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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XXVI. 2018 

Nyakas Miklós

A Báródságról – röviden

E sorok írója a Bihar vármegyében lévő Báródságra akkor lett fi-
gyelmes, amikor a szabadalmas hajdúvárosok kerületének kialakulásával 
foglalkozott, s amelyhez érthető módon analógiákat keresett. Egészen 
pontosan a korponai kiváltságlevélben is szereplő hajdútiszt, Csomaközy 
András személye irányította rá a figyelmemet, aki később váradi alkapitá-
nya volt, s akit a források a Báródság kapitányának is neveztek.1

Hamarosan kiderült, hogy a felszínes egyezések mellett a két terü-
let összevetésekor itt nem részletezhetően mélyreható különbségek is 
mutatkoztak, s ráadásul a Báródságot, a jelenleg rendelkezésünkre álló 
források alapján csak a 18. század második felétől lehet komoly vizsgálat 
tárgyává tenni. A terület tanulmányozása ugyanakkor egy sor hallatla-
nul érdekes kérdésfeltevéssel is járt, hiszen kiderült, hogy a valamiko-
ri – egyébként nehezen értékelhető – katonai szerepkört - gazdasági és 
igazgatási váltotta fel, amely a magyar nemesi jogokon alapult, egészen 
pontosan egyéni nemesítéseken, szemben mondjuk a Hajdúkerület kol-
lektív nemességével.2

A Báródság sajátos önigazgatásának mélyén elsősorban a közösen 
használt erdők, s azok haszonvételei állottak, amelyeket az egyes falvak 
nemessége felett álló, de azok irányításával működtetett ún. közbirto-
kosság volt, amelyet compossessorátusnak, communitasnak is neveztek, 
illetve a területi kiterjedésre utalva Hét Falunak. 

Ez a közbirtokossági szervezet alakult át a vármegye hathatós közre-
működésével a 18. század végén szélesebb, immár bíráskodási jogkört is 
gyakorló, statútumokat alkotó, az erdőhasználatot és egyéb haszonvéte-
leket szabályozó nemesi kerületté.3

A Báródsági Nemes Kerület társadalma tehát kettős, de inkább 
hármas tagolású. A helyben élő, döntően román anyanyelvű nemesség 
jogállása többnyire kétséges, akikhez jelenős számban csapódtak az un. 
nőági nemesek, az agilisek, akik csak anyai ágon vagy feleségük révén 
voltak nemesek. E réteg felső része néhány jobbággyal és jobbágyte-

1  Nagy László – Nyakas Miklós: Hajdútisztesség tüköre. Hajdúböszörmény, 2001. 
99–100.
2  Nyakas Miklós: Eltűnt iratok nyomában. Egy hajdanvolt kiváltságolt kerület, a 
Báródság. Hajdúböszörmény, 2001. passim,
3  Lásd a Báródság rendtartását a tanulmány végén.
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lekkel is rendelkezett, s a kerület szervezeti életében jelentős szerepet 
játszott. Ilyenek voltak a Venterek, a Kábák, Czipellék, a Topayak stb. 
Kétséges nemesi jogállásuk ellenére, s az állandó nemességvizsgálatok 
dacára egészen a jobbágyfelszabadításig a nemesi jogok gyakorlásának 
szokásrendjében maradtak.4

A tulajdonképpeni meghatározó réteg a vármegyei köznemesség volt, 
amelynek érdeke számtalan szállal fűződött a helybeli kisnemességéhez. 
Szintén jobbágytelkekkel és jobbágyokkal rendelkeztek, csak jelentősebb 
arányban, mint a helyben lakók. Felbukkannak közöttük az országos po-
litikai életben is jelentős szerepet játszó arisztokrata családok, mint pl. 
a Hallerek, vagy a Beöthyek. A terület tanulmányozása egyértelműen 
bizonyította, hogy az érdekek azonossága általában mindig erősebb volt 
az esetleges más jellegű ellentéteknél, nyelvi, nemzetiségi, feszültségnek 
pedig nyomát sem találtuk, vallásinak is alig. A Báródság nemessége a 
középkori hungarus fogalom értelmében magát mindenekelőtt magyar 
nemes embernek tartotta.5 Ez a képlet a későbbiekben annyiban fog vál-
tozni, amennyiben a vármegyei, így a báródsági köznemesség egy része a 
reformkorban szembekerült a bocskoros nemességgel. A Báródságban ki-
fejlett formában jelentkezett az az ellentét, amely a báródsági hétszilvafás 
nemesek és a reformkori magyar politikai élet élvonalába emelkedő kapi-
tányuk, Beöthy Ödön között alakult ki, s az ellentétek végső forrása itt is 
a polgári átalakuláshoz való viszony volt. Ugyancsak példaértékű, hogy 
a Beöthy ellenes szárny hangadói magyar anyanyelvű vármegyei közne-
mesek, akik egyben báródsági birtokosok is. A feszültségnek nemzetiségi 
vonatkozása tehát semmilyen formában nem volt, annál több viszont az 
olyan ellentét, amely a nemesi jogok szűkítéséből, végső fokon felszámo-
lásából eredt. Áttételesen megemlíthetjük a vallási hovatartozás kérdését. 
A román anyanyelvű lakosság eredendően görögkeleti volt, míg a bécsi 
udvari érdek a vallási uniót támogatta. Ez okozott bizonyos feszültséget, 
bár megállapíthatjuk, hogy csak Nagybáródon került a templom a görög 
katolikusok kezébe.6 

