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Pest, 1861. Nyomatott Landerer és Heckeuastnál.



Horvát- és Dalmátországnak a magyar koronához

kerülése után Szerbiában a magyar befolyás verse

nyezni kezdett a göröggel, s névszerint az éjszaki tar

tományokban felsőbbségi joggá fejlődött, egyes Vég

várak elfoglalása által tetézve.

A XIV.-dik század közepe felé Dusán-István, a

szerbek nagy fejdelme, kibontakozott mind Bizancz

mind a magyar korona uralma alól, s országának ha

tárait kivált délkelet felé terjesztvén, czárnak, csá

szárnak irta magát.

Dusán czár —— mondja a szerb hagyomány - alig

menté fel országát а magyarok hatalma alól, alig

foglalta el Maczedoniát és Albaniát, alig verte meg a

görögök által ellene bérlett török hadat, midőn 1356.

 Mihály arkangyal ünnepén maga körül gyülekezteté

a szerb nép nagyait, vajdáit s megannyi tiszttartóit,

és kezébe fogván a birodalom zászlaját, szól vala hoz

zájok ekképen : ,Mondjátok nekem, édes kenézeim,

kire Vigyem seregemet, a görög császár ellen-e, vagy

pedig a német ellen?“ Erre felkiáltott a gyülés :

1
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,Akárki ellen viszesz bennünket, dicsöséges czar, el

megyünk veled készséggel.‘ És Dusán, hogy hülthe

lye se maradjon a görög császárságnak, Konstantìná.

poly felé indult hadaival, de útközben elhalt.

S most nyomban felbomlott a szerb birodalom; a.

macsói bánsággal Nándorfehérvár is Visszakerült a

magyar koronához; Lázár, felsö Szerbiának vagyis

Ráczországnak fejdelme, magát a magyar кашу, а

mi nagy Lajosunk hübéresének vallotta. A Pontus

európai partjain állást fogott török hatalom folytonos

növekedése, mely Szerbország déli részeit már-már

elnyelte; a rigómezei véres nap (1389, június 15),

ше1у Lázar fejdelem életének véget vetett, hovato

Vább nagyobb hajlamot oltott a szerbekbe a magyar

korona jogainak, a magyar nemzet Véduralmának

megismerésére, és 1426-ban Zsigmond kiraly emléke

zetül irta mindenki'nek, a kit illet :

„Маши hivünk, méltósáng István, Ráczország

(leszpótja, bölcsen meggondolván, hogy Ráczország,

öszves jogaìval és tartozandóságaival egyetemben, né

Rünk és szent koronánknak és Magyarországunknak

mindig s régtöl fogva ala volt és van чаще; s
hogy felségünk és szentmkoronánk nés Magyarorszá

gunk jogához, aajatjahoz ширмы шйпёйвв tartozìli

jflealeg'ls; továbbá, ohajtván, hogy Ráczország idö

multával ne jusson idegen kézre : Valamennyi báróit

felségünknek s4 Magyarországurnk egyházi s világi ura

inak és föbbjeinek irányában hittel kötelezte, hogy

ök irántunk és szent koronank és kiraly-utódaink és
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Magyarországunk egyházi, Világì urai s föbbjeì és

:n.‘lagaJ ezen mondotfo országunk iránt mindenha hivek

lesznek és engedelmesek; azonfeliil erösen szorgal

шахта, hogy növérének ñát, hiviínket, nagysfígos

Brankovics Györgyöt, Magyarországunk bárói közé

sóroztassuk,va1amint hogy soroztattuk is Valósággal“,

@71791N @ëçlîälél „фата — folyßatjß а király — S te

kintetbe vévén .István deszpót, рули-93 érdemeit, e1tö

kélettük magunkat, az országnagyoknak is _tanácsá

ból, Brankovics Györgyöt ságcìgvefgylçsëäërmagèlst
Чёт! deszpótnak örökösökül adnì Rácìzorsŕzágbagn, >

kifogván belöle mind ш, mit le'dogelekîqgfçü 19.11.9515 I

пёйагпгдбё Баш?

