonyok,
kimélgessétek Férjeitekkel együtt a' mitek
vagyon. Ha öltözetekre kel l , vagy a'

Ilid"



magatokéból, vagy a' Férjdtek Javaiból
költenetek, ne hozogassátok-bé olly nagy
árron a' külső Orfzágok terhét Hazánkba
a'ma Sok féle Sziiiü idegen, öltözetekben.
Ha ugyan költenetek , ha ugyan adófocl-
nőtök kell, költsetek, adófodgyatok ma-,
gatoknak inkább a' magatokéért, mint ide.
géneknek, Hazátok fzokáfit vefztegetö,
gyermekeitek Szemeit, indulal i t ki-kapta*
ló ujjittáSokért.

HA.EMABÍK. RKSZ.

SZÉKELT

E L S Ő K É R D É S .
•* •

éf Szfaely Örökségből távánhatnak'é Réfet
»' fiáktól a' Leányok ?

Székelyek, a'' Régiek SzokáSa Sze-
rént Nemzetségre, és Nemzetségeknek
Ágazatira Szokták oSztani örökségeket aj.

Mivei
T —~— ' " . . - l -• _ . i _,L__JUL- .L.!, i - . - _ . - . inTij-..iroiM'

f , P. ill. T. 4.
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Mivel az'ért a* Nemzetségnek, és a*
kétség Ágazat inak nevezetűi tsaK a' Fiú-
ág értetődik a~) , a' Székelj'- Örökségnek ,
mint Segyverrel Szerzett Jófzágnak , tér-
méfzete hozza magával, mind a' Régiek
fzokáSa , mind az egéSzSz Magyar Nem-
zetnek közönséges Anya Törvénye íze-
rént , hogy tsak fiat illeffen, és fiúról Siu»
fa Szállyoii, mint örökség örökösre.

Vólt-is nékik gondjok arra , hogy
ezen Sczitiából magokkal Európába ál-
tál-hozott , és Segy verek élével fok fzáz
eí/téridökig meg-maraSztott régi Szép Tör-
vények valamiképpen meg-ne tsonkuljon,
Se jövendőben ellenkező értelemre ne vo-
n ittassék. Miként értették azért Eleik,
éi továbbra-is miként kellene érteniek
Maradékiknak , tijjabban-is meg-magyará-
zák , Írásba tévék Dobó litván , és Ken*
di Ferentz Vajdaságokban ezer ötSzáz
íitven ötödik eSztendöben Sz. György
Havának huSzan nyoltzadik Napján ma-
gok Söldjökön Udvarhelyt tartott közön-
séges GyüléSekben ezen Szókkal : Vala-
mely embermk fiai-is , Lédnyi-is vannak, ás
Örökség a' fiat illeti : de a' Leányt kiki ás
ifSjéke Törvény s fserént %i-hdzajittsa. Ha

két

a) Trip. P. I. Tit» 7. §. Parer auiui^ §ue
rat. Tit. 37. §. Hinc eft Inftit*
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Sh'fc Férjfi egy ember gyermekei; egyiknek
fia vagy a'*, tájiknak Leánya vagyonba'
Leány olly örökös az Attya örökségében,
mint a' fiú- Valamely embernek két Leánya
vagyon, és fia nintsen, a Leány otty örö,.
fcöj1 az Attya örökségében, mint a fiú; de
ha a? Leányoknak fiok-is léfcen, 's Lsányok-
is i & fiú a' Leányt ki-házajithatja belőtte'

E* Szerént: a' mely Székelynek fia-
is vagyon, Léánya-is vagyon, öröksége
a' Siát i l let i , a' Leánya pedig ki-házafitá-
sánál egyebet abból magának nem kí-
vánhat. Mi g azért valarnel j^ Ágban a'
fiúnak magva nem Szakad, addig Leány
az Örökségből nem oízlozhatik, és a' Sia-
ka.t a z i r á n t nem háborgathattyá ; de mi-
fcor fiú nem marad is, nern más , hanem
a' közelebb való Leány Atyafi teheti ke-
zét az illyen örökségre , még pedig ügy,
hogy ha a' fiú. n é l k ü l ki-hólt Székelynek
két, vagy több Léányi maradnak, At-
tj-ok öröksége egyaránt i l let i ugyan Őket,
de a' kiflebbik válaízthat a' Lakhelyben,
ha pedig a' ki f febbik a' nagyobbnak ha-
íonlót "nem adhat, egyaránt oSzlik közöt-
tök a' Lakhely.is a' több örökséggel egyf»
tetnben a).

MÁSO-

») Conftit. munici^.



M Á S O D I K K É R Ő É S .

- . :égnek LJ
rá fzokták ofxtani Örökségeket, a' Regi-
ek fzokája faerínt: a' Régieknél pedig ini-
fcor Örökség ofzlott tsak a' f érj fiák J z ám-'
láttattak, 's iígy ofztotta-el közöttök a'
Sors a földét a). Mitsoda régi fxokáft
tartanak hét a1 Székelyek , hogy nálok
Leányra-is fsaikat az Örökség"?

.MUg-kell üt tudnunk leg-elsöben: Kikét
él-tett Werbötzi Iftván azokon a' Régie-
ken kiknek fzokáfokhoz hafonl i t ja Tör-
vényes Könyvében a' Székelyeknek Örök-
ségek ofzlásában való Szokáfokat. Ha Eu-
rópában akarnék azok után nyomozódul,
a' Romaiaknál kellene inkább mint má-
foknái motólnom; az ok Törvényeik, rend-
lartáfaik, fzokáfaik lévén hathatofabbak
arra, hogy más Namzetek-is követhes-
sék , és azokhoz Szabhassák életek méd-
ját. De a1 Romáiknál régibb Nemzet lé-
vén a' Magyarral együt a' Székely, to-
vább kell m e n n ü n k az ők ebbéli Szoká-

jfok ki-tanulásában, hogy meg-mutathas-
Suk; hogy mikor közöltök fiú nem lévén,

a'

a~) Conílic. inunicip. Num. 37.



a' Leány Szokott 'megmaradni
Örökségében, abban-is a.* Régieket köve.
t ik, és a' ^at i^etö Örökségnek term'ő-
ízeiét azzal meg-nem rontják. Kik hát
ezek a' Régiek? egy á ta l íyában azok, kik.
írek fzokáfik vagy meg egyezfenek az I.
fieni Hagyományokkal, vagy egyenefen
azokból Szármoztanak. Hlyen lévén az
Izrael Népe, nyomozzuk a' Székelvek
(zokását nálok inkább mint más bálvá*
jnyoz'ó régi Vad Nemzeteknél.

Szép példát találunk erre Moyfea
negyedik könyvének huSzan hetedik Ré-
fzében; a* hó L Saalfaaclnak fiai nem ma-
radván, midőn látták volna az ö Léá-
jiyi hogy tsak a' férj fiák vétettek Szám-
ba, Js azoknak menne örökségül a', Söíd,
elö-jövének, és meg-állának MoySes, és
Eleázár Pap , és a' Nép' Fejedelmi előtt,
a'Szövetség hajléka Aj ta jáná l , és mondá-
n a k ; ős Aítyánk meg-bólt a* pujztában, és
nem vélt a* támadásban, mely Koré alatt HZ
Úr ellen indíttat öt t> banem az.ö bűnében hóit-
meg; nem voltak férjfi magzati, mért vétetik
el a1 Neve az ö Nemzete közül., .mint hogy
fa nem volt? Adjatok örökséget nekünk az
Atyánk Rokoni között. És vivé Moyfes''
ezek ügyét az Úr ítéletére, H monda néki:
igaz dolgot kivannak a3 Saálfaad Léányi,

adj
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adj örökséget nekik az Jityok Rokoni között,
és annak örökségébe fzállyanak, Az Izrael

fiainak pedig ezeket mondjad; Mikor az em-
ber fiú nélkül hakmeg, a' Leányára Jzálljon
öröksége; ha Leánya nem léfzen, tirökefi lé*

• gyének az Attyafiai, hogy ba Át ty a fiai Jeni
íéfznek, adjátok az örökségei: az Atíya Ro-
koninak , ha pedig az Anyának fém léjznek
Rokoni, adasiék az örökség azQknak, kik
néki közel

Hlyen Törvénnyel éltek eleitol fog-
va, 's élnek ma-is a' Székeljek, e* mel-
lett maradnak^meg az Atyai örökségben
a7 Leányok: midőn az ö Attyoknak fiai
nintsenek, az iliyeneket nevezik fiú Léá*
ny oknak.

l •,

H A R M A D I K K É R D É S ,

Mi hát a" fiú Léánys4g »' Székelyek között*

i^JLint Sellyebb-is mondám, a* Székely
örökségnek terméSzete az, hogy tsak fiat
illeíTen, és f iúró l fiúra Szállyon. Ha te,
hát történik, hogy fiú nem maradván a"
le-íi't mód Szerént , Leányra keli Szállania

.-^nnak , az illj^en Leány az örökségnek
ferméSzete Szerént fiú Ággá {éSzen ; nem
Jkülőtnbben mint mikor valamely ASzSzopy-

áilat
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állat az ö At iya, vagy Attynfia Jófeágá*
sában, a' Királytól t s u p á n tsak fiú ággá
telítődik, 's v a l a m i n t ofztán ennék Jó*
fz4ga Leányt nem i l le t a) ügy olljan
Székely fi" Leánynak fiai, 's Léányi ma*
radván, Öröksége tsak a' fiaié léfzen ,
és azokkal az Ö Léányi abból nem ofz-
tozhatnak , minthogy ö-is az Attya örök-
ségében íiu helyett maradott , midőn an-
nak régi terrnéSzete erö lzakot nern Szen-
vedhetvén, a' Leányt fiúvá tet te, és igy
a' mely Székelynek két f ia l évén, egyik-
nek azok közül [fia, a' maiiknak pedig
Leánya marad , á'| Léány-is ollyan örö*
kos ugyan az Attya JóSzágában, mint 4*
fiii, de ha oTztán az illyen Leánynak Si4?
i s j . l é l z e n , a' fiú a' Leányt ki-házafithaU
ja azon Jó Szagból b).

N E G Y E D I K K É R D É S ,

Hát ha az Hlyen Leánynak fa nem Ttem lé
vén Leánya marad, fiú Leány
az-is ?

jMlondhainám aztris, hogy Sui Leány?
nak tsak azt lehetne tartani, kire leg»

köze- '̂ '

a) Trip. P. I, T. ?7.
,&)
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közelebb Attyáról fzá!l az örökség; mert
a' hói fiú nem lévén, Leány marad, úgy-
is fenn-áli még abban az ö Attyának
magva, mely az Atyai Nemzésnek em-
lékezetét fenn.tartva , 's egyfzersmind a'
mellett örökőssé téfzi a' Leányt, 's fin
gyanánt marafztja a' Jófzágban: ezen ok
pedig meg-fzünik ott, a' hói meg-hal-'án
az i l lyen Fiuiéány, az Atyai Nemzésnek
emlékezetét magával el-vifzi, 's az ö Aú
tya magvából magához hafonlo Leányt
nem hagyhat ; nem hagyhatna pedig,
mert az ö Leánya más Magból fzármo,
zott, és nem abbcí, melynek ereje á l tal
belöile fia Leány Jett volt : tehát nála?
nál tovább a' Fiuléánjság maga úttyát
nem folytathatná , annál-is i n k á b b ] hogy
a' terméfzet a' Nemzéft a' fér j fi na k eiu
gedvén tf) az Afzfzony áüaíot tsak helyt
adó eízköznek rendeiíe\ a' Magzatnak fő*,
ganíatásában,

De még-is azt mondom: Ha a' Fiú
leánynak fia nem lévén Leánya marad,
Fiuvá téfzi ezt-is az Örökségnek termé-
fzete: mint hogy nem a' Nemzés, hanem
az Örökségnek tulajdonsága i)t4n fzokott

r i a' Székely fiú Léányság. Ugyan-isi
ha

») Trip. P. I. T. 7. ss.



ha Örölíség nem volna, héába vifelne ott
fiú képet a' Leány, a7 hói magának a'
fiúnak Sem volna mit kerefleij,.; ha pedig
örökség vágjon , '5 fiú nintsen , Leány
bírja azt, ele Fin nevezet a latt azért,
Jiogy az Örökségnek , mely tsak Fiat il-
let, terméfzete eröfzakot, és váhozáft ne
fzcnvedjen. Leány hát a' Székely Leány
4' Netnzésbeli, de fiú az Örökségben.

Ö T Ö D I K K É R D É S .

t mikor Fin, maradván cf tfófedgban , e'
magtalanul meg*hal , V nem levélt 'köze*
lebb való F írj fi , Leány Myafira kell
Jzdllani ás Örökségnek, lehet-é az Hlyen
béánt^is fiú Léánnak mondani?

H: :-
a meg-hal a' Székely gyermek nélkül,

*s Sérjíi teftvérei , vagy rnás közel való
Rokoni nem lévén Leány Attyafiára ma»
rád Öröksége, fiú helyeit léfzen ez-is ab,
bán, 's leg-ottan annak Fiuléányává vá»
l ik, kinek Ága Fiukból ki-fogyván, kp»
zelebbrol benne akadotUrneg,

H A T O D I K K É K D É S ,
• * * • ,

Uárman, vagy t'ábben-ls' lévén, egy tejhb \
Ferjficityafaik; egyiknek ások fázni mo,»

rád,



• . '

rád tsak Leánya, a* máfik hal-meg
talanúl; már ennek Öröksége egyaránt
ojxliké a több életben lévő • fiákkal? és az,
említett fű Leányai ?

•

Örökség ofztasában a' Régiek Szo-
kását tartván , és 'követvén a' Székelyek*
ti) eleitől fogva arra néztek, és vigyáz-*-,
tak, hogy annak leány ágon való for-
gása által a' fiák Nemzetsége el ne apró*
sodgyék , <5s a' miatt az Hadi Szolgálat-
ban a' közönséges Jónak hátra maradása
ne légyen.

Innét: Jóllehet" közönök a' fiú nél-
kül meg-hólt embernek leánya az ö At-
tya örökségében fiú leány nevezet alatt
meg Szokott maradni, de azzal Altjának
Nemzetségében lévő több fiákhoz minde-
nekben haSonlo ö nem léfzen ; igy: 'a hói
Jiárom Székely egy tefivér Attjafi , egyik
jneg-haíván fm nélkül, Leánya marad,
a' máGk magtalan lévén, ügy hal-meg,
ennek Öröksége tsak az életben lévő fiú-
ra f zá l í , és annak teítvérétol fzármozott
JFiuléánynak réfze abban nintsen. Miért
hogy tsak az Attya Örökségére nézvo
-/ , lett

,0) Trip, P, III, T", 4-
F

• . ' :



lett vala Fiuléány, nem pedig annak tíá-t
zán kívül ójdalúl való Attyafiaira nézve-
is ide mutatván az irás a), midőn a'
sálfaad Léányinak dolga ügy igazodék-
el az Úr ítéletéből, hogy Attyok Roko-
ni között meg maradván , annak Öröksé-
gébe fzállyanak, még pedig úgy, hogy
más Nemzetségbe férjhez ne mennyének,
hanem Attyok Nemzetsége között ma-.,
radgyanak, hogy úgy az örökség-is a'-»
01 el-ne idegenedgyék.

Ebből Származott az a' Törvény a*
Székelyeknél, hogy ha a' Fiuléányt más
faluba talályák férjhez-vinni, a.' fa lu,
melyből Ötét el-vitték, meg-nem engedi,
hogy az ö Attyának Öröksége után fza-
kafztott nyíl földeket azon faluból ki-
bírhassa. Ezt mind azáltal a' ló-fő Ne-
mpssekröl, és darabantokról ér tvén, mert
a' több Nemesség közöttök-is a' régi Szo-
kás, és végézéfek fzerént maga nyilát
«gyik faluból maiikba fzabadossan el-
bírhattya.

A* hói pedig három teftvér közöl
egyik magtalanul hal-meg, a 'más kettő-
nek-is fiai nem lévén, tsak Léányi m^

rád-
J ~ .-. . — - - _ - - ' u _ ' _ V 1 | - - . . _ . ' _ . _ . . _ —-jir--imam-—i-. r_. . _.- .̂ imim '

a) Trip. P. Hl. Wumr. 36.



8$

radnak; ezen két teíívértöl fzármozott
Leányok, Attyok magtalanul meg-hólt
teövérének Örökségét egyaránt oSztyák,
és a' t á v u l a b b való Fiuág őket attól eU
nem rekeSztheti. Mert egy Nagy-Atyá-
nak egyenlő Maradéki, és illő, hogy
annak egéfzfz JóSz'ágában ők légyenek
Örökösök.

H E T E D I K K É R D É S .
'(

Honnét vagyon hát , hogy még-is néhult «*"
Székely földön ofztoynak a? Leányok*
is •»' fiákkal?

JL örtént olly dolog a' Székellyek kő-
zött, hogy Leány maradván a' Jófzág-
ban , annak gyermekei , Annyoknak Fiu-
léányságát vagy el-Selejtvén, vagy nem
értvén , vagy a' Leányok férjei hatalma-
fabbak lévén a' fiáknál; Leány Ágra Sza-
kadt Jófzágnak fzine alatt Sel-oSztották
egymás között az örökséget, 's RéSzt vet-
tek abból &' Léárvyok-is , melyre ofztán
íklö inulás-is t következett, 's a'képpen
meg-erösödvén a' Leányok birodalma,
>bböl következett, hogy ök.is oíztozód-

némely Székel/ JóSzágban.

F * De



•De e' mellett nem álithattyák azt,
'a' több Sm Leányoktól fzármozott. Szé-
kely Leányok, hogy igazságok vagyon
a' JóSzághoz , és a' Siak tartoznak abból
nékik réSzt adni: mert egy nehán/ em-
bernek ellenkező tselekedeíe a' közönsé-
ges Társaságnak Rendtartását, 's Tör-
vényét fel-nem forgathattya #), 's azon-
kivül-is a' mi egynek jó akaratból meg-
engedtetik, azt máfok magoknak például
nem vehetik b),

Bírhatnak pedig más űton-is Szé-
kely Jófzágot a 'Leányok: mert ha va.
lamely Székelynek Felesége Jófzágot vá-
sárol, az egyaránt ofzlik a' fiai, 's Leá-
nyai között, ha tsak egyébb Remleléít
nem téSzen rólla.

Az ollyan JóSzágból-is réfzt véfznek,
melyeit Attyokíiura Leányra egyaránt
Szerezvén, annakutánna ezen Léányihoz
való iudüiattyát ellenkező RendeléíTel meg^
nem máfolya. Mert ámbár a' Levélben
fiúra Leányra rrassa.is valaki maga ke-
reSete Jófzágát, d« ezt mig életben iéfzeny

ha
^ ̂ ~~ MUHI •[•'ín ni ín _j mmiLaH impi 11 •

a) Ins püblicum, priuatorum völuntace muta-
ri non potest.

&) Reg. lur. Can. 74.

\
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l?a akav, mindenkor meg- változtathatja,
és ujjabb Rendelete által ki-hagyván a'
Leányt, tsak a' fiáknak hagyhattya, Sza-
badságában áüván kinek kinek a' maga
keresményét oda tenni a* hová tetzik a).

RéSzesülnek tovább a* Leányok a'
Székelyek között az ollyan JóSzágból-ií ,
melyet valaki egyezés * Se jéb e az ö At-
tyoknak, vagy Annyoknak haláláért fi-
zetett : mert ennyiben ügy hóltak-meg
azok nékik-is, mint a' fiáknak.

N Y O L T Z A D I K K É R D É S .

Hát mikor valamely Székely az ö ÓVö&j/-
gét Király kezére erefzti , meg-kérheti-é
ügy > hogy Leány ra-is fzállhoffon?

Székelyek ollyan Törvénnyel, és
Szabadsággal bírják Örökségeket, a' mi-
némüvel bírták a' több Magyaroík a* ma-
gokét mind addig, mig kereSztényekké
lettek, és Királyt válaSztván, 's koronáz-
ván magoknak, a' Nemefitéfi, és JoSzág
oSztogatását arra bízták £)., valamint az-
ért akkor a' Magyarok meg-tselekedték,
/ és

a) Ti-ip. P. L T. 57.
t>) Ibid. T, 3.



és a' Jófzágot melyet fegyverekkel keres-
tek vala, Király Adománnyá mellett kí-
vánták bírni, ügy moft a' Székelyek, tű-
lajdon Örökségeket, magok földökön,
melyet fegyverek után bírnak ök-is Sza-
bad jó akarattyokból Király Adománya
4lá botsáthattyák, 's a'Magyar Atyafiak-
kal (mert egy Nemzetségből való a' Szé-
kely a' Magyarral) egyenlőképpen bír-
Jiattyák a").

:
Arról tehát, hogy a'Székely a* ma-

ga kerefete Jófzágához való Szabadságát
által ne adhassa, 's meg ne kérhesse azt
mintegy uj j Adományul a* Királytól mind
a* két Ágra, nem lehet kételkedni, Sza-
badságában ál lván néki-is Saját keresmé-
nyéről olly Kendéiéit tenni gyermekei
között, sőt idegenekre nézve-ís a' miné-
mü tetzik. Mert JóSzágát Németi Szabad-
sággal bírja b); a' Nemefi Szabadságnak
pedig egy réSze az, hogy a' Nemes em-
ber a' mit keres, oda teheti a* hova.
akar f).

.,

De a' mi őstől maradt Örökségét il-
leti, azt már Király kezére, 's Adomán-

nyá
-»^_—«^^____ ,L1_ .• . . . -̂  A_itf \

a) Approb. P. IH. T. 76. Art. 7.
i>) Ibidem Art. 3.
C)Tíip. P. T. Tit. 5. S7.



fcyá alá nem ereízheti ugy hogy Léányífc
abba Siai ellen bé-vihesse. Ha bé-vinné-
is, ellene mondhatnak a' Siak; Mert ok,
az igaz, és Törvény Szerént való vérek
*s valamint hirek, 's akarattyok ellen él-
nem idegenítethetik az ollyan Őstől ma-
radt Örökség, ugy meg-íem tsonkulhat
a' Leányoknak abb* való bé-vitelek át-
tal. Ugyan-is nem lehet ugy kedvezni
egynek, hogy abból a* másnak igazsága
hátra maradáít Szenvedgyen. A' mit a'
Törvény egynek rendelt, nem teheti azt-
js a' nélkül Senki közöasé máíTa], a' Tör-
vénynek el-mellözésével a).

K I L E N T Z E D I K K É R D É S .

Hát mír a mely Székely Öröksig egyfzer
Király Adománya alá-botsátatik, el-
vefzti-é telyességgel terméfzetét, ugy
hogy többj'zör döbbeni Allapottyárct
vifzjza, ne meheffen ?

.

•

Likőr valamely Székely Örökségbe Ki-
rály köze vitetik-bé, birodalma, és egyikről
maiikra való SzálláSa ugy Szokott annak
utánna folyni, mint a'Magyar földön va-

. : la

a) Reg. Túr. C. í. Id quod nostrum est,
sine ftcto ad alium transferi non potest.

: {-
'

-



iíó Jófzágoknak 4). [De ha történik,
hogy annak Ura magtalanul meg-hal, és
harrnintz két efziendönek forgáSa alatt a'
Fiskus belé nem kap, hanem más akác
;}d-is kezére veSzi, és annyi üdöt béke-
:ségefen el-|olt birodalmában , fel-ízaba.
<júl ezen üdö -muláíTal a* Királyi Adó-

>jBjáiiynak Törvénye alól, és vifzSza-me-
gyen ismét az ö régi teroiéSzetére, az-

birattathatik -b)~

;Ki*jo 4sak ebböl-is, mely Szép Fza-
ibadságra 'tudtak volt verdödni a' Széke-
lyek Jófzágok dolgában-is, ínéltó-is volt:
inert midőn Atti la világot rettentő nagy
Királynak halála után viSzfza nem men-
tek Szcitiába, hanem ott, a' hói moíl-
is laknak, meg-telepedtek, és magokat
foha egy idegen Nemzetnek-is Szolgalat-
ja, 's igája alá nem erefztették, bennek
maradott Senn a' Magyarok igazsága Eu-
rópában Szerzett Tartpmányikhoz az alatt-
js, mig utolízori ki-jövetelekkel végkép-
pen meg-eröfithették birodalmokat azok-
ban , 's kivált a' tejjel mézzel Solyó Pan-
nóniának keJJemeles kövér fűidén.

T Í Z E - ,..

Approb. P. HL T. 76. Art. 7.
Ibktem.
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T I Z E D I K K É R D É S .

Az Hlyen úton elöbbeni Allapottyára.vifza-
tért Székely -^ófedg Fiat Leányt egy
ttátaVlI'. 4//űf"-ű fiVÍI/ínlo a l -f /-í*» -i» « 3utánna

Lintliogy illy történetben régi terme-
fzetére fzokott viSzCza-menni a' Király kö-
ze alól fel-Szabadult JóSzág; annak pedig
régi terméfzete abból állott, hogy fiat il-
JefTen, ha tsak az, a' ki kezére vette
volt, és üdö muláfíal Fiskus ellen ma-
gáévá tette, más Kendéiéit nem téSzen
rólla, fiaié léfzen, és Léányi olly okból,
hogy Apjok keresménye volt, RéSzt ab-
fcól magoknak nem kívánhatnak: mert a'
Székelyek' között a* Szerezmény a' Szer-
zőnek őstől maradt Örökségével, mint va-
lami gyökeres élö-Sával, Ág gyanánt Szo-
kott egybe-nöni, ha külömbözö Rende-
lés által más gyökérbe nem oltódik.

T I Z E N E G Y E D I K KÉRDÉS.

Hátha V Királyi adománynak Törvénye
alatt lévő , és a1 mellett tsak fiú ágat

, illető tfofzágbol fiú nélkül ki-holt Szé-
kelynek L&ánya tartya-meg, azt ÍHy u-

ton

_-• ' *



tön Fifas ellen, fiainak, Leány inak
aránt kerefi-é'í

ikor a' Székely fokion Királyi
niánynak Törvénye alá botsátatott Örök-
séget fiú rrmg Szakadáfán a' magva
kadt embernek Leánya hannintzkét
tenclönek SorgáSa alatt békefségeSen el-
azon üdo folyáfsal nem magát eröfití
a* joSzágban, mint Leányt, hanem anjnak
terméSzetét Szerzi viSzSza , és abba a.'
jielybe álittya azt, melyben volt akkxor,
mikor Király kezére, s' adománya alá
botsáttatott; és igy az üdö mul^íSal
tsajk azt nyerte meg, hogy az örökség-*
nek régi állapottj^ Sel-ujjuljon; El-enyéSz*
vén azért az örökség elöl a* Királyi a-
dománybol Származott minden ^akadáily,
s' kelletvén az örökségnek azt az idlejét
fel-ven ni , melyben volt, mikor Kirrály
kézre ment , mivel akkor , rnint Szétesely
örökség fiútól biratott , az illyen viSöSza
njerö Leány az ö Attyának, vagy Nangy-
Attyának, a* mellyik tudni illik , Kirrályi
közt vitt volt abba , Síuléányává vá.lik,
a,' minémü ugy-is lett volna, ha a' jó-
fzág a' fiuléányágnak törvényével ellenkxezö
íitra nem hanyatlott volaa; melyhez kéípeft
«z ollyan ö általa elöbbeni állapottyMra,
'$ köyetkezendöképpen az ö fel-akatdott

fi .u
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fiú léányságának-is igazságára v i fzfza té-
ritett örökségből Léányit fiai ki-házafit-
hatiyák.

TIZENKETTÖDIK KÉRDÉS.'

fia a? fiuléány tfobbdgyhoz megyén, meg'
maracthat-é a* fiuléánysdg Törvénye
mellett attyínak örökségében?

• , •
J[\. Síuléány Jobbágyhoz kelvén Házaf-
ságra, nem alkalmatos tovább arra, hogy
benne a* Székely örökségnek terméSzete
munkálodhafsék; meg akad azért legot-
tan az ö fiú leánysága és annak törvé-
nye mellett attya örökségében meg nem
maradhat. Mindazáltal hogy abból Sem-
mifsé ne légyen, jó lelki ismereti! hites
emberek meg betsül l ik , 's igazán bets
fzerént való árrát közelebb való férjfi
attyafia le-teSzi néki, 's az-é léSzen az
Örökség. 4)

TIZENHARMADIK KÉRDÉS.

Hát Ha az Hlyen Jobbágyhoz Ttölt fiú Leány-
nak Léanyarfzabad emberhez megyén ,
Vezéhex válthattya-é az attya öröksé-

gét
• '

<i) Approb. P. III. T. 76. Art. la.
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gilt axon-férjjl atyafitól, ki' ezt ábbót

a, melyre nézve a' Jobbágyhoz
költ fin leányt az ö attya örökségéből a*
]%ozele6b való Sérjfi atyafi ki-fizetheti, az
}iogy az olíyan Örökség valamiképpen
Jobbágy örökséggé jie tétetödgyék, 's az-
zal maga terméSzetét é l n e vefzefzfze, a)
olly Szabadsága Jévén Személyére nézve-
is a' Székelynek , hogy ötét Jobbágya
fenki nem teheti , még a' TiSzt-is Hiva-
talya nélkül maradna, a' ki azt meg en-
gedné £).

Mikor pedig a1 Jobbágyhoz költ fiu-
léánynak leánya Szabad emberhez me-
gyén, Sel feabadul annak terhe alól , a'
i ni az ö Anitát 's következendöképpen
ötét magát-is az örökségnek birodalmá-
ra alkalmatlanná tette vala és igy le-té-
vén az örökségnek árrát, kezéhez vált-
hattya azt , 's azon módon birhattya, a'
mint biría volna az ö annya, ha Job-
bágj^hoz nem menvén, a' fiuléányságnak
Szabadságában meg maradhatott volna.

A'
H*»™BS*«M»«WM»B«»^M«««Í ^••wM«MH^n«H^HaM

») Approb. P. III. T. 6,7. Art. 13.
í») Ibidem,
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A* Jobbágyhoz költ ifitiléánynak
fiairól pedig ollyán értelemmel kell len-
ni, hogy ha ezeknek földes Űrök Szabad-
ságot adatul az annyoktól el.velt örök-
ségnek vifzfa ^áliáSa leg-közelebb őket,

'és nem a' Leányokat i l le t i : Mert fel-
fzabadulván a' Jobbágyság alól, alkal-
matok okká lettek a' Székely örökségnek
birodalmára, *s nem lehet attól tartani,
hogy általok a' Székely örökségből Job-
bágy örökség légyen,
••

TIZENNEGYEDIK KÉRDÉS,
, /

Hát niikor a fiobá-gyhoy költ fiú ttány Öz~
vegyen maradva^ májbdfzor J'aabadem-
b'er'ie,s megyén Házajságra, fel tdmad-í
ássál ár ö fiú 1,'ánysdga, és ás örök"
segít férjfi ettyafiátol vjjzj'za válthat'

Jobbágyhoz menvén a' fiú leány, azzal
az ö f iuléánysága telyeFséggel meg nem
hal , és az örökségtől örököfsoh el-uem
marad, hanem fel-akad egy ideig, mig
tudni i l l ik a' Sm léánjságnak Szabadsága
döbbeni uttyába igazodhatik,

Ha 'azért a* Jobbágyhoz, költ (114
leány Özvegyen maradván máfpdik há-

zas-



zaSságra Szabad emberhez megyén, vagy
másképpen-is magának Szabadságot Sze-
rezhet, viSzfza lépik oda, a' hol meg-a.
kadott volt az Ö fitjléányságának Tör-
vénye, és Szabadsága, 's arra nézve a'
mivel Ötét ki Sizették, víSzfza fordítván
33Í,- méltán kezéhez kivánbattya az örök-
gégét,

KÉRDÉS,

a' fiulédnynfl'k törvényes Ház afs ágon
gyermeke fziUetfo, el-mar&dhat-é
aí ö ö

a a' fiuléánynak, minek előtte Sérj-
menne, vagy; azután Özvegységében,

az az ; Törvényes HázaSságon kivül gyer-
- rneke Születik, arra az ö öröksége a' fiú

léányságnak Törvénye mellett nem ma-
radhat: mert ámbár némelyek vélefcedé-
Se Szevént #) a' S£ttyu gyermeknek réSze le.
hetne-is egyebütt az anyai JoSzágban;
dp mivel a' Székelyek között a' fiú leány-
ra Szállott örökséget anyai joSzágnak nem
mondhattyuk, mi»t hogy abban a'Leány
fiú Ijellyet vagyon .f azért nálok tneg-ki-
yántatik, hogy Törvény Szerént való há«

zas.
. . . . . . .

Stick. de Success. abiniffst, Differt I. Cap«
-•; S? 4.̂  ? 4§' pt s»,1 • ~

1



Zafságbol Származzék, a' ki ügy
hogy Annyának fiuléányságán kezéhez
vehefse az örökséget, és abban meg.ma,
radhaSson. Mert valamint a' fiuléány,
fin magára nézve az ö attyának Öröksé-r
gében, ügy gyermekeire nézve atya hel-
yet való az örökségnek által adásában J
Az atyai joSzágban pedig a'fattyu gyér-,
meknek RéSze nem Szokott lenni, a) h$
Szintén fiának mondaná, vagy vallaná-is
a' kitol volt annak SzármazáSa, ügy ért-
vén azt a' több JVIagyarokrol-is , mint #'
Székelyekről,

»
Sőt nem tsak az Atyai, hanem az öl*

]yan Anyai Jófzágbol-is, meJyet vaSa-
naély ASzSzony állatnak elei fiúra léánj'-
ra egyaránt heréitek volt, réfzt á' fat-
tyu gyermeknek nem Ítélhetni a* Magyar
Nemzetnek mindenkor fenn álló törvény-

•es Szokása Szerént, melyei a5 Vétkes,
és tiltott, közösülést eleitől fogva kár-
h-oztatta, b) és utálatos gonoTzságnak íai>
tóttá, 's azért-is Sohult másnak a' jofzág-
ban való Réfzesülésre utat nem nyitott,
hanem tsak az igaz Házaiságból Szármo-
zandoknak. c)
. , , , .

, a) 5. ff; de in jus vocat. L. a, &'" 4." .und.s
cognat.

&) Ulad. Decr. "J. art. 47.
c) Trip. Part. I. Tic. 17. P. 2. Tit. 6a,

•



tartották a' Székelyek.is, kik
rnind régi Monyokban, Nagy Szcitiában
mind pedig onnét való ki-kö!tözéfekben
»s azulán-is a* Magyar Birodalomnak At-
tila halálával következett bomláfa után
való meg-teíepedéfekben, nem tsak a'
fajtalan életet, de még az idegen. Nem-
zetekkel való Házasságot-is mindenkor
távoztatták e' mái napig, hogy az által

' régi jó Véreket, meg-ae vefztegetnék,
hanem meg-maradván Elejéknek tifztasá-
gában, mind a' fegyverre, mind azzal
nyert, és Szerzett Örökségeknek meg-tai>
tására, 's oltalmazására alkalmatoflabbak
lehetnének. Nálok a' Sattyu vete t t íze-
mélyeknek, valameddíg törvényes Házas-
ságra nem verdödnek, fejeket Sem Szabad
ügy viSelniek, mint más A f z f z o n y o k n a k ,
kik magokat jámborul kontjoltattyak.be.

Ugyan tsak ha mi JóSzága t a n á l t a t -
nék az őstől marad Özvegységen kivül
a' meg-efett Fiuléánynak , réfzes abban
az ö olly módon kapot t gyermeke-is,
tsak hogy Király A d o m á n n y á ne légyea
az : mert az illyen Jófzágba mellőző úton
Senki bé-nem Sérhet, hanem egyedül, és
egyeneíTen azokat i l le t i , kik Törvényes
Születés által lettek Örököli a n n a k , a'
kié yólí Király Adómánnyából a' JóSzág,

TI.ZEN*



T I Z E N H A T O D I K KÉRDÉS.

táborozó ideje vagyon a' Sxike
nek , miként megyén végbe a'

a' J?M Leány Réfzéröl ?

Fiu-Léány mig hajadonkodik, hada-
kozás idein tartozik 'Zsoldofla által tábo-
rozni; minekutánna férjhez megyén, mind
hadi, mind honn való Szolgálatnak ter-
hét az ö Férjének kell hordozni.

T I Z E N H E T E D I K K É R D É S .
.

Mit neveznek c? Székely éknél kegy elem~R(fznek?

j£MLikor meg-hal valamely Székely, 's
Özvegye marad , és a'vagy gyermekei-
vel nem l akhat ik , vagy nem lévén gyer-
mekei, a*"Vérek ötét efztendö múlva ki-
akarják t e n n i , tartására a* JóSzágból bi-
zonyos Réfzt fzakafztanak-ki, melyből
élheíTen, és táplálhaíTa magát mig Ura
nevét betsülettel viSeléndi.

~
x

Ha valaki el-öregedik ügy, hogy a*
köz feolgálatra a l k a l m a t l a n n á léfzen, és
á i t a l - a d j a Jófzágát fiainak, vagy ha fiai
íiem volnának, Attyafiainak a' végre,
Jiogy az ö Személyében erötelensége mi-

G att
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att meg-tsökken t 'Szolgálatot viSelyék, il
történetben emezek az által-vett Örökség-
ből valami réfzt Szoktak rendelni tartá-
sára, melyről oSztán Salu közé kivánta-
tó Szolgálatot nem téSzen , hanem réája-
is a* mi eshetnék, azok hordozzák. .Meg-
történik ez, az ollyan fiuléányokból vált
ASzfzonyokkal-is kik el-öregedvé» Házok-
nak , 's JóSzágoknak tovább gondját nem
viSelhetik, hanem Sióknak erefziik , meg-
tartván magoknak bizonyos Réízt egye-
dül a* végre , hogy élheíSenek t>elölle.

Mikor a' Salu Nyilat ad valakinek,
hogy arról Szolgáljon , 's ki-Sögy van ere-
jéből többé nem fzolgálhat, ki-vétetödik
ugyan a' Nyíl az ö kezéből, de meg-
maraSzt a' Salu nála bizonyos ~ RéS/t táp.
látására, attól tőle, mig él, Semmi Szol-
gálatot nem kívánván. Az iliyenéket ne-
vezik Kegyelem RéSznek.

H E G Y E -
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N E G Y E D I K RE Sí

'jf LÉAWT NEGYEDRŐL.

E L S Ő K É R D É S ,

Mi a Leány' Negyed f hon-nfo vette erede-
tét? kik? minémli 'Sófz&gból, és mi má-
don jzökták fizetni ?

TTJLléány Negyednek mondgyuk azt a*
Jófzágot, melyet adnak a' Leányoknak,
vagy AízSzonyállatoknak az ők Attyokv
nak Örökségéből az Atyai Nemzésnek
bizonyságára nem őrökké, vagy örökö-
sül, hanem tsak váltságosképpen a).

Nyomát talál juk ennek MáFpdik An-
drás clitsöséges emlékezetű Királyunk tör-
vényes Rendelésében b), a' hol az ira-
tik, hogy ha a* Nemes ember fiú nélkül
hal-meg, Leánya maradván JóSzágának
Negved Réfze az-é légj'en.

Szok-

a) Trip. P..I. T, 88.
b) Andr. II. C. 4.

G 9



Szokták pedig, és tartoznak fizetni
azok, kikre áStal-mégyen a' Jófzágnak
Öröksége, akár Fiskus légjen az, akác
a* tneg-hólt Nemes embernek véle egy
Nemzetségből va!ó férjfi Aítyafia a). De
tsak ollyan Jófzágból, mely Fiat illet , '
és annak Magva fzakadásán-is Léányág-
ra nem Száll , hanem leg-otun Fisluisra
mégyen-által b).

( Mikor azért Leány Negyedet kell
fizetni , abban illyen módot, és rendet
fzoktak tartani : hogy minden a'fé!e a-
tyai Örökséget, annak minden iiafzon-
vévö jövedelmével, és m i n d e n liozzá-tar-
tozókkal egyetemben négy egyenlő Réfz-
re Szakafztanak , 's a' Negyedik Réfz akár
egy, akár t izen, vagy többen-is légyé-
nek a' Leányok , azoknak marad , ''s az-
ért-is mondatik Leány Negyednek.