A Báródsági Nemes Kerület magatartása nem volt elhanyagolható 
Bihar megyén belül. Noha a terület maga kicsi, lélekszáma sem jelentős, 
mintegy ötezer fő, a nemesi kommunitás azonban mind tagoltságában, 

4  Bővebben: Nyakas Miklós: A Báródság nemessége a XIX. század elején. Bihari 
Múzeum Évkönyve IV-V. 1986. 191–216.
5  V.ö.: Miskolczy Ambrus: A „hungarus-tudat” a polgári-nemzeti átalakulás sodrá-
ban. [Online: http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2012_003Muhely_Miskol-
czy%20Ambrus.pdf – 2019. március 10.]
6  Hegyesi Márton: Biharvármegye 1848-49-ben. Debrecen, 2000. 24 – 42.
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szerkezeti felépítésében hatékonyan és jól működő szervezetet hozott 
létre, mintegy utánozva a valódi vármegyét, a vármegyei járásoknak 
megfelelően még a számuk is négy volt – alhadnagyi székekkel, tábla-
bírákkal, külön pénztárral, levéltárral, székházzal, sőt nemességigazolási 
gyakorlattal és általában a vármegyei élet nélkülözhetetlen kellékeivel. A 
Báródsági Nemes Kerület főkapitánya egyben vármegyei méltóság is, s 
mivel a szavazásra jogosult hétszilvafás nemességet mozgósítani tudták, 
egy-egy vármegyei restaurációkor, követválasztáskor a mintegy 2000 
mozgósítható vokssal komolyan kellett számolni.

A fentiekből tehát leszűrhető, hogy a Báródság Bihar vármegye 
központi (váradi) járásában elterülő, sajátos jogokkal és kötelességekkel, 
valamint jelentős közigazgatási autonómiával felruházott terület. Lakói 
döntően nemesi és/vagy szabadalmas jogállású románok voltak. Nagyobb 
dicsőségére a féktelen magyar elnyomást vizionálóknak.

A Váradról Kolozsvárra vezető hadiút a Báródság területén húzódott, 
s ezért a terület már a magyar államalapítás korában is fontos lehetett. Az 
itteni első határőrök székelyek voltak. Báród neve élénken emlékeztet 
a székelyföldi Barótra, Telegd pedig Telegdibaconra. Nagybáródon még 
a 19. század első felében is a templom melletti utcát magyar utcának 
nevezték. A terület feltételezett magyar lakónak jelenlétét bizonyossá 
teszi, hogy Báród szerepel az 1291-94-es dézsmaösszeírásban, római 
katolikus templommal és pappal. A terület elrománosodása a Drágffyak 
telepítéseivel függ össze, s valóban, Nagybáród kivételével a többi falu 
ugyanis csak a 14., 15. századtól adatolt. A Báródság katonai szempont-
ból Sólyomkő várához tartozott. A báródsági nemességet Erdély szem-
pontjából Szapolyai János 1532 táján szervezte újjá. 

