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szabadságukban áll helyben maradni vagy elköltözni és annak büntetéséről a ki őket igaztalanul letartózta
1. oldal

1486. évi XXXIX. törvénycikk
a jobbágyok erőszakos és jogtalan elvitele, és hogy
szabadságukban áll helyben maradni vagy elköltözni és annak
büntetéséről a ki őket igaztalanul letartóztatja, hogy el ne
költözzenek
Továbbá, mivel a jobbágyok vagy parasztok erőszakos és jogtalan elvitele miatt
különféle zugolódások és különféle panaszok, különféle perpatvarok és
egyenetlenségek is támadnak:
1. § Ezért megállapitottuk, hogy mindazokat a jobbágyokat, kiket egy év óta a jelen
vizkereszt ünnepnapjáig bárki jogtalanul és az ország szokása ellenére elvitt, az ispán
felszólitsára uraiknak vissza kell adni.
2. § A kik pedig nem adják vissza, azokat, legott a jobbágy dijában kell
elmarasztalni, a melynek egyik felét az ispán a maga részére, másik felét pedig annak
a részére köteles behajtani, a kié a jobbágy volt.
3. § És az ispánok ezt minden megyében és mindenkinek a fekvő jószágaiban
puhatolják ki és hajtsák végre.
4. § Ezt pedig mindenekelőtt a királyi felség és a felséges királyasszony jószágaiban
kell megkezdeni, azután pedig másoknak a jószágaiban.
5. § Jövőre pedig senki se merje másoknak (eltávozni kivánó) jobbágyait hatalmasul
és az ország szokása ellenére, valamely kigondolt ármánynyal visszatartani, ugy hogy
szegényeknek szabadságukban álljon akár helybenmaradni, akár eltávozni.
6. § Ha pedig valaki arról panaszolkodik, hogy az övéit hatalmasul és jogtalanul
elvitték: akkor az illető vármegye ispánja a megválasztott királyi és más becsületes
emberekkel vizsgálja meg a dolgot és ha a panaszt igaznak fogja találni, az elvitt
jobbágyokat adassa vissza és az erőszakoskodó ellenében a föntebb emlitett büntetést
hajtsa végre.
7. § A kik pedig jobbágyaikat gonoszlelkü zaklatással vagy valamely kigondolt
szokatlan dologgal visszatartanák, például ha csak akkor vetnének ki rájuk adót, a
mikor megtudták, hogy el akarnak távozni, vagy pedig már sok idővel azelőtt
kivetették, de még be nem hajtották, leginkább azért, hogy azt mondhassák, hogy
azok nekik még mindig le vannak kötelezve és ebből az okból őket visszatarthassák;
azokat legott az előre bocsátott büntetésben, vagyis hat girában kell elmarasztalni,
melyet az ispán rajtok azonnal és elengedhetetlenül megvenni tartozik.
8. § Ha valaki rendkivüli taksát akarna tőlük venni, ezt is hatvan nap alatt szedje
be; különben azt a taksát azontul patvarosnak kell tekinteni.