De az il iyenképpen ki-fzakafztbtt
TléSzt a' Léán}7ok örökösön magoknak
meg-nem tarthalják másként, hanem ha
azoknak, kiket az Örökség illet, hírével,
és akarat jából* jóízágtalan emberekhez
kelnének Házasságra; külömben le-tévén

annak

«) Trip. P. l. Tit. 29,
fc) Ibid.
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annak Bets Szerént való árrát a' Fiák,
vagy ha azoknak-is Magva Szakadott a'
Nemzetségben , a* Fiskus őket abból férj-
jiez menetelek után akár mikor ki-tehe-
tik, és a' Szerént ismét a' több fiárom
Réfzhez foglalhatlyák.

Arra keli pedig az illyen Leány Ne-
gyedet ki.adó Véreknek vigyázniuk, hogy
egy Leánynak annyit ne adjanak, a'
mennyivel mind egjaitt a* Léányágnak
tartoznának : Mert a* mint felyebb-is je-
lentem, ha tizen, vágj" többen léSznek-
is a' Leányok, egy Negyednél többet nem
vehetnek, melyet ha egy lefzfz-is a' Le-
ány, tsak ugyan a' Vérek, és Örökösök
a' le-írt mód Szerént tartoznak aunak-is
Jii-adni a~).

M Á S O D I K K É R D É S *•

"'£ Sxékély ifófzágböl kiv unhatnak- é Negye-
det a1 Leányok?

Székely JóSzág, és Örökség Fiú nem
maradván benne, Leányra Száll; de á*
Léányág ki-fogyásával Sem Fiskusra, ha-

nem

a) Trip. P. I. T. 89-



)

•jós \_
;nem A'Szooifzédra megyén által tf)» i
vei azért a' Leány Negyedet oly JóSzág-
ból Szokták fizetni, mely a* Fhimag Sza-
kadásán-is nem Leányt, hanem Fiskuft
illet, a> Székelj Örökségből, ngymijit

tf *J * Vtf

Szakadhatoból ííegy^det a7

i,éán/ok nem kereshetnek,
. .

H A R M A D I K K É R D É S .

mely yófzágból egyfzer Lé'ány Negye*
det fivittek a' Fiák, kerestetik-e tobfeör
abból iiéjyeket & Leányok?

Jöká-vévén egyfzer a' Leányok az A»
tyai Örökségből a' Negyedet, azt töb-
fzör f e . m a g o k , Se Maraciékjok nem ke,
reshettk, és azért a' Fiuágat nem hábor.
gathatják; mely ellen ha tselekednének,
Weg.bizonyofüdván, hogy a'Negyed egy-
Szer ki-adattatot t, azonnal »az ollyan Ne*
gyedet-keresö Leányok , vagy azoknak
Maradéki patvaron maradnak, az az: a*
ííegyed mellől is örökösön el-esnek, 's
még a' Selett Dijjokon változnak b).

'
Mindazáltal ha egy Leánynak Tör-

vénykezés, és aj$ Okleveleknek elö-mu-
tatáSa,

• ' ^ _ ^ _
a) Approb. P. I. T, 6, Art. 9*
t>) Tri|.,.F, JI. T, 7p.

•' - '"-
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tatáfa, 's meg-hányára vetéfe nélkül a'
Negyedet ki-adgyák-is, azzal a' többit
nem lehet el-fzoritajii áltól, hogy Tor-
vény úttyán végire ne meheflenek, illet-
é Léányágat vagy nem az ollyan Atyai
Jófzág, melyből Negyedet találtak volt
fizetni a' más Leánynak.

N E G Y E D I K K É R D É S .

Miként kell érteni azt, hogy zgyfíernél
többfzör nem tartóznak Lédny Negye-
elet fizetni a' fák ? .

JL\.i-vévén egySzer a' Leányig a' Negye-
det , azt többfzör nem tsak a' ki-fizetett
Leánynak Maradéki, hanem más-is akár
melyik fiútól, és akár mi üdöben fzár-
mázandó Leány nem keresheti. Példá-

nak okáért: egy Fiú, egy Leány ketten
teítvérek. A ' F i ú az Atyai JóSzágból ki-
fizeti Negyeddel a' Leányt. Már ezen
Negyedet fizető Fiúnak légyen ismét fia
Leánya: Az ö fián többé Negyedet nem
kereshet az ö Leánya: mert a' Törvény
a' Jófzágnak tsak Negyed Réfzét vetette
vala ezen Terh alá? az három RéSzt ép-
pen hagyván a' fiú fzámára a), 's mikor

azon

ö) Ti-Jp. P. I. T. 89-
/ - '



azon negyed RéfzböUis ö maga a' Le-
ányt ki-fiz e t t e» a' f"a kezére minden terh
nélkül bötsátotta az á l ta l , nem máradván
Semmi, a ' m i t azon kereshetne valaha a*
Leány- Ugyan-is ha e' külömbe/i vol-
na fokkal terhefebb lenne az i l lyen Le-
ányt nem illető Jófzágnak á l l a p o t j a , és
alább való volna a n n á l , mely Léányt-is
i l le t , . ' s mikor negyeclikfzer kelíene a'
Jíegyedet ki-adni, e' fz ér én t a' Negyed fi-
zetésben az egéfzfz Jófzág a' Leányoknak'
menne,

. . > '

Ö T Ö D I K K É R D É S .

Miként maradhat-meg örökösön a' Negyed-
be Jzakafztott jój'záji a' Leányoknál?

Jtiimlékezéai Sellyebb-is arról , hogy a*
Negyedet nem örökösön, hanem tsak
váltságosképpen fzokták adni a' Leány ok-

• nak, 's arra nézve a' fiák azt le-tévén
betsét, akár mikor-is a' Leányoknak férj-
hez menetelek után kezekhez válthatják.
Mindazáltal ha ügy történik , 'hogy vala-
mely Negyedes Leány jófzáglalan em^
bérhez kél, és ezt a' Negyedet fizető fél-
nek hírével, 's akaratjából tselekfzi; meg.
marad a' Nékie adatott Negyedben örö-

' kos-
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koson , és abból többé a' Siak ötét ki-
rtern fizethetik a).

•
Történhetik az-is, hogy a9 kik Be-

gyed fizetéííel tar toznának, ennek fejébe
a'Léányágnak bizonyos Jószágot Szakafz-
tanak , és azt örökösön oda engedik. Az
iltyen úton Leány kézre jutott Jófzágol-
is tsak éppen azoknak, kiket rendfzerént
i l le tne , kárára ne légyen az ollyatén Sza-
kafx tás , meg-tartják a' Leányok örökö-
sön, és' a* fiáknak vifzfza-botsátani nem
tartoznak b). Az illjen Negyedben oda
maradt Jófzág pedig annakutánna fiat
Leányt egyaránt illet e), de ha, a 'kinek
fizették volt , magva Szakad , vifzSza-mé-
gyen azokra, a* kik adták.

H|A T O D I K K É R D É S .

Miném'A utat, és rendet lKS.ll tartani a' £/-
Negyednek törvényes keresésében?

A »A\ Leány Negyedet mind Magyar-Őr-
Szagban </) , mind pedig Erdélyben e) rö-

vid

a) Trip. P. I. T. »9.
6) Trip. P. T. T. 17.
c) tbid.
d\ Trip. P. II. T. 19.
«) Approb. P. IV. T. T. Art. n.

• •
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Vitt Perfolyá-3 m e l l e t t fzokíák kereánL
Magyar OrSzágban ugyan egyéneién Táb-
Ián rf) perelnek éré!te; de Erdélyben
Szabadságában áll a' Felperesnek Táblán
keresse-é, vág}' Vármegye fzékin bj. Ha
Táblán Akarja a'hoz való igazságát ke-
refni á 'Part iumban, az az: Magj'ar Or-
fzágnak Erdélyhez fzakadt Réfzeiben,
tsgymint közép Szolnok, Krafzna, és Za-
ránd Vármegyékben, 's Kővár Vidélsin
tizenötöd Napra; egyébb Vármegyés He-
lyektöl nyoltzad napra Király neve alatt
íiolt hivő Parantsolattal idézze Törvény-
be a' ki-adni nem 'akaró Felet c). Ha
pedig Vármegye Székin folytat ja, ugy-is
a* Partiumban tizenötöd n a p p a l , egyebütt
pedig nyoltzad nappal a'Szék napja előtt
vite/Te véghez a' Törvénybe való Hivált,
de ne Királj^ parantsolatt jával ^ hanem
Szolgabiró által, annak eleibe-adandó Szó

írásbeli móddal.

ÉSzre kell, pedig itt venni azt-is ,
hogy ezen dolog végett indult PerSolyás-
ban élhetnek a' Pere Se k Erdélyben min-
den Törvénybéli Segedelmekkel, Kérdöre-

is

«) I54S- art. 36.
frj Appr. P. t, T. i. Art. l a.
C) Ibid, Art. 13.



is el-vihetik az ítéletet, ha a' Szükség ügy
hozza a}. Ellenben Magyar OB'zágbao
a' Leány' Negyedért inditott 'Perben let t
Ítéletnek végbe .vitelét , t i lalommal b}t

vagy eröSzakos viSzSza-igazittáffal f) akar
ílályozni nem lehet.

H E T E D I K K É R D É S .

Lehet-é a fiáknak idó múlás mellett cl-vetwi
a' Leány ágat a Negyed Kérésétől?

A ' •X3t Leány' Kegyed herefetét ügy lehet
képzelni, mint valami Ofztozás dolgát.
Mivel azért egyik Atyafi a' máfikot él-
nem rekefztljeli a' JöSzágíól azon Okkal,
hogy fokáig halgatván olztozatlanűi m!a-
raclott , és a' maga Réfzét Ui-nem vet-
te d) , ügy a' Leány -is akár meddig vá-
rakozzék, *s halogassa Negyedének ke-
refetét, a'hoz való igazságát Semmi üdör
muláí fa l el-nem vefzti; hanem tartozik azt
néki a' fm ki-adni , valamikor fogja ki.
vánni.

N Y O L -

«^ Approb. P. IV. T. l. Art. 85.
í>.) Kitton. Qu. 2. C. 5.
c) 1647. Art. 126.
íO Trip. P. I. T. 37.
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' N Y O L T Z A D I K K É R D É S.
' .

jtfivel teli a1 Negyedet ki- fizetni ?
. . . - . -

Negyedet fizetnek a' fiák , nem
kénfzerithetik a' Leányokat arra, hogy
ne pénzzel, hanem egyéb felkelhető Jók-
hal engedjék magokat ki-fizettetní. A'
mennyire azért fog betsüi tetni a' Negyed-
be ízakafztott Jófzág, azt nékik kéfz pén-
zül kell le-tenni a), avagy ha tálam an-
nyira való pénzek nem lenne a' fiáknak,
ne hogy ök-is a' Negyed fizetéfe rniatt
Jófzágokat el-adni kénfzeritteíTenek, ad-
hatnak lovakat-is pénz fejébe, és azokat
a' Léányok-is tartoznak el-venni by-, de
másféle marhához, vagy ingó Jóhoz nyúl-
ni, akarattyok ellen nem tartoznak.

K I L E N T Z E D I K K É R D É S .

Mikor, és minemli vétkekben vefztik el az Jlfz-
fzonyok ás ö Leány Negyedeket '?

.Ül-vefztik az Afzfzonyok az ö Leány'
Negyedeket j. Mikor azért őket annak
rendi fzerént meg-kinálják, Ők pedig hoz-

zá
- ' .,.:, - i - i - . - - - ,

a) Trip. P. I. T. 39. 89.
6) Ibid. T. lói.

•
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2á nem nyúlván Törvénykezésre Szorítják
a 'Siakat, 's azután a' mely okokra néz-
ve azt tselekedték, a' Törvény Színin hely-
teleneknek tanáí ta tnak a). 2. Ha ollyan
vétkekbe elegyednek , melyért őket Fe-
jek váltságán maraSztják &}. 3. Férje-
ket, vagy Gyermekeket meg-ö!vén, xa*-
vagy egyébb Hiíetíenségböl á l ló gonofz-
ságot mive lvén, ezen Történetekben-is
Fejekkel, és több ingó, 's i n g a t l a n lo-
vakkal együtt Megyedektöl-is örökösön
el-maradnak c).

T I Z E D I K K É R D É S .
'

Lehet'é valakinek Nemességét 'azzal meg-bi*
zonyitani,. hogy Elei Leány' Negye-
det fiiettek volt í'

JkS(aL3nthogy Leány' Negyedet Király Ado-
mánnyá m e l l e t t Szerzeit örökös Jófzágból fi-
zetnek d~); az illyen Jófzá^ által pedig meg,-
Szokott NemeSedni a' Szerző e} a1 ki meg-
m u t a t h a t t j a , hogy Elei az előtt Száz eSz-

tendö-
_„^_

a) Trip. P. II. T. 24.
,. &) Ibid. T. 43.

C) Trip. P. L T, 43.
d} Ibid. T. 18. 17. 88.
e') Ibid. T. 4.
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lendövel Negyedet adtának a' Leányok-
nalí, annyi* téfzen, m i n t h a azt mutatná
meg, hogy az°k valósággal Nemes f mbe-
rek voltak, 's Nemes ember ö maga-ia
utánnok a).

T O D I K

MIKÉNT PARANTSOLHATNAK JÓSZÁ-
GOKBÓL A LEÁNYOK, ÉS MíNT
BIRHATTYÁK AZT MÍG. HájADO-
NOK?

E L S Ő K É -R D É S,

Mikor fzabadúlnak-fel arra a1 Leányok, hogy
$ójzágok igazgatásához hozxá fzollhaf-

fának , és mehetnek-é azokiránt valakivel
alkalomra, vagy más egyéb egyezésre?

uTjűkalmatofokká válnak a' Leányok ti*
zeinhat efztendös Korokban arra , hogy
őket illető Jófzágoknak dolgaihoz hozzá-
Szollhaffanak b). Mivel pedig elméjek-

nek

a") Trip. P. l. Tit. 6.
fe) Ibidera T. i%»



nek gyengesége miatt könnyen meg-tsí?-
lattathatnak a), azért valainig .hajadon-
kodnak, ámbár életeknek azon tökélletes
idejére jutottak-is , azokról örökös, vágj
tsak ideig-tartó valláít-is Tutorok hire
nélkül nem tehetnek b).

• •'
Ugyan tsak őket Sem lehet ug% meg-

fzoritani , hogy teljességgel a' magok
JóSzágokkal Szabadok ne légyenek c);
annakokáéri bizonyos, és nyilván valói,
méltó tekéntetekre nézve , és ha valami
el-keriilhetetlen fzükségtöl kénfzerittetnek,
Jófzágok iránt Törvényes vásárba, és ál-
Kalornba ereSzkedhetnek d}.

•••?•í . M*
vagyon nevezetefen két Sö-ok, mel-

lyekre a' Törvény ezen engedelmét mű-
tattá hozzájok, tudni i l l i k : mikor Sze-
génységre ju tnak, vagy a* kiknek bataí-
anok , 's gondvifeléfek alatt vannak, azok
ö réájok i l lendő gondot nem vifelnek, te-
hát hogy e' miatt ne fzegényeskedgye-
nek, 's fzerentséjekben akadályt, és tSQii-
kuláft ne ízenvedgyenek, abbéli fogyát-

kozá-

a) Trip. P. I. T. ii2,
fe) Ibid. T. 91-
c) Ibid. T. 60.
4) Ibid. T. ín.



hozáSoknak helybe-viteiére Jófzágokboz-
is hozzá-nyulhatnak , és azt annak ren-
di Szerént Áruba botsátván el-acliiattyák,
vagy másképpen-is abból Szükségeket ki-
pótolhatják a).

Hafonloképpen látván , hogy férjhez.
meneteleknek idejek teldegelik; 's egyéb-
ként ki-keléSekre h a m a r , vagy fólia fzert
nem tehetnek , -hanem ha Jószágokat ve-
tik-közbe, 's az á l ta l kéízitenek utat ar-
ra, és alkalmatosságot magoknak, ezea
okra nézve-is Szabadságok vagyon, hogy
JóSzágokat előadhassák, el-köthessék b),
\

M Á S O D I K K É R D É S.
''

Hát ha kedvek ellen eröfzakkal véfzik őket ar-
ra , hogy yófzágokat el-adgydk , el-
kössék , vagy akármiképpen magoktól
el-idegenitsek, mint vehetik eleit annak?

eröSzak által véghez-ment dolgok-
* nak nintsen Állandósága a' Törvény ben c) ,
's nem tsak a' gyenge, és Séíelmes Szivü
Léánj^zók, de a' vaftagabb, 's keményebb

bátor-
.*' i "* i i i ..... •• ....... .1 ' •" " •""•-• .'-'i- i n

U ű) Kitton. Q. 51.
&) Ttip. PVI. T. ni. Kitton. Q. 51.
f ) L. I* if. Quod metus caufa.

•
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bátorságu ferjfiak-is_, a' mire őket az él-
nem távoztatható eröfzak , Y abból fzár-
mozó , és az álhatatosságot-is meg-tánto-
ritható félelem vinné, az ollyatén kénfze-
rhés a ló l i ki-menekedvén vifzfza-mond^
hattyák, és meg-hívhat ják . Az hajadón,
*s kivált máfok gondvife léfe a lat t lévő
Léányok-is azért, ha valami Vallástéteí-
re eröfzak fzerént való kénfzeritésböl haj-
tatnak, főképpen azok á l ta l , k iknek gond-
vifeléfek alatt vannak, mihelyt férjhez-
mennek, snindgj'ártan meg-hivatják azt,
és fél-forgathatják a~).

H A R M A D I K K É R D É S .

Hát tsak férjhez-meiutekk után hívhatják-é
meg Pallástétehket a Leányok?

melly Végezésekre, Kötésekre, Vá-
sárokra, Alka lmokra, 's Jófzágoknak e-
gyéb akár minénlü el-idegenitésére erö-
fzak által való kénfzeritésböl hajtatnak
az hajadon Leányok, azokat többire férj-
hez meneteleknek első efztendeje alatt
fzóklák meg h í v n i ; oka lévén ennek az,
hogy tellyes bátorságokat lég jobban
férjhez menetelekkel érik el, 's akkor

H fza-

a) Trip. Jé. 1. T. ín.



fzabadulnak Sel gondviselöjöknek~is ha-
talma , és birtoka alóli.

Másként: ha nem a' Gondviselők
vagy-'8 Tutorok erőltették , és vették ö-
fcet azokra; Sérjhez menetelek utánra ne
halogaSsák a* meg hívást, hanem addig-
js vigyázzanak, és láSsanak hozza ahoz,
ne hogy ofztán el-késvén véle , a' Tör-
vénytől nyújtott engedelemnek hafznát
'ne veheSsék. o) Mondám, hogy el ne
Jkéfsenek véle. Mert könnyen meg tör-
ténhetik , hogy vagy ők Sokáig hajadon-
kodnak, 's üdö múlás ütheti Nyakon a'
dolgot, vagy Sérjhez meneteleknek-is el-
ső efztendeje ollyan lehet, mely akadá-
jlyoztathattya a' meg-hivásnak modgyát,
's alkaimatofságát.

N E G Y E D I K K É R D É S . . .

Hol, é's miképpen 'kdl véghez vinniek a Le-
ányoknak az ollyatén meg Hiváfokat 1

a', Leányok valami ártalmas,
és Károkra Szolgáló Végezéseket akarják
meg-hivni, máíblni; valamelyik Orfzag
Bírája, vagy Itélö-Mefter, vagy Kápta-
lan eleibe kell Személyek Szerént menni-'

ek^
a) Reg. lur. Vigilandbus Jura.
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ék, és olit élő Nyelvekkel roonclgyanak
sllené azoknak ; mely tselekecletekrol kí
vánságokra , ö Felsége a' Király,

káptalan hiteles Pettsétye alatt kőit Bi-
zonyság Levelet adnak ugyan ott nékik,
hogy azt annak idejében elő vévén meg
mutogathaSsák ; hogy az ollyan Végezé-
feket idején korán nieg hívták , 's azok1*
nak ellene mondották, #)'

Ö T Ö D I K K É R D É S .
k-é magokra jofeágokát ax fi&ja*

dón Leányok?

Leányok egéfzfz Sérjhez menetelekig
Tutorság alatt fzoktak maradni. b~) Mi-
vei azért a' Tutorok hivatalya, nem tsak
a' Személlyeket , c) oltalmazni azoknak,
kiket hatalma alá hagyott a' Törvény,
hanem jófzágokra-is /) gondot vifelni,
fzámokra birattatik ugyan ezeknek gond.
vifeléSek alatt a' Jofzág, és annak Jőve,
delme*is öyék , e') de magokra különöS"

H 9 sön

a) Trip. P, l T.
b) Ibid, T. ín,
e) Ibid. Tit, 113,
cf) Tbid. Tit. 123,
f) Ibid. Tit,



sön Tutorok akaráttya ellen a' jofzág-
nak birodalmában, 's a' körül kivántató
dolgoknak Solytatásában elöl nem paran-
tsalhatnak a).
l.,

Mivel pedig tanál tatnak ollyan Léá-
nyok-is , kik életeknek nem tsak tökélíe.
les eSztendeire ju to t t ak , hanem azon üdöt
meg-is haladták, 's korofodni kezdettek,
az illyenek, ha azok, kiket az ö réájok-
való gondvifelés i l letne, meg.engedik ,
vagy el-halgattják, magokra-is el-marad-
hatnak , Jófzágokat igazgathattyák^ 's an-
nak dolgát mint Gazd'afzfzonyok Solytat-
hattyák , • máfokkal jó okkal móddal al-
kalmakat, *s Egyezéfeket-is tehetnek, pe-
relhetnek-is ^); de ofztáu magok nevek-
ben tartoznak meg-is felelni a' Törvény-
ben. Ezen Birálkodáíbkat mindazáltal
Mgy kell ér teni , ha azt nskik meg-enge-
dik ; mert akarattyokat eíFélékben nem
követhetik, 's a' Tutorság alól tsak kén-
nyékre , 's tetzéSek Szerént hajadon álla-
pottyokat fel nem Szabadithattyák,

1 .
HATO

a) Trip.-P. I. Tit. 113.
• , b) ibid. Tit. ín.

'
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H A T O D I K K É R D É S ,

•

• ,
Kik fsoktak hát Tutorak lenni a* Lédny ok-

nak ?
\'

irtem ezen Kérdésben azokat a' Léá-
jnyokat kiknek fzüléi meg-haláloztak. Mért
míg azok élnek, övék a' gondvifelés á")
Mikor azért Attya, 's annya n é l k ü l ma-
rad árván a' Leány, teftvér Bátj^a,, vagy
öttse íéfzen az ö Tutora b) ha Sérjfi teft-
vére nem lenne, az ö Attya Nemzetsé-
géből való férjfi Atyafi veSzi ötét gond-
vifeléfe alá c), ha Hlyen vére Sem tanál-
koznék, Anyai Ágon való Attyafiának
b i r i k , 's a' vifeli gondját d~). Ha fe
Attya, Se Annya után Tutornak való A-

, tyafi nem volna, Attya-is néki Teflamen-
tomban Tutort nem hagyna (mert hagy-
hat ha akar) a' Királynak, mint Árvák
pártfogójának hivatalya, hogy -Tutort
rendelyen, ollyant tudni i l l ik, a' ki azon
Heységben Jófzágos ember, és a' kihez
femmi gyanú nem férhet, hogy az árva
Jófzágát vagy magának hórgáfzni, vagy

niás-

a) Ti-ip. P. I. T. 113.
í) ) Ibidem.
C) Ibid. T, 116.
d) tbidem.
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•
másr^a Szálitani , 's el-pazérlani kíván-

H E T E D I K K É R D É S .

Leányokat jóságaikból , történt karó -^
fitájokért,, 's hatalmaskodáfokzrt lehet-é
Tóruenybe hivni't

mely Leányok Tutorság, alatt van-
Jiak, azokat Jófzágikból máíokon el-kö-
vetett Kártételek, vagy egyéb hatalmas-
Jtodáfokért egyeneSen Szembe Sogni nem
lehet; hanem ha történnének-is a'Sélék ,
inkább Tutoroknák lehet tu la jdoní tani &) j
erre nézve az illyen gondvifelöi Hatalom
alatt lévő Leányokat magokat töstént olly
Szinü dolgokban Törvénybe nem Soghat-
j á k , 's nem hívhattják, a' ki hívná, Dij-
jokon maradna érette ff); így azért nem-
is ők, hanem Tutorik tartoznak ollyankor
meg-felelni.

Ha mindazáltal valamely Leányzó
tsak magára maradna a' JóSzágban Tutor
nélkül, "s ügy bírná azt, illy történet-
ben JóSzágából máfokon eSett meg-bán-

toclá-
^_

fl) Tnp. P. I. T. 115,
í>) Ibidéin T. 132.
Cj) Ibid. P. II. T. 23. -
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odáSokért nékie kellene meg-felelni, ma-

ga lévén oka, hogy hajadon volt, *a
snég-is Tutor nélkül kívánta folytatni éle-
;ét, 's bírni JóSzágát.

LEÁNYOKNAK FÉRJHEZ-MENE-
TEKRŐL.

E L S Ő K É R D É S .

'Miként fzabadtilnak-fel a* Leányok az A-
tyai, vagy Tutori Hatalom alól?

Leányok mind addig, mig Sérjhez
kelnek, magok fzabadságokban nintsenek,
hanem más o l ta lma, és hatalma alatt
kell nékiek maradniok. Mert külömben
ha réájok jó gondviSeléff, és vigyázás nem
léSzen elméjeknek gyenge, és hajlandó
volta miatt könnyen el-hitethetik, és meg-
tsalhattyák őket a~). Ez igy lévén az
Atjai, vagy Tutori Birtok, és hatalom

alól

a) Trip. P. I. T. na.,



•

alól akkor Szabadulnak-fel, mikor ki-há«
, és haza adják őket a).

M Á S O D I K K É R D É S .
.

fíány efztendös korokban lehet jövendőbeli
Házasságra el-mdtkáfitani a' Leányokat?

Linthpgy a' Mátkaság állal köíeleSek-
ké téSzik magokat egymáshoz a' Házas-
ságra tzélozó Személyek #}, arra nézve
fzükségefen meg-kivántat ik, hogy azok-
nak iclejek ollyan legyen, melyben, éfzre
vehessék, 's meg-ismérhessék mit tsinál-
nak; és mivel hét efztendös Korokig el-
méjeknek még a' gyermeki értetlenség-
jnek homályában heverő állapottya, 's
gyengesége miat t a' jó , és roSz között
válafztáít r i t k á n , és nehezen tehetnek;
azért mig a' Leányok hét eSztendösök
nem léSznek, vagy iclejekbéli Sogyatko-
záfokat t i fztulni kezdett értelmeknek fe-
rénységével helyre nem-vifzik, 's ki-nem
potollyák addig őket állandóképpen el-
málkáfitani nem lehet.

De azon üdö után ha kik előre akar-
nak utat kéfziteni magoknak az házas-

sag.

a) Trip. P. l. T. 51.
Ó ) Lit. ff. de fponfil.
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ságra, 's hafznokat láttj^ák benne, hogy
a' gyümöltsbe érletlen-is belé-barapjanák;
a' hét efztendö alól fel-fzabadúlt Leány-
zqtskákat jövendőbél i Házasságra el-mát-
káfithattyák ; de akkor-is ereje a' Mátka-
ságnak ügy l é fzen, ha idejekhezképeft
elegendő okosság, és értelem találtatik
; zokban a).

H A R M A D I K K É R D É S .
'-

Bát fírjhez , hány efztendos korokban kel-
hetnék ?

Leányokban meg-ért üdönek tarlya-
a'Törvény a'tizenkét eSztendöt b), mely-
ben már az Házasság terhe alá ki-is fzo-
költ erejek mohozodni; meg-haladván
azért ezen üdöt, ha Szerentséjek találko-
zik, 's egyébb akadály úttyokat el-nem
'áílya, annak rendi Szerént Sérjhez me-
i étnek.

N E G Y E D I K K É R D É S .
;

•Szüléi, vagy Attyafiai hire, 's akarattya
nélkül el-meheté férjhez a1 Leány ?

,
a87 v°lt mindenkor a' Magyaroknál

a' Leányokban a' Szemérmetesség, felyül-
s

a) Legum L. 5. Tr. ló. pag. l, C. i. N. lg.
1)") Trip. P. I. T, III.

.
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ís haladták ok abban m i n d e n külső Nem-
zetek Léányinak di'tséretét. Nevezete-
Sen a' m* a' férjhez-menetelnek dolgát
illette, baj volt ezt tsak elö-is hozni né-
kik: mert mikor a'Sélét hallottak, leg-
ottan el-pirultak, és mint valami tiSzta-
ság Szeretetének tüzetal meg-gyulladván,
fzeinérmek tiSzteletét roSa fzinben jelen-
gették Ortzájokon a): rnéltán-is , mert á.'
Leánynak neve uj jal mutató jele a' Sze-
mérmetességnek; a' fzemérmetesség pe-
dig nem tsak ékessége, hanem koltsos
yára-is Szokott lenni a' tifzlaságnak : In-
nét mikor kérték-is Őket, a* válaSztételt
Jziiléjekre bízták, és fzemtelennek tarta-
tott , ha valaki azokat meg-elözte volna
válaSzadáfTal.

így volt e 'régen, de ma-is ditsére-
tet érdemel nálunk az ö Szemérmetessé-
gek: mert jó l lehet a' Sok külső Nemze-
tekkel való tzimbora -igen nagy kárunk-
ra, 's romláSunkra meg-veSztegette Nem-
zetünk tifztaságát, mindazáltal Léányink
még-fem bátródtak annyira teíti kívánsá-
gokkal, mint láttyuk más Nemzeteknél,
hogy a' Leányok nem várják üzettetéfe-
ket, hanem ők magok kínálva kinályák

mago-

-a) Pudoris in genis fedés. Plm. L. s. c, 37*
'



•*•'magokat; az Házasság dolgairól minden
fzemérem nélkül befzéllenek, Verővel-is
nyakokra kötelöznek a' Legényeknek.

Nagy lévén hát nálunk mind íze-
mérmetessége a* teíti dolgok hal lásában ,
mind pedig a' férjhez menetelben-is Szü-
léjek tetzésétöl Süggeni k iváno tifztessé-
ge Léányinknak, mit felellyek e' kér-
désre? mert ha azt m o n d o m , hogy a'
Leány fzüléi vagy Atyafiai akaraítya el-
len férjhez mehet, a z - A t y á k a t , és Anyá-
kat tátnafztom magamra, miért hogy a'
Leányoknak lábot adtam az eddig való
fzép engedelmességnek Törvénye ellen aj;
ha pedig azt mondom , hogy as Leány
tartozik férjhez-menetelében az ö Szüléi-
nek akarattyán "meg-álíani és azt követ-
ni, igy-is tálam feleletemmel kedvet nem
talá lok, 's a' Leányokat indiítom méltó
p a n a f z r a ; miért hogy a* mit ők eddig
Jzemérmetességböl tselekedtek, kételensé-
gül akarom el-hitetni Szüléikkel Szabad-
ságok ellen b).

Ugyan tsak a' Törvény mellett meg.
maradván, azt mondom: Tartoznak Iften

paran-
. ,. • — .

a) Tvip. P. I. T. 30.
ló) S. Thoni. 2. 2. Q. 104.
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paranísolattyából a' gyermekek az ö Szü.
léiket tiSztelni a), és a'zokhoz méltó én-,
gedelniességet muta tn i £) , Házasságra
akarván menn i , tartoznak azt-is Szüléik-
nek meg-jelenteni, és azoktól abban ta-
páfsot kérni c). De mivel találkoznak
némelykor a 'fzülékben-is gyermekek haSz-
nával nem éppen meg-égyezö indulatok,
ezen házasság áliapot'tyánal^ válafztásá-
ban az ö Tanátsokat 's akaraítyokat kÖ-
vetni nem mindenkor tartoznak.

•
így : ha a' Leánynak Sérjhez-mene-.

télre vagyon kedve, 's az ö Szüléi ügy
akarnak, hogy íbha Sérjhez ne mennyen;
nem tartozik üdvessége kotzkáztatásával
engedelmeskedni: mert az Apóitól mon-
dáfa fzerént: jobb Sérjhez-menni, mint;
égni cl}.

• \

Ha a' kihez ö akar menni, Szüléi nem
akarják, tegye egymáshoz a 'maga aka-
rattyának, és a' Szüléi ellen-tartásának
okait , 's lelki isméretétöl-is tanátsot kér-
vén, ha ügy érzi, és tapaSztalya , hogy-

helye-

$) Exod. 20. is.
|?) Genes, 27. v. 5. 8.
c) Zoes. Lit. 4. T. i. N. 69,
íO I. Chorimh. 7. v. 9.

i - *>~
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helyeSebben okoskodott ö, rníntfem Szü-
léi, azok akarattya ellen-is férjhez-me-
het, *s nem vetkezik véle a).

•• \ > . v ' , •
Ha ollyannak akarják adni, kit ö

nem Szeret, sőt ugyan irtózik tőle, itt-is
Szüléinek kedveket tölteni nem tartozik b).

Egy Szóval: a' mi 'a' Sérjhez-mene-
telt nézi, stz arra ögyekezö akaratnak
Szabadságát a' Szülék az ö Leányokban
meg-nem kötözhetik ügy , hogy a' hói véw
tek, és botránkozás n é l k ü l véghez-me-
het az Házasság , ott azoknak akadálya
lehefSen c). Erre nézve kárhoztattya az
Anya Szent Egyház-is valaki azt mond-
gya, hogy a'Szülék akarattya ellen vég-
hez-ment Házasság meg-nem állhat, és
hogy azt a' Szülék helyben-hagyhattyák,
Vagy erötelenné, és Semmivé tehetik d).

Mind ezeket pedig nem azért hozam
elő, hogy a' Leányoknak Ortzájok .bő-
rét az eddigvaló Szeméremnek jó Szine el-
len meg-vaftagitsam, 's utat mutaíSak,

mint

») La Croix. L. 6. P. 3, N. 570.
&) Ibid. ibid.
G) Laym. 1. 5. T. ló. P. I. c. l. N. 13. 14,
d) Conc. Ti'id. Seír.k27, c. l. de reform, matr.
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mint leheffen Szüléik el-mellözésével-is
Legények "tán eredni, és azokkal gon-
dolatlamil házasságra, vagy annak re-
ménségére egybe-Szövetkezni , sőt inkáb
azt akarom, 's jovallom-is; e' dologban,
mely nem Zsák, hogy ismét meg-fordit-
hassák, Szüléiktől igen halgaíSanak; a'
Házasságról Jifztán, és j á m b o r u l gondol-
kodgyanak, hogy annakutánna férjeikkel-
is jól é lheffenek, a' KoiUyot-is betsületes-
fen viSelhessék; és magok jó példáján
niagzattyokat-is oliy engedeltnességre
Szoktathassák, melyből ne meg-Szornori»
tását, hanem teljes Örömét és vigaízta-
lását várhassák Anyai Sziveknek,

•
E' végre a' Szülék jól vigyázzanak

továbbra-is Léányikra, 's kivált Szemér-
mekre Szorgalmatos gondjok légyen. Nem
volt eddig-is ártalmára Nemzetünknek,
hogy Léányink jámborul, és a' tiSzta élet-
nek alkalmatosságiban neveltettek; igy"
ment által egyik Nemzetségtől a' máSikra
régi Eleink tifztaságának Szeretete, és
követéSe. És bizonnyal addig-is v ó l t u s k
boldogok, fzerentséíek, mjg abban meg-r
maradhattunk, addig voltunk Szabadok,
's magunk Urai, mig a' bu já lkodo élet.
nek Szolgalatját Nemzetünk közé a'ma
n«m a' mű terméSzetü/ikhöz illp Sok kül»

50
l
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.
isö Szokáfoknak, 's módiknak ujjságival
együtt bé-nem erefztetlük. De a,' miben
ez által romlottunk-is, vagyon még ideje
az Orvosságnak; nintsen Gonofzság al-
kalmatosság nélkül, nem lehet jámbor
AfeSzonyok, 's Leányok között fajtalan
Férjfi.

Ö T Ö D I K K É R D É S .

Meg-halván a1 Férjfinak az ö Mátkája mi-
nekelötte egy belelhetnének, vifzfza-vehe-
ti-é azután annak fz'áléitöl, vagy At-
tyafiaitol; a' mit ö vagy Gyttril vál-
táskor , vagy a1 Menyegzö tijztességé~
re adóit volt a' Leánynak ?

l-mátkáGtván magának jövendőbeli Há-
zasságra valamely fzemélyt a* Férjfi, ha
az a la t t , mig a' Lahadalom , vagy-is a'
Menyegzö meg-léízen ö közöltök, halá-
la történik annak; mindazon Jók, és Mar-
hák, melyeket ö vagy gyűrű váltáskor,
vagy a' Menyegzö tifztességére adott azon
ö Mátkájának, oda-maradnak, és a* meg.
hóit mátkás Leány, vagy Afzízonyfzür
léi, avagy azok nem lévén , annak xAt-
tyafiai magoknak tárnák, de ha egybe-
keléfek után gyermek, és Rendelés nél-

taíál meg-halni az ASzSzojiy, ügy

' - ':
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mind azok az Ö Uránál maradnak a) „
mint erről ide aláb &) bövebben-is fogok
emlékezni.

H A T O D I K K É R D É S .

»' we% G^iirUfc éj Kefxkenöt 'a' Leány
JxOkQtl adni az ö Mátkájának, ha e meg-
talál halni egybe-keléfek előtt, vijzfza-
marad-é az a' Leánynak'?

volt a' Magyaroknál, hogy mi-
kor a' Férjfi el-jegyzi magának a' Leányt
házasságra, ez a k k o r Gyuriit, és kefzke-'
nőt ad annak. Gyuriit ugyan a' meg-
nem fzakadható fzeretetnek bizonyságául;
KeSzkenöt pedig azért, hogy. azzal mint
egy Szemérme-takarójával házasságra ál-
tál-adandó teltének nieg-taríott épségét,
's egylzersmind jövendőbeli Férjéhez va-
ló nagy bizodalmát-is je lentené, hogy va-
lamint ö azon ,négy-fzegletü Ruhájának
példájára kéfz Férjét e' v i lágnak akár
melyik réfzére követni , ügy emez-is ötét
el-ne hagyná, hanem azon Ruhának mint
egy árnyéka a la t t tar tván, vifelné gond-
ját, 's oltalmazná.

Mond-

a) Trip.. P. T. Tit. IQO.
fc) 7, Réfzben. lo-dik Kérdésre való feleletber,
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Mondhatnám azért, hogy meg-haü
fán a 'Fér j f i , minekelötte az igért házas-
ság végbé-tnfehetne , a* neki jegybe-adá-

*iött Gyűrűt i és kefzkenöt tartoznának
ízűiéi Vágy Airyafiai viSzCza-adni az ö el-

•inaradt Mátkájának; miért hogy a' mi
Végre azt adták volt, bé-nem telyeSedhe*
tett, 's árra nézve ok fém lehetne tovább
'tel-tartására ay.

í>é még-is azt mondom: Meg-hafc
Van a4 Leánynak Mátkája Haza-adáfa elött,-
bdá-márad ai ö Gyűrűje, és Kefzkenöjej
's nem kérheti-viSzSza annak Szüléitől, vagy
Attyáfiaitól; valamint hogy a'FérjSi Sem
Vehetné-viSzfzá , á' ihít hék'i el-jegyzéSe-
kor adott; ha ö-is(igy találná meg-halni*
és Mátkájának tett igéretét bé-nem teiyéi
fithetné Házasságok meg-SorrásávaK x

ÉSzre kell pedig itt venni, hogy még*'
fotván a* Mátkás fzéníélyek között a/ Ha*
Easság , a' Jegy egyik a* maiiktól ViSzSza*

annak, a'ki-adta &)•.

HÉTÉ-

a) Zdcs. 1. 4. T. ao. ÍN. s*
iŐ L, &» Göd* de SjQiif,

, :
 ; ' • • . ' ' l v :-í - - '

'::'••' ' • ; •
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H E T E D I K K É R D É S .