Csomaközy András révén fontos szerepet játszottak Rákóczy György 
trónra kerülésében. Utolsó katonai szerepük II. Rákóczy György alatt volt. 
A báródsági nemesség nagy része, II. Rákóczy Györgyöt a lengyelországi 
hadjáratra is elkísérte. 1657-ben Venter Mihály hadnagy parancsnoksá-
ga alatt a nemesség színe-virága odaveszett. Kevéssel utóbb, 1660-ban 
szintén Rákóczy fejedelem táborában volt a báródsági nemesség, s a 
fejedelem és a törökök közt lezajlott Gyalu és Fenes közti szerencsétlen 
ütközetben Topai András hadnagysága alatt szintén 200 báródsági nemes 
katona esett el; a nevezett hadnagy pedig 57-ed magával rabságba került. 
A Rákóczi-szabadságharc idején Sólyomkő vára Horvát György parancs-
noksága alatt az utolsó pillanatig a kurucok kezén volt, csak kuruc világ 
végével kapitulált. Löwenburg generális, váradi parancsnok 1711-ben a 
várat lerontotta, s így a kapitányságság, s vele együtt a Báródság kato-
náskodása is megszűnt. Mindazáltal egy főhadnagy alatt a közigazgatás 
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fenntartására s az igazságszolgáltatásra nézve a különállás folytatódott. A 
tatárok 1717. évi beütésekor a Báródsági kerület, az oda való nemesség-
gel a Réz-hegység tetején vezető országutat nagy fákkal „bévagdalta” s 
így közlekedésre alkalmatlanná tette..

A főhadnagyi funkciót töltötte be például 1717-ben Szabó György, 
1723-ban Pór Gáspár, 1732-ben Ispán János, 1750-ben Székely Ferenc, 
1760-ban pedig Székely László.

Bizonysága ennek a Báródsági „Réz erdő” oltalmazására az általuk 
1776-ban alkotott erdőrendtartási utasítás.

A báródsági nemes kerület átszervezésére az 1790-es években ke-
rült sor. Ekkor országos jelenség volt a nemesi szabadságjogok éleszté-
se, körülbástyázása. A Báródság közvetlen feljebbvalója a váradi járás 
szolgabírája volt. A báródsági települések a következők: Nagybáród, 
Kisbáród, Beznye, Cséklye, Kornicel, Feketepatak, Köröstopa, és a rész-
ben idetartozó Brátka. Központja Nagybáród volt, s itt a kerületnek az 
1830-as években új székházat is építettek.7

A Báródság rendtartása utánozta a nemesi vármegye szerkezetét. 
Táblabírái voltak, sőt a kerület tagolása az alhadnagyi székek kiépítésé-
vel hasonlított a vármegye négy járásához. Az alhadnagyok felettese a 
főhadnagy volt, aki egyben a főkapitány helyettese is. A főkapitányt és a 
tisztségviselőket választották, de a főkapitány mindenkor a Báródságon 
birtokos vármegyei köznemes volt. Országosan is jelentős személy kö-
zöttük Beöthy Ödön.

A báródsági nemesség egy részének ténylegesen volt armálisa, a 
lakosság privilégiumokkal élő nagyobbik hányadának e jogköre azonban 
legalábbis kétséges volt; s vagy anyai ágon (agilisek) vagy pedig a Bá-
ródság sajátos történeti viszonyaiban gyökerező régi szokásjog alapján 
gyakorolták a nemesi jogokat vagy e jogok egy részét. Kisebbségben bár, 
de adófizető jobbágyok is éltek közöttük. 

A kerület lakosainak száma 1834 körül 5200 fő volt, s közülük 3000 
fő (férfi és nő) saját nemesi telkén lakott és birtokos nemesi születésű 
volt. Számos család egyéni nemesi kiváltságlevéllel is rendelkezett, így 
például a bizonyosan magyar eredetű, de elrománosodott Kába (vagy 
Kaba) nemzetség, a Venter, a Czipelle famíliák, amelyek korszakunkban 
olykor már rendkívül szerteágaztak és igen sok tagot számláltak. A még 
Mátyás király alatt megnemesített Venter nemzetségnek Fényes Elek 
mindkét nemen 356 tagjáról tud.8

7  Viszhang a’ Bihar vármegyei Körös völgyéről. Regélő, 1833. október-december (1. 
évfolyam, 53–78. szám) Magyar Néprajzi lexikon 1. kötet, A-E (1977)
8  Fényes Elek: Magyarország geográphiai szótára I. Budapest, 1984, 94. 
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A fentiek ismertetése után joggal vetődhet fel az a kérdés, hogyan 
helyezzük el a Báródsági Nemes Kerületet a feudális magyar társadalom 
meglehetősen bonyolult szerkezetében. Hangsúlyoznunk kell azonban, 
hogy véleményalkotásunk csak a 18. század végi és a 19. század eleji 
állapotokra vonatkozik.

