R Á K Ó C Z Y A K EGYEZSÉGE A JOBBÁGYAIK PÖREIBEN V A L Ó
ELJÁRÁSRÓL.
Mi felsövadászi Rákóczy
György, et Rákóczy
Pál atyafiak etc.
Valljuk ez levelünknek rendiben, adván mindeneknek értésére, hogy
mi meggondolván, az mi makoviczai jószágunkban, az oroszság miatt és
között, óránként és naponként ujulandó sok controversiákat, melyek miatt
nemcsak tiszttartóink között, de söt magunk között is egyenetlenség
és sok rendbeli villongások szoktak uralkodni ; hogy azért, minden gyülölségre adandó okok teljességesen tolláltassanak és egyszersmind amputálódhassanak, szabad jó akaratunk szerint, ilyen végezést és comprómissiumot szerzettünk magunk között.
Hogy mindenféle easusokat és injuriákat, akármi néven neveztethessenek azok, földek, rétek, erdők (kivévén faluk határi felől, hirünk nélkül
való finális decisiót és determinátiót) és akármi vétkes cselekedetek felől,
melyek az makoviczai jószágunkban utrinque történnének, minden kántorban az tiszttartóink és udvarbiráink, egy vagy két szolgabírót és egynehány esküdteket convocáljanak, kik között utrinque két-két főember
szolgáink is lehessenek, et ante quindenam, tempestive, in scriptis
utrinque az udvarbirák egymásnak értésökre mindennémü easusokat
adjanak, hogy igy az pörösöket certificálhassák, és magok is hozzá készülhessenek és abseissis omnibus exceptionibus minden dolgokról törvény szolgáltattassék, melyre az udvarbirák intra quindenam tartozzanak exequálni.
Az mely pars udvarbiráján múlna penig el az törvénynek executiója,
toties quoties 100—100 magyar forinton maradjon és azon birák meg·
vehessék rajta. Erre penig akármelyikünk részéről változzék az udvarbiróság, az ujabban helyheztetendő tisztviselők is kötelesek legyenek
sub poena et modo praescriptis, mindennemű dolgokat eligazítani, és
ezen compromissinmnknak, mind az mostani tisztviselőink, mind az
következendők, tartozzanak subscribálni. Mely törvényeknek folyását és
megnevezett időkben kiszolgáltatását és executióját semminemö uton,
módon és keresett vagy fogott színek alatt udvarbiráinkkal. gondviselőinkkel fogadjuk, hogy nem interturbáltatjuk ; sőt mindezeknek voltaképen való végbenvitelére reá erőltetjük.
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Mely kötésünket magunk keze Írásunkkal és pecsétünkkel, ilyen
becsületes jó emberek előtt, azkik ez levelünket is subscribálták megerősítettük.
Actum in curia nostra Zboró die 27 julii anno 1627.
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