Minétnü okokra nézve válhatík-el o' Leány
az ö ̂ Mátkájától? és á1 ki minden igas
ok nélkül f el-mond az ó Mátkáján, mi-
tsoda büntetéfe vagyon az Egyházi
Törvény fzerént ?

[eg-lévén egyfzer a' Leány és Férjfi,
vagy ASzSzony között a' M átkaság, töb-
bé a' mellől egyiknek Sem fzabad ok nél-
Jtül el-állani, és a' fel-vállalt kötelességet
félben-hagyni. De ha méltó ok adja-elö
magát , igen.is Szabadságot engedett a*
Törvény a' meg-tsalattatott , vagy bántó-
dott Félnek az el-válásra tf).

A' mi azért a* Leánynak Mátkája.
tói való el-válását nézi: Oka vagyon né-
ki arra , mikor emez az ö hire nélkül
hazol el-távozik , és Sokáig mulat külső
főidőn , nem lévén tudnii l l ik valami bi-
zonyos üdöhöz kötve egybe-keléSek. De
itt-is az el-váláflal nem mindgyárt lehet
Serénykedni, h(anetn ha Mátkája benn va-
gyon az Hazában, két efztendeig, ha pe«
dig idegen OrSzágon vándorol; három

<l) Zöcs. Com. in Inft. Gam. 1. 4. T. de Syonf.
«t inatr.

.
«t inatr. N. 25.



^Szteridéig várakozzék utánhá, ha az alatt
á hozzájá ViSzfza nem \ö, meg-Szönik az
íi'hóz való kötelessége -, és máshoz me-
het » M ügy tetzik a),.

Ha a' Férja maga Rendét, és állá;
jiöttyát él-titkölván ^ Nemesnek mbndgyaj
és tettéti magát i holott paraSzt, és Nem-
telen volna j itt-is a' Leány meg-tsaláts
látván j el-válhatik tőié b}.

Ha a* Leány á* Férjfibari valami ve-
fzédelmés Nyavalyát, úgymint Frantzót,
Kórságot -, 's egyéb effélékét, meíyek| a*
házasságot igén terhessé Szokták tenni,
*rzébe-véfzén -, ézéh Okra hézve-is eí-vál-
luttik attól; Mért nem lehet ő Selölle éí-
hiiihi azt, hogy é' Színű nehézségek kő-
zött-is az ol l jannal váló házasságot akai>
tá volna c\

í

T$em külömbbén mikor á' Férjfí á5

'Mátkáság Után lopásba •, vágj más ízé-
géres gonoSzságbá élégyiti magát. Vágy

dob-

Ö) Zbcs Coim ín Í; Can; t 4i Tv de .S
Ét mátrinií Ni ^8;

Í) SauCheti L ii áí»pi f?s
O Id ibidemt

I i
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tlobzodásra, és réfzegeskedésre veteme-
dik, vagy Szer Selett való keménységet
kezd mutatni Mátkájához , vagy annak
kárára , 's veSzedelmére tzélozván ellen-
ségévé vál ik; e' Szinü történetekben-is
xnéítán el-állhat a* Leány az ö Mátkájá-
tól, "s a'hoz való kötelességében meg-
maradni nem tartozik A)

. • •
Ezen el-váláfi mindazáltal ügy kell

érteni, hogy a' ne a la i tomban, tsak ma-
ga tetzéséböl, és az Egyházi Birák hí-
re nélkül légyen , hanem azok elejébe
kell terjeSzteni a' dolgot, ha Tzintén vilá-
gos, és minden homály ; nélkül való lé-
fzen-is az, 's ügy veíTe-ki a* Leány ^az-
ok előtt nyakából az ollyan hibák, és
fogyatkozáíbk között heverő Mátkájához
vaSó kötelességét , az ellenkező tseleke-
detekből következlietö botránkoztatáfok-
nak ei-távoztatására.

( , ' , ' ,
De ha a' Leánynak Semmi olía az

el-váiásía nem lévén, ugy áll-el MátkáT

ja rr.eüol , a* Jegyet, melyet ö adott vóít
annak, akár mi drága légyen-is örökős-
sön oda--vofzti , azi pedig , melyet emez
adott volt néki, v^ziza-kell adnia.

E»

, ») Sauchei. 1. i. dií£. 57.
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E' mellett ha mi kötéSt tett volt >
annak-is telyefitésére reá - kénfzerittetik.
De akar tett légyen a' félét, akár ne , a'
Jegynek el-veSztésén , és vifzfza-adásán.
kívül Dijját-is tartozik az ö Mátkájának
le-tenni, hogy azt oly kiíTebbséggel illet-
ni nem- általlotta.

. Erdélyben a' Fejérvári Papok Székin
a* Jegynek le-írt cl-veSztéSe , és viSzSza-
adáfa mellé hatvan nehéz girán az az:
kélfzáz negyven forinton maraSztyák ;
mely Summát ugyan ott réá-mondanak
arra-is , ki a* Mátkás Személyek közüíl
izgágát Szerezvén az Házasságnak meg-
förrásában akadályt tsinál, 's azok nél.
kül való el-válásra utat, és alkalmatos-
iágot Szolgáltat.

N Y O L T Z A D I K K É R D É S .

maradván ax Ajzfzony , vifzfza*
mégyen-é ismét ás ö Jeniéinek , vagy
Tutorinak hatalma alá? 'j azoknak hí-
re, 'j akarattya nélkül el-mehet-é an-
nakutánna férjhez ?

i-m én ék ed vén egj'fzer az Atyai , vagy
Qorulvi felöl hatalom alól a' Leány férj.
hez-menetele által, nieg-Szünik leg-ottan

az
' • ' - .
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az ollyatéii hatalomnak minden ereje, és
az oSztán fel-nem ujjulhat ö raj ta , ha
özvegyen marad-is;l mert az Özvegyet
nern terhelni, hanem inkább könnyebbi.
leni kell; ujjabb terh alá esnék pedig, ha
a' mi alól fel-Szabadult egyfzer, ismét az
,plá vettetnék, De azonkívülr-i^ a' köte-
lesség, mikor maga uttyán elfolyván vé-
^et ér, és el-mulik, többé nem Szokott
fel-támadni /z); azért az Atyai, vagy
GondviSelöi hatalom alatt \é\ö, köteles-
ségnek-is vége Szakadván., a* mellé Sen-
kit továbbá nem SzprUhatunk; melyhez;
képeit azt mondhatom 32 Apoítqllal: Az
ASzSzonyállat köteles ^ Törvényhez, a?
mennyi ideig a' Sérje él; hogyha
}ial a' Férje, meg-Szabadúlt,
férjhez a' kihe^ akar, tsak hogy
fcan ^).

H E T E-

fl) L. Qui rés. §. arcán, ff. de folut, ét libunt..
fe) l. Cor. 7. 59.

.
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' NASZ-ÜUHARÓL, 7AGT-IS A' PÁRA-
FERNOMROL.

E L S Ő K É R D É S .

Mi a' Náfi-Ruha, ?

zokás volt a' Magyaroknál eleitől fog-
va, hogy mikor a' Leányt Sérjhez-adták ,
a' L a k a d a l m i alkalmatossággal az Atya-
fiak , 's más jó-akaratu emberek-is a'
MenyaSzfzonynak ajándékot mutattak-bé;
innét vette eredetét a' ParaSernom.

ParaSemomnak azért , vagy-is Me-
nyegzöi ajándéknak az ollyan ingó Jó-
kat mondják, melyeket az ASzSzony álla-
goknak az ö Lakadalmok , vagy Mátka-
ságok, 's el-jegyeztetéSek idején , vagy
Mátkáik, vagy fziUéik , vagy Áttyokfiok,
vagy más akárki fzokott adni, és aján-
idékozni a).

Náfz-

Trip. P. I. T. 93. ióo. 105.

'
' V '1 - •



NáSz-Ruhának azon okból monda-
tik, hogy Menyegzö, vagy-is Lakada-
lom tifztességéhez tartozó JfóSzág ; a' Me-
nyegzöt pedig NáSznak nevezzük régi
Magyar Nyelven, miként azokat, kik a'
Vőlegényt, 's MenyaSzfzonyt • kisérik,
Tíáfz-Népének; ezeknek pedig, és a' La^
kadalmi Rendtartásnak igazgatóját Náfz-
ífagynak mondjuk, 's hogy már ide te-
gyem azl-is: az ujj Házalok Lakaoal-
mok Napján, egyik Vö-Legénynek, a*
ináfik MenyaSzSzonynak azért- neveztet-
pek; mert a' Legény Veje annak, kinek
Leányát veSzi, ö pedig a' Leány Menjre
az ö Mátkája Szüleinek, vagy koroffabfai

M Á S O D I R K ÉR D É S,

Hát tartozásképpen tartozik-é* valaki a' férj-,
hez-menö Leánynak Parafernomot adni?

Isöbben-is Sérjhez akarván adni Léá-
fiyikat az Atyák, azpkat Rende'knek, *s
JóSzágpknak mivóltához képeit ki-fzokták
ruházni, 's a'képpen ki-házafitáSokra il-
lendő gondot vifelni; melyet ha el-mu-
latnának, annakutánna az olyan ki-nem
házaRttatott Leányok a' Siakon az ö el-
maradott PáraSernomokat meg-kereshetik^
^s meg.yehetik.

-Hí
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Ha pedig Attya halála után történik
férjhezmenetele a' Leánynak, tartoznak
ptet a' fiák az Atyai Jófzágból ki-házafi-

»tani Parafernomát meg-adván <?),

H A R M A D I K K É R D É S ,
•" ' ' • . * • • . • ' . ' . '
fiát ha meg"haUlozván az Atya, annak fiai>,

•' és Léányi egymás között az ingó f$ó-
kaifel-ojztyák, 's egymló Réfzt véjz-

• nek azokból a" Leányok, tartóznak-é -
e' fzerent'is őket a? fiák Parafernwnmal

i ?

njeg-hal valamely Úr, vagyTíe.
nies ember, annak minden ingó jovai,
ha azokról vég-rendeléft, vagy-is Tefla-
mentomot nem talált volna tenni , az ö
Felesége, Siai, és Léányi között közönsé-
gefen annyi egyenlő réSzre Szoktak bSz-
lani, a' mennyi oSztozatlan, és ki-nem
házaíitutott Személy maradott-el az A-
tyai Házban b).

' . ' ~
Ha azért a' Leányok az ok Atljok

halála után Réfzt veSznek annak ingó
; Marháiból, igy nékik a' fiák Sérjhez-me-

netelek alkalmatosságával Parafernomot
adai

0) Trip. P. I. T. lói.

I b ) íbld. T« 99'. *

, . - .



adni nem tartoznak : mert az ollyan ki-
vett Réízek NáSz-Ruhájokra, az az: ki-
házafitáSokra marad , és abba tudódik a).

N E G Y E D I K K É R D É S .

ffdt a' hói a\ Jófzág Leány t-is illet, 's a*
meg-hölt embernek ingo-jovai fém ma-
radnak , tartoxnak-é ott a' fiák fara*
fernomot adni a? Leányoknak?

a' Leányokat az Atyai, *z
az: tsak fiat illető Jófzágból Szokták, é»
tartoznak ki-házalitani a' Siak b); erre
nézve ha a' Léányoknak-is Réfzek va-
gyon a 'Jófzágban, kl-házafitáSokra való
Farafernomot a' fiakon ők Sem kereshet-
nek ; mert egyaránt oSztozván vélek,
Semmi nem marad azoknál a1 miből őket
ParaSernom által ki-tehetnék C).

Ö T Ö D I K K É R D É S .

ktll érteni azt, a* miről elöbb-is
d) lón emlékezet, hogy meg-halván va-
lamely Úr , vagy Nemes ember , annak

ingó

a) Trip. P. I. T. iox. i
ÍO Ibid. T. 29.
C) Ibid. T. 10 1.
d} 3-dik Kérdésre tett feteletbea.
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inga javaiból , ki-nem adott f
Réfct vefenúí*

a? ingó jókból való RéSzesü.
|és, Parafernumokha Szokott tudódni a'
Leányoknak <?), a' Parafernomot pedig
nem előbb, hanem Sérjhez-menetelekkor
vehetik-ki b). erre nézve értem az olyan
Qfztozáft azokról a' Leányokról, kik férj.
hez k é f z ü l n e k , és honn maradásra nem
Szánták magokat; azokról pedig, kik Pár-
fában akarják i (lejeket tölteni, azt tar-
tom,, iniglen olly képpen maradnak az
Atyai Házban , azt, a* mi az olfyan\ in-
gó Marhákból RéSzekre juthatna, a' fiák-
tól kezekre nem kívánhatják • ezek kö-
telessége lévén ugy-is nekik míg baja*-
^onkodnak , ételekre , ;és ruházatyokr*
gondot riSelni az Atyai JóSzágból, mely
azoknak annál terheSebb, minél tovább
nyúlik tartáSok ideje az illyen Leányok-
nak; holott ellenben, ha azokat, kik há-
zasságra tökéllették életeket, egySzer ki-
adhattják, mentek léSznek, és az ollyan
tartásnak költségével többé nem terhel-
tetnek.

H A T O -

a) Cit. T. 101. P. i. Trip.
*O Ibid. T. 93.



H A T O D I K K É R D É S .

mégy én , vagyis mennyit téfzm
Leánynak az'ö Parafernoma?

JPanafzolkodni Szoktak gyakorta a'k Leá-
nyok Sérjhez-meneteJek után , hogy őket
illendőképpen, és tifzteségefen ki-nem riN
hágták. Oííy. telhetettenek-is némelyek,
hogy ha a' fzülék, vagy Atyafiak min-
deneket az ö ki-házafitáSokra fordittanák-
is még fém lehetne Kedveket tölteni, *s
eleget tenni kívánságoknak. Hogy azért
PafaSernomba Se a' Leányok annál, a* mi
igazságos többet ne kmánnyanak , Se a*
ki-házafitó Atyafiak m ég- n e\ von nyák , a*
mivel t a r t o z n a k , azt mondom: Ha maga
az Atya életében adta-férjhez, az ö Léá»
jiyát, 's keveíebbet érő NáSz-Ruhát nem
adott a n n a k , m i n t a' mennyit az ö Dij«.
ja tett volna, azzal meg-eléghetik, és a«
után többet a' Sjakon nem kereshet,

i
Ha pedig Attya holta után megyén

férjhez, és annak ingó lovaiból RéSzt ad-
dig nem vett , tartoznak nék^ a' fiák' an-
nyi érő Náfz-Ruhát adni, a' mennyire
aa .Attyától maradt Sel-kelhetökbol neki
jutó Réfz ment volna. Ertem pedig mind
az ö, 's mind a' hak RéSzin azt, a' mi

az
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Az 8 Attyok temetésétől, *s ha mivel ez
adóssá maradott vo lna, annak le-ílzeté- ,
sétölr minden, terh nélkül mehet közre;
mert efféléket egyaránt kel l vifelniek, aí
az: a' Leány Réfzéböl is ügy kell pótol-
ni., mint a' fiákéból, Száma ízerént tudni-
illik a' réfzesülendöknek.

De ezen Atyai ingó Jókból való re**
„fzesüléft nem lehet arra trágya rázni-, a'
fiáknak, hogy mikor a*Sélék nem marad*
nak , a' Leány kára, és pk annak Pára-
fernomot adni nem tartoznak: mert mint
felyebb-is emlittém, ha olljatén ParaSer-
nőm fizetésre fordítható ingó Jovai nem
maradnak az ö Attyoknak^ az ingat-
lan Jófzág haSznából kell ki-ruházniok ,
*s haza-adni Léányteftvéreket tilztesége*
fen, a' Jófzág jövedelműiéig t u d n i i l l i k , és
az Atyai házban ofzlozatlanul, Vagy ki-
adatlanul maradt fzeméiyeknek Számához
Jiépeíh

H E T E D ÍK K É R D É S .
már a mety Jóf^ígká! > illendő Pára--
fernomokot meg-udcán , ki-háza Zttyák
a1 Leányokat, kereshetik-é azután "a'j-
í>ól ezek a' Leány Negyedet ?

1 >/'A
Jratmbár a' Leányokat annak íenríi fze-
rént kí-házafitsák . és illendő• .
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anaí el-kéSzítsék-is a* fiák •, de
két arra nézve el-nem tárhat ják; hanetn
ha azt addig a* Léányágíiak kunérn ad*
ták sC Parafernom mellett arrads gondot
viSelni, és kuadní tartoznak «)4

N Y O L T Z A D I K K É R D É S *
l

.

Hát ha jz'úlli -, vagy Attyafial áka'fatttya ti-
len mégy én- férjhez a? Leány j teftoz^
viak-é ezek Ő^fc faMzafitani t és Pára-
fernomot adni ?.

TJLliö ugyan > hogy á' Leány férjhez akaira

van menni, az ö Szüléi -, vagy gdhdviSelö
Attyafiai hire nélkül azt ne tselekedje ^)j
mindazáltal az Házasság az egybe-kelen-
dö rzemélyeknek egymáshoz való Szabad
akarattya nélkül meg-nem Soríhaíván c ) j
nem lehet abban a' Szülékj vagy Atyafi-
ak ellen tartásának önnyi ereje hogy ár*
rá uézve a' Leány az ö ParaSernomátói
el-essékj és igy ámbár nem telyefiietté*
is férjhez^-menetelévei azoknak akarattyátj
ki-házafíttását meg-kivánháttya, nem lé-

véli

a) fríp* P* L *rs á9» lói.
i) Trip. P, L T. go, Tambüí. Expl. Decaíi

1. 5* c» 6, §, 3. D. 6
c) Bellarmiüi 1. i. de matriln, c. í$. *o.

•
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vén azon kivül-is az Ö a'karattyokhoz,
vagy eüentartásokhoz köttetve a' Para-
fernomnak meg-adása, vagy el-tartáSa. d)

Ügy kell pedig azt érteni, ha a'
leány ollyanhoz megyén , kinek állapot-
tya kifsebbségére, és meg-fzomoritására
nem Szolgál az Ö Nemzetségének, e) Mert
ha méltatlan léSzen a' Személy, nem le-
het a' Szüléket, vagy atyafiakat arra e-
röltetni, hogy az iüyénhez kelő leánynak
NáSzruhát adgyanak; nehezen-is esnék
nékik arra veSztegetni a' betsületet, a' ki
férjhez menetelével gyalázatott, és kiS-
sebbséget hozott az ö Séjekre. /)

K I L E N T Z E D I K KÉRDÉS,

Ha atyafiságofsan ki mm adgydk a? Pára*
fernomot, ai Fiák, meg*kefeshétik*é azt
ásókon Törvénnyel a Leányok P h*
meg; az Hlyen dotog végett indult Pe-
rek hol} és miné'fiiü utotifiöktak folyni?

lé Szépen perlödés nélkül ki nem a.
karják a* Parafernomot adni a* Fiák, tör-

• vén-

a) La Croix. c. 6. P. $. N, 570.
fe ) G!os. ín can. 16, Canc, 32 q. 2.
C )



vénnyel-is meg-kereshetik azt rajtok a" le-
ányok. Erdélyben ugyan azon modoii
és utón, melyén leány Negyedeket fzok-
ták keresni j a~) Magyar Őrfzágón $>edig
ha a' kereset tizen két ezer forintnál felj-
ebb nem megyén, Vármegye Székin; b) ha
pedig feljebb megyén, Vidékes Táblán
perelnek érette, c)

A' Parafernonr végett indult Pernek
folyásában helye vagyon Erdélyben min i

den Törvénybeli Segedelmeknek', elébb-is
vihetik kérdőre a' Birák Ítéletit, d) Dö
Magyar Orfzágon egyébb haladékokkal $
és Törvénybéli Segedelmekkel nem lehet
abban élni az egy ujj ítéletre való fogá-
son kívül, el-látásra-is vihetik ugyan•, dö
tsak a/ után, ha ki fzolgáltatik a' mi,
jneg-itéltetett. e)

TIZEDIK K É R D É S ;
-, - • • ' ' •

Kire fsait halála után ú.x 4fzfzob$nak Párén
fernoma, ha arról Rendelést nem téfzen ?

Az

tó) Approb. P. ÍV. l*. I* ár* n.
í)) 1729 an 3S-.
C) 17aj* 31-1,344
d) Approb. P." IV. T. í% árk á$»
£) i66a, ár. 2,



ASzSzony az ö Pa raferno máról Tes-
tamentumot tehet, és annak hagyhattya,
jC kinek akar; ha pedig Semmi Rende-
lést árról maga után nem hagy, 's gyer-
iriekei maradnak , ezekre fzáll egyébb
lovaival együtt; a) de ha gyermekei nem
maradnának , Erdélyben ugyan még a*

^égi Törvériy mellett az ö Szüléi, vagy
közé,lebb váló Áttyafiai vifzSza kivánhat-
tyák; b) Magyar OrSzágon pedig azon.
Törvényt még változtató Végezések Sze-
rént, az, és egyébb minden felkelhető Jo-

, ,vái-is a' Férjéré Szállanak $ vagy ha ez-
is már él hóit volna: Fiskusra mennek, c)

TÍZÉl íÉGYEDík KÉRDÉS.

Gyermekeire maradván Parafernonta az Afz-
fzonynák., ki-é léj'zen, ha azok-is ö ütáti-
na még találnák Halni?

' j • 'mint Selyebb-is mondám: Nem -té-
: vén Semmi Rendelést f"arafernómárol az
ASzSzöny ,; gyermekére marad holta után;
Mivel a2ért a* gyermekek Keresméhji

K köze-

ö) tvip. P; I. T. íoo.
4) Ibid;
c ) I68?i ar^ Ili á?Í5. ár, aé;
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közelebbről a1 Szüléket illetik; 0) ha ajg
illyen gyermeknek, minek utánna Annya
Parafernoma övé lett, halála történik,
jV.ttyára Száll, 's nem léfzen ahoz többe
aa 8 Anyai ágon lévő , jobb Szüléinek ,
vagy AttyaSiainak Semmi közök, még a-
zoknál-is , kik azt tartják, hogy a' Te.
stamentom , és gyermek nélkül meg-holl
ASzfzonynak Parafernoma nem Urára, ha-
nem közelebb való A t t y a f i a i i a marad.

T I Z E N K E T Ö D I K KÉRDÉS.

Tarthattya-é e? Leány kezét az Atyai jó-
faágon, ha néki abból Paraj ér nomát
ki nem adták 9

n az ASzfzonynak az ö ki-háza-
sitására való RéSzét, vagy-is ParaSerno-
mát' ki-nem adgyák, annyi érő keresete
mindenkor fenn mariad néki a' fiák ellen
az Atyai jofzághoz, de azt néki is nem
Jofzág Soglaláfsal , 's abban való m&g-
maradáfsai, hanem Törvénnyel i l l i k a'
fiakon meg. keresnie. Ha pedig férjhez
menvén unynn tsak az Atyai jofzágbol
ti nem bontakozott volna; hanem annak
birodalmában , vagy a* fiákkal együtt ,

vagy

ö) íny. P. I, T. §$. Kúton, dub, 23. feq.



Vagy azok nélkül-is meg maradott, at^
tói táak üres kézzel butstút venni nem
tartozik egyébként, hanem ha benh lévő
jparafernomát > a' jorzágot kézhez kívánó

ki-adgyáfci

De árrá vigyzázon, hogy mikor a*
tfarafernommal ötét törvényeién meg kU
jnályák; a' fiákat minden dib dáb, '»

1 í.tsak idő Velztö fogásokkal ne tartóztatta;
inert ha Törvénybe kerekednek, 's ott-is
egyik Szék napjáról a' másikra vontat-
iya a' dolgot * hogy az alatt-is a' joSzág-
inak háSznát ö veheSse ; 's ugyan tsak
Végtéré belé talál sülni feleletébe, a' jo-
ízágot-is ki ítéli kezéből á* Törvény, '*
ParaSernomátol-is el marad; miért hogy

(irem lévén Semmi helyes mentsége, tsa-
lárú, és álnok tétovázó felelettel kívánt
&' Törvénynek, a' jámborok igazságának
;feátorságárá rendelt utyáh játzodozni. ár)

TIZENHARMADIK KÉRDÉS-.

.4' mely Leány haj&dohkorábún
elegyedvén fattyat vet , 's után me-
gyén .férjhez > tartósnak-é néki

adni í*' fák ?

ki házásiitás igazságával élhető Lé*
K ÍB ányö-

M<_«»̂ ..̂ »̂M -̂wd_n. •: _______ T_ - -- - - ^ _ LJ - " ,- ..... ____ , — -*f~-...ry;:.--

U) Trip, t, 11. T, U4i



l

1

ányokon olyanokat ért a' Törvény, kik aaí
Atyai házban hajadonok, a) és Szeren-
tse várók. A' meg esett Leányt hajadon-
nak nem mondhat tyuk: mert Szemérmét
fel fedezvén, annak takarójával együtt
pártáját más Szegre tette, haja batsülé-
tétől el maradván.

De azon kivül-is, a5 Leánynak tifz.
tcSsége napjára kéfzittetett marha ; ezen
napot ő teíte ki-adásával meg előzte, és
Szüleinek, 's Attyafiainak öröm helyett
Szomorúságot, és gyalázatot hozott (éjek-
re. Tartozásképpen azért néki Parafer-
nomat adni nem tartoznak maga lévén
oka, hogy idő előtt . Léányságától meg-
válván , attol-is el-esett, a' mit Szokták
adni. a' jámborul férjhez menő Leány-
oknak.

Mind az által, ha a' hoz megyén
meg-esése után , kivel Ő mayát meg ej-
tette , és ez rendel, '9 állapottal alább
való nálánál,nem léSzen, mivel lá t ta t ik
ugyan tsak fogyatkozását magához ha-

• fon ló, 's Nemzetségéhez-is illő fzerentsé-
vei pótolni , ügy tartom, Paraferhomához
való igazságát ez utón lábra ál l i t tya, 's
mégis kivánhattya: Meri ily történetben

. • el-
0), Trip. P. l. Tit. 9«. '

''• , ' • ' - . ' :
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első égjbe férkezések , házaSságnak kez-
tieie v o l t , ügy, hogy egybe kiesek e-
lött ízületeit gyermekek-is, ezen házassá-
sak által ki Szokott Születése Motskábol
tiíztulni. a)

De ügy sem veSzti-el ParaSernomát
g meg-esett Leány , h a , a' kiknek ö
gondviselések alatt volt , fzabadofsabb é-
letet engedtek néki, mintsem a' Leány ok-
ya való vigyázáspak SzoroSs rendéhez il-
lett volna; Mert igy azok Szolgáltattak
okot a1 meg-esésre; 's nem illenék, hogy
igondviseletlenségekböl haSznok légyen a'
Parafernomnak el-tartásában.

TIZENNEGYEDIK KÉRDÉS.

fáikor az Anya az ö gyérmekéivel meg-ofz-
tozik, tartozik-é í'arafernomtíbol réj'zt
adni azoknak ?

Anya az ö Parafernomát se egy-
Szer, Se másSzor meg-ofztani gyermekei-
vel nem tartozik, hanem azt , ha ismét

l íérjhez megyen-is , vagy azon kivöHs
gyermekeivel nem akarna lakni, maga.
nak Réfzébe jutott, vagy jutandó több

:._• • , KJ Jó-
a) Zöcs. Con. 1. 25, fi. Tit. 4. de cöncub.



Jovaival együtt, mindenkor Szabadofeq
meg-tarthattya, és oda teheti, a' hoy«i
tettzikr

T I Z E N Ö T Ö D I K KÉRD.ÉS,

jrág törés fftiatt^ halálra ítéltetvén a&*g törés
'Afzjzony ,
vefztiré Paröfernomát-is ?

j^'JLeg-bizonyosodván az AFzSzonynak hí,
tefzegése melleit véghez vitt házafság tö-
yése, 's a* miatt tÖrvényeSen halállá^
büntetödvén, Jegy-ruháját ugyan abbéig
gonoSzságáért el-veSzti, és azt az ö Ü-.
rán Senki többé nem keresheti; de a* Pa.,

l rafernomrol külömbb Rendelése vagyon
a' Törvényinek : mert ezt Házafság töré-
Sekért el-nem yeSztik az ASzSzonyok, ha.
nem ha más egyéb okra nézve Férjekt
nél nem maradhat, gyermekeké, vagy

, a1- kinek hagyánrlgyák: nem lévén pedig
gyermekek Í 's Rendelések-ia arról, Át*

> tyokfioké léfzen. a)

Azon Jók-is pedig melyeket az ili
lyen vétek miatt e" Világból ki-végezett
AfzSzonynak, vagy a' Gj'ürü váltás, vagy
a* JVlenyegzö alkalmatosságával az ö férje

adott
«) Trip- P. 1. T. 10^ : ~~ ~~^



1

ít.c!ott, /s ajándékozott volt , Atryafiaira
maradnak, nem Férjére fzállahak vifzfza.
.Ámbár a' mely Házafság, kedviért izán-

»'ta volt ez. néki azokat, olly végét an-
nak nem érhette-is a' ininémüre tzélozott
mikor adta, és ajándékozta, mert Náiz-
ruhájává váltak ezek-is az Afzfzooyuak. a)

\
? ' ' . - "•

TIZENHATODIK KÉRDÉS.

fi/litsodás Vétkekben vefztík-el
kát az Afsfeonyok?

JL örténik néha, hogy meg halván va-
Xlam'ely Nemes ember, annak Leánya az

ö jofzágábaa benne marad, holott ötét
nem illetné, melyet ugyan maga-í& tud ,
de ParaSernomot kívánván, annak fzine
alatt birdogollya, azt vetvén okul,"hogy
mig ötét azzal ki nem fizetik, a' jofzá-
got addiglan kézhez nem erefzti, és meg
nem botsáttya a* Véreknek; Mikor azért
a' Paraternommal ötét meg-kinályák, 's
nem lévén femmi törvényes oka, el nem
yefzi, hanem perlekedésre Szorittya a*
Véreket, 's végiére' ugyan tsak belé ma-
rad, e' ízerént Paraíernomát oda vefzli

») Trip. P. L T.' 93. i06.



a' Siakhoz, és ' azt annak utánna azokon
nem keresheti, a)

Mikor ollyan dologba elegyednek
az ASzSzonyok, melyért őket a* Törvény
fejek váltságán maraSztya, azért-is Pára*
fernomoktol el-maradnak. b)j •, • - . , • • . .- - . . • . . • . , . ̂

Nem külömben o\ly vétekben, és
gonoSzságban tanáltatván, mely magában
hitetlenséget foglal , és annak Szennye
törvényes uton-is rajtols; Száradván, Fe-
jekkel, 's több inga, és ingatlan jofzá-,
gokkal együtt Paraíernomoktol-is örökö-
Sen el-esnek. c)

Ar Sellyebb említett meg-kinálásrol
pedig éSzre kell itt azt-is venni, hogy

• mikor valamely AfzSzonyt ParaSernomníal
akarn%k a' fiák meg-kináltatm, lehet kí-
nálni ötét Személye Szerént-is , ha talál-
hattyák ; ha peclig ügy nem jehetne ta,
lálni, véghez mehet a' kínálás jelen nem
létében az Házánál, és Szokott íakhelyin-
is, tsak hogy oSztán Tőrvénybe, ne Sze-
irfélyében, hanem Jobbágya által hivat-.
lafsék: mert ha Jobbágya vagyon, 's mégr

is

») Trip. P. Ií. T. 24.
,í>) Ibidem T. 43.
C) Ibid.
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jg (zemélye fzerént ötét magát hivják^meg,
jp i j j án marad érette a* kínáló Fél- MincL
azáltal ha Jobbágya nem lenne, valamint

„V kínálás, ügy ineg-hivás-ís véghez me-
het Házától 's lakhelyiböl. Ezen mód
tartatván meg a" Leány Negyeddel, és
Jegy^Ruhával való meg - kínálásnak , és
ezt követő meg-hivásnak-is dolgában, a)

TIZENHETEDIK KÉRDÉS,,

fáikor az'Afsfzonynak Ura valamely vét-
kéért meg -> sententziáztatván $ójzágát
el-vefzti, keresheti-é ö az dfzjzony, ""s
kinn Parafernomát, ha emez el-költötte
volna ?

V alamint Jegy-Ruháját b), ügy
;fernomát-is Ura vétkéért az Aízízony él-
nem vefztheti; tartozik azért azt néki
meg-Sorditani, a* ki Ura J 'oi/ágál á r i n a k
meg. sententziáztatáfa után kezére vette,
F) még pedig olly módon, hogy ha fzin-
tén tanálkoznának-is még, kik adóíságot
hívnának, ötét kell elsőnek tar tani Jegy-

Ru-

a) Tríp. P. H. T. s 4.
fc) Ibid. P. I. T. 104,
c) Ibid. P. II. Ti t , '6,



Ruhájánaí t és Pa. ra,forno mának meg 3<da
sában.

lk
•

3 E G <Y - RUHÁRÓL*

• •
E L S 0 K É R D É S.

Mi &' Jegy-Ruha^ é's miért feokták
adni az. djzfeony oknak ?

J - ' -
egy-Ruhának raon.dgyuk , a* mivel a

Férj fiák Rendekhez 's áUapottyokhoz ké«
peft tartoznak igaz , és Törvény fzerént
cl-házasitott Fek&égeknek el- háláfokért,
és hogy a? állal fzüzerségeknek virágát
ö vélek el-hullattatták. tf) x

M,ÁS Ó D I K K É R D É S , ,

Mind' egyenlő betslcje vagyon -é a1

Rutiának f vagy ás -is kinek kinek Ren-
déhez,

a) Trip. P. l. T. 93.



és állapottyához vagyon

„ Férjíinak áljapottya , Méltósága , ' é*
JóSzágának Rendi, '5 mivolta Szerént hol
főbbe l , hol keveSebbel Szokták a' Jegy-
Jiiihát f izetni , 's ámbár az Afzfzouy U-*
ránál előbb való és tekéntetefebb Jíem*
vétségből való légyen-is, mindazáltal töbw
bet JegyrRuhájáért nem kívánhat, mint
a' mennjire az ö. Férjének rendi és álla-*
pottya terjefzkedik, így ha ez, nem tsak
nevel, hanem ugyan voltaképpen. ZáSziós
Úr, az az: ö-is az OrSzágnak több Fö-»
TiSztei 's Gandvifelöi közzül való, mint
a' Nádor Ispány, OrSzág Bírája, Horváth
Orfzági Bán , Erdélyi Vajda , Székelyek
Jspánnya, Tárnok Mefier, 's több illyen
OrSzágos Hivatal béliek voltak eleitől Sog-
va. ö) Az ö Feleségének Jegy- Ruhája
lég-többre megyén, és Száz nehéz Girát,
az az négy fzáz forintot téfzen, b~) Mert
Dijja-is az illjen Urnák annyi Gicákra
vagyon intézve, c)

Egyébb rendbéli Uraknak, és Ne-
meíSeknek akárminémii TiSztségekbe hely-

hez-

a} Trip. P. í. T. 94.
/ i)) Ibid. TÚ: '93.

c) Ibid; Tit; a.



hezíettek légyenek-is Feleségek Magyar.
Orfzágon két Száznál; .#) Ertléiyben pe-
dig a' Vármegyéken hatvanhat forintnál
többet Jegy-Ruhájokért nem lapnak, Fér-

' jeknek-is Dijjok ennyit tévén- b^)

A' Székely földön pedig a' Nemes-
ség között való Jegy-Ruha az ö régi fzo-
ftáfok Bíerént húí'zannégj Sorintot téSzen,
a' Ló-íö tizenkettővel, a' Darabont hat-
tál, a' £2;:badoífak hárommal fizetiktfazt:
mert ezek a' Díjjá íizetésben-is illyen Ren-
det tarifuik, c}

H A R M A D I K K É R D É S .

k-í, vagy fzakad a' m_áfodfzori , vagy
tóbsfeön Férjhez-meuetellel. jfegy-Ruhá-
ja ás sífcfzony oknak?

Afzfxonynak tifzta Szüzességéért ,
meiylöl első Urával egyesiiíéfe által el-
wiaradott, egéfz Jegy-Ruhát adnak. Ha
máfodfzor-is férjhez- megyén keveíebb bé-
tsüje lévén az ö özvegyi tiSztaság sercl-
ii ének, mint a* Liéányi nagy ditséretet,
és jutáimat érdemlő ízüzesség meg-rom-

iásá-

fl) Trip. P. T. T. 93.
A ) Trip. P. III. T. j.
e) Munic.



Hsának; erj-e nézve az öllyátt ASzSzony
elöbbeni .Jegy-Ruhájának felével épségé,
bén máfodiS Urától vallott Kárát kön-
nyén kí-potgjhatván, többet atínál nem
kívánhat; f j jarmadik Urától pedig tsak
jegyed Réfzét; a'Negyediktől tsak Nyol-
t'zad Réfzét várhattya, 's kérheti meg.
De ha ötödSzör, vagy hatodSzor-is férj*
hez talál menni, a'Jegy*Ruha e'fzerént an-

/iiyira meg Száll, és keskenyedik, hogy
végtére azzal fzemét^is alig takarja-elj
íz az ollyan kevés léSzen ^ hogy ügy

fzollván mi fém válik belölle. a~)

N E G Y E D I K K É R D É S ,

? Mikor P minéinll ^ofedgbót ? h mivd
fzoMák , V tartoznak a' jegy Ruhát ki-
fizetni ?

Jegy-R«jiához nálunk * íí-.int Tőir-'
vénytől biz' yos ok alatt rendelt juta-
ómhoz , fér ,iarad ugyafí mintienkor az

Afzfzony /Ojs/-sága Ura Jólzágábau j <1e
azt ö k i-nem veheti előbb, hanem tsak

alála, vagy olly eSete után annak, mely
iatt az Házasság fzövetségében azzal

bvább nem maradhat. &')
Mikor

, ö) .Triji. F. i. T. 9*.
b") Ibid. T. 98.

'' ' , • ' • ' " *, • ' '• ', •• •-
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Mikor azérl eí- jön ezen .idejé^ hogy áz-
zál ö ki-Sizettf ssék j Szokták ^ és tartoz-
nak fizetni a z o k j kikre Száll az ö Férjé.
nek JóSzága, akár fiai > a) akáV Attyüfi-
ai, #) akár FiskuSj é) akár olly ember
légyen az , ki a' JóSzágbt nem más igaz-
ságra > hanem tsak Zálagöül bírja, d) A*
fizetésnek pedig réfz fzerént kéfz pénzéi,
réfz fzerént ingó rtiarhával kell véghez-
menni. e~) Erdélyben harmnd réSze fize-
tödik ingó Jókkal •, f) de mind ott, mind
Magyar Orfzágoo a' Jegy-Ruha fizetésre
fordítandó ingó Jóknak ollyanoknak kell
lenni •, melyeket a* Vásáron akár mikor
ei-leheíTén adni; a' minémüek: a' Juhok j
Ökrök, Lovak > Ketskék > Tehenek » Bor-
j u k , SertéSek -, minthogy ezek egy heiy-
ről másra könnyen el-mehétnek, és Vé-
vöre-is hamarább akadhatnak; £)

Mi módon , és meddig maradhatnak
meg pedig az Hlyen Jegy-Ruhás Özve-
gyek meg-hólt férjek JóSzágában> és mint

kell

0) Trip. P. L T.
1) Ibid. 'JP. 67. ,
C) Ibid, T. SÍL»
d) Ibid. ío3k
f) Ibid. T, §§»
/> Tr!P; K HL T, g.
g) Tdp» P. I. T. 9 j.'