Azt az első pillantásra is megállapíthatjuk, hogy a Báródságot nem 
vethetjük össze a magyar királyság területén lévő egyetlen tulajdonkép-
peni értelemben vett szabad kerülettel sem. Talán egyedül a horvátor-
szági túrmezei nemesség kiváltságai nyújthatnak analóg példát – amely 
szintén a vármegye (Zágráb) fennhatósága alatt állott - nemesei viszont a 
vármegyei közgyűlésen és választásokon fejenkénti szavazati joggal ren-
delkeztek. Az 1840-es években azonban e kiváltságuktól megfosztották 
őket, s ezután már csak a túrmezeiek élén álló grófjuk révén szavazhattak, 
amely viszont mindössze egyetlen voksnak számított.

Sokkal közelebb járunk az igazsághoz, ha a Báródságot az ez idő 
tájt szerveződő, illetve újjá szerveződő nemesi kommunitásokkal vetjük 
össze.

Ebben az összefüggésben nem árt egy pillantást vetnünk a magyar-
országi nemesség számbeli megoszlására és területi elhelyezkedésére, 
amelynek évszázadokra visszanyúló történeti gyökerei vannak, s több 
vonatkozásban is szoros összefüggésbe hozhatók a 16. és 17. század 
tragikus eseményeivel, a török hódítással, illetve az ország három részre 
szakadásával.

A magyar nemesség zöme ugyanis még ekkor is a volt királyi Ma-
gyarország határvidékén, az egykori végvári határvonal mellett, illetve az 
itt benyúló folyóvölgyekben és a magasabb hegyvidékeken helyezkedett 
el.

Még 1846-ban is - Fényes Elek adatai alapján számítva - a magyar 
királyság nemességének negyedrésze Borsod, Bihar, Heves, Pozsony, 
Szatmár megyékben helyezkedett el, a további negyedrésze pedig Má-
ramaros, Szabolcs, Veszprém, Vas, Zala és Zágráb megyékben. A ne-
mességgel rendelkezők fele tehát mindössze tizenegy vármegyében élt, 
sőt huszonöt százalékuk mindössze öt megyében, s ezek közt volt Bihar 
vármegye is.9

Szemmel látható tehát, hogy a bihari nemesség számaránya lénye-
gesen magasabb volt az országos átlagnál, hozzá kell tennünk azonban, 
hogy ennek döntő hányadát a kisnemesség jelentette.

A Báródsági nemes kerület rendtartásához jó párhuzamként kínál-
kozik a biharnagybajomi, illetve a szerepi nemesi kommunitás szervezeti 

9  Fényes Elek: Magyarország leírása. II. Pest, 1847.
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felépítése és közigazgatási-ítélkezési gyakorlata, annál is inkább, mert ez 
utóbbi is Bihar vármegyéhez tartozott, s megszervezése időben is egybe-
esett a báródsági nemes kerület újjászervezésével.10

A biharnagybajomi statútum bevezető szakasza a nemesi kommuni-
tás felállításának szükségességét a következőkkel indokolta; „minthogy 
a Vármegyén való perlődés sokkal terhesebb, és sokaknak azért kell az 
igazságtól elmaradni”, mert a per folytatására költségük nincsen, ezért a 
kisebb ügyeket célszerűbb helyben elintézni. A biharnagybajomi nemesi 
kommunitás is több községből – háromból – állott, úgymint Biharnagy-
bajomból, Szerepből és Dancsházából. A központ Biharnagybajom volt, 
s itt lakott maga a főhadnagy is, Szerepen és Dancsházán a nemesek élén 
pedig hadnagy állott. A három helység közös nemesi tanácsa huszonnégy 
emberből állott, s ebből tizenkettő biharnagybajomi, hat szerepi és hat 
dancsházai nemes volt. A főhadnagynak egyébként okvetlenül bihar-
nagybajominak kellett lennie, hiszen erre a tisztségre közülük jelöltek 
ki hármat, s a nemesség közülük választhatott. A szerepi és a dancsházai 
hadnagyságra szintén három-három embert jelöltek, s a tisztséget szintén 
választás útján töltötték be. Akárcsak a báródsági nemesség esetében, itt 
is pénzbüntetés kiszabását helyezték kilátásba arra az esetre, ha a megvá-
lasztott tisztségviselő kellően nyomós ok hiányában a tisztségét fel nem 
vállalta. A jövedelmeket itt a választott tisztségviselők kezelték, amely-
nek felhasználásáról a nemes tanácsnak kellett számot adniuk. Az 1798-
ban létrehozott szerepi nemesi kommunitás felállításának szükségességét 
azzal is indokolták, hogy itt, akárcsak Dancsházán a nemesek száma oly 
csekély, hogy az nem tette lehetővé külön, önálló szervezet létrehozását. 
Ezért kellett egyesülniük a biharnagybajomiakkal.