Jŕäzághîëíïìììgk, névë'ëëŕïnt Nándorfehérvárëpwégä Ma.v
cggìñwïèîwfllïëlyel; lspvággak ñgyermék

еЁёЁёБев ,fëâiikßëè kb@áíilïìäïééißńäêïäèlmgmà
fäïâîháralpghgäs melyeknek kivételével - mondja

az ÓkÍeiŕël àáfszava -

„Ráczországot különös kegyelemböl adományoz

zuk azonképen, mint országunk báróînak adományo

kat szoktunk termi, Brankovics Györgynek és шоп

dott örököseinek“,

kiköttetvén, hogy ök irántunk és szentkoronánk

és király-utódaink iránt mindig hivek és engedelme

Sek legyenek; hogy felségünk és utódaink udvarát,

valamint az ország többi báróì, személyesen megláto

gassák; hogy szükség esetében kivánságunkra, а Rácz

országhoz közel esö részekben mìnél nagyobb eröha

talommal s minél hivebben harczoljanak mellettünk

a» l*
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és a. korona és Magyarország mellett; t) s hogy végre

Brankovics György fimagvának szakadtával az ösz

ves adomány vissza a magyar királyra, a koronára,

az országra szálljon. -- 2)

Ily bennsö s ily szoros lévén a magyar korona és

Szerbia között ez idétt a viszony; s nem annyira kü

lönválasztók mint összekapcsolók levén a két állam

között a végek : természetes, hogy ország és király

egész készséggel telepítették le még a magyar föld

kellő közepén is azon szerbeket, kiket a török düh

székhelyeikböl kiforgatott, s kik úgy is mint harczo

sok, úgy is mint fóldmivelők és kalmárok hasznos

szolgálatokat ígértek az államnak.

Már 1404.-ben a délkeleti végekböl átszállított

szerb telepeket találunk Csepel szigetén, mely а.

magyar királyok s általuk a magyar királynék tulaj

dona levén, közvetlenül a fiscus rendelkezésétöl fúg

A l) Ehhezképest említi hét évvel később, az 1433.-diki banderialis

rendelet Ráczország deszpótját azon magyarországi zászlósok között,

kik szükség esetében Bosniában az Uzora vizénél, és Szörény felé a

törökök ellen tartoztak müködni. Kogachich, _Supplementa ad 'vestigia
Uomítiorum, I. 425. 433. I

') Stylus Cancellariae hungm'icae per Sebastianum Lísthium ошм

ensem sub reverendissimo in Christo patre Nicolao Olaho archiepiscopo

Strigoniensi, locique ejusdem comite, cancellario; secretario vero ac

conservatore, egregio domino Joanne Listhio Viennae feliciter inchoatus

anno Domini 1553. M. S. bist. prof. nro. 156. a. bécsi császári könyvtár

ban. Mint Fejér Codex Diplomaticusából látom, a budai országos levél

tárban is megvan, do hibás másolatban, feltéve, hogy a hiba nem rej

lik Fejér visszás olvasásában, ki ,Wuk filius Brank' helyett, írja : Ulk

ñlius Frank. Lásd egyébiránt az oklevél deák eredetijét a melléklet

ben A. alatt.
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gött. A Végszendrönek irányában fekvö Kevìböl 1)