'

Jcetl abból őket annak idejében Jegy-Ru-*
Jiájok meg-adásával ki-tenni, ide alább
0) az Özvegy-ASzfzony okról írt Réfzben
bővebb emlékezetet téízek róila,

Ö T Ö D I K K É R D É S ,

fíát ha a' Férjfinak yófydga ninisen ,
ha vagyon-is , de axt más Zálogban
bírja, hói keresheti énnek Felesége ax Ö
Jegy-Ruháját?

mely FérjSnak JóSzága nintseri, ott
az AfzSzony Jegy-Ruhát nein kereshet,
maga lévén oka , hogy jófzágtalan em-
berhez kelvén , attól el-rnaradott,

.r ' '•

A^ mely JóSzága jjedig a2 6 Urának
másnál Zálogban vagyon , abból Jegy.
Ruháját .méltán meg-kefeshéti , 's tartó.
zik-is azt néki-meg-adni, a' ki p? JóSzá*
gót Zálogképpen bírja j mindazáltal an-
nak viföfza- váltásakor, nem tsak a* de-
rék pénzt, mely a' zálogofhásra adatott
volt, hanem a* felett a' Jegy-Ruhában fi.

* zetett Summát-is tartozik le-tenni a' Zá-
logtartó embernek a* ki a' JóSzágot mágá-

\ hoz akarja váltani. />)

fl) II Réfx. tó Kérdés.
6) Trip. P. I. T. log»
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H A T Ó D I K K E R 0 É S ;
*•

Hát fa míg-fétltétifáiiiztatik a* flrjfi, 's ax
által ffifzágát ideig * »ag^ eppért örö-
-kössön ét-véfzti) hoiinét v'árhattya an=
nők Feleségé át ö

ASzfzony az ö Jégy-Rüháját férjéi
nefc gónoSzságáért el-netti vefztheti; Mély
fzeréntj ha valakinek bűnteíéíí érdemlő
vétkéért , és rofzSz tselekedeteéít j ámbár
az OrSzág, vagy Király élleii ki-kötött
hitetleriségböl állyon-isj JóSzága törvéiiy&s
úton eUfoglaltatik j még ha fejét vennék^
is^ az ö Feleségé JegyiRühájátót eí-nem
marad, hanem azon, kinek kézébe thé-
gyen a' Jófzág akár mikor rriegíkeréshé-
ti, meg-vehetií á)

f «
H E T E D I K K É R D É S ;

El-engedheti-é Jegy-Ruháját űz
ás ö Férjének ?

Lárom fő Ok vagyonj nleíj^ekré néz-
ve az Afzfzony az ö Jegy-Ruháját, vagy-
is ahoz való igazságát még-éngédheti fér-
jének. Első az: Mikor a* Férjfí az ő Fe-
leségének saját Jófzágát terjefztij és öreg*

biti,

tf) Pag. 1. T, 104. Trip,



bit i , holott az ötét emennek halála után-
5s nétn i l letné; Máfodik: Mikor arra más-
Jíéppen-is Szükséges költségeket téSzen';
Harmadik pedig: Mikor az ASzfzony az
ő Urára bízza, hogy néki halála történ-
vén , Jegy-Ruhája fejébe leikéről emlé-
Jcezzék-meg.

De ezenkivül-is, kivált halála ide-
jén á' midőn nem lehet gondolni, hogy
tlrától való féltében tselekednék valamit;
Jegy-Ruháját meg-engedheti annak; ha
gyermekei vólnának-is : mert tulajdon ke-
resménye ^ és Szabadságában áll ügy, éé
bda rendelni; 's hagyni, valamint 's va-
láhbvá te t/ ik , gyermekei akarattya él-
Ífen-is: a)

, . ,
N Y O L T Z A D I R K É R D É S ;

Mát ha éröfeakofcin , iengedteii-el magának cf
férj fi FeJ'esfgével ó' .Jegy-Ruhát, hoxzá
jiiihát-é ahoz többé ax

* • - f' • \, *
enimi nem ellenkezik inkább á' válá-

föinék állahdóságára ineg-kivántató akai
í-atiaij 's fegyezéíleíi mint á* féléiéin ; é*

ebből

Ú) Trip. P; I; .T; 75. i l i ;

L



ebből fzármozo eröSzak. #) Innét vá^
gyön, hogy tiiind azon RötéSek i TeSta-
mentómok, 's egyéb Vallástételek, me»
lyekre valaki néni magában, eí-tőkéllett
jó akaratból, hanem másnak kénSzéritéi
séböl lépik , erötelének a* Törvényben j
és vífzfzá-mondhatőki 2 > )

Az ASzSzöny azért t kit az ö Férjé
félelemmel, és ijefzgetéSekkel vi fzen, éá
kénSzerit arra, hogy néki Jegy.Ruháját
el-engedgye ~, illyétéh okból rzármozotl
engeclelmének^ 's vallástételének törve-
jiyéSen éllcne-möndhati és azt nieg-hívhat-
tya melyet el-követvéri, Jegy-Ruhájához
való igazságát tóvábbrá-is magának Senh*
tóiaraSztja. c)

K I L E K T Z E Ö I K K É R D É S ^

Meg-hahán gyermek, és Teftamentom nél>
kül az Jj'zfxony kire fxáll ax ó $egy«
Ruhája ?

*^r
\ ólt elsőbén kozöhségéFen olly Tör«

vényünk, hogy ha gyermek, és Tefta*
mentőm nélkül talált nieg-halni az ASz-s

Szony,
-i- - •' • • - • • • . - - . . . - • • y : - - : " - •- "^

*) ^eg. Túr, Cin. 117,
ÍO Math. g. Art. 26.
e) Ttip. P, T. T.

•



JTzbiíy, Jegy-Ruháját Ura 'eí-riem tártíiate
j t a t hanem közelebb való Attyafiai vet-
ték-ki magoknak, a) E' helyébe mái
Törvényt rendelt Magyar ÖrSzág ölly
Végezéíiel ; hogy mivel a* Ferjfihák gyeri
nieké nem m a r a d v á n , 's ofztozátlán At-
fyáfiai-ís hérti lévén , min'den ingó bingó
Jóvai , és marhái az ö holta utáil> ha
azokról T'eftamehtbmot nem télben, fele-
slegére rzállahák b) e'Fzerént á' gy^errnek;

Jés Téfianiehtom nélkül meg -hóit ASzí
3pzönyhak-is Jegy-Rúhájál he más, haheni
az ö férje íarthalTa-meg, és annak légy«i
Jközelebbváló igazsága ahoz. í)

. . . . .
Az Erdélyiek pedig még az 'elöbbé-

li Törvénnyel élnek, és nállök inolt.ii
az ATzízónynák Jegy-Ruhája blly torté-
áetben Attyafiai rá SzáH, h'em Urára. ISÍern-
is t a r tőm éppen helyt'ejen dolognak 'ezt)

íítoig ök-is ellenkező Törvénn-yel meg-Heni
Változtattyák: mert ítéletem Szerént a'
Férjfinák ingó bingb Jovai, és az AFz-

íJCzonynak Jegy-Ruhája között, nem meg-
lelő külömbség lévén ; ennék állapota

«) Trip. P. T. T, 93.
í) Ibid. f. 98. 99-
Jp) AnHo 1687; Ah. í V t

L £
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tv át, emezeknek uttyára , és tulajdonsá-
gára tsak okoskodáflal ujj Törvény nél.
kül nehezetske Szorítani. Ugyan-is Nem,
Cetünk SzokáSa , és Törvénye Szerént a*
jegy-Ruhát nálunk Szokták fizetni az ASz-
fzonynak az ő Szüzessége a) vagy özve-
gyi tiSztasága sérelméért; b) mivel azért
elsőben férjhez-menvén épségét vitte volt
fei az ö Attyafiai közül , '» azoknak vi-
gyázáfa, és gondvifeléfe a l ó l , betsülelet,
és tiSzteséget val lván véle, mind Férje,
mind máSok ízeméi előtt; méltónak látzik,
fcogy az ollyatén sérelem árra ne az-é
légyen, a* ki a' sérelmet te t tp , hanem
azokra Szállyon, a* meg-sértödöttnek ha.
lála után , kik ezt maga épségében ke-
sénk által emennek házába.

Magyar OrSzágon a' Jegy-Ruha oly
történetben, mikor az AfzSzonynak Ser-
iére Száll, 's ezris Teftamentomot arról
netn tévén, ügy hal-meg, Fiskus-é. c)

Az Erdélyieknek ebben-is külömb-
böző Törvények vagyon: mert nálok a*
felkelhető Jókban, mint a' Jegy-Ruha.is

Szo-
^—^̂ ^—-- - ... • • • -- - ^̂ |̂

a) Trip. P. I. T. 93.
Z>) Ibid. T. 96.
O Anno 1715. Art. s6,

1



,

fzokott lenni , mAg-Szakadáflal Király igaz-
sága nintsen. a) és igy a'Jegy-Ruha-is Fis-
Jtusrá nem maradhat hanem örökséggé vá-
Jik a' meg-hólt ember Jófzágában, és ezzel
együtt azokra megyén; kiket illet a' Jó-
fzág, vagy Vérségre, vagy fzomSzédság-
fa-is, mint a' Székelyeknél.

T I Z E D I K K É R D É S .

Mikor a' Férjfi örökösön el-adgya az ö
fzágát, meg-veheti-é holta után 3̂
Rundját felesége azon, a' ki a yójxá-
got ollyképpen meg vásárolta ?

Jelikor a' Férjfi Felesége hírével el-ad-
gya Jófzágát örökösön, 's annak árrát
Azzal együtt vagy el-költi, 's ügy hal
meg, vagy holta után arra marad ; e'
képpen az ö Felesége nem kereskedhetik
Jegy-Ruhájáért azonn, ki a' Jófzágot
meg - vásárolta ; mert el-adván a' Férj-
fi a' JóSzágot maga-is helyben-hagyta
azt az ASzSzony, és az által abban lé*
Vő Jegy-Ruhájához való iga/ságáról lát.
tatott le-mondani j de azonkivül- i s Urá-

, val együtt el-költvén a* Jófzág árrát, ré-
Sze-

ö) Approb. I. P. III. T. 35. ír. l.



Szesült abban ö-is, és Jegy-Ruháját &
Szerént eldre ki-rette. Annál inkább, hí*
yra holta után a'1 Jófzág-Árra nála, és né-
ki maradott, Jegy-Ruhája}; p.tt kerelTe, ég
felt^lálya.

De mikor az ÁSzSzpnynak híre, 's
akarattya ellen veSztegeti-el JóSzágát sC
Férjfi, annál inkább, mikor az ASzSzony.
az ollyan pénzből nem látott Semmit, és
abból nem réSzesült- de ha Szintén köl-
tött-is abból reá valamit az ö Férje, öl-
lyan költés lévén ez, mellyel tartozotl
néki mint Feleségének Szükségét pótolni ;
illy történetben tartozik â ' Jó.Szágot meg»
vásárló, ember a' Jegy-Ruhát meg-íbrdi?

tani , és ki-fizetni az AfzSzonynak, úgy-
mint a* kinek igazságát Se ö meg-nem,
vehette; Se Férj,e el-nem adhatta.

TIZENEGYEDIK KÉRDÉS,

Ifát ifikor az dfzfymfy valakinek adós, nem
lévén miből le-fisejfs az Adósságot, U-
het-é Jegy-Ruhájáig Ura ffijzágát el*
foglalni'?

wt\ nii az ASzSzonyoik Adósságát illeti:
háromfelé lehet ez; meg-adóSodhatnak
tudni illik i. Fér|hez.menetelek előtt. 2.

Ver-
.



Verhetik Adósságba magokat
£9 3. ezen történet-is eshetik-rneg vagy

Térjek hírével, és akarattyából, vagy
izok hire nélküli.

- ' . "•

Az eí,ső rendbeli Adósságról azt mén-
l o m ; el-vévén a' Férjf i valakit Felesé-
ijül, annak terhét-is magához-véTzi, és
íz illyen Adósságot nem lévén Feleségé,
lek módgya benne, hogy attól maga
lagát menlheííe ^ néki kell meg-fizetnie.

Nála, és hírével, *s akarattyából rá-
cott Adósság,ít-is Feleségének Ö maga a*
"érjíi tartozik le-tenni; mert meg-engedr
fen az Adósodáít, láttatott a n n a k le-fi-
setésére-is magát í^őlele^ni,

A' miyel Ura hire nélkül adósodik-
lég az ASzfzpny eziránt-is két dologra

lehet vigyázni: mert vagy olly Szükségé-
ben veri abba magát, roelyröl az ö Fér^
]e tartoznék t e n n i , vagy e'Séle fzükség

nélkül veSzi azt nyakára. Minthogy min-
; elén Szükséges dologban a' Férjfi hivatal-
]a, *s kötelessége feleségére gondot vi-
Selni ; az illyen okokra fordiltatott Adós-

nak'is ie-űzeléfe ötét i l leti, nem Fe-
nségét.

' \

Szűk-



Szükségtelen dologra való költéflel
tsinált Adóssága az ASzSzonynak kötele-
zésképpen nem kötelezi fizetésre a* Férjfi-
at; hanem ugyan tsak ö lévén fő, mikor;
emennek nintsen Semmi Vagyonnya, a"
miből elégtétel lehetne, rajta keresked-
nek, 's mivel az Adósságnak meg-adás
vége , 's a* ki meg nem adhattya , Szem-
be való Adós lévén Személyéhez-is hoz-
zá Szoktak nyúlni; a) az elég-tételig. Ha
Sajnálja Feleségének illy Szenvedését,
(Sajnálni-is kell azt a' jó Férjfinak abból
a' Szeretetből, melyei tartozik viSeltetni
házas társához) elözze-meg az Adósság-
nak le-tételével.

De mind ezekben-is a* Férjfinak Jó-
Szágához nyúlni nem lehet, ínig Ö élet-
ben léSzen, tsak arra nézve, hogy a'
Férjfiak Jegy-Ruhával tartoznak felesé-
geknek, melyért ugyan mintegy alattom-
ban lévő Zálog-is Szokott Sekünni Jófzá-
gokon; mert va lamint az ö maga az ASz-
fzony Jegy-Ruháját férjén nem keresheti,
*s meg-nem veheti, míg ez életben, 's vé-
le házasságban vagyon; ügy annál in-
kább más valaki a* Férjfi Jófzágára ke-
zét azért nem veheti , 's azt arra nem

kén-

Ulad. Decr. l. Arr. 92.
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líénSzeritheti, hogy űdo előtt adgya-ki,
a' minek a' Torvény határt Szabott, és
íti-adását, vagy eUartását az Afzízonj-
nak j á m b o r , vagy ellenkező maga vife-
léséhez kötötte.

Mindazáltal halála történvén a' Férj-
fmak, m i n e k e l ö t t e Feleségének az ö hi-
yatalyához, és kötelességéhez nem tarto-
zó okból Szármozott Adóssága le-fizetöd-
Ijietnék , a' költsön, vagy Hitelbe adók,
íia másképpen költsönöket, vagy Hitelű-
ket az el-maradt özvegy adóstól kézbe-
nem kaphattyák, annak meg-hólt férje
JóSzágára méltán vethetik Szemeket , és
abból magoknak az AfzSzonynak Jegy.
Ruhájáig eleget-is vehetnek; kell pedig
ezt tselekedniek azoknak hírével, kik az
oliyan ASzSzonyt a' JóSzágból Jegy-Ru-
jiával tartoznak ki-fizetni.

TJZENKETTÖDIK KÉRDÉS.

Hát már a mely Adósságát Feleségének le-
fizeti a' Férjfi, tehsté arra nézve ólly
Rendeléfl, hogy holta után annyi héj-
javai fizetödgyék annak 3egy-Rukája¥

int elébb-is mondám: vagy oliyan
volt az Adósság, melyet tartozott volna

maga



n aga a1 Férjfi meg-elözni Felesége
séginek ki pótlásával; vagy ollyan, me-
lyet az ATzízony minden helyes ok, és
Izttkség nélkül rakott-fel. Az elsorol nem;
lehet kétség, hogy nem a' ^ér\fi. erfzé?,
nyébőí kell annak. meg-fizetödnL

A' máfodik rendbeli Adósság alkaL
matosságira kelletvén v ig j^ázni , ne hogy
annak-is el halgatásával i n k á b b hátorod»,
gyanak némely Afzfzonyok, és midőn
»s köliéíl Szeretik, a' házasság terheinek
ok nélkül való Szaporítására vetemedgye-
nek, azt rnondomj Ha a'Sérjfi illyen úton;
költ Adósságát Sizeti-le Feleségének, 'a
el-nem akar ja azt annak engedni, hagy-
Jiat annyi terhet rajta, niely ofztán Jegy-
Ruhájából igazodgyék. Miként halálra
ítéltetvén az Afzfzony olly Történetben,
melyért Jegy-Ruhájától ötét a' Törvény
e l - i i c i n rekeSztetre, és meg-tartya életét
az öi Ura fizetéffel, vagy rabságba es-
vén ott y a* hói az ö Férje ötét meg nem
oltalmazhatta, (mert óitaímazni tartozik
a' jó Férjfi az ö Feleségét Halálra Szánt
tehetséggel is) Ura váltya.-ki, ha e* kő.
nyörülni , 's engedni nem akar, fzabadi-;
tására ki-adott pénzét az ö Jegy-Ruhájá-
ba kötni , 's ügy hagyni néki nem tarto-
zik ; hanem hafojnioképpen Rendeléít te-

hét
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Jiet arról, és feleségének minden méltó,
meg-bántodáSa nélkül Jegy-Ruhájába tud-

De nerp azért mondom így ezeket ,
|ipgy vagy az APzCzonyokat férjekhez ,
yagy ezeket feleségekhez való idegenség.
nek, és egymásba vetett bizodalmok

uttyára Szándékolnám iga-
hanem inkább, mikor nékik egy-

máshoz híveknek , és igazaknak, kell len,-
niek, azt kell jovallanpm nékem-is, hogy
a' Sérjfi az ö feleségát Semmi Szükségbe
és nyomoruságba esni ne engedgye, mint

' magának, ügy kivánnya Jóvát annak-is,
okot nehezteléíTel , vagy fösvénykedéflel
kiffebbedégére , vagy romlására ne ad-
gyon , hanem fegétse minden bajában , 's
Vigafztalya. Az egy Jegy-Ruhája lévén
keze, 's hatalma alá botsátott épségének
juta lma , ezt tőle míg tsak lehet el-ne
tartsa.

Ellenben pedig az AfzSzony-is ma-
gát bírtok alatt lévőnek ismérvén, férje
{érhet, hanem könnyebbitheti, ok nélkül
jre nevelye , értek , 's Jófzágbéli fogyat-
kozáfit Szeretettel , 's hűséggel igyekez.
zék potolm', és kiváltképpen arról meg-
emlékezzék , hogy más Nemzetnél az Afz.

Szo-
»



fzonyok Szoktak Jegy -Ruhát adni Férjek-
nek ; A* Magyaroknál pedig , hogy Sze-
reteteket azzal-is inkább ki mutathassák
házas Tárfokhoz a' Sérfiak adnak Jegy-
Ruhát feleségeknek, 's ügy bizonyittyák-
meg hogy hozzájok va ló menetelekben.
is károkat nem kívánták.

TIZENHARMADIK KÉRDÉS.

A' ^egy Ruha végett indult Perek , mitsoda
úton , '& renddel fzoktak folyni ?

A»
Jegy .Ruha végett támafztott Pernek

terinéfzete haladékot nem Szenvedhetvén,
rövid utat rendell-ki a' Törvény a' Bíró
eleibe annak el-igazitására m i n d Magyar-
Őr fzágon , <a) mind Erdélyben b) mód-
gya pedig, és rendi kerefetének ol lyan,
a' minémüt Szoktak tartani a' Parafernonn
dolgában; melyről fellyebb az hetedik
Réfzben a' k i lentzedik Kérdésre tett Fe^
leletemben emlékeztem.

TIZEN^
.——

a) Trip. P. II. T. 18. 24- Anno 1647,
Art. 126.

£?) Approb. C. P. IV. T. j. Art. u.
•
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TIZENNEGYEDIK KÉRDÉS.

Jtfitsoda okokra n'sve vcfctik-tl
jokat a*

a' Jegy-Ruhát a' Szüzesség-
nek ineg-rontásáért, vagy az özvegyi
Tifztaságnak fel-zavarásáért Szokták az
AfzSzony o k n a k adni, erre nézve Szorgal-
matos gonclgy oknak kell nékik- i s arra
lenni, hogy leitekkel Űrökön k i v ü l fen-
kinek ne kedveskedgyenek, mert az A-
poftol tnondáSa fzerént , az ASzfzonynak
nints az ö teRén hatalma, hanem a' Férj.
íinak a) annakokáért , ha nem gondolván*
férjekhez való hűségekkel, a' Házasság-
béli Hilet meg-Szegik , 's Sérjeken kivül
akárkihez-is tefti egyesülésre méréSzlik
magokat adni, niég-bizonyoSodván e' do-
log, Jegy.Ruhájok-is Sérjeknél marad, fe-
jeket-is el-veSztik. ^)

Vigyázniok kell az Afzfzóhyokriak
•rra-iSi hogy mikor őket a' Jegj^-Ruhá-
Val meg-kinályák, ''s a1 Szerént a* meg.
fcólt Sérjeknek Jófzágát tőlek kézhez ké-
rik, ok*néikül a1 Véreket törvénykezésre

Set-
' 4MÍMMM^^H^^^M^^^HMHWM^^MWM '̂"V^MIVV|WMMBHHBHÍBBMHMt>tÍî A^^^^^^^^^^^^^^

a) I. Corinth. 7. 4»
2>) Tríp. P, II, T. xoS.
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feí-ne indítsák; mert ha á' Jfegy-Rüná't
ei-nem veSzik, 's á' Jóízágot-is meg-herri
botsáttyák; azért ugyan okéi Tört'ény-
be hívják, de ha títt-is külömbb kiilömbb
Színes Sögáíbkkal, égyík/fzék napjáról á'
itíáfikrá vohtattyák a' d o l g o t j hogy az
alatt-is a' Jófzágnak hafznát vehessék^
's így végtére elö-állván Seleleteket jő
liiódgyával meg-nem álithatt jákj Jegy-
Ruhájokat az ollyatén álnokságok^ és
tsalárd tétovázó Seleletek miatt azonnal
mindeneitől él-veSztik , és a' Jófzágiis Sem-
ini nélkül kezekből ki-vétetödik. a)

Ha ölly dologba elegyítik magokat j
hielynek büntetéSe Sejek-váltságát nézi, 'í
azért meg-Sententíáztatnak, egyéb ingó, éi.
ingatlan Jóyakkal együtt j Jegy-Ruhájbk-
tól-Js el-maradnak. / ' )

Ha Hitetlenségnek vétkébe találtat-
nak, mint hogy azért Feje, és mindené
örökösön el-véfz az ecnbernek, ök-is (4*
mint Szoktuk mondani) meg-notázíatván #
Fejekkel, 's egyéb Jóvakkal együtt ^ Jegy*
Ruhájokat a' miatt el-veíztik; c)

Él-
*> ; •—'• ••-• " •'"——'"< ' '• ———«•

a) Trip. P. II; T. 24:
í)) Ibid. T. 43;
C) Trip. P. í. T, xé; .

,
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i 'ugy-is Jégy-Ruhájöktól az
zfzonyok, ha tudva oüyanokhoz kel-

jek, kik nékik közel való Attyokf iok,
Vagy Sógorok : mert az illyenek között
•»' Házasság negyed iziglén , mind az Egy-
Jiázi, inind a* világi Törvény Fzeréht meg.
vagyon t i l tva, d) és Senkinek az ö röSzSz
iseiekedete haSznára nem Szolgálhat; b)

Mikor a% Árzfzohy Úrá JóSzágában
larad özvegjelv re, Ts azt SzánSzándékkal

^ufztulásra juttattya, az illyen kárt Jégj'.
Ruhájával foldöztáttyák - be Véle a* Ve*

c) •

KILEN.

a) Trip. Pi T. T. 106.
Í>) Nemo ex fuo Delicto mellorem fiiam

Conditiónéra facéré poteft. Regnum Jur,
Civ. 177.

f f ) Trip, P. II. Tit, 34. Anno 1618. *n, Ői.
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LÓ KÖTELESSÉGEKRŐL:

E L S Ő K É R D É S .
; ( , . i : . - ,

Fagy öné Férjén tiálami hat'altná űz" 'Aj

\í hogy elsobbeh-is nem a' fér j f í , ha-
nem maga Ailapottyából váló rendeden
ki-vágyódásával az ASzfzoiijállat hágta
által a* Parantsolatdt, «) de ázohkiyül-iá
isak fegétö Társnak réndéitétvéii ö á' mel-
lé b) niiitsén néki Férjén Semmi hatalma,;
és azon nem urálködhatik: ügyáh-is ha
e'küJömben volna, kevés egyességét le-
hetne várni a' HázaSok között; mivel ha
az ASzSzony a' Sö ', ellenkezője a' Férjé-
nek, c) Szükség azért hogy halgatásbáii
légyen, és tsendességgeí tanüljoií miiidea
engedelmességben, d) s

MÁSÖ£^

») Genes. 3. 6. Eccl. a''6. 53.
b) Ibid. a, 18

|. c) Eecles. 25. 30,
H d ) l. Timotii. a. ír.



M Á S O D I K K É R D É S .
a' "Férjfinak minémll hatalma va*

gyön ax ö Feleségén?

j[ ársat akarván adni lííen ö Szent Fel-
sége a' Férj írnak , AfzSzonyt teremte an-
nak oldalából. 0) Vallyon miért nem a*
fejéből? vagy a' lábából? mondhattyuk
azért, íiogy Se az ASzfzony ne uralkod-
gyék az ő férjén, £) fe a' férjfi Szolgáló-
jának ne tartsa az 6 feleségét, c) hanem
mint örökös Társát, d) 's feje alatt lév*
leg-kedveSebb tagját Szeretvén, és nem lé-

ívén kemény hozzá, e) adgya-meg an-
vak az ő Tifztességét /) mert az ASz-
sonyállat a' Férj<finak iditsessége. g)

De illik, hogy az ASzSzony-is meg-
ismervén magát, légyen engedelmes az
ő férjének. Mert a' Férjfi feje az Afz-

fzony-

a Genef. 2.
*) l. Timoth. 2. v. la.
<0 Petr. Greg. Tholös in Synu Art. Mirab.

L. B3„ C. Ŝ
J) l. Petr. 3., v. 7.
t ) Colof. 3. v, *8-
/) i. Petr. G. 3. v. 7.
;g) I. C'oriath. II. V. 7.

M



fzonynafc, A) azért mint felyebb-is
dám halgatásban légyen, és tsendesség„
gél tanulyon minden engedelmességben, b)
's kivált gyülekezetekben halgasfon; ha
juit akar tanulni , otthon kétdgye-meg
•az ö Férjétől; mert rút az Afzfzonyállat.
uak a* Gyülekezetben -fzoHani. í)

Engedelm^ssé'g alatt lév^n azért az
<sAfzfzony mindenetCben, melyek házok
igazgatására tzéloznak, tartozik lélekbe-
|áró kötelességgel férjétől halgatni, ''és

parantsolattyát meg-fog^dni. d^)

Változtatván a'Térjfj Lakhelyét, tar.
tozik Felesége ötét követni a' hová íné-
gyen, e) Innét vagyon, hogy a' hói a'
Férjfi lakik, feleségél-is, l'zemélyét ille-
tő dolgokban azon Helységnek Bírái elei-
be fzokták Törvénybe hívni. /) Mind~
azáltal ha egybe-keléfek idején bizonyos
Lakhelyet tettek-fel, hogy azonkívül ntás-
hová ne vihetne az Afzízonyt az ö férje j

e'fze-

«) Eph, 5. V. 23. 23.
fe) l. Timoth. fi.-T. 12. 13.
f) I. Corinth. 14. v. 34. 33.
íí) Navarr. C. 14. Mán. N. fio.
«) Rodrig T. i. C. 15. Concl. S.
/) L. Cum qu«dam S, de lurisd. omn. tud*

- '



eTzerént nem tartozik véle el-menni, ha
tsak valami ujj ok nem adná-elé magát,
melyre nézve az elöbbeni <*gyezéfi; meg-
tartani nem lehetne.

t Másként: ha tudva jóSzágtalan tnin-
.<3en házihoz megyén valamely 'Leány,
rvagy ASzSzony, könnyen attól el-marad-
nia nem lehet; mert mikor tudta, hogy
nintsen annak háza, 's JóSzága, a'hová
ötét vigye, 's még-is hozzá-kötelezte ma-
gát , láttatott arra réá-állani, hogy akár
merre mennyen, kéSz követni ö-is; ugyan
tsak igy-is, ha lelki veSzedelem nélkül
Férjét egy helyről másra nem követheti,
el-maradhat, 's nintsen hatalmába annak,

* hogy ötét erövel-is magával jártathaíSa. a)

Hatalma vagyon tovább a' Férjfinak
az ö Feleségén, 's meg-büntelheti azt,

' , ha olly vétkét láttya, tsak hogy mérték-
letefen bánnyék véle, mint maga telté-
vel; mert el-hagyta Attyát, Annyát, és

1 ahoz ragaSzkodott, 's ketten egy tefté let-
tek, h) Senki pedig a* maga teftét nem
gyűlölte, hanem neveli, és táplalya azt. c)

Ha
a*) Abb. in Cap. I, de COTÍJ, lepr.
b} Gén. s. v. 28.
c) Eph«f. §. v, 29=

M a >
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Ha fogadáft téfzen az ASzSzony, \
Ura híre nélkül ollyan dologra kötelezi
magát, mely vagy a' házasságbéli Sző*
vétségnek ártalmára, vagy a'házi jó Rend*
tartásnak, 's tselédek igazgatásának hát*
ra-maradására volna, annak az ö Férje
ellene mondhat, a) Ide mutat az Irás-
is a' házas ASzSzonj, mikor férje házá-
ban fogadáíTal kötelezi magát, és eskü-
véíTel, ha hallya a' férje, és halgat, fém
a' fogadásnak ellene nem mond, meg-
adgya valamit fogadott, ha pedig mind-
gyárt ellene mond, nem léfzen köteles a*
fogadásra: mert a* Férje ellene mondott,
és az Úr kegy elmés léfzen néki. #)

De vigyázzanak itt a' jFérjfiak, '*
Feleségeknek ne minden fö^adáfit ront-
íák-meg; mert az-is írva vagyon: Ha az
házas AfzSzony fogadáft téfzen, és es-
küvéflel kötelezi magát, hogy böjtöléffel,
vágy egyéb dolgoktól való meg-tartozta-
táffal meg-fanyargattya lelkét, a' Férje
akarattyában léSzen; hogy meg-tseleked-
gye, vagy ne tselekedgye; ha ellene
mond, minekutánna meg-tudta, ö vifely«
annak hamisságát, ff)

__^ De
a) Suarez. L. 2. de vöt. €.4.
fe) Nutner. go. v. II, is. 13.'
O Numer. 2o. v. Id.

. 0. v.
e) Numer, 30. v. 14
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^̂ 3
De az ASzSzony Se tselekedgyék tit-

kon, hanem férjével egyet értsen; fze-
; jnérmetes, nem rágalmazó, józan, hű lé-

gyen mindenekben, a~) hogy bízhassák
hozzá az ö férjének Szive, és ragadomá-
»yok nélkül ne Szükölködgyék, ne egye
hivalkodva a' Kenyeret, hanem gond*

. gyát , viSelvén háaa Népének, félye az
Urat, hogy adgyanak néki az ö kezei-
nek gyümöltséböl és ditsérjék ötét a* ka.
púkban az ö tselekedeti. #)

• » &

'
H A R M A D I K K É R D É S .

férjeket elhagyó dfzfxonyokat kik, Is MIÍ*
ként fzokták » vifzjza-wenetelre kén*

IÍP

mely ASzSzony nem lévén az el-vá»
lásra Semmi törvényes oka, Férjét eU
sadgya, valahánySzor azt tselekSzi, mind"
innyiSzor viSzSza kell ötét adni, c ) mert
&' mit Ifién egybe-kötöt, azt ember el-
lem válaSztya, d) Szent pálnál-is meg-
i^agyon írva: hogy a' feleség el-ne men-
nyen az ö Férjétől, e)

Erdély-
—r~rc ........ .L „. -- „ .' .. — — ' '' """ ' "' "" ' "~~T —i r~l cr

a) l. ad Timoth. 3. T. II.
b) Proverb, 31. /
C) Colonth. L, s. C. 7.
d) Math. 19. v. 16. Marc. la. v. 9.
O í. Corinth. 7. y, ló.
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Erdélyben a' viSzSza-adáíTal igy bán-
nak: Annak a' Vármegyének, vagy Szék-
nek TiSztei, a' hói találtatik az ollyan
TárSa mellől el-állott ASzfzony; Férje
panaSzSzára meg-intik ötét a* viSzfza-me-
netel végett, hanem tselekfzi, minden to-
vább való halogatáft félre tévén, kétfzáz
forintig dullyák; annakutánna meg-intik
ismét, hogy viSzSza-mennyen, ha akkor-
is el-mulattya, a'képpen büntetödík, uj-
jittatván rajta az ötven Girának terhe,
valahánySzor a' TiSztek intéfit el-vefzteg-
li. Ha pedig annyi Jóvá nem léfzen ,
melyből ezen büntetés ki-telhessék, nya-
kon kötik, 's Ura kezébe adgyák. XI-
lyen kerefetek vagyon az ASzSzonynak-
is férjeken , ha azok őket el-hadgyák,
's nem akarnak vélek lakni, a)

A' mi az Egy-Házi Tő vény t illeti
e* dologban ; ha Szép , vagy keményebb
intéSekre-is az Ö házas.tárfa mellől el-ál-
lott Személy, vakmerőségre adván ma-
gát kötelessége mellé vifzSza-menni nem
akarna- erössebb büntető efzközzel-is reá
kénfzerittetik, és mind addig, mig Szót
nem fogad, a' Hivek társaságából-is ki-
rekefztetik.

NEGYE-

*) Gomjj. COBÜ, P. I. T. l. Ai-t. 8.



N E G Y E D I K K É R D É S .

toxík-i az Afsfxony ki-váltani az ö FeV-
jét ha rabságba efik ? ügy hafonlokép-
pm «' férjfi-is «? ö feleségét ?

A '„Ou Házasságbéli Sző vétségnek > és annak
*' Szeretetnek tőrvénye, melyei az Háza-
fok egymáshoz vífeltetni tartoznak, azt
kivánnya, hogy egyik a' maiik kárát,
romlását ,v vefzedelmét, Szenvedését min-
den tőle kUtelhetö. utón njodoa megrelöz-
ze, távoztaíSa , o-rvoSollya ; melyre néz-»
ve mivel ottan ottan bajoskodnunk kell
külső Ellenséginkkel-is, kiváll Törökkel
Tatárral, 's történhetik, hogy házas Sze-
mélyek közül-is, vagy egyik > vagy ma*
fik rabságra vitetik, illy történetben, ha

\ a' raboskodó Sérjfinak annyi érő Jóvá,
és Jóízága marad, mely az ö Sattzát Sel-
éri , tartozik abból ötét ki-váltani Fele-*
sége, még pedig az Erdélyi Tőrvény Sze-

, rént a ) olly kötelességgel, hogy ha nem
tselekedné> azon helybéli TiSztek a' rabi-

V ságban lévő embernek mindennemű Jóvá-
it ki-vefzik az ö kezéből, és annak vált-
ságára Sordittyák, ha Szintén Sérjhez akar-
na, vagy talált vólna-is menni, 's akkor

tudód-

«) Corap. Conft. P. IV. T/7, Art. $,
v



tudódnék-meg Urának életben vafó léte-
le. Ha pedig el-tékozlotta volna a* Rab-
nak Jóvait a* magáét veSzik-el érette,
míg Sel-éri azt, a' mit el-tékozlott. Ezen
móddal tartozik a' férjfi-is az ö rabosko«
dó feleségének Szabadulásában fáradozni.
Erre mutatván , mint előbb mondáin, a*
házasságbéli kötelesség-is. f

Ö T Ö D I K K É R D É S .

Hát ha Ura> fzabaduUsáért maga Saját Sfó-
fzágát adgya-el ax Afzfzony, tartó*
zik-é azt neki vafoki meg-fordítani?

Jtréldás volt mindenkor a* Magyar ASz-
fzonyoknak férjekhez való hűségek ab-
ban-is; hogy mikor ütközetek, vagy egyéb
puSztitáSok idején pogány, avagy más
Ellenségnek rabságába eltek, meg-fzaba-
duláSokért, nem tsak Jófzágoktól meg-váí-
ni, hanem életeket-is veSzedelemre vetni
kéSzek voltak. Valamint ezen jó indulat
ö bennek nagy ditséretet érdemel, ügy
hogy jótéteményekért kárba ne marad-
gyanak, igen méltó.

Erdélynek e* dologban illyen Tör-
vénye vagyon, hogy mikor az ASzSzony
Rabságba eíett Urának fzabadulásásáért,
é& Sattzáéit a'hoz való fzeretetétöl, vagy

egyéb
•
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egyéb tekéntettől viSeltetvén, maga fa-
ját JóSzágát adgya-el Zálogba, vagy őrö-
Jcössön-is, épen hagyván ez iránt Urá-
nak Jovai t , és JóSzágát, annyi Summá-
ig, a' mennyiben á* maga Jófzágát ad-
ta , vagy zálogofilotta-el, fenn-marad az
8 igazsága Urának azon réfz Jófzágá-
bán , melyet ö maga JóSzágának el-adá-
sával meg-tartott, és meg-maraSztott ,
hogy e'képpen az Atyafiaknak-is, kiket
holta után az ö Jófzága illetne, annak
Semmi nélkül való el-idegenitésével kára
ne következzék; és igy ha az Hlyen Aíz-
Szony meg-tanál halni, Urának a n n y i érő
Jófzága , azokra a' Vérekre Száll, kikre
az Ö el-adott, vagy zálogofitott Jófzága
Szállott volna , ha Ura váltságára nem
fordítván, a' nála mind végig meg.ma-
radhatott volna, ő)

H A T O D I K K É R D É S .
i '

Afzfzonyna'k Ura, és gyermeke egyfzers-
mind lévén olly vefzedelemben, melyből
tsak egyiket lehetne néki meg-foabaditu-
nia, Urához vólna-é kötelejebb, vagy
gyermekéhez ?

Afzfzony az házasságbéli Szövetség-
nek erejével egy telté lett az ö férjé-
_ vei

a) Comp. P. IV. T. 7- A*.'1.-
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' vei <í) nintsen-is néki annál közelebb vsu.
lója Senki, Se Attya, Se Annya, kiket el,
is hagyott azért , Se gyermeke , kinek
uayaii életet ö magára nem-is adhatott
á' nélkül. M i n d azért tehát hogy Sérjé-
vel olly közelről való egyessége vagyon,,
mind pedig azért, hogy gyermeke-is ,
kit Szabadítani akarna, tartoznék Apját
oily történetben a' Vefzedelernbol ki-ven-
ni, ha lehetne; kötllefebb férjéhez, és
a' kettő közül, ezt Szabadítani, mint gyer-
mekét. HaSonlo kötelessége vagyon a*
Férjfinak-is feleségéhez.