A Biharnagybajom székhellyel létrejött nemesi kommunitás – 
akárcsak a Báródság - az illetékes járásbeli főszolgabíró felügyelete alá 
tartozott. Tekintettel arra, hogy a fenti községekben igen jelentős számú 
jobbágyság is élt, akik külön tanács és bíró hatásköre alá tartoztak, 
a nemesek és a jobbágyok közötti vitás kérdések megtárgyalására 
úgynevezett vegyes törvényszékeket (mixta sedes) tartottak, amelyen a 
nemesi kommunitás, illetve a falu elöljárói vettek részt. 

Mi történt 1848-ban a Báródsággal? Erre vonatkozóan kutatásokat 
nem végeztünk, mindenesetre kézenfekvő, ha a kerület közösségi javait 
„megöröklő” báródsági közbirtokosságát tekintjük jogörökösnek, immár 
természetesen minden egyéb politikai, közigazgatási és bíráskodási 
előjogok nélkül. A polgári társadalomba beépülő Bihar vármegye a vá-

10  Rettegi Istvánné: A szerepi „Nemes Communitas Protocolluma” (Adatközlés). A 
Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1971, Debrecen, 1972.
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radi járás területébe integrálta az egykori nemesi kerületet, Báródsági 
Közbirtokosság név alatt. Ide tartozott Nagybáród, Kisbáród, Kornicel 
(később Báródsomos néven), Beznye, Cséklye, Nagypatak és Köröstopa 
községek. A csak részben idetartozó Brátka (később Barátka) tehát kike-
rült a báródsági közbirtokosság szervezetéből.

1869. augusztus 24-ikén a báródsági közbirtokosság közgyűléséhez 
egy kérvényt adott be Pallády Miklós és társai, hogy ők kiaknázni óhajt-
ják a báródsági közbirtokosság határán található kőszenet „nagybáródi 
kőszén bányatársulat” cím alatt. Az ekkor megnyílt kőszénbánya azon-
ban nem volt hosszú életű.11

A vármegye által jóváhagyott Báródsági statútum
Váradolaszi, 1793. jan. 21.

(MNL HBML IV.A. 1.b. 239.d. no. 48. F.V. 1793)

Projectum Regulamenti Nobilium Districtus Baródságiensis, 
Ad exigentia Gratiosae Determinationis Inclyte Universitatis sub Gene-
rali Congregatione die 28a Mensis Decembris 1791 in oppido V. Olaszi 

celebrata No 2177 intervente, elaboratum.

1mo Mivel ezen Báródságban több helyeken laknak Nemess Urai-
mék, szükséges hogy több Tisztyeik, vagy Hadnagyok légyen egy fő Had-
nagy, a’ kitől mindnyájan függjenek, s ezen fő Hadnagyságra a’ Processu-
alis Szolgabíró candidállyon hármat az Irást tudóbb földes urak közzül; 
az ezek közzül köz akarattal választatandó fő Hadnagy pedig hasonlóul 
candidáljon Al Hadnagyoknak valókat, N Báródra és Kornitzelbe egyet, 
Beznyére Brátkára egyet, Kis Báródra Cséklyével együtt hasonlóul egyet, 
Topára is egyet. Ezeken kívűl pedig Assessorok, vagy Tanácsbeliek is 
választassanak, minden Al-Hadnagy mellé 3, következendőképp az egész 
Báródságra 12., kiknek is választása után 

2o A’ rend tartás így lesz: Hogy All – Hadnagyi Székek mind any-
nyiszor a’mennyiszer valamelly panaszos fél fogja kívánni, azon helyben 
a’ hol az Incatta fél fog lakni; fő Hadnagyi Székek pedig minden két 
hónapba egyszer fognak tartatni, úgymint Januáriusnak, Martiusnak, 
Majusnak, Septembernek, és Novembernnek első Heteiben, mellynek 
rendtartások így lessz: hogy az Al Hadnagyi Székek tartásában az All 
Hadnagyok közzül kiki maga Numerojában fog præsideálni, úgy mind-