kiköltözött és Csepel szigetén Szerttábrahámon 1e

telepedett szerbek а ,Kevì‘ nevet elragasztották а

helységre, Iner általuk, emlékezéssel ama nagyobb

Kevire, honnan e1szakadtak,Kiskevinek, -— а та

gyarok által, tekintettel az új lakosokra, Ráczkevi~

nek neveztetett, Fennmaradt Zsìgmondnak 1404.-ben

kelt oklevele, mely Szentábrahámnak mind magyar

mind rácz lakosaìt, személyeiket s árúikat egyiránt,

minden harminczad, minden Vám ñzetése alól fel

menti; fennmaradt еду 1428.-diki okmány, mely

Kevi ezen s egyéb szabaditékait megerösitvén, vi

szonzásul а lakosoktól kivánja, hogy а kìrályi révnek

gondját Viseljék s újévì ajándékul két mázsa viasz

szal kedveskedjenek а budai udvarnak; fennmaradt

ugyancsak Zsigmondnak ugyancsak 1428.ban kia

dott oklevele, melyben Kevi lakosainak Bálványos

és Izra falúkat adományozza, s öket más szabad

Városok lakosainak példájára minden idegen bi

ráskodás elöl biztosítja; fennmaradt V. Lászlónak

kiváltságlevele l455.-bö1, melynél fogva: „Kevinek

rácz polgárai addig, 'mig az alsô rêszekben Magyar

országunk szêlez'n levò' Кбит fvárosunkba, honnan а

törökök elöli félelmökben а közelebb múlt zavargá

sokkor Csepel szigetünkbe érkeztek, ama. félelem meg

szünésével visszafogtak têrni,Kiskeviben lakhassanak,

l) A mai Kubin; ez idétt а. „Comîtatus de Keve“nek székhelye,

mely 1438 ~ban „Temeskön“ felé száz fegyverest сап-соком kiállítanì.
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s mindazon szabadságokkal és kiváltságokkal élhes

senek, melyekkel аша Kövin Városban éltek volt;

fennmaradt Végre Hunyádi Mátyásnak 1464.-Ъеп kelt

oklevele, mely Kevi rácz polgárainak kiváltságaikat

megerösíti „addiglan, mig, швами а törökök elöli

félelem, honukba, ama Kövz'nbe visszamennek.“ 1)

Y Ennyít az elsö szerb gyarmatok jogvîszonyainak

jellemzésére. Hasonlatosok voltak a fóldesúri hatalomv

мы felmentett egyéb,úgy magyar mint nem magyar

kiváltságolt községekhez, de annyiban ezekétöl eltérö

alapon nyugodtak, mennyiben már ekkor is felemlí

tetik a Visszatérési szándék anépség, — а Visszahelye

zési szándék a korona. részéröl; mennyiben tehát

mind kîrályaink mind magok а szerb gyarmatosok

csak ideiglenesnek tekintették а letelepedést.

П.

István deszpótnak l427.ben történt halálával

Nándorfehérvár, Macsó s az 1426.diki egyezkedés~

ben említett ltöbbi várak és urodalmak csakugyan

visszakerültek а koronához, de István utóda Branko

vics György némi pótlékul tetemes urodalmakat nyert

Magyarországban, köztök Zalánkement, Kölpént, Вен

csét és Világosvárat, 2) melyekre, úgy а többiekre

nézve, nem mulasztották e1 а, Rendek intézkedni :

I l) Bel Mátyás, Коши Novas Hungariae, III. k. 521. 1. Kercselích,

Носите praelimina'res de 'regnîs Dalmatiae, Ставшие, Sclavoniae, Zág

ráb, s. a. 433.1.

') Timon, Imago Hung. Novae, 49 s kk. 1].
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„hogy azonképen mint egyéb mágnások, kik Magyar

országban fekvö javakat, urodalmakat, várakat,

erösségeket, városokat, mezövárosokat és más jó

szágokat bírnak, úgy Ráczország deszpótja is а. ша.

gáéiban ne idegen és külfóldi, hanem magyar tisztvi

selöket tartson.“ 1) Midön 1439.-Ъеп Végszendrö, a

deszpót székhelye, Murad szultán hatalmába esett,

Brankovics magyarországi urodalmaiba, névszerint

Világosvárra. vonult, melyhez száztíz, részint Arad

részint Zaránd megyékben fekvö helységek tartoztak.

Ezeknek magyar és oláh lakosaik most szerbekkel is

öregbültek, kik ideiglenesen Szerbiából kiszorult fej

delmöket ide is követték, de különösebben Becse és

Jenö környékén telepedtek 1е. 2)

A szerbek ezen második bevándorlását húsz év

vel késöbb, hazájok teljes felbomlásakor, követte а.

harmadik, Brankovics Istvánnak, György ñának ve

zérlete alatt; s követte, úgy látszik, 1465. tájban a.

negyedik, melynek élén Brankovìcs Vuk, Györgynek

unokája allott. Az ekkor beköltözettek, Szerémben,

hol mint határvidéken már századok óta szerbek is

laktak, s 1101 а. Brankovicsok, mint felebb мышь, Za

1) Albert király 1439.-diki decretumának 25-dìk törvényczìkkelye.