Mulatyák-is Sok példák , miként te„
lyefitették ezt a' Magyaroknál mind a*
F é r j f i a k , mind az ASzSzónyok; kivált a*
Férj f iakat Feleségek oltalmazásának buz=
gó kívánságából Szármozott indulatlyok
Arra-is v i t t e , hogy midőn azokkal együtt
kellett veSzniek , ne tálam magok után
nagyobb RolzSzra , keServeSebb halálra
maraSztanák, kéfzek voltak tu la jdon ke-
zekkel előre ki-végezni e' Vi lágból, 's
ügy menni vélek együtt a' más életre,

így tselekedék egy Magyar Nemes
Ember nöj-dik eSztendöben , Harmadik

. ISíván

a) &en. s, 34. Trip. P. I. T. 48.
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litván Király Napjaiban Szerem Várában.
Meg.vévén ezen Várat Mánuel nevű Kou-
ítantzinopolyi TsáSzár, el-kapa ott egy
Görög Katona egy igen Szép Magyar Ne-
mes ASzfzonyt, 's húzni vonni kezdé,
hogy eröfzakot tegyen rajta. Látván ezt
annak Férje, meg-esék Szíve, de netn
férhete a' Göröghöz, hogy meg-óltaltnaz-
hafia tőle; látá a' Szegény ASzfzony-is,
hogy más mód nem volna tifztaságának
meg-tartásában , hanem ha meghalna ;
fel-gerjeSzté azért aj nagy illetlenség az
ö fér jét; kéSzebb lön maga kezével meg-
ölni Sele-ségét, mint meg-engedni, hogy
annak tifztaságán eröfzakoskodgyék %z a*
íajtalan gaz ember,

-

Fel-kapa Dobozi Mihály-is á* Mohá-
tsi firalmas veSzedelemkor, Maróinál kö-
zel ESztergomhoz lova farára feleségét,
's meg-rugaSzkodék, hogy azt magával
együtt meg-óltalmazhaíSa a' Törököktől.
Látván az AfzSzony hogy közelitnek a*
Törökök, azon kezdé Ijrát kérni, hogy
ölné meg ötét, de e' bíztatá, hogy ne
félne, hanem tartana Számot inkább a'
Szabaduláshoz; Azonban bé-kezdék' őket
érni a' kik kergetik vala, akkor az ASz-
Szony elöbbeni kérésével le-fórdula Ura
mellől a' lóról; ez-is látván, hogy hálán

vagyon
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vagyon az ellenség, 's módgya nintsen
az el-fzaladásban, feleségének fordula,
"s ne hogy elevenen hagyná kezekre, *s
ügy jutattná keServes igájokra, fertőzte-.
téSekre meg-ölé elsőbben maga kezével,
's azután nagy bátran közikbe Szöktet©
a' Törököknek, és vitézi emberkedéSe kö-
zött , véget vet© ott életének ö-is ditsére*
tes halállal.

Nem lett volna ugyan nékik, lelki
okokra nézvén, Szabad olly Szorult Álla-
pottyokban-is Seleségeket magok előtt e9

képpen költöztetniek ki ez életből de mi-
vel a' Szánakodo meg-busult Szeretetnek
ereje vitte őket arra, mentséget érdemel
indulattyok, magok pedig ditséretet, éa
emlékezetet, a' mennyiben e* tselekede-
tekkel-is jelentették, hogy a' Magy&rok-
nál elébbvaló dolog volt mindenkor a'
betsüleies halá l , a' Szegyenes raboskodás-
nál, és hogy nálok valakinek óltalmazá-
fa, nem tsak az életnek meg-tartásában
áll, hanem rneg-elözésében-is azon insé-»
geknek, melyek keServefebb-é Szokták
tenni az óltalmazandónak életét halálánál.

Esmértem egy Nemes embert a' Szé-
kely Söldön, ki midöa látta volna, hogy
feleségét el-rablották, 's viSzik a' Tata.

rok;
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fok ; a* Rejtekből , melyben minden ve-
Szedelem nélkül meg-maradhatott vo lna,
élé-ment, és annak kedviért Szerentsér«
vetvén fejét , maga-is rabbá eSett , 's vi-
gafztalásának tartotta, hogy ha ki-nem
inenthette-is társát ellensége kezéből, leg-
alább réSzes lehetett annak nyomorusá-
gábán. Szent-Simoni Endes György va-
ja ez, a4 felesége pedig Szent-Királyi
Bors Anna, kiknek fijok vaía Endes Mi.
klos az Itélö-Mefter , igen jó Törvény tu-
dó férj fi.

De emliltek itt az ASzSzonyi Rend
;ditséretére-is egy l'zép példát: Meg-Száll-
van ezer ötSzáz ötvenkettöclik efztendö-
ben Szent Mihály Havának tizedik Nap-
ján Akmeth Baía a' Fő. Vezér Száz hu-
fzanöt ezer Törökkel Egret a* Magya-
rokra, harmintz kilentz Napig vivá, Szo-
rongatá erős citromokkal, végtére oda-
veSztvén Népének fzinét ei-Szálla alólla;
Réfzesülének a' Vár meg-tartásának ezen
fzép dicséretében az AfzSzonyok-is ; mert
a5 hói a' Szükség kivánnya vala, a' férjfi*
akkal együtt állják, oltalmazzák vala a'
tőréit, nem irtózván Semmit , Szembe Szál-
lani, lönni, vágni a* Törökkel , 's mivel
a' házasságbéli Szeretetről, hűségről va-
gyon itt a' Szó , találkozék kőzüiők , a'

, ki
fi-. ' • '
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ki bizony&ágát m u t a t á , hagyá ennek-is
emlékezetes példával.

9

Látván egy ^lagyar leány,, hogy
Mátkája el-efett, a' Töréfen oda futamo-
déit, kapa annak kardgyát, pai'sát, 's
Icözikbe elegyedek a' Vitézeknek, még-
is öle tsak hamar nagy emberkedve hat
Törököt ei-eSett Mátkája fegyverével, 's
a'képpen azért-is , hazájáért-is! bofzfzuját
töltvén ellenségén , bé-Sejezé ott életét ö-
is betsületes Szép halállal.

T I Z E D I K RÉSZ.
' .

A" TESTI VÉTKEKBEN TALÁLTATOTT
ASZSZQN'TOK BÜNTETÉSÉRŐL.

E L S Ő K É R D É S . -
Minémü betsüje volt a' Magyaroknál «"

, tifzta életnek?

A^itséretet érdemlettek Eleink, még mi-
kor Ppgányok voltak is, a* tií'zta életnek
fzeretetéért, 's jól lehet fok egyébb vét-
kekaek ISÍemeit ügyekezték réájok kenni

némely .
- >
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fiémely HiftorikuSok , de a* tefii vétkek-
nek Szennyével őket rnotskolni nem bá-
torkodtak, a) Vitézi foglalatosságokban
töltötték életeket, 's tudván hogy a' bú*
jaság köfzörüjin tompuloi fzokott a* fegy-
ver, nem élefedni; inkább kedveztek be-
lsületeknek magok meg-tartáSokkal, mint
leiteknek olly dolgokra való vetemedéS-
fel, melyekből nem egyébb haSznokat,
hanem erejeknek romlását, elméjeknek ,
j iomályofodását, bátor Sziveknek félelem-
re való hanyatlását várhalták.

Nem Szenvedhették a' tifztatalan ASz-
Tzonyállatot tsak Táborokban-is, a' mint
-címek Törvényünkben-is nyoma vagyon
$) a' hói az irat ik, hogy az ollyan Tá-
bort követő Személy varrattassék Zsákba,
és vízbe vettetvén, ügy ölettessék-meg.
De Táboron kivül-is üldözték e' vétket;

, máig Sem Szabad annak le-engedéséért ki-
vált Erdélyben bírságot venni, hanem ar

ISÍös paráznák halállal, a' Nötelenek pe-
{ dig veSzSzövel el-büntettelnek. c)

' -
Elein,

" : •—• —•
ö) Bonfin. Dec. T. L. IX. pag. 103.
fc) 1715. Art. 34.
• ) 'Approb. C. P. III. T, 47. 'Art.,»x. P. S-

Edict. 52,



Elein , a' kit e' Vétekben találtak,
haját le-beretválták a) hogy Kopafzsága.
bizonyító jele lenne el-követett gonofzsá-
gának, 's ügy tartatnék, mint olly RoSz*
ba elegyedett ember, melynek tsak em-
lékezete-is gyalázatot érdemlett a1 Ma*
gyaroknál; ha így Sem fzünt, el-vefztet-
íe Szabadságát, és Szolgálat alá eSett. b)

De nagyobb büntetésekre, 's boSz-
Szuálláfokra-is vitt Sokakat e' gonoSznak
méltatlansága, mint mutattya a* Bánk
Bán példája-is, ki önnön magát a' Király-
nét , hogy az eröSzakos fajtalanságot le-
géteüe volna, boSzSzuságában hegyes tőr-
rel állal-verte. f )

Bizonnyára Ruhája , 's külső maga
viSeléfe-is Nemzetünknek jelentette a' bel-
sö tiSztaságot. Kivált Fejérnépünknek ré-
gi Szép öltözetében rést Sem lehetett ta-
lálni, melyen a* Seslettségnek tsak tekén,
teti-is bé-Sérkezhettek volna tiSztálalan
gondolatokban való tnulatozáfokra.

És

a) S. Steph, L. s. C. a6.
í)} Ibidem.
c) Bonfin, L. 7, Dec. 9.



t£s jóllehet régi jó Vérünknek meg-
Vefztegetésében Semmit el nem mulattak
az idegen Nemzeteknek közinkbe ottan
ottan bé-tsufzo Szűkáf í ; mindazáltal fenn-
áll még betsüíete n á l u n k a'Tifztaságnak,
és molt-is Sok jámbor ASzSzony ok, 's'vá*
iafztott Szemérmetességü Leányok nélkül
nem Szűkölködünk. Kiket tartson líten t

és példájokat forciitsa hathatoíTan azok
jobbulására-is , kik mint Konkolyok a" bú-
za között veSztegetik a' Jónak gyarapo-
dását, 's el-nem gondolyák, hogy a'mely
Nemzetben uralkodni kezd egySzer a' bu-
ja élet, nem lehet a n n a k Sokáig fe tör-
vényében, Se Szabadságában meg-maradni.

M Á S O D I K K É R D É S .

t Mitsoda b'úntetéfe vagyon a Magyarok kö-
zött az Há£ass<ígtörÖ

JTjUeitöl Sogva mindenkor kárhoztatta a
Magyar Nemzet , és leg-utálatofTabb vé-
teknek tartotta á' házasság toréit, a) 's
minthogy leg-inkább-is az Afzfzonyi fze-
mérmetességhez illik , hogy házasságbéli
tiSztaságát sérelem nélkül meg-tartsa , és

Urán

a) Ulad. Decr. 7. Avt. 47.



Urán kivül más Fér j f iat tsak gondolatbari-
is roSz végre ismerni ne kivánnyon , a)
erre nézve büntetéft-is keményebbet ren-
delt az ollyan ASzfzony ellen, ki az ö
Törvény Szerént való Férjének tifzta A-
gyát máffalvaló közösülés által meg-fer-
tézteti, *s a'képpen a' házasságnak épsé-
gét meg-töri, meg-rontya.

Eleintén élőfák közé vitték a' házas-
ságtörö ASzSzonyt, 's azoknak teteit meg-
hajtván oda kötözték olly módon, hogy
mikor fel-botsátották, leg-ottan a' magok
állatokra viSzSza-lietö fáknak Sebessége mi-
att négy darabbá kellett Szakadnia. In-
nét mondgyuk mái napig , midőn vala-
mely erköltsteien Afzfzonyálíatot látunk,
vagy hallunk, hogy nem kár volna azt
fel-tsaptatni. Lovak farkára-is kötözték,
's ügy Szaggattalak négygyé.

Annakutánna könnyebiilt ugj^an a'
büntetésnek ezen fulya, de ügy -is élete
nélkül marad az illyen Vétekben találta-
tott ASzSzony, ki-tudodván azért gonofz-
sága; Törvényt láttathat reá, és ha meg-
nem akar engedni ( mert meg-engedheí
ha akar) méltán meg-öletheti ötét az ö

Férje, 4

La Croix L. 6. p. a. J.N.



Férje, Jegy-Ruhája-is annak marad, és
hém léSzen Szabadsága, hogy arról Ren-
tíeléfl leheíTen, 's valakinek el-hagyhafla. a)

H A R M A D I K K É R D É S .

Bát ha a' Férjfi tselekfzi ezen Vétket, ke-
resheti-é ötét halálra az ö Felesége?

.x\ mi az Házatoknak egymáshoz való
hűségét kötelességét nézi, m i n d e n i k b e n
e g y e n l ő n e k kell annak lenni; hé Sem tsúfz-
hat Se Tőrvény, Se Szokás á l t a l , hogy »*
FérjSi házasságtörő f e l e s é g é t ő l e l - v á l h a s -
sék; az Afzfzonynak pedig házasságiőrö
férjétől e l-vá lnia fzabad ne légyen.

De a{ mi a' halálra való KereSetet ií<
íeti, abban ő k ö / . ö t t ö k világi Tőrvény
Szerént , külőmbség Vagyon, és az ASz-
Szony az ő vétkes Férjét Seje-VeSztéséfe
maga Személyében nem keresheti; miért
hogy nagyobb á és több forzfzak Fzoktak
ez Orfzágban történni az ASzfzonyoknak
e' SzinU gonoSzságok m i a f t , 's gyalá/.a-
toí labb-is az Ő feslettségeknek emlékeze-
te, mint a' Férf iakénak. De e' mellett

kára-

a) Tríp. P. I. T. 105.
N 3
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kára-is a* Férjfinak, és meg-bántodáfa
fokkal keferveSebb az ollyan idegen kö-
zösülésből , mint az Afz fzonynak: mert
a' Férjfi ha botlik-is, azzal felesége mag--
ván idegen gyümöltsöt nem kéízit; az
Afzfzony pedig Férjének igaz magvát más
idegennel egybe-zavarja , 's ha foganni
talál, kétségessé téSzi melyiktől eSett az,
Férjétöl-é, vagy áttol, kivel ö magát go-
nofzul meg-ism ér tette, a)

Méltó vala tehát abban, a 'miben
az Afzfzonyok ál lal nagyobb rofzfz, na-
gyobb gyalázat Szármozik, határt-is fzo-
rofTabbat rendelni nékik, 's a' Férj fiák-
kal őket egyenlővé nem t e n n i ; melyhez
képeit nem kereshet egyebet az Afzfzony
az ö Férjén az házasságtörésért el válás-
nál. Az halálra való kerefetet Tifctre
kell bízni, b )

N E G Y E D I K K É R D É S .

Ha Feleségének első Vétkét tudván el halgat-
tya a' Férjfi, kereshetik halálra, ha az-
után-is abban találya V

[ikor a* Férj fi az 6 Féleségének első
házasságtörését meg-tudgya, azonnal fog-

a) La Croix. L. 3. y- l i\. 915.
*) Azét. p. 5. L. 3. C, 8-
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i f a Törvénybe azt, ha mit akar, 's több-
fzör sC mellé ne feküdgyék: Mert ha to-
vább-is együtt lakván, és hálván véle
ei-halgattya oSztári, ámbár ismét vétkez-
nék-is, fe halállal nem büntethet i , Se
Jegy-Ruháját el-nem tarthattya. a)

Ö T Ö D I K K É R D É S .

ffát ha rajta-kapja i gonofzságon a Férj'
l az ö feleségét Törvénytől nem

meg-ölheti-é ott helyben ?

iigyütt találván maflái Házasságtörés-
ben Feleségét a' Férjfi, ha nagy, és mint-
egy el-türhetetlen meg-bántodáSa eSett a*
niiatt , mind azáltal, hogy fzabadoían
meg-ölheíTe , arról világos, és a'béli tse-
lekedetét helyben-hagyó Törvénnyé nin-
tsen; külömbben ha első indulatban Szi-

jvének méltó fájdalmától öíztönöztetvén
• ineg-találja ölni, arról llntsen Törvény,
hogy büntetett érdemelyen érette; sőt a*

.Magyar Nemzetnek régi Törvénye Sze-
rént ha meg-öli, SzabadoíTan más Selesé*

vehet, b)
.

Ment-

Ti-ip. P. I. T. 10s»
S. Ladisl L. i. C. j

;



Mentséget érdemel pedig ügy-is 3*
í^érjf j, ha a' kit feleségévet együtt kap
a' vétken, meg-talá|ya ölni, kivált ha,
vaiaini aiávaló í'zemély volna az, és ma»
g;l házánál kapná felesége ulaimassán. 4)
így tseíekedelt vaia ezer hatlzáz hatvan-,
fcettödik eSztendöben Udvarhely Özekben
Gagyban egy Dersi János nevű özékeiy,
ki midőn házához virzfza,érk:e2vén egy
Szálló Törököt Féleségűi kapott- volna t

ragaclá Kópiáját , és egy S/uráil'al nmut
a' kettőt által-véré. b]

H A T O D I K K É R D É 5 ,

Ha ugyan meg-oli Feleségét a' Férjfi »' ft--
zasságtorejen, el-tarthattya. é ügy
nak

á a* Férjfi meg.öli Feleségét, »s azt
áÜttya, hogjr házasságtöréíen érte, 's az-
ért ölte-meg, kereshetik ötét Törvénnyel
a' meg-ölt ASzfzonynak Attyafiai, és el-
láttathattyák, ha ugyan olly tselekedet-
ben hólt-aieg ez, vagy pecíig ártatlan lé-
vén, ügy veSzett-el Urának álnok kezei

által.

fl) Zoö's. L. 5. T. 16. N. 7-
Í>) loann. Bethlen Rerum Transilu. L. 4-

Sect. 3. g. 335.
*
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által. < Z > Ha vétkes nem volt, egyátal-
jában Jegy-Ruháját az ö Férje el-nem
tarthattja , sőt ennek-is haláláért halállal
kell fizetnie.

De ha azon Vétekben hólt-is meg,
Jegy-Ruháját ügy láttzik , Urának nem
veíztheti; mert meg-ölvén ez ötét, nent
Törvény úttyán tselekedett; a' Jegy-Ru-
ha pedig ügy veSzhet vala el, ha az ha-
lál törvényes Ítélet által megyén vala
véghez, &) így azért maga magának a?
Férjíi meg-bántodásáért eleget tévén, leg-
alább ijogy a' Törvénynek büntető eS/-
közét annak hire nélkül kezébe vette, 's
ílt véle, Felesége Jegy-Ruháját magának
nem marafzthattja J melyet ugyan a' kül-
ső Törvény-is illy Történetben az Afz-
fzony gyermekei, vagy Attyafiav Számára
pendelt, és maraSztott. c~)

H E T E D I K K É R D É S .

Hat ha haUllál mm bUntetödik a' házasságtaró
Afzjzony, hanem tsak el-válik tőle az Ö

Férj*,

a) S. Ladisl. L. i. C. 13.
í>) Trip. P. I. T. 105.
C) Zoes. L. 5. T. 16. N. is. '
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Férje, ilty Történetben el-vefzti-é
Ruháját ?

Jnlázasságtö résbe elegyedvén az Afz-.
fzony, okot ad azzal Férjének, hogy
vagy halálra kereshefle ötét, vagy cl-
válhassék tőle. a) Ha meg-enged Férje
életének, de véle többé l akni nem akar,
így valameddig egyik 'közülök életben
lél'zen, addig a' maiik ujj házasságra
tnagát nem adhattya; b) melyben mii}d-»
azáltal a' ProteStáníbk Egyházi Törve,
nyék nem ollyan Szoross.

Már pedig a' mi illeti e' Kérdésre
való feleletet; azt mondom: Ha az ASz-
fzony házasságtörésével ad okot Férjének
az el-válásra, ámbár halállal ne biinte-
tödgyéfc-ís, Jegy R u h á j á t el-vefzli, és azt
az ö meg-bántodolt Férje meg-tartja. c)

N Y O L T Z A D I K K É R D É S .

Hát ha eröfzakot fzenved »z dfzfzony, 'JT
ügy fertezödik-meg az ö Férjének tífzta
jfgya, el-marad-é igy $egy-Ruhájától?

JtXkaratiyán, és teStén eröSzakot fzen-
ved-

~
fl) Trip. P. L T. 105.
í) S.Ladisl. L. i. G. ao. Colom. L. 2. C» 8.
«) Cit. Trip. P. I. T. (05.
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Védvén az ASzfzony, nem Tzegte^meg az-
zal hőségét, és a' házasságnak' t ifzlasága
ellen nem vétett, a} a'hól pedig V é t e k ,
£s gonóSzság nintsen , ott büntetéft Sem
érdemel fenki; &) és igy az olly'an Afz-
fzony-is büntetésre méltó nem lévén Jegy-

.JRuhájában kárt, és fogyatkozást nem Szen-
vedhet, c)

K I L E N T Z E D I K K É R D É S .

Hát mikor eröfzakot akar Unni valaki az
síjzfsonyon, és ez egy óbbként meg-nem
fzabadulhat attól, hanem ha meg-Öli,
meg-ölheti é1 Vétek nélkül?

eg-engedte a' TerméSzet Törvénye,
hogy külső Jovainkot-is az erőfzaktévök
élleh, a' mint lehet oltalmazzuk, d) An-
nál inkább réá-fzabaditott arra, hogy te.
fiunkét, és rzemélyünket a' reánk roha-
nóknak nyilvánvaló kárával is védelmez-
hessük, í) Nintsen az Af/ízonynak na-

gyobb

a) L. Vira paflam 39. de aduit. Cocr.
&) Reg. Inr. Canon. 33. in 6.
e) Zoes C. 4. T. só. N. 3. ét L. S-T. 16. N. 9,
rf) Trip. P. I. T. 6á- La Croix L. 3. p. l.

N. 798-
O Ti-ip. P. III. T. ss. i, Thora. a, 2, Queft.

64. Art. 7.
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gyobb Jófzága , kintse, mint az ö TiTz*
tásága, 's valamint illő, hogy azt halá-
lávai-is oltalmazza , a ) ügy meg-nem
menekedhetvén az eröfzaktól más utón ,
fzabadofían meg-ö!heti azt; ha fzintéii
Papi ember vólna-is, a' ki a' fa j ta lan lé-
leknek kárhozatos tüzelői fel-gyu!íadván,
réá-mégyen , hogy erörzakot tegyen raj-
ta. &

Jelen voltam Erdélyben egy Váro-
fon , midőn egy Német gyalog Katona ,
vagy a' mint Szoktuk nevezni Muskoté-
ros, egy Magyar Szolgáló Leányt tefti
Vétekre kénfzergetvén, 's nem lévén más
módgya a* Szegény Leánynak maga oltal-
mazására, késre kapa, és azzal emen-
nek Szemérem teltét el-vágá. Nem-is lön
ám Semmi bántodáSa érette, sőt nagyon
ditsérék mindenfelé $ ezen tselekedetéért ,
mint azért, Jh°gy u)j példát mutatott,
mint lehefSen keveSebb küfzködéfSel-is ól-
talmazniok az ASzSzonyoknak , 's Leá-
nyoknak Szemérmeket az erőSzakra vete-
medett erköltstelenektoí.

Lát-

o) S, Aug, L. i. de Civit. C. 18.
é) Attila P. is. C. 5. Disp. g. Dub. 13.

Caf. 18.
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faltam gyermek Koromban-is egy
fzé p .Székely Leánytól ide tartozó ditsé*
feles do lgot : akarván ennek-is ízemér-
metességét Sajtalan hizelktdéíefckel niaga
fetzéSe után tántorítani egy küisö Nemze-
tü Hadi-Tifzt, Ortzájához h a j l é k , 's meg-
Jopá tsókkal. El-pirulva ezen a' Leány,
de egyfzersmind fordiiá kezét, 's ügy
tsapá Szemközben Szemérme oltromloját ,
Jiogy orrán, Száján egymásra bugygyana
Vére, íelben-is hagyalá véle annál íbgva
fzerelem játékját.

Ezen tselekedetét ennek sC jámbor
Leánynak a' moítani világban durva mó-
ditlaiiságnak mondanák némelyek: azok;
tudniil l ik, kik a' Leányoknak honn tar-
tózkodó Szemérmetességekel iimítatlan bá-
turta lanságnak, Sérjfiaktól való vonoga-
todzáSokat régi bárdoiatlan vadságnak,
bei'zéübenvaló mérlékleteáségeket, íéiénk
tulajdonságnak, Szemeknek rendbe-Szedett
állását paraSztos fzoktatásnak nevezgetik,

P V annál fogva akarják a' régi épségnek
Szeretetéből ki-tanitgatni, és ujj módi bá-
t i a b b magok vilelésére Szoktatni Leá-
ny inkaj.

Mit mondgyak én itt az illyenekröl?
mert a' mely útra vezetgetik a* régi Ma-

gyar
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gyár fzemérmetességet, épen oda néz,
a' hói amaz Afzfzonyállatok laknak, kik-
röl bölts Salamon mondgya , Példabeizé-
di Könyvének hetedik Réfzében; hogy
kéfzek a' lelkek meg-íbgására , tsátsogok,
és bu jdosók, nyug l ia ta t tanok, és nem áll-
hatnak a' l á b a i k o n , a' házban, moft olt
kinn, mólt az u t z á k o n , mólt a' Szegeié,
tékáéi lefelkedvén.

Ezeknek nyomán tsak ugv eredgye-
ek-el ám Léányink nyelveknek fza-

bados járásában, Szemeknek fxélyel nyar-
galó tclhetetlenségében , nyájaskocláfok-
nak sötétet világot egyaránt ízen védhető
clevenkedésében , hogy Sokan által-Sog-
nak botlani a'ma Szabinok Léányival tör-
tént efetnek pé ldái ra : Meg-értvén ezek,
hogy Roma VároíTa fel-áliásának emlé-
kezetére innepet rendelt Romulus , eí-me-
nének a' Szép u j j építmények, és az in-
nepes játékoknak nézésére, midőn ebben
telhetetlenkedének , nékik haütának a'Ro-
mai i f i a k , *s el-kapdosák őket gyermek-
Szaporitásra.

. , . : , ,

Az illyen Változás ugyan mind tür-
hetöbb büntetéfe lenne Szemérmek Kotz-
káztatásának : mert igy ha meg-esve.is,
tsak ugyan AfzSzonyokká válnának; de

fajdal.



fájdalmassabb lebeket-is kaphatnak ama
Romai Tanácsbeliek Leány ív a l , kik mi.
dőn Kleopátra K i r á l y n é Bithiuia Tarto-
mányának Setim n e v ű berkében férjének
.Antoniusnak gazdag Vendégséget Szerzett
volna, olt lévén mellette, 's étzakára jut-
v a n , á l tá l -kezdőnek fzemérmetességekbul
bátradni az ifiakkal való n y á j a s k o d á s r a .
'B addig rovák együt t a* berket, míg hat-
van k ö z ü l ötvenötön esének terhbe, ott
felejtvén a* bokrok között Szüzességeket.

Dina a' Jákob Leánya , nem férfi-
a k k a l v a l ó nyájasságra , liánéin tsak az-
ért ment va la ki, hogy látná annak a*
Tartománynak ASzSzonyállatit, még-is i l -
Iven á r t a l l a i i nézés kuzben-is oda v e l z l é
tiSztaságát. Jár lak így máSuk-is, kik ha.
tárt tágoíitván S/emérmtrlességeknek, bát-
rabbak, n i ü d i l a b i i a k , elevenebbek akar-
tak lenni a' több Leányoknál.

Ezek így lévén azt mondom néked
jó Leány, légy móditlan inkább a* Tifz-
taságban, mintSem Párta unta, Szemte-
len Leány Nevezetet ragaSzSz kapudra.
Ély paraSzt nevezet alatt inkább, mint*
fém u j j SzokáSok virágival váltván-f«l Kő.
fzorudat, akkor maradgy-el virágodtól t
mikor leg-beUUletessebben kellé.ie virá-

goz-
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goznod; Légy tudatlan inkább a'jámbor-
ságban, mintSem ki-tanuly rúgni a' hám-
ból gyalázatodra. Ne mindenüvé menny,
a* hová mehetSz, ne mindent nézz-meg ,
a* mit láthatSz, ne mindenen kapj, a 'mi-
re Szert tehetSz, ne mindenben gyönyőr-
kődgyél a' mit SzerethetSz.

Nem tsak a* kézzel való ellenvetés-
ből áll a* t i f z ta ság óltalmazáSa, hanem
abból-is, hogy a'RofzSzra-vivö alkalma-
tosságokat e l - k e r ü l j ü k , el-távoztassuk.
Nagy Szemeskedés volt erre mindenkor a'
Magyaroknál, bizonyítván azt Sok Szép
régi jó SzokáSok, rendlartáSok, melyek
rna-is záros k a p u k , vigyázó Tornyok
gyanánt vannak jámbor ASzSzonyinknál,
Léányinknál.

A* Székely főidőn a' fzemérmetésség
Tőrvénye ellen vagyon az-is, ha a* Ne-
mes Leány Sokadalomba megyén, ámbár
Annya Szemei előtt légyen-is ő ott; nem-
is ok nélkül: mert adásból, vévésböl áll-
ván a' Sokadalom , ha olly közönséges
helyen kezdik magokat fitogatni a' jó
Leányok, ragadhat könnyen Szemérem
vásár-is a' több Áruva l való kereskedés"
hez. Nintsen elöltek Semmi olly utála-
tos, mint a* roSzSz erkőltsre hanyatlott

íze-



Személy; az illyent, ha Férjíi, biltabil-
lérnek mondgyák, ha pedig Fejérnép,
mas jámbor ASzSzonyok, 's Leányok ma-
gok között nem Szenvedik, tárfalkodáSok-
ra nem tartják méltónak, le-huznák fe-
jéről Kontyát, ha meg-probálná, hogy
a' több betsületesASzrzony okkal egyenlő-
képpen keSzkenyödgyék.

Elö-beSzéllém Selyebb a' mit egy
Székely Leánytól láttam vala gyermek
Koromban; lássuk még egy más Csiki
'Székely Leánynak tifztasága oltalmazá-
sában , meg-tartásában el-követett igen
Szép, és példás dolgát: Ezer hatfzáz ki-
lentzvennegyedik eíztendöben Böjtelö Ha-
vában ki-ütvén a' Tatár Csik Székre,
meg-rablá annak felső Réfzét; midőn.
Szent Miklós nevű Saluba érkeztek vol-
na , bé-rohanának ott-is egy Lófö Nemes
házához , tsak hamar el-is Sogák a' Gaz-
dát feleségével együtt; de lévén ezeknek
egy Szép, jó eröss hajadon Leányok, Ju-
dith nevű, e'Semmiképpen meg-nem , adá

•magát, hanem fegyverre kapa, és igen
%ezde ellenkezni a* Tatárokkal, meg-is
öle kilentzet azok közül tulajdon kezével

-
Az alatt többen-is kezdenek tsopor-

tozni feléje, és mindenfelől liörnyül-fo-
gák; \
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gák; Látván e' dolgot Szegény fzl i léí,
ni kezdek , hogy ne veSztené é le té t , ha,
nem aciná-meg ö-is magát, és követné
vélek együtt a* rnoítoha í'zerentsének eie.
jekbe fordult út tyát ; de ö azt fe le lvén,
hogy teítét Pogány ferléztetésére juttatni
femrniképpen nem akarná, meg-marada
álhatatoflan bátorságában, meg-fem adá
magát, míg kezében, 's erejében t á r t a ;
midőn már e l-kezdett volna a' fok ellen-
hányásban fáradni, egy kemény tsapáflal
el-vágaték egyik keze, de ügy fém fztí-
aiék e l l e n t , hányni a' m a i i k k a l , midőn a*
n é i k ü l - i s el-maradott volna, honya alá
fzoritá, fegyverét, 's ügy-is halálig vivék
a' Tatárokkal.

/

Meg-nem állhatom it t , hogy egy
Vefzprimi Magyar Afzfzonynak-is ditsé-
retes emberkedését elő ne hozzam: Ezer
ötfzáz ötvenegyedik efztendöben, Szent
György Havának első Napján meg fzál-
lá a' Budai heréit Al i Baía Vefzprimet
á' Magyarokra; vagyon ott á ' V á r alatt
egy igen fzép forrás, Vitéz-Kut a' neve,
ennél történek akkor, a* mit említeni
akarok.

'
Le-jőve ide a' Várból egy Magyar

Afzfzony Vízért, *s midőn annak meríté-
sében



seben foglalatoskodnék, elő rohana a' les-
ből egy Török, 's meg-tárnadá ötét, hogy
magáévá tehene. Látván v?fzede!mét az!
AfzSzony, fz ivét t a p a f z t á Magyar má<!ra,
és fel-melegité azt élete tiSztasága oltal-
mazására; küzdésbe fzálla a' Törökkel, '*
mivel bátorságával egyez vala ereje-is,
ki-tekeré kardgyát kezéből, 's fej,ét vévé
azzal ott helyben. Fel-kapa azonnal a'
Török fe jet , 's e lönihó jáb* lévén, ügy
bánék azza l , m i n t régen Jt id i th a' Holo-
fernesével B f t i i ü á n á l , Sel-vivé nagy vi- '
gan Vefprim V á r á b a , 's elö-mutatá örö-
kös betsületre rnéltó tselekedetének em-
lékezetes bizonyságául.

Be fejezem ezen Kérdésre te l t , és
példákkal-is M - r u h á z o U fe le letemet régi

l jó Magyar Eleink ditséretes vigyázásánalt
eml i t téséve l . Kezekre k a p t á k vala a' Né-
metek, a* Nagy-emlékezetű; Mátyás Ki-
rály halála után az ujj Királynak Dobsé
Láízlonak gondat lansága miau fzékes Fe-
jérvárat ezer négy fzáz k i l e n t z v e n e t ü k efz-
tendöben, a'hól akkor nngy fa j ta íanul erö-
Szakot-is tőnek íok Magyar Afíífzonjok ,

l 's Leányok fzemérmin. Ugyan tsak nem
" f o k á r a meg-fzáüák, 's Vifzfza-vévék a*
Magyarok. . , ^

0



ESzébe-juttatván ott Kinizsi Pál aai
ASzSzonyi Renden el-követett méltatlan-
ságot, ügy akara, hogy Semmi egyezés-
re ne mennyen a' Király a' Németekkel,
hanerti ereSzSze nékik a' Magyar Vitéze-
ket, és fizeteffe vérekkel viSzfza azon sé-
relmet. Nem vehetvén Se ö, Se a' több
Magyar Urak erre a' Királyt, meg-enge-
dék ugyan a' Németeknek, hogy Magyar
OrSzágbóI hazájokba békével által-taka-
rodhaíTanak, de addig el-nem botsáták,
míg le-nem köték arra magókat, hogy
fohult úttyokban, a'Magyar ASzSzonyok,
's Leányok tiSztasága ellen ki-nem köt-
nek , és azt meg-nem sértik.

így vigyáztak jámbor jó Eleink a*
Fejérnép tiSztaságára, gondgyok volt ar-
ra fegyver között-is, Békesség Szerzésben-
is ki-kötötték annak sérelaiét, kéSzek lé-
vén mindenkor boSzSzut állani azoknak éle-
tén-is kik a' Magyar Szemérmetességem
erőszakoskodni méréSzlenének.

T I Z E D I K K É R D É S .

Keresheti-é a' Férjfi az ö felesigét házas-
ságtörésért, ha ö-is9 minekelótte ~~*



fogná, azon Vétekbe tatái
tfni?

A HázaSak közül ártatlannak kell an-
n a k lennie, a' ki ügy akar, hogy Tár-
sát a' házasságtőrésért meg-büntettefle ; h»
jazért vetkezvén az ASzfzony , nem Soká-
j-a az ö Férje-is azon Sárba keveredik,
jiintsen többé mit kereflen rajta: Mert
egyaránt vetkezett, és a' miben ö meg-
háhtodott félnek tartya magát, ugyan ab-
ban bántptta-meg emezt a' házasságbéli
épségnek, kötelességnek meg-rontásával J
azokáért menthetetlen: mert a" miben máft
Ítél, magát kárboztat'tya; mert ugyan azt
iselekSzi, a' mit itél.

És így egyenlő lévén a' hámból va.
ló ki-ugrásban a' fogyatkozás; egyiknek
feni maradott fenn panalzíza a' rnáfik el-
len, meg-ment a' költsön, 's halgaflauak
véle, de ügy ám, hogy egyik a' máfikra
nézve többSzör ki-ne kapjon, hanem áli-
tsák-Sel efeteket jobbulássa l, *s meg-fordul?
<ván mind ketten a" gyarlóság példáján'^
légyenek támogatói egymásnak hűséggel,
és Szeretettel az álhatatysságra rf ) Jegy-

Ruha-

a) Zoes. Cotnment. in lus Can. L^j. T. 16.
iN. 13.
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Kuháját-is az Afzfzony ollyan történet-
ben el-nem veSzti. á)

Jut eSzembe itt, a' mit egy külső
jjiftoriciis iráíi között öl valtam: hogy ezer
Ötfzáz ötvenedik eSztendöben Erdélyben
Thordán történt volna ; házasságtörésbe
esvén egy Afzfzony; halál vala Sején
érette, de meg-fzáná férje , 's nem enge-
dé hogy élete nélkül rnaradgyon. Tör-
tének nem fokára, hogy maga a' Férjfi-
is ki-nyalánkodék az útból, &' tilalom
alatt lévő íznek koítolására, elő ránták
ötét azért a' Tifztek , 's halálra itélék :

tmeg-maradhat vala élete, ha Felsége-is
Kegyelem költsönt fizet vala vifzfza né-
ki; de ez azt nem tselekedé, hanem a'
Birák Ítélete mellett maga-is halálra ki<-
váná, sőt ki-kéré, hogy Hóhér helyett
fejét-ís a' Piatzon ö veheííe.

Sll

T I Z E N E G Y E D I K KÉRDÉS.

Ha a? Fírjfinak, Felesése házasságtöréje
utín tsak hamar halála történik, és tör-
vényesen el-nem láttathattya meg- bdn-
todásat, el-tarthattyák é igy az ö gyér*.

mekei,
m><

») Cuvarr. in 4. Decr. P. s. T, 7. §. 6.
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i, vagy Attyafiai annak $egy-Ru~,
hóját?

-Ja. meg-bizonyofbclik halála előtt a'
Férjfi, az ö Feleségének házasság-törésé.
rol , 's ideje lévén arra, meg-nem bűn-
•teti , láttatik meg-engedni annak, és hol-
ta után nem kereskedhetik Senki azon, kö-
"vetkezendöképpen Jegy-Ruháját Sem tart-
hattya-el.

De ha azután tudódik-is ki vétke, ügy
Sem lehet Kérdett , és Kerefetet támafztani
el lene, kivál t gj^ermekeinek; mert a' gyer-
mek föbe-járó dologgal az ö fzülöit nem
vádolhattya. á) Betsűletek veSztésére Sem
keresheti: mert azt azoknak tiSztelete nem

;engedi, de az Atyafiaknak Sem lehet út-
tyok arra, mert a' házasság ellen való
véteknek kereSetét a* házafoknak engedte
a' Törvény egyiknek a' írjáfik ellen , 's
Személy ellen lévén a1 meg-bántás , ha a'
meg-hal, el-viSzi meg-bántadását-is maga-

,,, .

v Ha pedig Pert indítván a' FérjSi há-
zasságottörö Felesége ellen, ugy hal-meg

Tör-

a) Trip. P. I. T. 35.
i, &) Zoes. L. 5. T. 16. N. ló .

" . "
.



Törvény közben , a* ki (attólvaló gyer-
mekeit ide nem éri vén) az ő Jófzágából
Jegy-Ruhát tarto/nék adni, beié-áilhat a'
Pernek annyi réfzébe, és el-láttathattya
íf J Vétkei, 's reá bizonyítván az Aiz,
fzonyrá , és ki jővén az-is, hogy azzal
tneg hóit Férje , minekutánna tettét meg.
tudta, házasségbéli dolgát íiem közlötte
mind halál ig, nem tartozik Jegy-Ruhát
fizetni.

TIZENKETTÖDIK KÉRDÉS.
,

Hat mikor háxasságtörésbe esvén av Áfa-
jzony, azért néki az ö Férje meg-en-
ged, kereskeiihetik-é annakutánna, ja' Tifzt
rajta?

Xatz Afzfzonyok házasságtörésén való
bolzSzuállásnak törvényes fegyverét, nem
íehel az ö meg-bántodott Férjeknek ké-
zéiből ki-vermi ; mert azt a' Törvény-is
azoknak ^engedte, és hogy Szabadoffan
élhéíTenek véle , rer-b >tsálotta. a) Ha
azért vétkes Feleségéaek meg-enged a'
Férjfi , meg-meneked.k azzal akár ki ke-

'teíetétöUis, és a'Tii/;:nek Sem lehet tób*
be keze rajta, hogy utánna nyomozzon»
és le-engedett tseiekedetéért büntetésre

kiván-

0} Trip. P. L T. 105. S. Ladisl. L. l. C. z *



i feivánnya; ámbár a' házasságtörés olly
fő vétkek közül való légyen-is, melyek-
nek ^ v a l a m i n t el-SzenvedéSe romlására,
tígy büntetéSe egy Orfzágban, a' közön-
séges Jónak boldogulására vagyon. Mert
e' Történetben az engedelmet jobbulás
fzokta követni, a' vétekből való ki-té-
réíSel pedig, és annak töredelmes Szív-
ből Származott meg utalásával el-távozta-
tik az a' kár, melynek meg-elözésére a*
TiSzt vigyázhatna a' büntetettél.