11  K. Nagy Sándor: Biharország. I-III. Nagyvárad, 1884–1888. 93–95.



134

NYAKAS MIKLÓS

azonáltal, hogyha egyik vagy másik interesálttatna Præsesnek, e’ pedig 
Assessorokat maga mellett lévőkön kívül, más Helységbelieket is, a’ 
kik fognak tettceni convocalhasson; a’ midőn pedig fő Hadnagyi Székek 
fognak tartatni, itten a’ fő Hadnagy fog præses lenni, s ezen minden Al 
Hadnagyok és Assessorok, hívatlan is meg jelenni kötelesek lesznek, és 
mindnyájan idős voltokhoz képest sorban confideálni, egy köz akarattal 
választandó Actuarius pedig minden Panaszoknak, Causáknak s ezekre 
lejendő Decisóknak Protocollumát vinni, és mindeneket szorgalmatossan 
jegyzésbe tenni.

3o Szükséges lévén még a’ rendnek meg tartására, és a dolognak foly-
tatására ,’s végben vitelére, más Al Tisztekre is, kik az előtt Káplároknak 
neveztettek, ezeket is a’ hol szükségesnek fogják ítélni fő Hadnagy Úr 
præsidiuma alatt, rendelhetnek, és választhatnak. Kiknek kötelességek 
lészen a’ Citatiokat, vagy írásban vagy szóval 12 krajcár Diurnum mellett 
véghez vinni, és arról bizonyságot tenni, az Al Hadnagyokat, Assesso-
rokat öszve hívni, az Hadnagyok, vagyis Hadnagyi székek exmissioja 
mellett holmi apróbb Caussákra zálogolásokat, és Executiokat meg tenni.

4o A’ fent írtt Tiszteknek hivatalok pedig addig fog tartatni, valamíg 
csak magok önként le nem teszik /: a mellyet ugyan valamelly fontos ok 
nélkül három esztendőnél elébb le tenni éppen nem szabad:/ vagy pedig 
ollyas helyes panaszok nem tétetnek ez vagy amaz ellen, mellyek miatt 
tovább hivatalokban meg nem maradhatnának, a’mely esetben ha hogy a’ 
fő Hadnagyot kellene változtatni, azt az Első Punctumokra ki tett módon, 
a’ Processualis Szolgabíró, az Al Hadnagyokat pedig, és Assessorokat, 
a’ fő Hadnagy Candidatioja mellett változtathatják. A’ Választás pedig a’ 
Nemesi Communitásnak hagyatik, vagy választatik, úgy az Assessorok 
is, vagy confirmáltatnak, vagy a’ fő Hadnagynak Candidatiója után fog-
nak választatni, és a’ ki a Hadnagyságot fel nem vállalná 4 Rforintot, a’ ki 
az Assessorságot 2 R forintot, a’ ki a’ Káplárságot 1 R forintot fog fizetni 
a’ közönséges Cassába.

5o Ha a’ Gyülekezetre hivattatnak a’ Hadnagyok által., és meg nem 
jelennének az Assessorok /: ha csak betegség vagy különös nyavalya, 
vagy ok nem fogja menteni:/ fél forint lesz a’ büntetése, mellyet a’ Köz 
– Cassába fizetnek.