’) Teleki, Hunyadîak kara, az oklevelek között. Надев J'ános, Isto

rîa rasnjz'ch Slavenskich Narodoug, naipacse Bolgar, Chorwatow i Ser

bow,Bécs, 1794-5. IIL-k. 254. 1. Érdekes volna мои kìváltságokat

ismerni, melyek szerb irók állitása szerint a jenei (janopoli) bevándor

lóknak adományoztattak. Némi valószinüséggel feltehetni, hogy roko

nok lesznek a. Kevi polgárainak adottakkal. De hol van az oklevél?

közzé tétetet-t-e шаг? '
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lankement birták, úgy Bácsban és Csongrádban nyer

tek telepeket. Vuk, Hunyadì Mátyásnak kedves em

bere volt, mert népével sükeres badi szolgálatokat

tön nékì mind а csehek és németek, mind а törökök

ellen. 1481.ben társul állott Kinizsì Pálhoz, midön

ez Haramnál a Dunán általkelvén, ötvenezer szerbet

költ-öztetett ас Krusócz környékéröl Magyarország

ba '), kiknek többsége, gondolom, а. temesi grófság

ban ütött tanyát. Vuk közbenvetésére történhetett,

hogy Mátyás király ugyan csak 1481ben hozatta. а.

törvényt, melynél fogva: „а. ráczok és más ilyetén

schismatìkusok tizedůzetésre ne kényszerítessenek,

. . . megjegyeztetvén azonban és világosan kinyilat

koztatván : hogy ilyes ráczok vagy schismatìkusok

ne tekintessenek örökre efféle tizedek ñzetése alól

felmentetteknek, .~ valamint hogy nincsenek is fel

mentve -- hanem csak addig, mig ilyes külfóldiek

vagy szökevények Magyarországban és а szent koro

nának alávetett urodalmakban jó móddal leteleped

nek; és а végre, hogy ilyes szökevények példájára. a

török birodalom más alattvalói is annál hajlandób

bakká váljanak az átjövetelre, látván, miszerint а,

már шашек ekkora elöj oggal ajándékoztattak meg.“ ?)

Mátyás megengedte, hogy Brankovics Vuk, kinek

hůségeért Berekzöt Valkó megyében adományozta,

ide át is „Ráczország deszpótja.“ czímével élhessen; s

halála, után Brankovics István ñai György és János

l) Bonjìm'. Katana, XVI. k. 399. l.

’) I. Mátyás, V : 3, 4.
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is éltek е czímmel, melynek tettleges érvényítését, a

szerb földnek rövìd idö mulva Visszafoglalását, most,

midön Nandorfehérvár,Szabacs sat. még magyar kéz

ben Voltak, mind királyaink mind a szerbek bizoda

10mma1 Várhatták.

S mert Ráczország deszpótjai gyanant tekìntettek

még mindig, azért, az 1426-diki oklevél értelmében

Magyarország bárói közt is volt helyök. Mint ilyes

fïiggesztette „György, Raczország deszpótja“ tizedik

helytt, Lossonczi László tárnokmester pecséte után a

magáét azon oklevélhez, melynek erejénél fogva„Ma

gyarország és az erdélyi részek bárói, föbbjei és ne

mesei“ -—- Budán 1492. martius 7-én - Ulászló ñmagva

szakadásanak esetében „Maximiliánt, a rómaiak kirá

lyát, urokul és királyukul választandják s fogadand

ják“. Mint Magyarország bárója, s tehát zászlósa is,

tartozott György deszpót az 1498 : 22. törvényczik

kelyhez képest ezer lovast az orszag oltalmára kiállí

tani. Mint Magyarország bárójáról szól Verböczi П.

R. 13. cz. 6. Ráczország deszpótjáról, hogy ö azon

képen mint az érsekek, püspökök sat. saját pecsétje

alatt vallhat ügyvédet.