' TIZENHARMADIK KÉRDÉS.

első vétkét Feleségének meg-engedvén Fér-
je ismét abba keveredik, mit kell véle ten-

,. ni? Mert már egyjzer meg-engedett ne-
ki Férje, V többe nem keresheti a) Hát
a' Tifztnek-is tsak hé-hunt fzemmel kell-é
nézni a dolgot, és a? Népet vefztegetö
botránkozáfl ?

V aló ugyan hogy ha a' EérjSi az ö Fe-
leségének első házasságtörését el-engedi,
és azzal továbbá-is a' házasságbéli Szö-
vetségben együtt marad, és lakik , an-
níkutánna, ha elöbbeni vétkérV viSzfza-
lér-is halállal ötét nem büntetheti, \£) mind-'

1 azál-

a) Trip- P. I. T. 105.
&) Ibid. T. 105. í
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,
jz'íltal el-botsáthattya magától rf) és nem
.jártunk az/al lakni: inert nem lehet a'
FérjSi felől á l i tanJ, hogy Feleségnek az
első vétekre adott engedelemmel, minden
következhető A b b é l i gonoSzságát előre hely -
beii-hagyta volna, b)

Ha pedig az első vétek, és arra
nyújtott engedelem után ismét azon utat
véfzi-eleibe az Afzfzony, 's arról ötét
Ferié, almák rendi fzerént meg-nem Sed-
di , hanem inkább tudva, és kedvezve
el-halgattya , itt már vágjon a' Tifztnek
kereíete , 's mind a' kettőt érdemek Sze-
rént a' Törvénytől eleibe-adott úton meg-
büniethe í i , ne hogy továbbra-is neveked-
g3'ék a' botránkozás, és máfokat-is a' íes-
lett éleinek kárhozatus kövelésére vezeS-
fen. c )

• / ' • -~
TIZENNEGYEDIK KÉRDÉS.

Hát mikor a* Férfinak távul-l'tében elegye-
dik e' Rofxba ás ó Péksége, otthon meg-
b'lntetheti-t efzertnt azt a' Tijzt? vagy

a) Ma h. 19 v. 9.
20 Támbuvin L. 8. de Matr. Tract. 7. C.

§. 3 N. 16.
e) fiiíton. C, 4. (^. 54. §. 8.
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ügy-™ f'rJet kell törvényes kerefetém

Jfóllehet több Sö Vétkek közül lévén a1

.hizasságtörés, a n n a k b ü u t e t é f e m i n t elébb-
js mondám a' közönséges Jónak rneg-ma-
radására, 's boldogulására nézzen; ele
mivel a' Törvény kere fe lé t a n n a k leg-el-
subbeii-is a' meg-bántodott Férj fmak en-
gedte, és fzabac!ság*t m a r a í z l o t t néki vét-
kes Feleségének mind életére mind h a l á l á -
ra, erre nézve távulétében-is kötelessé-
géből ki.botlott Feleségét az ö hire, 's
akarattya ellen fenki l ialálra nem keres-
heti, nem-is k á r h o z t a t h a t t y a , mert ha tá-
vul vagyon-is, de a* mi lörvényeflen ötét
i l let i , abba nála nélkül törvényeden fenki
magát nem avatha l t ja mind addig, mig-
len ö a' bofzízuállásra, vagy engedelemre
való fzabadságával élhet, ezt pedig tá-
v u L létével el-nem veSztette. t Reá kell az-
ért ötét várni a' kereSetre, ha tudniillik Se-
lesége első eSete után többlzör teltét ki
nem adgya; Mert ha meg-nem elégedvén

^egyfzeri kóítuláíTal, ismét a' ti ltott Méz-
nek nyalogatására erefzkedik; így, hogy
a' botránkozás tovább-is ne terjedgyen,
és az Úr lítennek is boSzfzu-ájlo fegyve-
re egynek gonoszságát az egéfzfz Népen
ne kereífe, eiö-íbghattva azt £ TiSzt, és.

Ura-
r ' . ' '
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Urának távul létében-is érdeme Szerint
meg-büntetheti. Az ö hivatalya, és kö-
telessége lévén a' gonofznak úttyát be-
vágni , és az által a1 Köz-Jónak el-nyo-
mására közelgetö veSzedelmek' meg-elö-
zésére SzorgalmatoíSan vigyázni.

T I Z E N Ö T Ö D I K KÉRDÉS.

.Hát már an'tak, a' ki más ember Felesegeti
eröjzakat téfzen, mitsoda büntetéfe *ua.

?

Leg-tíltotta az Iften, hogy Senki az ő
fele b a rá ttjának Feleségét bűnre ne kivan-
nya, a) $eg-parantsolta azt-is, hogy va-
laki paráználkodik, és házasságtöréft tse-
lekSzik felebarátba feleségével halállal
halyon meg. b) Nemzetünk Törvénye-
is kivált Erdélyben halállal fzokta büntet-
ni a* Nős pa'ráznákot. c)

Ha tehát a' közösülö Személyeknek
egy más akarattyából ,yéghez-vitt házas-
ságtör éfe, mind lilém, mind emberi Tő «

vény
.

#) Exodi 20. v. 16.
&) Levit. 20. v. ló. 13.
O Appr. C. P. 3. T. 47. Lúd. II. 1533.

Art. 36.



vény Szerént olly kemény büntetés alá
v<Jg}r°n vélteivé, bizonyára, a' ki ezen
„onoízságot eröfzak által követi-el máSon,
annál inkább méltó, hogy halállal ha-
]yon-meg, a) 's nem lévén külőmbb az
illyen eröSzak tévő ember a' Gyilkosnál, b)
büateiésének-is egyenlőnek kell lenni. c~)

; • . ,
így azért ezen égre k i á l t ó Sertelmes

.dologban tirztességét, és Nemeli Izabadsá-
gát akár ki is el-veSzli, 7s ha n;ód léfzen
tenne, a' hói a' veiket el-követi, ott még
«' paralztok-is SzabadoíTan tneg-foghat-
tyák, Törvényt láthatnak reá , és érde-
me Szerént büntethetik ötét </) ha Szintén
Szabadságok, és engedelem Levelek nem
.vólna-ia arról, hogy a' Vétek helyén talál-
tcuolt goiioSz-tévőket nieg-büalethessék. e)

TIZENHATODIK KÉRDÉS.

JHát az ollyan Ferjfinak, a' ki valamely Le-
ányt, vagy Afsf-sonyt házasságra,
vagy tsak bujálkodás víget-is eröj'za—

koffan

ít) Deut. s3. 26.
6) S. Ladisl. L» l. C. ja.
C) P, I. T. 9- Trip. ^
cQ Ibid. Tit. g.
e) P. III. T. gz. Tríp.

. | '



koffan kap-el, mitsoda b'ántetéfe va-
gyon ?

X3c mely Férj fi a* Leányt, vagy ASz-
fzonyl akár házasságra, akár azzal való
bujálkodás végeit, annak kedve, 's aka-
rattya ellen eröfzakoííati el-kapja , betsi't-
lele nélkül marad, 's halállal büntetödik
érette, tí)

De itt éfzre kell venni, hogy illyen
büntetés alá vettetett el-kapásnak tsák azt
tarthattyuk, mely e' három dolgot fog-
lalja magában, úgymint i. Eröfzakot.
2. Bujaságra való Szándékot. 3. Az Alz-
Szonyállatnak egy helyből más helyre va-
ló vitelét a' hói azért ezen három dolog
együtt fel-nem ta lá l tat ik, ott valakinek
tselekedetét valóságos el-kapásnak nem
mondhattyuk.

Ha pedíg a' Leánynak kedve va««
gyön el-kapattatására, de fzüléinek, vagy
Tutorinak hire, 's akaratija ellen me-
gyén a* véghez, ezt-is ugyan Egyházi
Törvény Szerént valóságos el-kapásnak
nem tarthatni b~) tnindazáltal világi Tör-

vény

») P. I. T. 9. Appr. Conft. P. S. Edict. 43.
Leym. L. 5. Tract. io. P. 4. C. 13. N. i.

& ) La Croix L. 3. P. L N. 915.,



vény" fzerént Szározon nem maradhat #)
régen a' Magyaroknál az ollyanképpen
el kapattatott Személy vifzfza- adatta lőtt
fzüléinek, és a* mellet az el- kapó Fél,
ha hadi, 's elö-való ember volt, tíz ökröt
fizetett' azoknak , ha pedig fzegény, vagy
köz renden való volt , öt ökörrel végezte
baját; b) a' mi idönkben-is, ha a' Leány-
nak Szüléi házától való el-kapáSa azok hi*
re, 's akarattya nélkül lérzen, ámbár
magának 'a' Leánynak kedve légyen-is
árra, emezek az el-kapó Félen meg-bán-
todáfokat méltán meg-kereshetik. c)

A' mi az Egyházi Törvény-büntető
'Keménységét illeti e' dologban : a' ki va-
lamely Afzfzonyt, vagy Leányt eröfza-
koííbn kap-el niagának Feleségül, a' hi-
vek társaságából ki-rekefztetik , belsőié-
tét el-veSzti, és a' Tifztségek vifelésére-
is a l k a l m a t l a n n á léfzeií , Js az alatt mig
'az el-kapott fzemély az ö birtoka alatt
marad , házasságot-is közöltök érteni Sem-
miképpen nem lehet. Mely ugyan meg-
Sem forrhat egyébként, hanem ha az el-
kapott Személy, ki-menekedvén az el-

kapó
-t - t

a) Zofe's. L. 5. T. 17. N. l.
fO S. Steph. L. a. C. 25.
e) Molin. Tvact. 3. Difu. 105. W. íj.
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kapónak keze, 's hatalma a lól , és b,*-
torságos helyre ju tván, ügy kötele/i oSz.
tán ahoz magát. De akár forjon-meg kő-
íöttök a'házasság, akár ne^ tartozik e'
felett az el-kapó Férjfi tisztességeién hr.
zasságra ki-ruházni azt, a' kit el-kapott
volt a) így bánik, a* mint emlittém az
Egyházi Törvény a' bujálkodó eröfzakos
el-kapókkal.

• ' : ; • • • . -

Kell pedig itt érteni ezen bönteté-
Sekre nézve az el-kapott Személyeken öl-
lyanokat, kik addig betsületes hírben,
névben voltak, és életek folytatásában
fedhetetleneknek tartattak, b) Mert azok-
miatt, kik téliekkel kereskedni fzoktak ,
és Szemérmeket már annakélölte önként
fel-adtak, ha akarattyok ellen kapattat-
nának-is el, az et-kapók ol\y keményen
nem büntetödhetnek; de ugyan Isak men-
tek Sem lehetnek, hanem a* Bíróra va-

i *W

gyön bizattatva, mivel JakoltaíTa őket
erőSzakos tselekedetekért, nem lévén f/a-
bad a' tzégér alatt élő -Személyt-is arra
kénSzergetni, hogy a* kivel nem akarna.
is bujaságát folytassa. C)

TIZEN.

fl) Concil. Trid. S e ff. 24. C. 6. de Reform,
Mácr. .

í) Zoes. ad Uigeft. L- 48. C. 6. N. 13.
g) Idem ibidem T. 6. N. 14.



TIZENHETEDIK KÉRDÉS.

itsoda bilntetéfe vagyon annak ax Afv
Jsonynak, ét ki az Ó gyermekéi $

Lég-történt dolog, 's történhetik ézután-
is, hogy a* Leány, vagy ASzfzony teíti
RoSzfzra adván magát, meg-terheSedik,
's hogy eSete kifiebbségére, vagy bünte-
tésére ki-ne tudodgyék, SzüléSe előtt, vagy
niinekutánna ezen probán-is által menne,
Magzattyát megöl i , 's el-rejti. Az illyen
fzeméljt régentén a' Magjraroknál Espe-
reft eleibe-vitték, 's ott büntetödötí, meg.
kelletvén ismernie, és bánnia tselekede-
tének gonofzságát. a) Mert az Egyházi
Törvény Szerént, ha az Afzfzony Szán-
fzándékkal meg-öli gyermekét, valami
Apátzák Szerzetes házába kell rekeSzte-
tödnie büntetésül, hogy ott tettiért mig
él, böjtölésseí , 's egyébb tefti Sanyarga-
táíSal lakolyon. b)

De a' világi Törvény, minthogy Kard-
, is vagyon kezébe, a' GonoSzok bünteté-

sére az annyira meg-hült Anyai Szeretetre
Vért

a) Colom. L. i. C. 58.
íl) Zofe's. L. 5. T, I*. N. J. ín Cotnmem.

ad lus Can./ • •-
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Vért Szokott ö n t e n i , 's az ollyan terme-
Szelén kegyetl? n k e d ö i n d u l a t o t halál ' .-" l
végzi. Némely k ü l s ő Nemzeteknél aZ il«
lyen gyermek vtSzíö ASzízoivyokat eleve-
nen temették t- i , 's Karóval által verték,
vagy pedig vízbe ölték. Nálunk a' Tifzt-
nek h i v a t a l y a , hogy mihelyt olly Sze-

mélyt t u d h a t k i , el-SogaíTa , és törvényes
úton reá bizonyítván gyermeke veSzté-
sét a) tejét vétellé. #)

Gyermek veSzíésnek pedig nem ísak
azt lehet t a r t a n i , melyet Szüléié után tse-
lekfzik az ASafzo.ny , hanem azt-is , me-
lyet ménében lévő le lkes Magzatijával
Jkövet-el, midőn a 'végre, vagy valar, i
füvekből k é f z i t t e t t i t a l t vévén-bé, vagy
magát rendkívü l m^g f z o r i t v á n , magos
helyről l e - e r e f / k e d v é n , iö ldön hengei'eg-
vén, 's löbb ^'léie arra okot fzolgá l tató
dolgokat r n i v e l v é n , a' f ' /ü lésnek rendes
idejét meg-elözi , *s a 'képpen el lankad-
ván, meg-lojl ik a1 Magzat, 's el léfzen,
jgy.is mive l nyi lván való gyilkosságot
tselekfzik. C) halált érdemei. d~)

Ha

$) 1625 Art. 6.
ZO 1723. Art. T i .
c ) L a Crr>ix L. 3. P. r. N. 829.
4) Math. 6. Art. 51. Ulad. I. Art, Sa,,



;
• 195

JJa pedig az Anyai Méhben annyi-
rá nem kéPzült a' Magzat, hogy a' lélek-
nek belevaló öntéfe által meg-elevenked-
liessék, ollyan Ál lapot tyában rontya-el
annak egybe-Szerke/tetését így ugyan va-
lóságos gyilkosságot nem tselekSzik, mind-
azáltal büntetés n é l k ü l nem maradhat,
hanem a' Biro va lami egyéb tefti Sa-
nyargatásból álló Szenvedett Ítélhet nya-
kába.

Mennyi időre öntödgyék pedig a*
leélek a' M a g z a t b a , arról közönségefeb-
ben azt taniltyák , hogy a' Férjfi, fogan-
tatásának negyvenedik Napján elevene-

.dik-fel ; a' Leány pedig hogy Sogantatik,
nyoltzvan napra kéfzül-el a' léleknek bé»
fogadására.

\ ;
I TIZENNYOLTZADIK KÉRDÉS.

Hát ha a' terhes Afzfzony, minéktlötU
ne, magát gonofeul meg-öli, mit kelt
véle tenni?

gonofz lélek munkálkodásából meg-
történik, hogy tefli kivánságok után ered-
vén, és tzimborát keresvén rofzra Szánt
Szemérmeknek némely Afzrzojiyállatok

esnek, '» a k a r v á n e' világi kiflebb-
P séa



ség elöl félre á l lani , minekelölte Szüle-
ieknek ideje bé-érkeznék, magokat, 's
magokkal együtt méhekben lévő ártatlan
Magzattyokat-is gonofzul el-vefztik, meg-
ölik, és azzal elöbbeni vétkeket kétfze-
r«s gonoSzsággal fejezik-bé, egyikkel az-
zal, hogy magokat m e g ö l i k , holott fen.
ki az ö életének nem Ura, 's arra néz-
ve nem-is Szabad Senkinek magát meg-
ölni, a) Maiikkal pedig azzal, hogy mag-
zattyokat-is vagy életre nem ereíztik,
•vagy ha a' lélek által elevenségre jutot-
tak, életektől meg foíztyák , holott ez-is
Ifién ellen való kárhozatos dolog, 's ha
elevenségben kapott magzattal történik,
mint Selyebb-is mondám, Gyilkosság, b)

Ide járul ama nagy Kárvallás-is,
melybe esnek a* Magzatok, midőn az olly
Szörnyűségre vetemedett Anyáknak kezei
xniatt KereSzíséget nem érhetvén, líten.
OrSzágából ki-maradnak.

, Mikor azért valamely terhes Afz-
Szony magát meg-öli, leg-elsö gondgya-
is a' jó Tifztnek a' légyen, hogy mehet
annak fel-hafitatván a' Magzatot vételié ki

belől-

• a) S. Aug. L. i. de Civit. C. 16.
fc) L« Croix L. 3. p. i. N. $as.
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f je löl le, hogy ha meg-elevenségbe volna,
JíereSztséget érheíí'en; ha pedig meg-foj„
l ő t t , »gy-is nem lévén réfzes Annya go-
pofzságában , leg-alább azzal együvé ne
lemettessék j mert a' ki magát meg-őli,
több Hívekkel egyenlő temető-helyet nem
érdemel , hanem máfok példájára, vagy
ineg-égetik, vagy kerékre téSzik, vagy
fel-akafztyák annak teflét Sok helyeken;
Jíálunk pedig akaSzto-fa alá temettetik
hogy holta után- i s gyalázatban maradr
gyön emlékezete, a' ki egy kis Szégyen- %

vaüáífal életét J o b b u l á s r a , le lkét boldo-
gulásra meg-tartani nem k ívánta. Ki-vé-
vén mind azáltal a z o n helyeket, melyek-
ben már erre nézve a' fz oka fok , és Tör-
vények nem olly SzoroUak, és a' mago-
kat meg-ölök, meg-tebojodtaknak tartat ,
van, nem Számláitatnak a' bestelenek

TIZENKILENTZEDÍK kÉRDÉS.

ít a' ki tefti Vétek kedviért fzerelem italt
kéjkit valakinek, vagy kerítésre adgya
magát, érdemel e blintetéft érette ?

T
em Szokott egyedül járni a' bujaság,

ki-gondoltat, 's véghez is vitet Sok gónoSz-
ságot azokkal, kiknél egj'fzer féSzket ver-

Í
tiel. magának; v a n n a k erre keServcs pél-

P 2 dák
• . ,--
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dák meg-történvén többi között, hogy
midőn némely Afzfzonyállatok belé-fze-
rettek egy, vagy más fér j f iba , 's egyéb.
ként magokhoz nem Szoktathatták, ke-
fzek ^voltak kantérozáflal is nyomokban
lenni, mig lábokról le ejthették.

,
Szoktak e' végre némely Al latoknak

réSzeiböl, vagy bizonyos füvekből Szere-
lemre gerjefztö italokat kélziteni, melyek
miatt ugyan elméjekben-is meg-háborod-
nak többire, sőt el-is halnak gyakorta,
a* kikkel meg-itathattyák. Ki-tuclodván
valamely ASzSzonynak , vagy Leánynak
illyen tselekedete, büntetetlenül nem
maradhat, kivált ha i ta láva l halált ta-
lál okozni a' meg-itatott Személynek, ha-
lá l la l kell végezödni az ö életének is, ha
Szintén nem olly Szándékkal kéfzitette,
vagy adta vólna-is az italt, hogy azzai
a' Vérnek a'/zerelemre va ló fel-hevefitté-
sén kivül életét-is emennek vefzedelem-
be hozza; ha pedig nem következik ugyan
halál az i tal u t á n , de elméje a' miat t
meg-bomlik . a' ki meg-ifzíza , e'történet-
ben-is az ö ízűiéi, vagy Aly»Siai meg keres-
hetik a ' fzere le tn vadáfzó Felet, tartoznak
azt a' Birák-ís olly k«"feryes kár-tételéért
érdeme Szerént meg -büntetni.

És



És mivel az il lyen dolgok ritkán
mennek máfoknak közbe-járáfok , és fe-
getségek nélkül véghez, fzükség a' keri-
töket-is ki-nyomozni; és meg-bizonyoSod-
ván, hogy ezt, vagy amazt maflái egy-
be-keritgették, 's réSzekröl-is a' bűnnek el-
követésére alkalmatosságot fzolgáltattak,
valamint a' nötelen paráznákkal , azon-
képpen ke l l velek-is bánni, ügy. pedig,
hogy ha az egybe-keritett Személy a' ke-
ritönek vagy Leánya, vagy gondvifeléSe
alatt lévő Attyaf ia, vagy felesége lenne,

.fuIyoSodgyék rajta, mint bordélysággal
való kereskedésbe elegyedett Személyen
a* büntetésnek terh'e, gonoSzságának mi-

^vóltához képefl.

H U S Z A D I K K É R D É S .
,' ';

:Tejli-J7étek által meg-esvén a" Leány, vall-é
bets'iiletében. valami kárt f l}a igen; hely- .
be állithattya^é még azt?

nly nagy RoSzSznak tartotta eleitől
fogva a* Magyar Nemzet, Sóképpen az
Afzfzonyállatban a' teSti vétket, hogy a'
ki í»bba elegyedett, *s meg-esvén gyer-
meke lett, betsülete veSztettnek tartották,
ngy hogj^ bizonysága-is annak a* Tör-
vénybe bé-nem vétetödött, kivált betiö-
let dolgában. . /

. ' ' • •
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Melyei mái napig is e' Szerint

ugyan kivált Erdélyben a' Székely föl,
dön; mindazál ta l mivel lííen ö Szent Fel,
sége előtt is a' Bűnösnek maga meg-job,
bitáSa kedves Szokott Jenni , botsánalot
érdemel az ollyaii emberi gyarlóságnak
fik jegén meg.eíett Afzfzony-is ^ ha bot-
lásából fel-kelvén annakutánna tiSztessé.
gefen , és jámborul vifeléndi magát, 's
főképpen ha betsületes emberhez t a l á l
fér jhez kelni ; annál inkább ha a'hoz íné.
gyen, a' kitől roSzSzut járt volt, élőbbe-
ni betsületébe vifzfza-lépik', és a* Tőr-
vényben-is helye léSzea az ö bizonyság
téte lének, 's nem vetheti néki Senki Sze-
mére azon vétkét, melyből e' képpea
magát ö, és betsületét ki-tiSztitoüa.

De ezzel ám egy Leány Se bátrod-
gyék-Sel, és fzemérmetességét maga ha-
tárából tsáfei egySzeri efetre-is ki-ne lép-
teíle olly reménységgel, hogy a' mi kárt
va l lana , azt ö-is ez utón helybe-hozhat-
tya; más gyarlóságból meg-esni, más i l ly

,, , gondolatlan vélekedés mellett gonofzba
keveredni . A' vakmerő bizodalomból el-
követett RofzSz terjedni Szokott ugyan
azon, a' min épül t , nem-is könnyen ha-
gyattya-el magát tévőjével. A' Nyalánk
ember nehezen felejti-el az egySzer meg-

kóStolt
c



fcófiolt édességet, ha tsak módgyát ejt.
heti vifzfza-tér ismét arra, mint az eb az
okádásra.,

Jobb tehát meg-maradni az épség-
ben, mint bizonytalan ki-fzabadulásnak re-
roénsége alatt abból nyilván való romlás-
ra erefzkedni; jobb az egésséget meg-
ta r tan i , mint arra keresgélt bizalkodás
alatt, hogy majd a' betegségnek gyógyu-
lás léfzen ki-menetele, ollj nyavalyát
keresni» melyben fokáig,is kinlodhatik a'
beteg, de hamar is meg-halhat.

Akarom mondani: viSelyék jámbo-
rul magokat a' Leányok, 's ne tegyék
bíztokban kotzkára,. a' minek vifzrza-lzer-

(Zéfe kétséges-is, de nehéz-is. Tifzta élet
, i l l ik a' párta, és KoSzoru a lá , nem-is
l kell azokat ügy meg-unni Senkinek, hogy

gyalázatos takaróval, és ne jámbor Sör«
kéfzült Konttyal válthafla-Sel.

T I Z ÉN-



AZ ÖZVEGY ASZSZOmOKRÖL.

E L S Ő K É R D É S .

Hányféle Állapotban fzoktak özvegyen ma-
Tadni az

el lelvén itt az Özvegyekről, és azok
.Törvényéről Szollani, Szükség tudnunk el-
sőbben is, hogy az A fzSzony ok háromfé-
le özvegyi Kendben fzoktak Férjektől el-
maradni. .Némelyek gyermekekkel ma-
r.idnak-el, és neveztetnek Gondvifelö ŐZ-
vényeknek. MáSok gyermekek nélkül ha-
gyattatnak uayan illy Állapotra, de fér-
jekkel együtt H' Jólzágban kereső felek
vóliak, 's azért Kereső Özvegyeknek is hi-
vattatnak. H a r m a d i k rendbeliek, kik fe
kereső felek nem voltak , fe gyermekek-
kel nem m a r a d t a k , MagánvJó özvegyek-
nek mondatnak. Mind ezekről kü lömbö-
zö ilendeléfi vannak a' Törvénynek ; mert
a' gyermekes , vagy-is gondvifelö Özvegy
többet érdemel a' magán valónál; a' ki

Kére-

i». ' .
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kereső Fél volt; ennek-is özvegysége Ré-
fzin kivöl-meg-keil menni a* közös Ke-
resményből-is az övének.

M Á S O D I K K É R D É S .

Mitsoda engedelmfá mutatta a' 'Törvény az
Özvegy-dfcjkonyokhos űrök halálának
első efetendejében?

t kellessék bánni az Özvegyekkel?
Kendéiéit tett arról llten ö Szent Felsége,
midőn illyen Törvényt Szerzett; az Öz-
vegyeknek, és Árváknak ne ártsatok;
ha meg-sértitek őket, Sel-kiáltnak hozzám,

, és meg halgatorn Kiá l tá fokát , és iei-ger-
jcd haragom, és Segj'verreí veríek-meg
ti;eket, és a5 feleségtek Özvegyekké léfz-
nek, és a' fiaitok Árvákká, a)

•• • '
Akarván Nemzetünk-is az Özvegyek

Sérelmét, és Kefergetését íávoztatni, el-
végezte, hogy Űrök ha lá lának első efz-
tendejébea minden háborgatok ellen bé-
kességben, és teiyes bá tor ságban tartaífa-
nak: i'enki őket azon üdö a lat t Törvény-
be ne idézze , Se Űrökről rcájok maradt
Per mellé né hívja, b) 's arra elö-áliani

a) Esodi 22. v. 35.
b) Kin. G. 4- Queft. 24. N. 9-
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ne kénfzerittse; ebben pedig hogy meg„
maradliaíTanak, tartoznak a* Tifztek pár-
tyokat fogni, fegéteni, oltalmazni; annál
inkább Űrök Jófzágiból, és jovaiból efz-
(emJö alatt még a' magán való Özve-
gy ek-is ki-nem rekefztethetnek. rt)

Hadba való fel-ülésnek idején-is Ér-
délyben az ollyan kevés jó.fzágu, 's egyéb
rendbel i Nemes Afzízonyok-is, kiknek
fé l-kapunál felyebbvaló Jófzágok nintse'n',
abban az efztendöben, melyben özvegyen
maradnak, lovait álitani nem tartoznak;
b~) az egyházhelyi Özvegyeket pedig fe
ott, fe Magyar-Orfzágon , mint már fe-
lyebb-is c) e m i i t f é m , egéfzíz Özvegysé-
gekben arra nem-is kénfzerithetni. Meg-
kivánnya mindazáltal ezen engedelemért
a" Törvény, hogy ök-is magokat betsii-
leteíTen vi fe lyék, és kérjék az Úr löent
Imádságokkal, a* Köz-Jónak boldogulá-
sáért, d)

Hlyen Törvények lévén az Özve-
gyeknek, meg-kell tartani őket abban,

mert

») Trip. P. I. T. 30. Appr. Conft. P. 5.
T. 25. Art. l.

í?) Appr. Conft. P. III. T. I.p. Art. 5.
C) 2. Réfz. 8. Kérdés.
d) I54S« Art. s J.

'
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mer' átkozott a' ki az Özvegy Törvényét
el-, - r d i t t y a , és mondgya az egéfzfz IS ép;
Ámen. a)

1 . ••
H A R M A D I K K É R D É S .

h.
efztendó múlva hová léfinek, 'J

l
maradhatnak az Özvegyek?

' em tsak első efztenclöben , hanem /az-
után-is, míg bets i i letefen Özvegységben
m a r a d n a k , oltalmazni fzokta az Özve-
gyeket, 's gondot vifel azokra a' Tör-
vény , 's ámbár gyermektelenül marad-
gyonis el Férjétől va lamely Afzfzony,
mincldzáltal efztendö m ú l v a ^ i s a n n a k Jó-
Szágából ölet ki-nem t e h e t i k , hanem vagy
meg-kel l azt egéfzfzen az ö kezénél hagy-
ni , vagy ha igen nagy vo lna, és az ö
tar tására kivántató költséget lókkal Se-
lyü l ha ladná a n n a k jövedelme, illendő
Réfzt kel l a n n a k Fzakafztani Ura lakhe-
lye mel lé, melyben meg maradhaflbn , 's
Ixafznával fzabadoíTan élheíTen , rnind ad-
dig, mig Özvegységétől meg-válik. b)

Annál
\ _ _

ű) Deut. 27. v. 19.
b) Ti-ip. P. T. T. 98- Appr. Conft. P. IIL

T. 55. Art. l.
•• r
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Annál inkább ha az Özvegynek
Férjétől gyermekci-is maradnak, nem tsak
benne marad azokkal együtt a* Jófzág-
ban a) hanem egyfzersmind gyenge ide-
jek ügy kívánván, gondgyokat-is a' Tu-
torságban ö vifeléndi, b) Sel-ferdülvén,
's tökélletes időt érvén fiai, ha nem akar-
ják tovább engedni, hogy a' Jófzág An-
ijiyoktól függjön, 's abban a' parantsolyon,
nrcg-tselekeclhetik ugyan őket illetvén A-
tyok után az örökség, de nékí-is tartá-
sára illendő RéSzt kell fzakafztani, 's az-
zal együtt Ura lakhelyében, vagy-is Ud-
varházánál, ha tsak a' Vár, vagy Ka.
Rély nem léSzen , meg-kell ötét hagyni,
özvegysége változtatáfa Napjáig; azt-is
pedig, hogy Urától maradt Várban, vagy
Kaftélyban lakáHa nem lehetne, ügy ért-
vén, ha a ' V á r , vagy Kaftély nem több,
hanem tsak egy lenne, mert a' kiaek La-
kásravaló ollyíitén nevezetes alkalmatos-
sága több-is marad, el lakhatik őzvegye-
is azoknak egyikében, c)

De e* mellett oly Történetben, mi-
kor e'képpen haSonlanak-meg Annyoktól

a'

«) Trip. P. I. T. ioa.
í>) Ibid. Tit. 113.
C) Ibid, Tit. 9J.



a' fiák, vagy pedig az akar vélek-meg
oSztozni; elsöbben-is a* Szekeres lovakat,
és Urának jobb öltözetét magának küíöa
el-tarthattya ; az ingó Jókból pedig egy-
aránt réfzesül ; ha valamiben kereső Fél
volt, ki-véSzi abból-is illendő Réfzét ,
Jegy-Ruháját-is tartoznak gyermekei meg-
adni. Mind ezeket pedig el-viheti magá-
val, ha férjhez mégyen-is a) sőt ekkor,
ha addig e' Séle ofztozodáíTal nem kiiio-
nözödött, íakadalmat-is téfznek néki azok,
kik a' JóSzágban maradnak, b)

NE G Y E D I K K É R D É S .

Í Hát mikor az Özvegy, $ó/2á-g fzakQJxtodván
ki fzámára , dhoz nem akar nyúlni ;
Lra Attyafiai-is véle aziránt nem egyez-
hetnek , mit kell tenni ?

jl?Vjlikor az Ura halá lának első eSztende-
jét k i - tö l tő Özvegyeknek tartására réfzt
akarnak fzakaSztani a' Vérek , 's más-
képpen azzal meg-nem egyezhetnek, Ma-
gyar-Orfzágon Vármegye Székire, vagy
ha a' Jófzág nem egy , hanem több Vár-
megyékben fekSzik, vidékes Táblára hív-

jak,

ű) Trip. P. 1. T. 99.
fej Ibid. Tit. 67.
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jak, holott-is mennyireva ló JóFzng hagyat-
tassék kezénél törvényefen el-láttyák , és
ofztán, a' mit a' Bírák í té lnek, a'hoz kell
mind az Ö z v e g y n e k , mind a' Véreknek
magokat a l k a l m a z t a t n i u k . /*)

Erdélyben haSonloképpen meg-kinál-
tatván a' Vérek a' Jegy-Ruhával, 's egy-
Szersmind Ura n e v é n e k vifeléséig a' Jó-
Szágnak m i v ó l t á h o z k é p e f t i l lendő Réfz-
Szel-is az ollyan Özvegyet, ha azzal meg-
nem elégfzik , 's emezek-is abból véle
meg-nem egyezhetnek ok a' Vérek abbé-
li b a j o s k o d á f o k a t , Vármegye, vagy Szék
eleibe-viFzik, és ter jefzt ik, a'hól t u d n i i l l i k
derékaíTabb lakhelye ta lá l ta t ik a' meg-
holt embernek, és ott azon Vármegye,
vagy Szék a' Jófzágnak m i v o l t a Fzertut
jó l e l k i esmérettel el-intézi m i n d Jegy-Ru-
h á j á t , mind pedig Ura neve v i fe lésé;g va-
ló JóFzágbéli Réfzét az Özvegynek; an-
n a k u t á n n a TiCzteket bc-tsát-ki , 's azok-
által mind a' Vérekn.ek, m i n d az Özve-
g y e k n e k í té l te te t t Jóízágból, minden egyébb
Törvényre va ló f o g á l i , és ha ladékot íélre
tévén, kezébe adattya, és végét Szakalz-
tya a' dolognak. b~)

l, •£.

OTÓ-

a) J6i8. Art. 6l. 1622. Art. 67. 172*.
A *Art. 34.

6) Appr. Coníl. P. III. T. 25. Art. i.
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Ö T Ö D I K K É R D É S .

.#tít wzfeor Ura halálának első efztendejében
az egéfzfz ^ófzágban benne maradván,
azt azalatt, vagy el-tehén ay ejztendö,
tartására ki-fzakafztott RéJ'ziít ptifsti-
tya az Özvegy , mit kell tsinálni?

aláitatnak ollyan Özvegyek, kik lát-
tán, hogy Férjektől gyermeketlenül ma-1

racltak-el, 's gondolván, hogy majd efz-
tendö múlva az egéíz Jofzágot nern bir-
hattyák; annak, 's abban lévő Udvarhá-
zaknak pufz tu lását nem tsak be - hunt
Szemmel nézik , hanem keresve keresik,
és . segétik fzándékkal-is. Az i l lyenek
Magyar OrTzágon Vármegye fzékire hi-
vattatnak a' vérek á l ta l , és réájok bi~
zooyofodván a' Jofzágban tör tént pufztu-
lásnak okai , Jegy-Ruha jókbó l ki- ízakad
a n n y i , a' mennyi a' kárnak ki-potlására
elegendőnek Ítéltetik a).

Erdélyben az iilyenek ellen panaSzt
tévén a' Vérek Vármegyén vagy Széken\
e' bizonyos embereket kü ld-k i , kik által
a' dolgot Szorgalmatofan meg értvén, tét-,
tíröl az Özvegyet meg-inteti ; el-telvén

, pedig az eSztendö a' mi kárt tett, vagy
a

•••' a) Trip. P. II. T. 34.



a* neki jutandó Réfzböl vagy egyéb ts„
láltathataridó Jóvaibói meg-fordittya; sőt
az efztendö u t á n is ha tse lekedné, 's irieg-
intetvén, ügy fém f / ü n n é k , a' Jófzágot a'
Vérek keze, 's gondvifeléfe alá botsát-
ván, nii adattassék néki efztendönként
annak minden Szükséges jövedelmiből ki-
rendeli, ügy hogy azonkívü l ö a' Jófzá-
got ne eröltetheíle, azt pedig a' Vérek-is
igazán ki-fzolgáltassák. a)

H A T O D I K K É R D É S .

Hát mikor az Özvegy meg-hólt Urának te-
flét nem akarja el-tzmetietni , hogy «'
Jófzágot tovább bírhaffa , mit kell véle
tselekedni ?

í n '
üil-követlék némfl} '- Özvegyek a/t-is ,

hogy Űrök teltét föld fzinin hagjták fo-
káig olly véggel, hog}r mig a' temetlenül
marad az háznál, addig ötét efztendö
múlva-is a' Jólzágból a' Vérek ki-ne te-
hetnék ; sőt mikor temetésnek-is kellett
lenni , (zerfelett va ló költségeket tettek,
's a z á l t a l meg terhe lvén a' Jófzágot, a'
Véreket nagyon károljtották.

a) Appr. C. P. ill. T. 33. Art. l.
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E' tsalárdságnak azért eJ-távoztatá-
sára nézve reá Szabadítot ta a' Törvény
á' V é r e k e t , hogy ő k , ha meg-hólt At-
tyokfioknak teltével , és jó ízágával akép-
pen bánnék annak Özvegye, előre ötét
' törvényefen meg-intetvén, a' teflet a' meg-
l iól tnak Rendéhez , és Á l l a p o t t y á h o z illő
tifztefség-gel el-terrettefsék, 's azonnal a'
Vármegye, vagy fzékbéli Tifztek fegitsé-
gével a' jóSzágba-is bé- fzá l lhaf lanak a ) il-

ittdö Réfzt Szakafzlván abból az Özvegy
tartására.

• ,

Ha pedig eMemetlette vo lna ugyan
Ura teltét az Özvegy, de a' temetésre
'helytelen Költéseket lévén azok fejébe
a' jófzágra máitól Pénzt vett fel , azt fém
tartoznak a' Vérek m e g - t é r í t e n i a' Köl-
tsön adónak. Ezen módot é r t v é n a* Férj-
firól-is , ki meg-hólt Feleségének temeté-
Se körül hafonló dologban Jalá l tatnék.

H E T E D I K K É R D É S .

:Hát mikor a' ^ófzágot el-idegeniti az Öz-
vegy, miképpen juthatnak áhox a Vérek?

\~ annak ollyan Özvegyek-is , kik gyer-
mek nélkül maradván elférjektöl, a' jó-

fzág-
1647. Art, 105- 1655. Arc. 25.

Ü Q



fzágnak a* Vérek Számára való meg-tar*
tásával igen keveSet, vagy éppen Sem-
mit nem gondolnak , sőt azt aiattomban
más idegeneknek Kezekre jutattyák, 's
hogy azzal -is a' Véreknek inkább árt-
hafTanak, a' jóSzágga! együtt még a' Le-
veleket-is által adgyák. Magyar OrSzá.
gon mikor valamely Özvegy törvényes
ok-nélkül Jegy-Ruhájánál többet érő jó-
Szágot ád-el , meg-bizonyofodván Várme-
gye Székin e' dolga, a' ki véle alkalom-
ba ment, és a' jófzágot meg-vette, pén-
zét el-veSzti, a' jóSzág pedig a' Véreknek
marad minden fizetés nélkül, a)

Nem külömben Erdélyben , ha az
Özvegy az alatt míg a' jóSzág kezénél
léSzen , arról valakivel akárminémü Me-
Iterség , és, Szín alatt a' Vérek kárával
KötéPeket, és VégezéSeket tsinálna, azok-
nak Semmi erejek nintsen; sőt ha málbfc
fcezébe ejtetett vólna-is a* jóSzágban, va-
lamint ö tőle, azoktól-is tsak Szintén úgy
el-vétettetik. b) A' Vérek, és Özvegy ék,
között elö-Sorduló illyen , *s több haSon-
lö dolgokban pedig ha a' jófzágok kü-
lömbb-külömbb Vármegyékben, vagy Szé-

kek-

1647. Art. 105. 1655. Art. sg.
. C. P. III. T. a Art. l,
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fcekhen v o l n á n a k ; azon egy Vármegyé-
nek , vflgy Széknek, rnely előtt lolyt a*
dolog törvényes formában kéSzült ítélet.
Leve lére , más V á i megyebéli, vagy Szék-
bél i Tifztek , avagy Kirá ly Neve, és pe-
tséttye alalt költ Parantsolat mellett, Itélö-
Mef ie rek , vagy K á p t a l a n fzemélyek - is
tartoznak k i - m e n n i , és végire hajtani a*
meg-ítélt dolgot.