6o Az illyen köz jövedelmeknek Perceptiojára, vox szerént, a’ fő 
Hadnagy Úr Candidatioja után, a’ ki Írástudó lessz Hadnagy vagy Asses-
sor Uraimék között, választassék, mellyből ha a’ szükség kívánja, a’ köz 
Jóra, és Szükségre fognak Assignatio mellett vagy a’ Tanácsbelieknek 
Determinatioja mellett erogaltatni, vagy az Actuariust fizetni. 
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7o Ezen végezések legfőbb oka lévén a’ jó rend tartás, a hosszas 
és kölcséges pereknek el távoztatása, közönségessen úgy rendeltetik, 
hogy az elő adódó apróbb Excessusoknak, dolgoknak, ’s panaszoknak 
el intézése első Bírája lesz az All Hadnagyi Forum, úgy hogy ezeket az 
apróbb Excessusokat, vagy dolgokat a’ Districtualis Al Hadnagyok is, 
az Actuarius jelenlétében el intézhetik, de úgy hogy mindenek a’ Pro-
tocollumba inseraltassanak, és a közelebb tartandó fő Hadnagyi Széken 
referaltassanak; ellenben más nagyobb momentum mindenféle Causákat, 
tam Active, quam passive , a Fő Hadnagyi Szék előtt meg jelenni minden 
kifogás nélkül magokat az előtt menteni, egy szóval törvényt állani, és 
onnét várni köteleztetnek; sőt ha valaki magáét az All Hadnagyi Széken 
hozott Törvény tétel által, meg sértettnek lenni gondolná, ezen fő Had-
nagyi forum előtt Caussajanak újj revisoját kérheti. Ha pedig a’ Hadnagyi 
citatiora valaki meg nem jelenne, ipsó factó (sic!) mint Contumaxok, a’ 
Haza Törvénye értelme szerént, a fel pereseknek egész acquisitiojában 
convincaltassanak. 

8o Az appellata 25 ftig extra Dominium az az elébb Executioba vé-
tetődjék, ha pedig azon fellyül lesz, intra Dominium, úgymint Executio 
előtt mégyen a’ Tettes˜ Ns˜ Vármegyére az Appellans fél kölcségével, 
hogyha ottan is veszteni fog, onnét a’ Felséges Királyi Táblára fog kül-
dettetni. 

9o A’ Violentiának, és Dehonestationak büntetése csak 25 ft. lesz, de 
úgy hogy mind a két féle Processusokban a’ kölcség refundaltassék, azon 
kívűl a’ Violentialisban, a’ kár, vagy akármelly sérelem. Úgy az Assum-
tusok Dijja /:azaz Homagiuma:/melly itten a Tehernek el távoztatására, 
csak 4 Rft. Fog személyenként fizettetni, adjudicaltassék, és ezek egyedül 
a’ fel perest illetik, a’ Birsagialis Büntetéseknek fele lesz a’ Bíráké, fele 
a’ Pársoké. 

10o Ezekben az Appellatat, vagy a’ Tettes˜ Ns˜ Vgye˜ Törvény 
Széke, vagy pedig a’ felek által tettszések szerént választandó Köz Bírák 
intra Dominium fogják revideálni, onnét pedig a’ 8dik Punctum értelme 
szerént extra Dominium fog az Appellata menni. 11o Ha valaki magát 
opponálná, annak büntetése is csak 25 ft. lesz, de ezen fellyül, az uj-
jonnan hozott Törvénynek értelme szerént, az fructusokat, kölcséget, és 
fáradságot is tartozik a’ succumbens megfizetni. Ennek is, ugymint 25 ft. 
büntetésnek fele lesz a’ Bíráké minden Causákban, fele a’ Triumphans 
része, és a ki küldendő Hadnagy, vagy Assessor fogja véghez vinni a’ 
Sedriális Sententia után az Executiot, minthogy semmi bizonyos fizetések 
nem lészen. A második oppositionak pedig helye nem lészen, hanem ezen 
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Brachio is mellyet a’ Processualis Szolgabíró fog ki rendelni, exequalni 
kell a’ Sententiát. 

12o Mivel pedig a’ Törvényes dolgokban meg kívántatnak a’ Tanú 
vallások is, tehát a’ kiket a’ Hadnagyok pecsét mellett meg idéznek, tar-
toznak akár Nemesek, akár Nemtelenek

a’ Báródságban lakók, egy forint büntetés alatt meg jelenni, ’s Tanú 
vallást tenni. 

13o Ha úgy történne, hogy valamelly földes Uraságnak a’ Jobbágya, 
vagy Taxása, Nemes Embert verne meg, vagy annak a’ Jobbágyát is, te-
hát a’ Nemes Embernek veréséért a’ Paraszt fizessen 25 forintot, és a ’ 
kárt vagy sérelmet is. Ha pedig a’ Jobbágyára támad, s azt meg vérezi, 
avagy meg kínozza, a’ sérelmen kívűl 12 forintig büntettessék; ugyan 
a’ fent irtt Hadnagyi Forum előtt ez eránt megvisgáltatván a’ földes ura, 
hogy statualtassa azon Jobbágyát, az ki vétkes, hogyha azt nem statuálná 
ezen fórum előtt, impensió végett, annyiszor a’ mennyiszer 25 forintokig 
büntettessen. Hogyha pedig a’ Verekedés nagyobb vólna, úgy mint Cri-
minalis dolog, a’ Magistratusnak adódjon által. 