A Brankovics testvérek - György és János —-—

1505-ben mar nem éltek. A Rákos mezején ez évben

tartott országgyülés azon oklevele,1ne1y elvül mondja

ki, hogy Ulászló ñmagva szakadásának esetére aRen

dek királyul csupán és egyedül magyart akarnak

termi, Beriszló Janos fordúl elö az ország föurai kö

zött huszonnegyedik helyen, mint raczországi deszpót,
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s Beriszló Jánost а deszpótságban Beriszló István vál

totta fel, kivel végízben а mohácsi ütközet elöestéjén

találkozunk. A Beriszlók, sógorai voltak а Brankovi

csoknak, _mint Beriszló Péter Veszprémi püspök bio

graphusától, Marnavicstól tanúljuk, — nem Véreik; s

rácz deszpótokká neveztetésök а. Brankovicsoknak а

ézázad elején történt {ухудшат rsgaka.<15/)¿§É._1fza_. filgßat,

`mer esetben, az 1426-diki szerzödés rendeléféhçz ké

pçst, Rácgorsrzágrs vele а deszpót kinevezésének jggga.

meg’ visszahajlott a, koronára.

III.

Nándorfehérvár és a. szerémi várak elfoglalása. s

még nagyobb mérvben közvetlenül a. mohácsi vész

után, tetemes része а szerémi szerbeknek nagyobb ki

sebb csapatokban fel-felvonult а Dunának jobb part

ján, s kivált Tolnában, Fehérben, Pilisben {шт ta

nyát, egyesek épen Komáromig jutottak. А Verseny

királyok egyike sem nevezett Beriszló helyébe új

deszpótot; az 1526-diki gyász egyelöre eloltotta а

reményt Szerbiának felszabadításához; s mind Zá

polya mind Ferdinánd egyazonképen keresvén a. 32111

tán hajlamát, egyiránt ovakodtak oly eljárástól, mely

SzerbiaVisszafoglalásának szándékátnyilvánítaná. Más

részröl а szerb hadi nép kapitányait szintén versent

ügyekeztek magokhoz hajlítani, névszerint а. kivált

szerbekböl állott dunai naszádosokat is. Egy Jován

nevü, alacsony származásu egyénnek — lovásza. volt
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Zápolyának, erdélyi vajda korában - sükerült 61111

165 61161 1111610111011 nagy 52611161 maga körül gyüjteni,

kikkel elfoglalván Bacs megyét, melyet a pórháború

alkalmával a keresztesek ellen az országtanacs 611611161

601011 52016ш1520111011 5 még 02011п61151111161111 ашо116051

nap 111611 Szulejman kalózai pusztasággá tettenek, —

magat mind Zápolyatól mind Ferdinandtól független

nek пу1117611116,5 az övéi által ‚‚0261“-11611 1116116117611 111,

föleg Szeged környékét р11521116.26р01у6 hadai nehéz

1115611 111611 megverték és megölték, de diadalukat

ellensúlyozta a körülmény, hogy a Bakicsok 5 velök

11165 5201Ъ 116р116пу011‚ kik 06618- 561105 111161у1 5201

gálták, most Ferdinandhoz 6111611 61.

Szerém hóditása s Jovan felekezetének 526117010

1650 111611 tömegesebben 11161 csak a temesi grófságban

székeltek a szerbek, 1111101 a Zápolyaház rokona, a

bosnyák eredetü suraklyíni Petrovics Péter erös kéz

zel 1611011 1611011, 5 kik részökröl meg’ az 01611 közsé

geknek parancsoltak, azért is, mert a liturgiai nyelv

a temesi 016110111161 6521617 lévén, papjaik azonképen

majdnem kivétel nélkiil szerbek voltak, valamint ha

sonló 0111161 fogva a moldvai 016110111161 526266011011

61 1115211у611011.

Midön 1594-ben a római papa és Rudolf osászár

sugallatára Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem, 5

1111111 11у05, 1611116 110111 11 gyan Temesvárnak,de a 'nemesi

grófság töredékeinek 5 a lugosi banságnak ura, már

11161 elszakadandó Volt a Р0116161; midön Laurentius

Palaeologus cyprusi érsek Zsigmondot személyesen
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felkeresvén, ìgéretet tön nékì, hogy mihelyest а ke

resztyén hadak át fogtak kelni а. Dunán, görögök,

bolgárok, szerbek haladék nélkül fegygvert fognak

zsarnokaik, а törökök ellen; midön ez igéret hire, s

képei az állítólag Németországban feltalált csudálatos

ágyúknak, melyek egész jancsár-sorokat képesek el

fújnì, Becséig és Becskerekig terjesztettek a házalló

kalmárok által; midön а. moldvai és havasalfóldi

hoszpodárok is hajlamot mutattak Zsigmonddal а tö

rökök ellen szövetkezni : akkor а temesi szerbeket is

megszállotta. а vágy, részt venni, még pedig elsö sor

ban, azon hadviselésben, Iner mihelyest а keresztyén

fegyvert átviendette а Dunán, atyáik honát Vissza

adandja nékik.