N Y O L T Z A D 1 K K É R D É S .

Mit, erdemei az ollyan öxvegy-sífefeony, ki
tsalárdul magát férjétől vijelósön w/fl-
radtnak tetteti?

ji-VJlpg-történt némely Férjf iaknak halála"
val, hogy j ó l l e h e t az ö Feleségek tér-
ben (ölök e l . n e m m a r a d t a k , mindazál ta l
hogy a' jófzágol eSztendö m ú l v a is meg-
tarthatnák, tette ' ték > iSí'Iös ál lapottyokat;
melynek jelenségére mefterségeSen még-
is c l o m b o f i t o t t á k h á z a k 'eleit, 's mikor
oSztán SzüIéíTel k e l l e t t volna a p a d n i pup-
joknak, másoktól Szerzett gyermekeket
tettek magok alá, 's úgy lar togat ták nagy
tsa lárdnl , m i n t h a va lósággal Férjek mag*
vából k a p t á k , és rzi'ilték volna. Tálam
az i l i y e n , és más ollj eb bordában Szőtt
APzSzonykról , kik a' meg-írt végre, a,'
mit Férjektől e l - n e m k a p h a t n a k , egye-

Q a bütt-
• - .



bütt-is meg-kereíik, vehette eredetét ama
Magyarok példa mondáSa : hogy az okos
ASzízony nem fzokott magtalanul maradni.

igen gonoSz okoskodás lévén ez,
ahol valamely ASzfaonyaafs olt jatén dol-
ga tudódik-ki , annak rendi Szerént tör-
vényes úton reá bizonyítván azt a' Vé-
rek, nem tsak betsüleiéí el-veSzti , hanem
egySzersmind érdemetlenné válik arra-is,
hogy tovább Ura jóTzágából tartáTa légyen;
melyben tudni-illik ö olly hamiíTan ma-
sa kis haSznáért Szöfz gyermeket , ide-
gent akar t örököfsé tenni az igaz Vér-
nek igen nagy kárával.

K I L E N T Z E D I K K É R D É S .

Ha a meg-hólt embernek levelei feleségénét
maradnak , hogyhogy juthatnak azok-
hoz a Férek , ha az Özvegy Jeepen 'ki-
nem ade<\ja?" « - ' » ) •

»9r* '

j^í em kevés kárban Sorognak gyakorta
a* Vérek, Leveleiknek özvegyek kezek-
nél-való maradáfok, és idein koránt-való
ki-nem adáíbk miatt. Melyeket ugyan
Magyar Orfzágban tartozik az Özvegy
a' Véreknek hereiekre a' jóizágból-vaió
lii-rekelztésének büntetéSe alatt, kezekba

atlm ,
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a d n i , Hitet mondván arról, hogy egyet-
is azok közül el-nem rejtett, el-nern fik.
kafz tot t , e l - n e m idegeníteti, hanem a*
mely Számban, 's épségben nála marad-
tak, ugyan abban adgj'a elő-is ti} ha ezt
nem tselekedné, Törvénybe hívják Vár-
megye Székire a' hol a n n a k rendi Szerént
nap-fényre jővén a' Vérek kereSetének
igazsága, ítéletet téfznek, és a' melleit
minden törvénybeli Segedelmekre - való
fogatokat Sélre tévén, reá kénSzerittik az
Özvegyet, hogy által adgya azoknak
kiket Törvény Szerént illet a' Levelek
tartáSa. Z>/)

Erdélynek ez okból, hogy míg a'
Levelekért indi t tandó perlekedésnek vé-
ge lenne , ártalma következhetne a' jó-
fzágnak, 's arra nrézve káros volna a*
Véreknek Sajáttyokról-való Leveleket per-
rel keresni, ollyan Végeeéfe vagyon e'
dologban , hogy meg-halván a' .Nemes-
Ember, azon Vármegyének, vagy Szék-
nek TjS/tyei petsételyék-el a' Leveleket
niindgyárt, és meg-lévén a' temetés, an-
nak adgyák kezébe, a' kit Haza Tör-

vénye

a) ló ig . Art. 61, I6fi3. Art. 67. 1647.
Art. 105.

fe) 1618. Art. 6l.
i



vénye Szerént i l le t a' Levél-tartás, de
úgy, hogy meg-esküdgyék erős H i t t e l az
Özvegy, hogy a' Levelekben el-nem rek-
kentett Se exy, Te más úton el-nem ve íz-
tett, Se nem euyéfztett. a)

. •
Melly ellen ha tselekednék, és

átalkodva meg-vetvén a* Tifztek intését
a' Leveleket elö-nem adná, leg-ottan Kő-
telefsé téfzi magát a r r a , hogy vagy azt
a' jófzágot meg-kerefse, és sneg- hozza ,
melyet azokkal a' Levelekkel kel lene a'
Véreknek meg-keresni, vagy ha nem jó-
Szág keresésére, h a n e m o l ta lmazására né-
zendök vo lnának a' Levelek, abban a'
Véreket minden törvényes háborgatok el-
len meg-óitalmazza. Ezeknek akár me-
lyikét-is nem tselekedvén , maga jóvai-
ból azon ki -ment Tifztek ott mentett a'
Véreknek elég-tételt Szolgáltatnak; ha pe-
dig jó .a i e' „végre nem ta lá l tatnának,
Személyében is meg-tartóztattyák ötét va«
lameddig véget nem ér a'Vérekkel, b)

' -. ••
Ezen Kerefetnek módgyát mindaz-

által kell érteni a' magán való Özve-
gyekre, kikről tudni-illik kereső Felek

Sem

0) Comp. Conft. P. IV. T. 11. Art. i.
Approb. Conft. P. IV. T. j i. Art. I-

í***-„j
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fém léván, nem gondolhatni, hogy Fér-
jek Leveleik között öket-is illethetök ta-
áltatnának.

Ha azért az Özvegy a' Levelekhez
lémü-némü közét lenni álítaná , és ez ok-

ból nem akarná, vagy haiafztaná azokat
el-petséüésre elö-adni, illy történetben le-
het vélek más úton bánni; melyhez ké-
peit a1 Vérektől a* végett törvényeílen
meg-intettetvén, tartozik ugyan azon bün-

^tetés alatt a' Leveleket ítélő Mefterek e-
leibe vinni, és Hit le-tétel mellett elö-
adni, kik-is jelen lévén még mellettek
leg-alább-is négy Táblafia , és azon Vár-
megyének , vagy Széknek két elsőbb vi-
ce TiSztye, meg-visgályák mi kihez tar-
tozandó, és a'ízerént kezekbe adgyák,
vagy tulajdon eredetekben, vagy ki-írat-
tatott máSokban, a' mint tudni-ill ik kinek-
kinek azokhoz való igazsága magával
hozándgya. a) t.

T I Z E D I K K É R D É S .
Hát ha '»' Leveleket idegen kézre adgya-ál-

tal az Özvegy , miképpen lehet azokhoz
jutni?
annak, mint Selyebb-is mondám c)

ollyan Özvegyek, kik hogy a z z a l - i s a*
Ve-

a Comp. Conft. P. IV. T. II. Art. 2.
b} A' Hetedik Kérdésre való Feleletbea.



Véreknek inkább á r t h a f T a n a k , a' Levele-
ket, "s néha még a' jó fzágot- i s idegen
kézre j u t t a t t y á k , nem f á j n á Iván veízede-
lembe ejteni emezek igazságát. Az il-
lyenek Magyar Orízágon, reájok bizo~
liyoíüdván tseiekedetek , Özvegységek
h a f z s t á t ; az-az : tartatokra való Réfzeket
el ve fz t ik ; a' Leveleket pedig azoktól ,
,k knek által a d t á k , fel kéretik Várme-
gye Tifztyei által a' Vérek , ha Hit a-
Jatt ki-nem a d n á k , Törvényben hivattat-
nák Vármegye Székire , és helyes okait
nem t u d v á t i adni a' Levelek meg-tartá-
.sának ötfzáz Forint büntetéSen maradnak
mint a n n y i f z o r , valahanySzor emezek ké-
retik , 's ők ki-nem adgyák. a} Ha pedig
íigy akarnak a" Vérek , el-hagyván ezen
b ü n t e t é f f e l járó Kerefetet, tartoznak azok
őket abban a' jóízágban , melyről a' Le-
velek fzó l lanának , akár kinek-is törvé-
nyes háborgatáfi elíen minden időben
rneg-óílaltnazui. b )

Ha pedig a' Vérek minekelötte azok
a' jóSzágot, és Leveleket magokhoz vették
az Özvegytől, az ellen pert találtak vol-

a) l ó f g . Art. 43. quod ubenus declaratur
Art. 23. 1662.

6 ) Cit. Art. 43. 1659.
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na indítani, nyakokba rzál i tbattyák azt
emezeknek, még pedig úgy, hogy ha

ijóSzágot-is ejtettek volt kezekbe az Öz-
ivegyel, minden fizetés nélkül ki-foglalta-
ítik birtokok alól, és által adaUatik a*
Véreknek, a)

Erdélyben hafonlóképpen [fakóim
kell ilyetén tettiért az özvegynek öz-
vegysége haSznának el-vefzíésével , b) és
a" Véreknek a' Levelek keretesének, 's
meg nem adásának idejétől - fogva abból
"következett károknak meg-íbrdításával c)
de e' mellett ott-is a' jófzág a' Vérek Szá-
mára ki-Soglalta ik azoknak kezekből , kik
abba magokat az Özvegy á l t a l bé-fzín-
lették volt. A' mi pedig i l l y e n e k r e által
jutott Levelek dolgát i l l e t i , azokat ők a'
Véreknek fel-kér ételekre tar toznak ki-ad-
ni, hanem tselekecinék, abból Törvény
közben következet t károknak tneg-fordí-
táSa 'terhén marafztya őket, a' Törvény,
és a' Selett reájok ítéli mind azokat, me-
lyeket az előbb való Kérdéfekre tett fe-
leletemben, a' Tiíztek intését a' Levelek
elö-adásában átolkodva meg-vető Özve-
gyekről mondottam, d)

TI.
•MiMft̂ MMIMMMMHMMMMM^NMMMVMMMMMMWMMMÉMMMMMMMMnwMH.̂

») 1647. A'.:i. 105.
fe) Appr. Conft. P. III. T-.--SS. Art. i.
C) ibid. P. IV. T. n. Art. i.
d) Appr. Conft. P.IIL T. 25. Art. I.
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TIZENEGYEDIK KÉRDÉS.

Hát a? mely embernek fiai nem lé-jén tsak
•Léányl maradnak, axokranézve meg,
tarthattya-é az ö" Özvegye d Leveleket
«' Fiú Ág ellen?

•

JtHaSonló Kérdés Sordúlhat elő oít-is, s*
hol valakinek első Feleségétől fiai, a' má-
Sodiktói pedig Léányi maradnák; ha tud-
ni-illik ezen Leány ős Özvegy az ö Léá-
nyinak, törvényes, és terméSzet Szerént
való göndviSelöjök lévén tarthattya-é ke-
zét, azon okra nézve a'Leveleken a'fiák
ellen? vagy pedig tartozik ki-adni nékik,
's ha mi közök lehetne azokhoz a' Leá-
nyoknak , azt nem ollyatén el-tartáSok-
b á n , hanem más úton keresni?

•

Azt mondhatom azért: A'Levél-tar-
tás nem Leányt, hanem tsak fiat i l l e t ,
ámbár a' jófzág fiat leányt egyaránt il*
leffen-is , ámbár a* fiú, a' leánynál idő-
vel kiflebb légyen-is ; sőt ha fiú nem ma-
radna, vagy ha marad-is, de a' vagy Sze-
les, és nem tiSzta eSzű, vagy nyilvánva-
ló tékozló, vagy több Anyafiait a' jó-
Szágból ki-fzínleni igyekező volna , ígj-
is ne a' Leányra, hanem olly Atyafi-
ra kedene fzállani a' Levél tartásnak,

ki



ci a1 meg-nólt ember Nemzetségében lé-
fö íiú ágon lég-közelebb ahoz vérséggel.ö)

Mely fzerént a' kinek fiai nem le-
tt , tsak léányi maradnak, a' mely Le-

elek t ö b b A t t y a f i a i közzül életében na-
á l l o t t a k , 's góödviSeléSe alatt vo l tak,

Azokat holta u t á n az ö Felesége léányi-
nézve meg-nem tarthattya, h a n e m tar-

ozik annak á l ta l j u t t a t n i , a' ki a* Léá-
^oknak meg-hólt Atlyok u l á n a' fiú ág-
>an közelebbről való Attyokf iok léfzen;
i n n á l i n k á b b ha fiak-is maradnak, az Öz-
vegy akár édes , akár mofioha Annyok
egyen, azok ellen a' Levelek tartását
tnagának Semmiképpen nem tula jdonithat-
,ya. Ugyan-is egyéb ok, és nevezet alatt

|jiem k í v á n h a t n á azt, hanem tsak úgy,
fímint Léányinak sondvirelöje, mely annyit

t/ o " t/ " ,

I tenue, mintha magok a' Leányok akar-
nának e 'dologba avatodni }, Férjf i teftvé-
rek, .vagy Attyokf iok ellen, rolók pedig,

!;ir>int előbb - is mondám világos értelme
!a' Törvénynek J>) hogy Levél tartók nem
lehetnek.

!

Ugyan tsak mint gondviSelö Annya
.éányiaak, azoknak nevekben, és ké-

pek-
et) Trip, Pag. I. f. 43.
b) Ttip. Pag. I. T. 43.



p'kben m e g - k i v á n h a t t y a az illyen
vegy, hogy a' rnik f iúra , leányra
lók ta lá l tatnának meg-hólt Férje Levelei-
között , hi teles Máííbk irattafsék Léánj/i
fzámára, melyet a' fiak-is el-nem tagad,
halnak, sőt Törvényel-is reá kénSzerit.
heti őket arra az Özvegy, ha ki-kapván
tőle a' Leveleket, azokból ki. adni nem
akarnák, vagy halogatnák a* mivel tar-
toznának. És így akár törvénkezésre
mennyen közöltök a* dolog, akár meg.
egyezett akaratbó' igaziílsák azt , oíly
tör ténetben, midőn a' Leveleket ki-nern
akarná az Özvegy addig a d n i , míg a'
Leány ág-is a' magáét meg-nem kaphat-
ná , kell e' végre a' Leveleknek Királyi
Táblára v i t e t ö d n i ; ahoi-is a z o k n a k , me-
lyek mind két ágra f z ó l l ó k n a k találtat-
nak, fzokott törvényes fel -kiáltás mel-
lett máfsáí kéfzit ik, 's kezébe adgyák az
Özvegynek Léáivyi Számára, rt}

T I Z E N K E T Ö D I K K É R D É S .

Hát ha azt mondgya a ffáfxágban maradt,
's lévő Özvegy, hogy neki abban fygy-
Ríthájiíii 'j1 U'-'a n^e vifeUséig jutandó
Réjx&n kivül más igazsága'is vagyon:
'j arra nésve ámbár tartására való tté-

ibid. ét Kitt. Dubiet. 17.
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t fá+fiMkaJzfzdktff, a' yófságot fcl-
erefsteni nem akarja , ?wz£ fc

a' Véreknek?

T
' annak , mint Sellyebb-is mondám ke-

sö-fél Özvegyek , meg-történik pedig
-is , hogy a' Férj fi vagy egy, vagy más

viSeltetvén , jofzágába Feleségét bi-
nyos Summa pénzig, b e í r j a olly mó-

3n, hogy míg azt nékik a' Vérek le-ncm
f z i k , addig abból ki-ne tehefsék; mikor
sért valamely jófzágnak á l lapol tyáhan az
-maradt Özvegy más egyéb olly közét,

igazságát Sorgattya , nem pedig tsak
rá neve vifelésének fzíne , és oka alatt
iványa abban való megmaradásá t , Ité-
•ttöl kell várni a' Véreknek, kik által is
'örvénybe h iva t t a tván , ö tar tozik elő-

mini , és elegendőképpen meg-bizonyitani :
ttii okból, és minémii Keresményről, vagy
|ötésröl írt Levél mellett akar ja kezét
jfartani a' jófzágon ? 0) A' miben Kereső
élnek találtatik, azt ö magának az ár-
l költ Levélnek tartáSa fzerént íza'oa-

an meg - tarthattya. b) Ha Férjének
va-

) 1633. Art. 67. Appr. Conít. P. 111. T. 25.
Art. l.

j f c ) Trip. P. I. T. 48, Appr. Conít. P, III. T.
>5, Art, i,
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valami kötését, vagy Teftamentomát Pop,
gatná, azt kell e l - l á t t a l n i , Öss jofzágról
vagy keresményről f z ó l l a z ? maga keres,,
menyet *10gy néki hagyhaíTd, fzabadsá,
gában állott a'Férjének, a}

x

A' mi az ősről való kötéít illeti; va.
ló ugyan, hogy azt va lamint más idegen,
nek, úgy Feleségének-is ok nélkül nem
kötheti Senki az igaz Vérek ellen, b) De
ha az Aízfzony Szüléi, vagy elobbeni Ura
Házától kéfz pénzt, vagy követ, és gyön-
gyös portékákat, vagy arany , és ezíift
Marhákat vitt, magával Urához, és e' va-
lamely jófzágnak vásárlására, vagy ki,
váltására. Halaitok ts inálására, Malmok,
vagy Házak építésére azokat el-köUötte
volna; illy, és más h a f o n l ó történetben
annyi erő jófzágát oda köthette Felesé-
gének, c) melyhez ugyan a'Vérek más-
képpen nem - i s j u t h a t n a k , hanem ha le-
leteik az Özvegynek , a' mennyiben Fér-
je néki kötöt te .

E' dolog végett imU'ilt Pernek Solyá-
sához pedig Erdélyben az egy bizon/itás-

ra

»") Trip. P. I. T, 57. Io2.
&) í b i d . T. 58, ét Cit. Art. Appr. Conft.
g) Trip. P. I. T. no,



való ki-kéredzéfen, és a'Bírák ítéletének
cérdöre való vitelén kívül, minden e-

Igyéb törvénybeli Seged'elmekre való fb-
IgáSok ki-rekeSztetnek. ő) De JMagyar-Or-
|fzágon ennél-is inkább meg.vannak kőt-
Itetve a' PereSek, mert ott a' vefzíö Fél
fúj j í thatlya ugyan Törvényét, kérdöre-is
5viheti a'dolgát, de tsak azután, ha végbe
fvitctödik, a' init a' Bírák ítéltek, b)

TIZENHARMADIK KÉRDÉS.

Meg-halván magtalanul a' Fírjfi, el tarthat*
tyaé annak ingó ^ovait Felesége >ma«
gának?

ég halálozván magtalanul, és Teíla-
mentom nélkül a* Férjf i , 's ofztozatlan
Attyaf ia Sem maradván, ki az ö Jóvai-

ől RéSzt kívánhatna , minden akárrr i
évvel nevezendő Ingó Jóvai az ö Öz-

vegyére Szállanak, és annak fzabados bi-
rodalma alá nagyállatnak, c )

__
így kell érteni a' dolgot ott-is, ahol

l* meg-hóit Embernek maradnak ugyan

fl) Appr. Conft. P. III. T. 8S. Art. l.
b) 1623. Art. 67.
f) Trip. P. I. T. 98. 99-



Fiai, vagy Léányi,de azok már előre, vagy
meg-ofztoztak tőié, vagy ki házaf i t ta l tak;
mert az i l l y e n e k A t t y o k h o l t a utén an*.
nak Özvegyével, az Ingó Jókban nem
osztozhatnak, a}'»

,
Kell pedig itt az Ingó Jókon ollya-

nokat érteni, melyek maga fzerezményi
vol tak a' meg-hólt Embernek. Mert az
ős Marhát, ha fel-kelht tö-is , nem leht t
e l - t a r t a n i a' Vérektől, sőt ámbátor a"
Fiák ofztozva maradgyanak-is el Attyok-
tól , 's azon okra nézve légyen, úgy,
hogy a n n a k egyéb fel - ke lhető Jóvaiból
Réfzt ne veheíTcnek löbbé m a g o k n a k ,
de így-is, f egyvér i t , J ó r a v í í l ó fzerfzámit,
és Könyvei t kezekhez k ivánhat tyák, oly
ki vá la fz tot t er?.közök, és Segítségek ié-
vén ezek, melyek á l t a l , vagy a' vitézi
dolgoknak gyakor lásában , vagy a' Tu-
dományoknal f , U m ú l á s á b a n At tyok betsü-
letét Senn-f/okták tartani a' jó Fiák an-
nak holta után-is.

TIZENNEGYEDIK KÉRDÉS.

lát a' mely ffifzdgot a' Firifi örökössön,
vagy zálogképpen vásárol) feleségért

jzáll-e',.

a] Trip. P. I, T. 99.
'• • ' ' ' .



fxáll-é, ha ö gyermek nélk'Al'talál meg-
halni ?

a a' Nemes-Ember örökösön Jófzá-
got vásárolván, Felesége nevét az arról

fSzólIó Levélbe bé-nem íratta, Teftamén~
, tom-is azt annak nem hagygya, holta
í ' U t á n liem arra, hanem gyermekeire Száll,

rt) ha pedig gyermekei, vagy ofztozat-
lan Attyaf ia i nem léfznek, ( mert a' mit

paz' Ember o f z t o z a t l a n korában keres,
f; nem tsak réfze vagyon abban ofztozatían
; teftvérének, b) hanem arra-is fzáll egéfz-

Szen, ha ö magtalanul talál meg-halni.
c") Vármegyés helyeken Ura neve vife-
leséig ugyan az Özvegynél meg-marad-
hat, d) de ha Férjhez megyén, vagy
halála történik annak Fiskusra megyén ,
e) Ha t u d n i i l l i k a' ki azt ei-auía vo l t ,
az el.adáskor jövendöre-is' magának , és
maradékinak , minden ahoz való közök-
ről örökösön le-mondott volna, f)

A'

a} Trip. P. I, T. 102.
6) Ibid. T. 43.
c) íbíd. T. 47. 99.
íO T b i d . T. 30. 98.
e) Trip. P. L T. 30. 98- 1715. Art. 25.26.
/) Trip. P. I. T. 60.

R
,
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!
A' Székely Földön

míg özvegyei az APzfzony , az
Jóf/ágból ki-nem t e h e t i k ötét, de azután,
a' ki a' tneg-hólt ember TS'etnzetségébeu
közelebb való Vérnek ta láhat ik , vágy-
ba Vérei fém v o l n á n a k , az ö közéi va-
lója, vagy-is Szomfzédgya lefzi kezét ár*
rá, nem lévén a' Székelj Jól'zágban mag
Szakadásból kereteié a' Fiskusnak. a)

Ha pedig a' Szerezményröl költ Le-
vélbe bé-íratta Feleáége nevét-is a'Férjfi,
úgy holta után arra Száll az ö ollyatén
JóSzágs egéfzSzen, ha gyermekei nem ma-
radnak, $) de gyermekei maradván ré-
Szesülnek azok-is abban olly rendel, me-
lyei a' keresmény Levélben írva találtat-
nak; tudniil l ik a'Léányok-is, ha a* mind
a' két ágat egyaránt foglalta magában, ír)

A' zálogos,Keresményt a' mi i l l e t i ;
akár légyen az* arról költ Levélben ne-
ve az AfzSzonynak, akár ne, de ha gyer-
mek nélkül marad-el Fér jétől , övé léfzen
mind Erdélyben, d) mind Magyar Őr-

"fzá-

a) Ibid. f. AH. T. 4- Appr. Conft. P. I. T.
1 6. Árt. a. P. III. T. 76. Art. 7.
6) Trip. P. I. T. 48.
C ) Ibid.
rf) Appr. C. P. ín. T. ág. A", x,



..
Szagon, ha Szintén nem vélő való laktá-
j b a n , hanem házaísága előtt zálogofifotta
vólna-is azt az ö Férje. á ) Mindazáltal
az Erdélyieknél olly Történetben , mikor
az illyen Jófzágról való Levelek Marad-
ványira találta íratni a' Fér j f i , nem té-
vén abban Semmi emlékezetet Feleségé-
ről, Réfze-is annak, ha Urának gyerme-
Tse m a r a d , nem k i i lömbe,n, hanem tsak
Özvegysége hafznáig lehet a b b a n , mint
Szintén az egyébSéle Jófzágokban. ^)

T I Z E N Ö T Ö D I K K É R D É S .
'

halála után els'ö _ efziendö alatt fírj-
hez-mehetnek-é az Özvegy-dfzfzonyok ?

Világi külső Térvény ^z el-maradt
Özvegyet, ha Ura h a l á l a u tán első eSz-
tendö a la t t fér jhez t a l á l t m e n n i , betsiile-
te velzlettnek tartotta, c) JVleljböl a' jő
k i , hogy az Afzízonynak azt a' kárát,
melyet vall Férje el - veSztésében , igen.
méltó leg-alább-is eSztendeig íiratni.

R a Na-',

a) Ti-ip. P. I. T. 102.
l?) Cit. A. C. P. ITT. T. 25. Art. l.
e) 'L. L Cod. de Secund.



Nálunk Magyaroknál olly kemény
büntetés a la t t nem voltak ugyan az Hlyen
gyáízt unta Afzfzonj^olí, de roivei Halot'a-
inkrólnem tsak fzánakotlva , hanem jiSzteS-
ségeíTen is fzoktunk emlékezni, illetlen do-
lognak tartották Eleink is, annak tartyuk
mü*is, ha valamely özvegy tsak efzten-
deig fém tudgya meg-hólt Férjéhez való
Szeretetét annak emlékezete melegében
tartani; 's magát a' mellett meg-tartoztat-
n i ; hanem nehezebbnek érezvén Férjfi
né lkül , mint Férj nélkül maradni , ujj há-
zaSsággal ujj teltet keres, és ahoz rágafz-
k o d v á n , elöbbeni Társát vagy háládat-
lanul, vagy Szemtelenül olly hamar el-
felejti.

Ugyan tsak ha illetlen-is SzokáSunk
rendin, de Törvényünkben, nem tilalmas
az illyen u j j házafságra fietö Vágyódás,
és a' Gyáfzna'k idő előtt való változíatá-
Sa. Férjhez mehet azért eS/tendö alatt-
is az Özvegy , 's nem vall egyéb kárt a'
miatt, hanem a z o n n a l el - keli néki ma-
radnia azoktól az engedeímektől, melyek-
kel a' Törvény, az Ura nevét híven, és
betsülettel v i f e l ö Özvegyei vigafztalni, "s
könny ebbíteni Szokta.

T I Z E N -



TIZENHATODIK KÉRDÉS.

Tlát mikor férjhez menve n az Özvegy , még-
is elöhbeni Ura ffifságát, vagy <»' tar-
tására fzakafstott Kéjét bírja, s nem

akarja a' F éréknek kezeRbe adni> mit
kell véle tenni?

.eg-történt dolog az-is, hogy jólle-
het változtatta az Özvegy az ö Urának
nevét, és újjra férjhez ment, mindazáltal
az Jófzágot tsak ugyan meg-tartotta }te-
jzénél, és azt a' Véreknek Sok rendbéli
intéSekre , 's kéréfekre-is ki - nem botsa-
tolta. Az illyenekröl Magyar OrSzágnak
oliyan Tőrvénye vagyon, a) hogy meg-
bizonyoSodván a' dolog , a' Vice-Ispány,
vagy ha ennek ahoz elégséges ereje nem
volna, a* Fö-ispány téteffe-ki ötét a' Jó-
Szágból, és adgya kezekbe azt az igaz
Véreknek.

»
Erdélyben haSonlóképpen az illyen

özvegységétől el-butsuzott ASzfzony meg-
kináltatván Jegy-Ruhájával , 's egySzers-
niind arról-is meg - intettetvén , hogy a'
Jófzágot tovább ne tartsa, hanem botsáf-
Sa kezekhez a' Véreknek, ha a' Jegy-

Ru-

lő ig . Art, 61.



Ruhát Sem venné-el, a' Jófzágot Sem a-
karná vifeSza engedni, Vármegye, vágy-
Szék igazittya. rt) Ha pedig már az előtt
ki-találta volt a' Vérektöt venni Jegy-
Ruháját , így ezek magokra-is ízabadof-
fan kilehelik, 's ki-rekeízthetik ötét a'
JóSzágból. b)

TIZENHETEDIK KÉRDÉS.

Iát ha efztendó alatt, vagy azután-is az
Üévegy magát jámborul, nem uijeli, mit
Ml véle Unni ? '

J\, mely engedelmeket , az Özvegyek
Számára kélzilett, és rendelt a' Törvény,
azukkal tsak az olly.anok élhetnek, kik
ízeretvén a' Tilztaságot , azzal ellenkező
feslelt életnek fzennyébe nem kevered-
nek, hanem jámborul viíelvén magokat
nieg-hóít Férjeik nevét , 's emlékezetét
mindenkor bstsületbeü tartyák, 's nem il-
leíik luíi'ebbséggel , mely izerént a' kik a'
tíízttííséges Özvegységnek útijából ki-tér-
vén lá j la lankodásia vetemednek , azlíten-
félö , jó Özvegyekkel egy karban ők ép-
pen nem lehetnek.

' • i . < • . . ' -
Ez

r. Conít. F. Ili. T- 25. Arc. I.
b) Trij), P. L T. 98. 188.



Ez így lévén, ha mely ASzfzony
zvegységének első eSztendeje alatt, vagy

l iazután-is Özvegységbéli tifztaságát teái
IVétek által meg-Szeplöfiti , nem érdemel
fjtovább tífzteíséget az ö Személye, íe hogy
Ura Jóízágában meg-maradgyon , netn
méíló; annakokáért reá bizonyoSoclván

troSzfz tselekeciete, ki-tehetik ötét a' Vé-
rek, és Semmit az ö Férje Jófzágából né-
ki adni nem tartoznak ; mert annak ne-
vét gyalázatoíTan el változtatta, spt ugyan

Tzégyenes kiíTebbitéSsel illette; midőn
ináífal a' tilalmas közősülés által egy teft-
be ö l t ö z ö t t , 's a'képpen a' jámbor Öz-
vegységtől, és azzal együtt Ura nevének
betsüíettel való vifelésétöl-is butsu já t vet-
te. Az illyen Özvegy Urától maradt gyer-
mekeinek a' Tutorságnak rendin, 's Tör-
vénye mellett tovább gondvi fe lö jök Sem
lehet , tartására kivántató Segílséget-is a'
Jófzágból nem kívánhat.

TIZENNYOLTZADIK KÉRDÉS.

Hát y&gy -Ruháját d-vefzü-é az illyen öz-
vegy?

T31Z Apoftol mondáfa Szerént, az ASz-
Szony állat köteles a' Törvényhez a' men-
nyi ideig a' Férje él, hogyha m ég- h ál a'

Férje,
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Férje, meg-Szabadult annak Törvényé.
tol. j) Annakokáért ha a" jámbor Öz-
vegységnek, uttyát el-vétvén, teíü kivan-,
ságát gonoSz tselekedettel bé-fejezi, vet-
kezik ugyan az Özvegységsek tifztefsége
ellen, de a' házafságbéli kötelefséget meg-
lsem fzegi, 's Férjének adott Hűtőn Sé-
relmet nem té fzen j mert az alól fel-fzaba.
ditoüa ötét ennek h a l á l a , és így nem lehel-
vén fselekedetét házafság törésnek mon-
d a n i , j ó l l e h e t egyebekben nagy kárt íeíí
azzaí magának, miüdazál ta í Jegy-Ruhá-
ját el-nem vefzíi , b ) de ennek tneg-tar-
táfa kevés Nyereség ott , a'hoi fok efz-
t e n d ö k n e k haíznátóí el-keü maradni.

Mivel azért nem tsak kiífebbség, hs-
nern kárvallás-is fzokía követni a' bujál-
kodáílal Sel-váltott özvegységet, igen il-
lő mind az Úr Ifienre, mind világi tekén-
tétekre nézvq, e* Rofzfztól magokat meg-
tartózta tál az Özvegyeknek. Ol la lmat i-
gért nékik Ifién ö f/ent Felsége minden
háborgatok ellen, különös vigyázáfíaHs
vagyon reájok akármi Nyomorúsá.';ok-
ban; Faranísola íul adtá-ki, hogy Senki ás
Özvegyei, és Árvát meg-ne Szomoritsa,

fe
.

ö) Cor inth . 7. g_p. Rom. 7. 3.
í>) Zocs. Com. in Juslan.L. 4. T. só, N. 4-
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ti hamifTan el-ne nyomja, a} 's azon Tör-
ény telenséget ne legyen, h~) mitsoda há-

láclatlanság nem v o l n a iily kegyes gond-
viSőlésért nem az igaz Özvegyekhez il-
lő tselekedetekkel fizetni?

Világi Törvény fzerént-is fzép enge-
delniek vannak rendelve Számokra. OUy
dologért, meiy va lamint magában gonoSz-
ság, úgy ki-menetelében nem egyéb ve-
fzedelenmcl , 's kárva'íásnáí; üJyen do-
logért, mondám meg-vetni azokat ní>gy
gorombaság volna. Ne biztaflbn - fenkit
e' Vétek el-követésének rejtek helye; be
lát a' mindeneket látó nagy Úr oda-is;
könnyű ki-tudodni emberek t-lött-is an-
n a k , a* mit líten, m i n t maga meg-bán-
toclását fedezni, 's t i tkolni nem akar.

Tükőrös Szép példája a' jámbor Öz-
vegységnek a* Szent írásban Jnclith ASz-
fzony, ki ábrázat tyának akárki elött-is
kedvet található Szépségében magát ügy
viSeite, hogy nem találkozott Senki, a'
ki tsak rofzfz igét-is fzólíhatott volna fe-
lőle, c )

Nevezetes volt Penelopé-is a' Görö-
göknél ki Ulyííeft az ö Férjet, ez élel.böl

ki-
| .IIIMM,.,.,»|.1. ._* i..„-.„i«i

») Jerem. 22. 3.
£) Deut. 24. 17.
e) Judir.li. 8- 8-
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.ki-köHözettnék álítván , annak nevét , 's
emlékezetét oliy kedvesnek tartotta,hogy
,íoha más Férjet magának nem kívánt, mi-
dőn eröfzakoííon-is magokévá akarták
volna ötét tenni ki- válafztott Szépségébe
belé Szeretvén némely iSiak ; arra kérte,
tsak addig ne bántanák, míg kezében lé-
vő kötés munkáját végezhetné; meg-nyer-
,vén azt, a' mit nappal kötött, éj jel kí-bon-
totta , és igy Szüntelen munkálodván időt
magának nem adott, hogy dolga végezé-
sével vétkes életet kezdhetne.

De hát nálunk Magyaroknál nem vól-
tak-é eleilöl-fogva nagy dítseretre méltó
jámbor Özvegyek? Voltak bizonnyal, 's
vannak ma is, kik Penelopéval-is követ.
hetnének tökélletefségekre r.ézve, ezeknek
jó életeket igen ülő követni mindeneknek,
de k i v á l t azoknak, kiket haSonló ál lapotra
maraSzlott, vagy marafzland ezután is Fér-
jeknek halála jjíztattya ezeket az Apoltol-
is, a) hogj^ tsak vilelyék jgazán az Öz-
vegységet, tiSzteletre méltók léfznek. Na-
gyon biztattya pedig Nemzetünk Törvé-
ny e-ís, hogy tsak Űrök nevét betsüleUel
vilelyék, va lamiket ígért, végig meg-tar-
tya, 's oltalmazza őket azokban.

ű) Timoth. 5. s,
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TIZENKETTŐ DIK.

VÁROSI ASzszDNroKRóL, s
L É'A N'T OK RÓ L.

E L S Ő K É R D É S .

'Minthogy a Férjfi-Allapottya fxokott ren-
det J* ab ni ás Afzfzonyoknak, mitsoda
Állapotú, és fzabadságu emberek a Ma-
gyaroknál? a' Párojiak?

Helyeket, melyeknek Lakoli ma-
gokat jó rendbe fzeclyén Kőfalakkal ,
vagy egyéb eröfséggel körnj 'ül vannak
vétetve, és Királytól a d a t ü t i , különös
Szabadságokkal 's P r i v i l é g i u m o k k a l élnek,
Szabad , és Királyi Várolbkuak nevezzük.

Ezek az OrSzágnak Ellenség ellen
oltalom Kövei, rf) bekefséges időben pe-
dig ékefségi , 's azéct-is az Urízágos Ren-
dek közé vannak Izámláí ta tva , és ök-is
OrS/.ág Gyűlésére el-Szoktak mindenkor
hivá l tatn i , b )

a) Sigism. in prjefat- Decr. 1405.
£?) 1608. Art- i. jjost coronat.

.



KözönségeíTen a' fzabad, és Királyi
Várofok Polgár Lakofi Díjjók dolgában
egy karban v a n n a k a* Nemetekkel:, A)
így: mint hogy Magyar Orfzágori a' Ne-
mes embernek D i j j a két fzáz Forint b) an-
nyira megyén ott a'Poigáré-is. A* mely Vá-
roSok Erdéiyben a' Vármegyéken vannak,
hatvan hat Forint Díjjók Polgáriknak, en-
nyire lévén intézve a' Nemesnek az ö
Dij ja. c) A' Székely Földi VároSok Pol-
gárinak íiaíonióképpen annyira megyén
Bijjok , mint az ott lévő Nemefségnek.

De ezzel azon Vármegyéknek, vágy-
Székeknek , ahol helyheztetve vannak ,
TiSztyeitöl nem Süggnek, hanem a' magok
Bíráiktól, 's Tanátsiktól, d) Fő - Bírájok
pedig, kitől halgatniok kell igazgatíatá-
Sokban Erdélyben a' Gubernium, Magyar
OrSzágon pedig a' Királyi JHely-Tartó-
Tanáts.

Törvényes dolgokban az Erdélyiek
végső kérdőre Törvényeket a' Gubernium
elejébe Szokták vinni ; a' Magyar Orfzá-

gon

tf) Trip. P. li'í. T. 9.
ö) Ibid. P. J. T. 2. P. II. T. 36.
c) Trip.. P. III. T. 3.
4} Ibid. T, 10,



gon lévők közül pedig azok, melyek a'
Períbnalis vigyázáfa alá hagyattaítak;
úgy mint Székes-Fejérvár, Efztergam,Lö-
tse, a} Fis-Szeben , Trentsin , Kőrmötzs
Bánya, Semnitz Bánya, Befztertze Bánya,
Zólyom , Baka-Bánya , Béla Bánya , Ujj-
Bánya, Libet-Bánya , Nagy-Bánya, Brez-
no-Bánya, Késmárk, Rufzt, Bazin, éi
Szent-György magok k ö z ü l a ' PerSonalis
elejébe. Azok pedig, melyek a' Tárnok

( Meíter igazgatáfa alatt vannak , úgymint':
Buda, Peft, KaíTa, Pofony, Nagy-Szombat
Sopron , Bartfa, Eperjes, b) Szeged, Sza-
koítza, Köfzeg, K i s - M á r t o n , Debretzen ,
e) és Szathmár Németi a' Tárnok Meíter
Székire apellálnak, és onnét-is ha valame-
lyik Fél az ítéletiéi meg-nem akar nyu-
godni, az említett Perfonalis ei-láíására
viheti dolgát, d) Mindazáltal mivel fza-
badságok a' Királyi Várótoknak tsak Pri-
vilegyiomiknak határáig Szokott terjedni,

, minden egyéb dolgokban, a ' m i k r ő l Pri-
vilegyiunaok niutsen, tartoznak az Orfzág«

nak

a} Ibid. T. 8.
&) Trip. P. III. T. 8.
C) 1715. Art. 109.
d) Trip. P. III. T. 17-
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nak közönséges Törvényéhez, és Szók a.
sához alkalmaztatni magokat, a)

M Á S O D I K K É R D É S .
áll a1 Polgárok Leány inak nevelőket,

és ki-házajítájbkat illető igazságok'?

a lamint egyebütt, úgy a' Várofokon-
is, a' Leányok vagy S z ü l é i k n e k , vagy
Tutoriknak gondvifeléSek, 's vigyázatok
alatt v a n n a k , míg férjhez ke lnek, b) A'
kit Szüléinek ha lá la Tutor kezére juttat,
ki házafitását attól várja azon Jókból, me-
lyek reá maradtak emezektől, mert á*
Várofokon-is meg halván valamely Pol-
gár ingó Jóvait Felesége, oFztozatlan fiai,
és ki-nem adott léányi egyaránt ofztyák.
Ha pedig f é r j h e z menetele életben éri ízű-
iéi t , ezektől várja ki-házafitását, melyet

Í Rendekhez képeit, meg-is adnak n é k i ,
ú g y m i n t , t i fztefséges öltözetrt, Ágy Ne-
műt, Láda-ruhát, és Lakadalmát.