14o Lesznek olyan Civilis Caussak, mellyekben Birsagium nem lesz, 
azért, minthogy fizetések nem lesz a’ hadnagyoknak, ’s többeknek, tehát 
közakaratból úgy rendeltetik, hogy a’ leg kevesebbről 25 ftig 1 forint, 
25től 50ig 2 forint 30 krajcár, 100tól 5 forint Taxa lesz, ha pedig százon 
fellyül lenne a’ Causa két Császár Arany, azaz kilencz R ft. a’ Taxa, mely-
lyet juxta Punctum 6tum választandó Perceptor fog incassálni, és azután 
a’ Bírák, ’s Actuarius köztt Angarianként fog el osztani.

A Publicum rendeléseinek meg-tartásáról való Punctumok 
15o Kötelességek lesz Hadnagy Uraknak a’ Tettes˜ Ns˜ Vármegyének 

, a Köz Jónak elő mozdítására, s javára czélozó rendeléseit ki hirdetni, és 
azoknak meg-tartására vigyázni. A’ kik kintt, vagy veszedelmes helyeken 
dohányoznak, fizessenek 30 krajcárt.

b. A’ kik 10 óra után a’ korcsmákban korhelykednek 30 krajcár. 
c. A’ szántszándékkal a’ gyümölcsösökben, vagy kertekben kárt 

tennének, a’ kár meg térítésén kívül 1 ftal büntetődjenek. A’ gyermekek 
pedig 15 Esztendős korokig vesszővel büntettessenek.

d. A’ kik a’ Tilalmast a Tettes˜ Ns˜ Vármegye parancsolati ellen 
is meg rontanák, vetésekben, kaszálókban kárt tennének, azok eránt a’ 
Tettes˜ Ns˜ Vármegyének mostan nyomtatásban is kiadott statutuma szo-
rossan observaltassék.
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e. A’ kik másokat. Káromlásokat szólván, megbántanának, azok fi-
zetnek 2 Rforintot, a’ kik az Úr Isten, és Szentek ellen káromkodnának, a’ 
Ns˜ Vgyének˜ adassanak fel. 

f. Hogyha pedig némellyek elbízván magukat abban is, hogy nem 
lévén értékek, nem félvén a’ büntetéstől, és így a’ gonoszságot bátran 
követnék, azok Árestommal és testi sanyargatással büntettessenek. 

g. Ha valaki magát a’ Hadnagyok ellen szegezné, annak nem enge-
delmeskedne, tehát mindannyiszor a’ mennyiszer 3 forintig büntettessék, 
hogyha pedig ezen büntetésnek Executioját, valamelyik meg nem enged-
né, két annyiban tüntettessék rövid úton csak szóbeli Citatio mellett, és 
az ellenkezésnek vagy oppositionak más helyes oka, a Civilis Cassákban 
is ne legyen, hanemha 

1o Valaki nem citáltatna és mégis convicaltatna.
2o Ha az Executiót ollyan Jószágában rendelné, ’s Segvalná a’ Bíró, 

melly még Pör alatt nem is volt.
h. Ezen büntetések a’ Perceptor által incassáltassanak, és a köz jóra, 

a’ mint Puncto 7o irattatott fordíttassanak. Bor italban pedig, vagy Pálin-
kában büntettni szabad nem lészen. Mindezekben a’ Citatio, akarmely 
állapotban, akár Irásban, akár szóval légyen, az elegendő lészen, hogy 
ha a’ Káplár a’ Hadnagy parancsolatjára, bizonyos napra, vagy a’ Civilis 
Caussákban 15ára felidézi, a’ ki /:ha Írást tudó nem vólna:/ a’ Hadnagy-
nak szóval meg jelenti, hogy mikor? Melly napra? És hova? Idézte meg 
az Alperest. Ez pro legitimatione citationis elegendő lészen.

Sig V. Olaszi 3 1a Jan. ˜793.
Per Franciscum Szegezdy
Ord. Judice Nobilium*

 
*Nyomtatásban megjelent: Nyakas Miklós: Eltűnt iratok nyomában. Egy 
hajdanvolt kiváltságolt kerület, a Báródság. Hajdúböszörmény, 2001.- A 
Báródság levéltára. I. Báródsági statútumok. 69-72