,A ráczok hona — irja az 1594-diki események

kel, melyeket érintendö leszek, egykoru erdélyi iró 

а Dunának mindkét partján a. Szávátol és Nándor

fehérvártól majclnem а, Feketetengerig terjed ki. A

dunáninneni ráczok, kiket vagy а háború forgószele

vagy a nép elszaporodásaJ átvetett ide, а, magyarok

sorsához kapcsolván а magokét, Temesvárral együtt

elnyomattak а törökök által, kiknek zsarnoksága alatt

falvakban és silány mezövárosokban laknak még ma

is. Zsigmond fejedelem, Palatics György lugosi bán

közbenjárásával, fegyverfogásra birta. öket, bizt-o

sául Vajda, Mihályt küldvén hozzájok 5 reményt táp

láltatván Velök,hogy rövid idö mulva segédet nyúj

tand nékik Lippának és Temesvárnak, az öket bé

kókban tartó erösségeknek elfoglalására. Különben is
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meglévén bennök ilyesre a hajlam , rögtön ráczok és

oláhok - mert e két faj Vegyesen lakja a temesi fal

vakat és mezövárosokat - másfél ezer fö erejéig

gyültek egyíívé, s nehany török erödöt : Ohadot,

Dobránt sat., megölvén az örcsapatokat, kifosztottak7

feldúltak. Becskerekig száguldozván, ezt is, meri; rácz

lakosai velök tartottak, elfoglalták. A temesvári basa

s vele a gyulai, csanádi és lippai bégek,öszvesen talán

ötezer fegyveres, ellenök indultak, de a ráczok meg

verték öket, s midön másodízben megujulna a viadal,

megverték öket másodízben is.‘

Ezen ujabb gyözelem után a szerbek Báthori

Zsigmondhoz követséget- küldöttek, mely öt a desz

pótság felvállalására kérje, egyúttal levelet intézvén

hozzá, „mint Ráczország királyához“, oly esdekléssel,

hogy segédet, hogy fövezért adjon nekik. Zsigmond

e Végre Székely Mózest szemelte ki; de ez látván,

hogy a parányi erö nem fog a most mindenünnen

összesereglö török hadakkal sükeresen megvívhatni,

s ими a szerbek között maris dühöngö egyenetlen

séget, az erdélyi Végeknél megállott. 1594. június

l3-án a szerb tábor hozzá. е felhivást intézte :

„Ezen levelet irjuk mi harman : Száva bán, Veli

Mironith és Tódor Vladika, valamennyi kenéz S az

egész nemzet, az öszves keresztyén ráczság nevében.