•
H A R M A D I K K É R D É S .

Mi Jegy - Ruhája a" Polgárnénak ?
Mi

JL\ Nemes embernek Di j jához vngyon
mérve Felesége J e g y - R u h á j a , ff) meg e-

fl) Ibid. T. 20.
e} 171 f. Avt. 61.
C ) .Trip. P. I. T. 94 95. P. III. T. 3.
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gyezvén azzal Dij ja dolgában a' Polgár,
a' Szerént várhattya az ö Felesége-is Jegy.
Ruháját. Fizetik pedig azt néki Férjének
Attyafiai, vagy máfok, kikre fzáll annak
Háza , 's öröksége, ügy mint felire kéíz
pénzel, Selire pedig egyéb ingó, 's kön-
nyen vevőre akadó Jókkal mint Szokott
lenni a' NemeSeknél. b)

N E G Y E D I K K É R D É S .
:«

Miképpen maradnak a' Polgárok Özvegyi
átok pávaiban, 's Hatoknál ?

zvegységre maradván a' Polgár Fele-
sége nevetlen gyern?«kekkel együtt,azok-
nak míg Özvegyei , gondgyokat ö vi fel i .
A' mely Jókat Urával együtt kerefelt,
azokból maga Réfzét fzabadoílan el-tart-
hattya, de ha Kereső Fél nem lett vóina-
is , gyermekeive l minden íel-kelhetökböl
egyaránt oSztozik. Ki fém tehet ik ötét U-
ra Házából le gyermekei , Se más fet ik i ,
valameddig Ura nevét jámborul vifelendi.

Minthogy pedig az Árvának, és Öz-
vegynek Attya , vagy Férje haíáiábó.1 kö-

vet-

a) P. III. T. 9.
t>) P- I. T. 95,
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vetkezett kárát egyéb bajoskodáfok'- is
Szokták néha érni, tartozik az Özvegye-
ket a' Vároíbkon óltalmazrn a' Tanáts.
minden háborgatok , és Szomorgatók el-
len , mind azért, hogy azoknak báotodá-
fokat az Ur-ííten-is távoztatni kivánnya,
mind pedig azért, hogy a* méltatLin ül-
dozéfek között nyavalygo Á r v á k n a k , 's
Özvegyeknek íiraírni , valamint egy Or-
Szágra ostort fzoktak hozni, úgy egy Vá-
rosban-is könnyen özönné válhatnak mind
a' falak épségének rneg-borníásápa , mind
a' régi dítsöfségnek el - törlésére ; holott
el lenben áldáfokkal fzoktak bővelkedni ,
kik azokat védelmezik, 's igazságokat
könnyebbségekre, vigafztaláfokra ki-fzol-
gáltattyák.

Ö T Ö D I K K É R D É S .
.

Pagyon-é a' ^JSárofokon valami konnyebb-
séggel-jdró tekintet a" Tifzt vifelt Pol-
gárok Özvegyire ?

kik Hazá joknak hiven , és igazán
Szolgálnak, nem tsak magokat, míg él-
nek, dítséretre, és juta lomra, hanem hói-
tok után-is Özvegyeket, 's Arváikot kü-
lönös tekéíitetre méltóknak tartották elei-
töl-fogva a' Magj'arok, 's tartyák ma-is.

igen



Igén illő, hogy a* Várofokon-is azok
kik életeket a* köz Jónak elő-mozdittá-
isában töltötték > *s ügy fáradozván hal-
nak tneg^ Árváikban j 's Özvegyeikben
meg-ne fzomorittaílanak valami háládat-
lahsággaL Vagyoh-is erre mindenkor vi-
gyáiás j és az; ollyanoknak özvegyit lég-*
alább a* rendkívül elö-fordulhato Szolgála-
toknak viSelésében könnyebbiteni ízokták,

H A T O D I K K É R D É S .

jp Me/ter embernek Öwigye folytathctttya~é
Ura Mefterségét annak holta után ?

JHLülönös vigyázás Szokott árra lenni a*
Várofi Tzéhokban, hogy a' Mefier em-
bernek Selesége Özvegységre jutván, vi-
gaSztalás , és élete táplálására kivantató
fegétség nélkül ne maradgyon. Ez okból,
mig férjének nevét vifeli> 'a* Meftergéget
fzabadoíTan mivelheti, és maga rendében,
ha kivánnya, Legény-is adatik néki, meg-
tartja a' Helyét-is férjének árulás idején,
mind honn, mind pedig külső vásáro-
kon, és fokadalmokban.

HETE.



H E T E D I K KÉRDÉS.

f[)en tartoznak a' Polgárok özvegyi »*
fyáros közszolgálatot tenni?

J^ Várofi LakoSok adózni Szoktak **)
mely terh alól az özvegy Polgárnék Sem
huzhattyák-ki magokat. Ugyan tsak ér-
tékekhez képeit fél annyit fizetnek, mint
a* Férjfi Polgárok. Egyébb Város közé
kivántató AdáSokban , f^edéSekben-is ha-
Sonlo mértékkel vannak vélek, mint olly
Személyekkel, kiknek a'KereSetre, 's ma-

1 gok tartáSokra-is Sokkal gyengébben álló
módgyok, 's erejek Szokott lenni, mint
a' FérjSiaknak, 's ha láttatnak-is Vagyo-
nokban SáradozáSok után tehetségefedni,
tsak ugyan hamarább-is el-nyomorodhat-
nak emezeknél; erre mutatván a' Ma-
gyaroknak ama Mondáfa-is, hogy az Ár-
vát még a'Szél-is inkább éri, mint máSokat.

N Y O L T Z A D I K K É R D É S .

Mikor az Özvegy Polgár'né, nem azon VÁ*
rosbélihez, hanem más külső emberhez
megyén férjhez, el-viheti-é magával az
Uráról reá, maradt $ókatP

VároSokon-is kiki a* maga Keresmé-
nyével fzabadoíTan bánhatik , és oda te-

heti
a) Sigism. II. Art. ló.
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heti azt, az hová néki tetzik. a*) Az
ASzSzonynak, a* tt)i Férjéről marad reá
Keresménye b) ha Kendéiéit akarna ár-
tól tenni j külső embérnek-is eí-hagyhat-
ha: annál inkább ki-menvén férjhez a'
Városból > -eí-viheti, magával férjéhez,
akár Várofi ember légyen az 4 akár jpe-
dig Vármegyeij vagy Székbéli; miként
a' Vármegyeröl-is, vagy Székből vala-
mely Nemes embernek Özvegyé VároSi
emberhez kelvén •, elöbbeni Uráról réá-
maradt ingó lovait fzabadó fián be*viheti
magával a* Városba.

Mu-

a) Trip. P, L T. .̂ P. Ili, T.
*) Ibid. P. I. T. 99*



Mutató Tábla*
. '. f V' • :' • .. .......... -. . ....... ___________
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Gidai,
*fi*dóssdgé Adósságnak fizetés vége, a1 ki meg-

nem adhattya, izemétyéhez-is
nyúlnak. , * . . » * 168.

A' Férjű Felesége Adósságát mikor , *s mi-
ként tartózik le- fizetni? . . lő?

A' miatt az, ö Jóízágához. Felesége Jegy-
Ruhájáig míg él, akarattya ellen nem nyúl-

, hatnak. . » .
Ő pedig a' mely Adósságát Feleségének le-

fizeti , belé-tudhattya annak jegy-Ru-
hájába. '. . , 170

Vigyáini kell arra az. Afzfzonynak , hogy
Adóssodáflal Férje terhét ne nevellye. " 170

Anya. Az Anyának ninuen ollyan hatalma az
Ö gyermekén, mint a* Atyának. . 50

Az. Ö Jófxágát fia gonofzíágáért el-nem fog-
lalnattyák. » , . j»

Ofxtozni fe Parafernomából , fe őstől ma-
radt Jófz.ágából gyermekeivel nem tar-
tozik. . . , . 51

Férjétől maradt gyermekének míg özvegyei
gondgyát vifeli. . . . 17

Árva. Árvát , 's Özvegyet nem kell fzomor-
gatni, fe Törvénytelenséggel illetni. 364

Az Árvára tartozás. ;a' Tutor jó gondot Vi-
+ - . . 113

••,
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Oldal.
Atyát a' Törvény Házasságon kívül

nem ismer, • . • • i j
Az, Atya hagyhat Teftamentomba Tiitort az

Ö gyermekének. . . . 117
Tartozik ugyan bizonyos Történetekben meg-

ofztozni fiával, de ha a' Jofzága vefzté-
sére fementiáztatik, ugy ofztozodni, 's
Réfzét elfoglalásra ki-adni nem tartozik. 5*

Atyafi, jityapsdg, Atyafiságos fzeretetböl
fzármozott dolog, hogy a' Léányoknak-
is nemű némii Jófzágból Réfzt'adnak a'
fiák.

jityai Ház. A' Leányok az, Atyai háznál ma-
• 1-adnak. mig férjhez-kelhemek. 61—270

'jákdfztás. Az, Afzfionyokat fel-ákafitani nem
íz.okták, , . ; . 29

• \
B.

. -
. .. =• • -

Itirö. Bírákat az Iften a' Férjf iakból válaft-
tatott. . . . . 19

'• Jí'ein lehetvén Bírák, az Afzfzonyok , iigye-
keznek jó Biráknak való fiákat nevelni. 19

Bujaság. Utálatos véteknek tartatott minden-
kor a' Magyaroknál, . . • tyt

- Sok^gonofzra vifzí azokat, kiknél féfzket
verhet magának. ,. . . 194

Meg-rontya a' Vitézséget , és a' bátor fzi-
Vet-is félelembe ejti, . . í jt

• - t " ' . , .
B'üntete's. A' Véteknek b'untetére a' közo'nsé-

. ges Jónak meg-maractáfa, ,. , , . , ., 114
Nem mindenkot egyenlő Vétekért bq'ntéte-

/ tik egyaránt az Afzfzónyokat á1 FéHfi-

f J>;
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JDiju. A' Nemes Leányoknak Dijok meg-
egyezik Rendeken való Férjfiak Dijjával. f

A' meg-hólt embernek Dijjába fizetett Jó-
faág fiat leányt egyaránt illet. . j j

E.

tl-ikapds. Át Afzonyállatnak tefti vétekre va-
ló el-kapáfa. nagy gonofzság. . iga

Minémünek kell lenni, hogy a' Törvény.
tol ki-rendéit büntetéflel büntetödgyék ? an

Még a* Kurvának eUkapáfa fém maradhat
bümetetlen. . . » 22*

„Xröfzak. Személyünket, Jovainkat fzabadof-
fan óltalmazhattyuk az Eröfzakolbk ellen.

Kagy biintetéfe vagyon a1 ki Leányon, vagy
Aí'zfzotiyotl eröfzakot téfzen. . i»8

Az eröfzak-tévb't maga oltalmazására még-
is Ölheti az Afzízonyállat. « io»

A' mely Afzfzony eröfzak által kéntelenit-
tctik teflét másnak engedni, házassag-tö-
réft nem tselekfzik, Jegy-Ruháját fém
Tef-iti-cl. . . . a oá

F.
.

Hattyú. A'1 Fattyii-gyermek Nemességre nem
fzaletik, ha az Annya Nemes lélzen*is. 14

Jófzágábol annak, a" kitol eíett, Réí'xt nem
kivanhat. •' » • 93

Annya Jófzágában-is nem mindenben réfzesül, 95
A' Fattyunak fzUletéfe meg-igazul, ha á'hoz.

talál fér jbez-menni , A n n y a , kitol ötét
kapta volt , de tsak ügy ha a1 iNemes^
vagy fzabad ember léfzen. . j4í

Fattya vetett fsstnélynek bets'űletbtílii Kár-
yallaía. , , . , tty

Fegjr-
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f; Feg| vérrel, <?s Déáki Tudománnyal
•fzerzett tól'zág nem illet Leányt. .

Ofztozáskor Attyok fegyverét, és Köny-
veit magoknak tanyák a' Fiák, és aaok-

. ból Réizt a" Leányoknak nem adnak.

férj. 'Az Aizfiotiynak feje az ö Férje, ö pe-
dig annak leg-kedvefebb Tagja, 's ditsös-
sége. . -. . , 177

Nimseti az Afzfzonynak hatalma az ö Fér-
jén. . . i7g

A' Férj hivatatya. hogy Feleségére gondot
,vifelyen minden fzíikségében. , .167

Oltalmazniíis tartozik azt. . , 84
•A' mely Férj el-hagyná az, ö Feleségét, '-s

nem akarna azxal lakni, kik , 's miként
fzokták Kötelessége mellé fzoritani?

Engedelmesség alatt lévén tartozik
Féijétbl halgatni.

Orvoíolhattya benne a' hibákat büntetés ál-
tal-is az ö Férje,

Férje híre nélkül nem kötelezheti fetnmire
magát, a' miből a'házassagbéli fzövetség^
nek terhe következ-hetnék.

Ügy vifelye magát, hogy bízhassék hozzá
az ö Férjének fzive. ' .

Valamint ötét az ö Férje, iigy ö-is azt
tartozik a1 Rabságból kiváltani.

. Urához vagyon nagyobb kötelessége mint
igyermekébez. . . ig6

Vilzfza-adgyak annak, ha el-hagyná-is. ig»

JFérjfi., Férjfiakat illet az Orfzág iga7.gatá(a.
Sokakban egyenlő vérekért keményebben

Mntetödik az Afz,fzonynal. . ,T .

yé'rjhez-meneteL A' Léány»k a' Tutorság aiól
íérjhez-mtuetelekkel l'zsbadulnak-fel. nj

A' FérjÍKiA-itienetelnek nem lopva ^ hanem
a' bé.yett faokas fz,efént kell lenni. 1-4*

A'
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A* "Leány tizenkét efztendöt meg-haíadván
í elégséges idejű a' férjhez-meneteh-e. i t t

Szüléitől miként tartozik fiiggeni e' dologban. 124
Fiú. A' Fiú maga keresményét nem tartozik

meg-ofztani a' Leánnyal . -. < 36
Atya hatalma alatt vagyon mig azzal meg-

ofztozik. . . . . «
Levél-tartásban , Tutorság dolgában elsőbb

a' Leánynál, ha kiíTebb-is üdövel annál.

fíufogadás. A' Férjfiaknak engedte a' Tó'i>
vény, hogy fiákat íbgadhaíTanak Jóí'iá-
gokba. . . . . l' 13

Fogadhat ax Afzfzony-is meg-hólt fia he-
lyett máft Király engedelme mellett. ' iá

fiult/ány. Fiuléánynak neveztetik a' fiú nél-
kül meg-hólt Székelynek leánya. ^ 77

Fiú helyett fzokott maradni Attya Örök-
ségében, . . . . . go

Miként válhatik a' fiú leánynak leánya fiú
leánnyá ? - 7 9

Attya teftvérei közlil meg7halván magtala-
nul valamelyik , annak Örökségéből nem
rélzeslil , hanem a' többire fz.áll» .„ - 94

la Jobbágyhoz megyén, ki-fizetik az Örök-
ségből, " . . . g J

De ha Özvegyerf maradván, fzabadhoz kel,
. vifzfza-valthattya. . . 94
A' Fiú leánynak házasságon kívül gyerme-

ke fzületvén , arra az, Örökség nem ma-
iadhat. . . . . 9 4

A1 Fiú leánynak Férje fzokott táborozni ,
*s egyéb fzolgálatot tenni ö helyette. yj

Fiú Aggá való tétel. A' melyLéány t Attya Jóízá-
gában fiuággá téfzen a1 Király , annak ISern-
telen Atyától Izületeit gyermeke-is Ne-
mes léfzen. . . . IO

A' mely Jófzágban valamely Leány fiuág-
gá tétetüdik , Leányt u e m i l k t , h» tsak "

a*
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az arrdl költ Levélben á' Léánynak-ij
engedelme nem léfzen a' Réfzesiilésre. 75

. . . . G. •*.;!..

^Gyermek. A' gyermeknek gyökeres Nemzéfe
Attyától függ, azért követi AHapottyát-

^ is annak. . . . . . 9
Óstöl maradt Jófzágát el-ncm idegenítheti

fenki gyermeke ellen. . . 87
Arra kell fzállani Keresmény Jovainak-is ,

ha maga után ellenkező Rendéiért , nem
higy. « . . . 2 5 7

Gyermek vefztés. Nagy gonofz,ság, 's halállal
biiutetödik , ha elevenséget ért volt a'
gyermek Annya ménében. . 224

Baiuetéít érdemelnek azok-is , kik a' Mag-
zatnak fel-elevenedését gonofzul ineg-elb-
wk. . US

Mennyi UdÖre fzokott a' Magxat fel-eleve-
nedni Annya-Méhében ? . . 135

Gyilkosság. Gyilkosságot tselekfzik ax-is , a*
ki magát meg-öli, azillyennek teftétakafs-
tofa alá temetik. . . 126 — 1*7

Mint Gyilkolt, ügy büntetik, azt-is, a' ki
valamely leányzónak fzemérmin erófza-
kot téfzen. . . » 310

.

S Gyűrű. Mátka Mátkájának Gyuriit fzokott
adni , a' meg-nem fzakadhato fzeretetnek
bizonyságául. . . .

Házasok. A' Házaíoknak egymáshoz hívek-
nek, és igazaknak kell lenni, 171 — 195

Tar-
( >. • •• •
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Tartozik egyifc a' máfikkal jdt tenni minden
\ Jti-telhetökben. . . . iíf

gátassdg* Egyfzer meg-forrván nem lehet töb-
bé meg-máfpl ni. . . ^ 18*

fií'xtán, és jámborul kell arról á* Leányok-
nák gondalkodai. . • . ItQ

. Leg-ntálatoíTabb véteknek tar-
tották mindenkor aT Magjarok. . 193

Halálra keresheti azért a' férj fi az. 8 Fele-
ségét r de raeg-ís engedhet annak ha akar. 194

El-válhatik ai, Afifiony-is az, ö férjétől,
ha e1 vétekbe elegyedvén azzal ötét meg-
bánttya, . . • .

A' ház.asság-töré'sben találtatott Aftfzony el-
veí'iti Jegy-Ruhdjához. való igaxságát-is.

\ Házasság-törés. Mentséget érdemel a* férjfi ,
í ha meg-találná-is ölni a' feleségét rajta

kapván e' gonof'iságon. . .
1 Hi.xasság,-tB.réft nem tselekífcik-ax Afz.fzony,

a' ki eröfzak által elegyedik egybe maflái.
Házasság-törésért nem keresheti feleségét a*

férjá , ha annak efete után &-is axovi vé-
tekbe találna heveredni. . ,

Ezen véteknek törvényes kerefete miként,
's mikor iileti^a' Tifztet ? , 113

K.ik , 's mint kereshetik át Afzfzonyt e* vé-
. tekert férjének halála után ? . 21)

Meg-engedvén feleségének a'férjfi, más nem
keresheti; hogy kell ezt érteni? 11$

•Jegy* Jegyet fzoktak a' hazafulő Személyeit
egymásnak adni niidön meg-mátkáfodiiak.

Ha valamelyik közül ok meg-talál halni há-
zasságoknak meg-foi-áía előtt Jegye mej-
warad Mátkájánál. . . 129
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Oldal,

Férjhez vitt {ztlzesíégnek , vágy
Özvegségbéli Tifztaságnak jutalma. rgo

Szokott íizetodni az Afzízonynak férje Jo-
ízagából , annak állapottya í'zerént. J5J

Tartoznak ki-adni azok, kikre fxáll a' Jo-
_
Keveledik valahányfzor ujjra megyén férj-

hez. az. Afzfzony. . .
- A1 kinek Jofzága r.intsen , Jegy-Ruhát nem

kap felesége. . . . íJJ
Jegy -Ruháját az Afzfzony el-nem vefzti Ura
. gonofzságáért. . ,• . 6y
Férjének el-engedheti ha akar, tsak arca erű-

vel ne kénízerittessék. . iób — lót
( Teííaniemomot-is tehet rólla. .

Ha Férjének el-nem engedi , Teftamentom-
ban-is másnak nem hagyándgya , gyerme-
kére í'záll holta mán. . .

Ha gyermek, és Teftamentum nélkül halna
meg, Magyar-Orfzágon Urájé ; Erdélyben
köz.elebb-való Attyaflaié léí'zen.

Ha el-adná-is Jófzágat a' fér j f i , Jegy-Ruhár
ját az Ö Feleségének tartozik ki-fizecni,
a' ki meg-veíz.i a' Jófz.ágot. .

Süt ha meg-íententiáxtatván a' férjfi el/vefz,ti
Jófz,ágát, tartozik ugy-is vagy Fiskus, vagy
más a' kire a' fzáll, Jegy-Ruháját az Afz-
fz.onynak ki-fiz.etni. . ,

Jegy-Ruha, A' Jegy-Ruhának kerefete rövid
per folyált kivan. . . 172

Vannak olly yétkek , melyekben találtatván
az Afifaonyok Jegy-Ruhájok nélkül ma-
radnak. . . . . i"í

ingó-Jók. Ingó Jóvai a' meg-hólt embernek,
felesége , 's gyermekei között egyaránt <-
ofzolnak. . . . HÍ

. Ha azokból a' hajadon leányok RéTzt vefa-
/ iiek , ki-ház,afitafokra való Költségeket a'

fiáktól többé oem kivánkatnak, . ^8
Mi
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Qldal,.

Miből állanak Ingó-Jóvai az Afz,fz,onyoknak ? 33

Jófzdg. A* Jófzágot fegyverrel fzerzették a'
Magyarok', azzal-is oltalmazzák? . 30

A' me,lyJófzág fiat Leányt egyaránt illet,
azt valakinek tsak fiú ágra meg-kérninem
fzabad. . . . . 57

A' Leány fém tétetheti magát abban fiú ággá. 6*
AZ Acya, 's Anya pénzével vett Jófzág

fiat leányt egyaránt illet. « , 3»
( Ha fzintén tsak fiát illetne-is valamely Jó-

fzág , de el-adová tévén azt a' fiák, fel-
tannatyak magoknak a' Leányok az ide-
génektől, . . . 6* '•

A' mely Jófzágnakállapottya kétséges illet-é
Leányt vagy nem, mint ízokták igazitanü 6s

K.

[Kqfidly. Ha valakinek egy Váránál, vagy Ka-
ftélyánál több-is talál maradni, adhatnak

l , egyet Lakhelyül azok közül az Özvegyé-
nek. . . , . 3}$l;

Kegyelem Réjz. A' Székelyeknél a' fzolgálat-
ból, vagy gazdáskodásból ki erötelene-
dett Személyeknek életek táplálására' a'

, mit fzakal'ztaTíak, Kegyelem Réfznek ne-
vezik. . . . . 97.

Az Afzfzonyokat.kerékbe nem fzok-
ták törni, fe telteket arra térim. .' %o

Keresmény. Szabadságában áll kinek kinek
' maga keresményét oda tenni a' hová tetzik. ,. 66

A' mit a' közös Jófzágból keres a' fiú l
nem tartozik még - ófztani a' Lááa-
«Ja]% . . . • J?.

A' Léany-is meg-tarthattya magának maga (
ksresményét, t , . ' 3 7 .

Kére-J'
•
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A' mikben, az Afz.fz.qny Kereső
félnek találtatik, Réfzét azokból méltán
meg-kivánhauya. . ' ' , 2,5-3

. A' ki a' férj fiat az A.fzfzonnyal rofzfz
végre egybe-keriti, érdeme fz-erént meg-
kell büntetni. . . .

Ifefzkenyö, A' Leány Kefzkenyöt-is fzokott
adaí a' Gy'iirii mellett a' legénynek, mi-
kor meg-mátkáfodik azzal, jelentvén meg-
tartott épségét, 's jövendőbeli férjébe
helyheztetett bizodalmát,, .

Kezes. Az, Af7.fz.ony Uj;a hire, 's engedelme
nélkül kezességet magara nem válalhat
másért. . . . . ig

De ha Ujráéft, vagy gyermekiért léfz^en ke-
zes, tartoz,ik télyeliténi fogadását. 24

Ki-háza(itás. Tartoznak a' fiák a' leányokat
ki-házaíitani Atyok JóTzágából, 137

Kínzás. KiíTebb lévén az Afzfz,pny tizenhat
efztendösnél, a' Veteknek ki-vallására
nem kinoztatik-meg, , . »?

'

L. "»
adalom. A' férjhez, menő Özegynek La-
dalmot "tsinár a' ki a' Jófzágban marad.

leány. A' Leányok Tutorság alatt vannak míg
hajadonkodnak. . . , ni

Hét efztendös Korokban el-lehet ökec mát-
káfitani, . . t « 120

Tizenhat efztendös Korokban Jófzágok dol-
gához "hozy.a-ízollhatnak. . Ji<>,

Vége-ihetnek-is aprói máfokkal, hogy fzük-
segekböl következő fzegényeskedéfeket
meg-elözhessék, vagy férjhez meneteleket
könnyebbíthessék. „ . ' »ii—MA

lift' *
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Ha valamely Vallástételre, f vagy kötésre
kéntelensegböl lépnének, férjhez-menvéu,
vagy addig-is, vií 'zíza-mondhattyák. u j

Jófz.agikból máfpkon el-követect Karodtá-
fokért nem bkct, hanem Tutorikat idézik
Törvénybe. . . . uf

Mikor igazgathathattyák magokra-is Jdfzá.
, gaifcot ? . . . . na

Leány-Negyed. Leány-Negyedet ízoktak adni
ollyan'jófzágból, mely a'Fiu-Águak Mag-
fzakádásán-is Leányt nem illet. 41 —100

Fizeti a' kire fzáll a 'Jóftág, de tsak egy-
fz.er, *s akkor-is nem örökösül, hanem
váltságosképpen. . , . Q9

Akár egy, akar több Leány légyen, a* JÓ-
fzágból Negyed Réfznél többet nem ke-

t reshetnek, az.ért mondatifc a' Leány Ne-
gyednek-is. ,

SzeKely Jófzágből Negyedet nem fzokták
adni. . .

Ha ki-adatik-is egy Leánynak, más azzal
el-nem rekefztettetik, hogy törvényeffen
meg-ne kérdheiTe, illet-é Leányt a' Jó-
fzág, a'vagy nem? . . io»

Meg-marad abban örökö'ssön a' Líány , ha
Attyafiai hírével, 's akarattyából Jófzág-
talan emberhez megyén. . 100—104

Annak törvényes kerefetében hofzfzas Útra
l „ fzoritani a' Leányokat nem lehet, 106

UdÖ muláíTal ahoz való igazságokat el-nera
vefztik a' Leányok. . . 107

El-esnek Negyedektől, ha meg-kináltatván
ok nélkül beuüiheí nem nyúlnak, vagy
Fejek váltságára fentent iáztatnak, vagy
olly vétekbe elegyednek, melyei a' Hi-
tetlenek büntetését vakarják Fejekre. 19

' íevtfl. A' Levelek tartáfa Fiú-ágat illeti, ab-
ban-is pedig «'nagyobb Atyafit. . 250

Tar-
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Tartoznak a* fiák, fiat leányt egyaránt il-

lető Jófzágról fzollo Levelek mássát ki-
adni a' Leány-Ágnak. ( .

Az Özvegyek kezénél lévő Levelek kere-
fetének módgya. . . 344

Minémii Levelek kivintatnak a'Léány-Ág-
nak valamely Jófzágból való ki-tudásárá? Ja

Szabad kikt véle, hogy a' maga kerefte Jó-
faágáról a' Levelet ügy irafla, a' mint
akarja, » . . 66

• . • ' • •
• i M.

'

Mag-fi akadd s. A1 Magva fzakadt embernek
mikor , és minémü Jófzága fzáll Fiskusra? tgf

t Ingó Jovai Feleségére maradnak , akar mi-
k o r kerefte. . . . íf f l f

A' Székelyek között a' magva fzakadt em-
ber Jófzága a''kozelebb való fzomfzédé. 102—2f 8

Magyar. A1 Magyarok ditséretefek voltak min-
denkor a'jTiíztaságnak követésében. 190

A' Magyar Afzízonyoknak öltözete-is bel-
ső tiíztaságot mutat. . • . 192

Régi fzabad Nemzet lévén, drága dolognak
tartotta eleitől fogva a'Nemefi.fzabadsagot. i»

Sok Ellenség! voltak , kik ellen fegyverrel
oltalmazta magáti,, 's Jófzágat, . 3*

A' Magyaroknál az Afzfzonyok nem fzok-
tak férjekkel ujjat vonni, leg-eagedelmef-
febbek azokhoz, . . . I(í

Maradvány. A' melly Jófzágról ügy fzoll a'
Levél, hogy Maradványról Maradványra
fzállyon. tsak fiat lehet érteni a' Marad-
ványon. . . . .

Mátkaság. A' Mátkaság kötelességgel fzókott
j á r n i . 's azért elegendő ok nélklil nem
lehet azt fel-rugni.

Mitsoda okokra nézve válhatik-el a' Leány
az. ö Mátkájától?

•
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Kell lenni az el-válásnak Egyházi Bírák hi-

révei,"'s ítélete által. . . 13$
Büntet&fe vagyon a' ki Mátkáján méltatla-

nul mond-fel. . , . í ja
Büntetett érdemelnek azok-is, kik a' Mát-

•(; kas fzemélyek közijtt közküpülködnek az.
el-válásra, ,

Meny-Afr.fzonynak nevezte^
tik a1 fér jhez menő Saemély Lakadalma
Napján, mint hogy már akkor Menye az ö
Mátkája fzíile'inek j vagy koroíTabb At-
tyafiainak. . \ i?í

; Menyekezö, A' házasuló Személyek egyhe-
ketófekre fierzett Vendégség, vagy-is L»-
kadalom. , . . 136,

K " • • ' * ' " ' N- " ' ' ' • • '
fldfz-Nagy. A' Lakadalmi Rendtartásnak igaz-

gatója. . . . . igs,
JXfyz-Képe. Kik a' Vö-legénnyel a' Menyafz- -

fzony után mennek, 's haza kisérik. 136
Jfáfz-Ruha, A' Leánynak ki-ház.aíitására adat-

ni ízokott Marha, mely Menyegzoi aján-
déknak-is neveztetik , Parafernomnakris, 135

•rf • lásd Parafernam,
Jíehézkes. fC Nehézkes Asszonyokat nem

fzokták meg-kinozni valamely véteknek
, - ki-vallására. . . . . *6,
\ Ha halálra fententiáztatnak-is, nem b'lik-rneg

őket T mig terheken által néni esnek. 26
A' köteles Böjteket fel-fzokta nékik ízaba-

ditani az Egyházi Törvény. . 17
Nehézkes Aízizony magát meg-Ölvénakafz-

to fa alá temetik, de a' Magzatot ki-kell be-
lö'lle .venni. . . .; 1,26

Nemes Nemesség. Valamint av fiák, ügy a'
Léányok-is Nemes Atyádtól Nemességben

. ' fiuleínek,
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Oldal.

•A' tnely Afzfzöny nem fzületéíTeí, habem v
Király kegyelemből nemefedik-meg1* az ö
Nemességében , gyermeke másképpeft nem
r'éfzesülhet ( hanem ha Nemes Atyától
fzülehdi azt. * . . St

Kémes Leánynak házasságon kívül faüjetett
gyermeke annál inkább .Nemes nem léfzen. 12

Nemes embert a1 k i , v e r , vagy íebhet, vagy
. el-fogat, vagy öl, fejét vefzti érette. 28
Nemességét valaki miképpen bizonyithattya

Leány Negyed fizetettel V . 109
Eemtelen, Nemtelen Atyától Nemtelen gyer-

meket fziil az Anya , ha Nemes Leány
vólt-ii. . .. . . 8

De ha a1 Leányt fiú Aggá tefzi a1 Király a'
Jófzágban , igy Nemtelen Atyától-is a' kit

^ fziil, Nemes lépten. . ; ,0
• A' Nemtelen, és Jobbágy kífeöst külömbbség

vagyon. . • i ; 92
JNös-parázna. A' Nős paráznák halállal, a'

Nb'telenek vefzfzövel büntettetnek. 19*,
Kyil-föld. A' Székelyek között a' ló-fő, és

Darabont fin Leányok egyik faluból ma-
likba által nem birhattyák az Attyok Örök- .
ségéhez fzakafztott Nyíl földet. ; ss

A' "Nyíl fö ldekből bizonyos Réfzt ízokták
fzakaíztani a' fzolgálatból kv-erötelene-
dett fzékelynek, ^ } ' ; 93

O
.

Ofziozás. Az Afzfzöny maga Jófzágát gyér.
mekeivel meg-ofztani nem tartozik. y«

A' mely Fiú egyfzer meg-ofztozik Attyával
annak holta után az ingó Jókból Réfzt nem
kivánhat Annyától , vagy több ofztozat-
lan, 's hajadon maradt Attyafiaitól. Ez,t
értvén a' ki-házafitott léányi-ól-is. 45^

Ofztozni akarván a' Leány, ha a' íiu nem

"
akarja bé-botsátani a' Jófzágba , mikép-
pen, 's uiinéiníi Levelekkel állhat elejébe? 54
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Özvegy. Iften Pártfogója az Özvegyeknek ,

a' Törvény-is ízép engedelineket muta->
tott hozzajok. . . . 1 3 $

Űrök Jófzágából ki-nem rekefzthetik Bket,
mű: jámborul Özvegyeinek. . 455

Az Özvegy Kára, ha a' mely Jófság tárta-:
sara faakafztatott, pufztittya. , 139

Ura teftét fokáig föld fzinén nem tanhat-
tya a' Vérek ellen. . . 240

A1 jófzágat, és Leveleket el-idegeuitvén bu-
ját vallya. . . t ^4.1

Bíintetéíl érdemel, ha áll-gyermekkel váltya
fel tsalárdul tetteiéit vifelöségét.

A' Leveleket Léanyira nézve-is el-nem tart-
hattya azoktól, kiket Törvény fzerént il-
let ,a' Levél-tartás. . . 2f*

.Mind az által a' Léány-ágra-is fzóllóknak
Massat meft-kivánhattya Léányi fzámara* 4 f 4

Ha Férje néki találná kötni Jóízagát, Biro
igazittya, helyes-é a' kötés, vagy Helytelen? 253

-Magtalanul meg-hólt Férjének lugo Jovai
öiet illetik. , . . 25f

jíem klilömbben az ingatlanok-is, ha együtt
kérettek volt. .

Férjhez menvén ki-tehetik a1 Jóf&ágból, úgy-
is ha magát jámborul nem vileli. , siói—16*

Illetlen dologi'Magyaroknál, ha az Özvegy
Ura halála után efztendö előtt férjhez,
megyén. . ^. ... . ^ , Z59

Igen cíitséretes a' jámbor Özvegység.

P. • ' "

Parafefnom. Férjhez-metlvén a' Llány tartót*
nak ötét a' mák Parafernommal kiadni az
Atyai Jólzagból. v »

{.' mely Réfztaz Attyátíl maradt ingó Jók-
ból vélzen magának *' Leány, Faraíerno-
tuába marad, » . i,



''

Gldaí.
•Mennyit tófzeti a' Leánynak az, 8 Parafer-

noma? . . , . 140
A' Parafernom mellett Negyedeket-is meg-

kereshetik a' Leányok, . 1^1
Miként marad-el Parafernomától a' Leány,

ha fzliléi , vagy Anyaüai akarattya ellen
talál férjhez-menni. , . , 141

Parafernomáról Teftamentomat tehet az, Afz-
ftötiy. Kire fzáll, ha fenkinek nem hagy-'
van ügy hal-nreg ? . . I4S

Fattya Vetett fzemélytiek mikor tartozaak
Parafernomat adni a' fiák? ^ 147

A'z Anya maga Parafernomat nem tarto-
zik fel-ofztani gyermekeivel. . 149

Mitsoda Vétkekben vefztik-el Parafernonia-
k«t az Afz.fzonyekí » » ij-í

R.
. <

Ralsúg. Tartozik Feleségét a^ férjfi , *« ezt-«
Felesége ki-váltani a' Rabságból. ^ 135

fi? mennyi Jőfeágát az Afxf iony Ura vált-
ságáéi't adgya,f feun-marad annak aanyit
érő Jófzágahoz igazsága, , 184

Egy Nemlétből való a* Székely\, a>
Magyarral, . . . 86

A* mely,. Székelynek fia- nem marad, Leánya-
bírja Örökségét fiuléány nevezet alatt, íi

Külső Nemzetekkel való házasságot távot*
tatnak máig-is a' Székelyek, , ^6

Nálok a' meg-efett Személy netti vifelheti
ügy fe jé t , mint a' több , ÍLontyi-a jámbo-
rul verdödött Aízí-zönyok. _ . 96

Í,éány akarván ofztozni Székely Örökség-
ből, ö tartozik meg-mutatni igazságát, ;

neBí a' fiú bízonyitani «llenkezöt Levéllel. 55
lásd Jiu-Mány.
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Szenu?rmetess/g, A' Magyar leányok Igen fzé>
mériweceíFen ;fzokták magokat vifelni a'
férjhez-menecelben. . . «

'Szérelérn-ital. Biintetéfek vagyon kik máfokat
Szerelem ital la l , vagy életekben, Vagy

, elméjekben meg-károíhnak'. .
•Szdmfze'd. . Magva fzakadt Székelynek $rük-

sége a' közelebb Való fzomfzédé. Igo
'Sftülék* Jó gondot kell vifelniek a' Szüléknek

Leányokra , hogy fzemérmetességbeb ne-
Velödvén egyik, Nemzetségről malikra rfie-
faefíen- által a' Tifz.taságnak fieretete , 's
követéfe. . . : ; 13^

T-
*.•

A' Jófzágos Afxfzonynák férje
fz,okott táborozni hellyette. . 'yi~.

Miként fzokták a1 hajadon Leányok , 's Öz-
vegy - A í'zfzony ok vifelni a' Táborozás
terhét ? . . . . 40

Tejiamentom. Az Afzfzonyok Teftamentom Bi-
rák nem lehetnek. • . aa

Magok pedig tehetnek Teflamentomo t Pa,
rafernomokról. Jegy-Ruhájokról-is. 145

Ura Teftamentomával állvan-elö az Óavegy-
a' Jófzágnalf el-tartására, Ítéletre kell vin-
ni, mit hagyhatott n é k i , 1s mit nem?

Tifzíség, Tifzti Hivalokataz Afzfzonyok nem
viielhetnek. . . . 13

Tutor. Tutorság, Kik, és meddig fzoktak
Tiitori leahi a' Leányoknak? . 117

A' mely Özvegy fajtalankodásra vetemedik
el-vefzti a' Tutorságot. » . 26}

A*.Király lévén az Árvák Pártfogója Tu-
tort fzokott adni, a' ki fzükii lködik a' ' l
nélkUl. i . . i f—ü*

lásd
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