Szolgalataink és magunk ajánlása után jó egészséget

és hosszu életet kivánunk. Akartunk neked jelen

tést termi, hogy midön Vajda Mihály töletek hoz

zánk érkezett, bennünket ugyan mar itt тащи; tá



_14_

borunkban, de hogy véreink minél nagyobb számmal

itt összeseregeljenek, embereinket hozzajok küldöt

tük, s ök nem késvén, mind a kenézek mind környé

künk keresztyén népsége ide gyülekeztek, és a mon

do'tt Vajda Mihály elött, Valamìnt mielöttünk is hittel

kötelezték magokat, hogy megannyian a felséges

király hüséges és öszinte szolgái lesznek; 65 11161` 1111

111111‹1пу65а11 egy lélekkel Istenéi s a felséges királyéi

vagyunk, 65 ö felségétöl segédet kérünk; és mivel

halljuk, hogy segédet kapunk, véghetetlenül örven~

dünk 65 kérünk téged, ne késsél a hadakkal, hogy jó

kedvünk lehessen 65 Istent a felséges király egész

ségéért imádhassuk. Nagyságod boldogul éljen, ki

vánjuk.“

De Székely e levél Vétele után 56111 1616 161166505

nak a törökök neheztelését idönek elötte felkölteni,

s hátán vinni az ellenséget Erdélyre, melynek rendei

különben 15 Vonakodtak a Portával felbontani а frí

gyet. Igy történt, hogy Hasszan temesvari beglerbeg,

a nagyvezir s a budai pasa segéddandáraival egye

temben Becskereknél megiítközvén a szerbekkel,

ezeket, noha egy csapat magyar hajdú is hozzájok

allott, annyira megverték, „hogy ez nap, - mint

egykoru történetirónál olvassuk - a ráczoknak nem

csak reménye és szerencséje, hanem még nevök is

elenyészettnek látszott“ 1)_

l) Historica narratio quorumdam geslorum Sigiam. Báthori. Ex

scripta ex schedïs vetustis opera. Laurentiì Weidenfelderi. K. I. Всадил
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Báthori Zsigmond, noha. Székely kétségkivül az ö

megegyezésével állottmeg avégeknél, mert a Töröktöl

nyiltan elszakadnia, még most maga a fejdelem sem

vélte tanacsosnak, - kötelességének tartotta, a szö

kevény szerbeket , köztök a jenei püspököt —

ki talán azonegy a magát felebb Tódor vladikának

nevezö levéliróval —— allamába befogadni. Ez volt

az elsö görög nem egyesült püspök Erdélyben.

A szerb-oláh szökevények része Gyulafehérváratt és

Tövisen telepedvén le, itt templomokat is épített;

része Szászvárosban és környékén ütött tanyát, de az

utóbbiak, úgy látszik, mar Bocskai idejében szétpor

lottanak.

Tódornak шиш ötödik utóda a gyulafehérvári

nem egyesiilt püspöki széken, Száva , szintén

Jenö környékéröl Való, Brankovics nevet viselt, s

lehet, hogy amazzal egy csaladbeli Volt. П. Rákóczi

György, 1656. decemberÍ 28-án Kolosmonostorban

kelt oklevele altal „Brankovics és Korenics Szávát,

lmivel hogy a nagyfiszteletü férflú Csulai György, az

Erdélyországban levö valamennyi orthodox egy

házak superintendense, a gyulafehérvárinak pedig

predikátora, öt különösen ajánlotta szerénységéröl,

feddhetetlen életéröl és tanultságaról; s mivel továb

há, e miatt Száva biztosítast nyert töle, a fejdelemtöl,

Barouíus, Kovachichnál, script. rer hung. minores, k. 377 s kk. 11. Valf

gangí ватта de Bethlen Маги-батат, pannonico-dacícarum libri X. Ere

deti kiadás, 478 s kk. ll.
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a. görögök, raczok és oláhok között néki adományo

zandó püspökségre nézve : jónak latta, mondott Szá~

vának а görög hitvallást Erdélyországban s a hozzá

kapcsolt re'szekben követö egyházak . . . püspökségét

adományozni . . . adván neki teljes jogot az egyháza

kat kormányozni . . . és törvényes jövedelmeivel élni;

. . . miért is hiveinek meghagyja, miszerint öt, a, püs»

pököt, segítsék, hogy jövedelmeit szedhesse, melyek a.

reá bizott egyházak anyai nyelvén kinyomatandó köny

vek költségeire, az iskolák fenntartására, s az ö, Rá

kóczi, dijára, miként ez régi szokásból Erdély feje

delmeinek bemutattatik, elégségesek legyenek“ 1).

Kétségkivül Csulainak, а. reformatus püspöknek bé

folyasaval történt, hogy Rákóczi a. Vallásbeli könyve

ket az egyházak anyai nyelvén, tehát csaknem mindnyáé

jánál oláh, nem ószláv nyelven rendelé nyomattatni;

valamint szintén a hatalmas Csulai tanácsára történ~

hetett, hogy az e tájban tartott óhitü zsinat а litur

giánál az 01611 nyelvnek a szláv helyett használtatá«

sát nemcsak megengedte hanem ajánlotta is.

A püspök, testvéröcscsét, Györgyöt, is magával

hozta Jenöböl, ki Szavanak püspökké avatásakor

tizenkét éves gyermek volt, s ki utóbb oly hatalmas

befolyást gyakorolt a szerb mozgalmakra. A török

nyelvet még szülöi házanál Jenöben tevén némileg

sajátjává, 1663-ban, a tizennyolcz éves ifju, kiröl ak

l) ‚На/Без, IV. 272. (a. teljesebb példányban). вез-шт Ljetopz's, 1841

diki folyamat, I. 129—185. ll.

/
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kor még senki sem gyanította, hogy utóbb a Bran

kovics deszpótok ivadékának fogja magát mondani,

Apaífi által tolmács-deakul adatott a portai követ

mellé. „Veresmarti Gaspar sógorom,-à irja Rozsnyai

David — Gilányi Gergely uram sat. 1663. diebus

aprilis inculcálván bö szóval ö nagyságának (Apaífi

nak), mely szükséges volna a török deák, mert török

deák az országban nem vala, és ha vagy török csá

szár, Vagy tatár ham, vagy fövezér, vagy budai ve

zértöl, vagy egyebünnen kelt török levél jö Vala,

Molduvába, Havasalfóldébe, Lippára, Váradra sat.

hordozván az ö nagysagának szóló török levelet, tit

kait ö nagyságanak elöbb mások tudják meg : . . . ö

nagysaga örömest admittalá; . . . Veresmarti Gaspar

uram mindjárt felvive, hogy török deákká tegyenek

(öt, Rozsnyait). . . . A fejedelem manusomat megnéz

Vén, a hüségre megesketének . . Vizaknai Péter uram

nak committala ö nagysága, hogy mind nékem, mind

a masik ifjúnak, Brankovics György uramnak, mivel

kettönket küldének tanulni, szazszáz tallért adjon.

. . Elindulánk azért Daczó Janos urammal a fökö

vettel . _ . Nandorfehérvárban, szallás adatván a rá

czok utczajaban, megállapodánk, . . menénk a fövezér

után, kit Eszéken érénk . . A császár fö tolmácsa Ni

casius Panajota a mi erdélyi magyarinkat kéri vala,

hogy egyikünket, kik tanulni mentünk , hagyják

ömellette a fövezér taborz'ul, neki szükséges a magyar

deak..... Nékem kelle subeálnom a tabori sanyar

gatást, mert én még ekkor török nyelven nem szolgál
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116116111; 6 másìkunkat pedig, Brankovics Györgyöt,

mivel ех 11611опе 1602 vala Vagy 01611, 65 Jenöböl

huzalkodott 17011 fel, 6 Р011616 Vivé (62 adót beszol

gáló erdélyi residens), hogy 011 ше11е11е maradjon és

tolmácsoljon“ 1)_

Így került elsö izben 6 Р01161102 Brankovics, hol

bö alkalma 17011 111611611 111111611 kitudni, 5 1101 Leopold

residensével, KindsbergKristóffal is megismerkedett,

kinek szolgálatait а. Porta. keresztyén alattvalóinak

fellázítására. 6 szerbeknek 6 törökök elleni 11521165616,

116 szükségesnek találtatnék, felajánlotta; ö, kit 1663.

september 28-611 — 116 emlékìratainak hitelt adhatni

- az akkor 521111611 6 Р01161161 müködött szerb pa

triarcha és ippeki érsek, Maxim7 a drìnápolyi egyház

ban deszpótnak nyilvánított.

1668ban ismét otthonn, piispök bátyjánál 16161

juk Györgyöt, kivel ez évben Moszkvaba 11162011,

vallási segédpénz ézorgalmazasára. A 0261 nagy ki

tvüntetéssel fogadta öket, s egyik föemberét, Szergie

vies Artemont adta ‘melléjök, a Segédpénz begyüjté

sére. Erdélybe Visszaérkezésök után, György még

több izben ment Konstantinápolyba s a moldvai és

havasalföldi hoszpoëlarokhoz Apafñ megbizásából;

de nehány év mulva ö és bátyja kiestek 6 fejdelem

kegyéböl, mint 6 52е1Ъ 161161161116 Raics mondja,

62611, ше11 6 reformatus superintendens Tophaeus

Mihály vallási Vakbuzgalomból ellenök agyarkodott;

l) Nemzetî muzeum kéziraltaa'. 85. fol. hung. jegy alatt.
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de talán azért is, mert a fejdelem az ö ármányaiknak,

melyek a szerb deszpótságra czéloztak, nyomába jött

vala. György jónak látta 1681-ben Tergovistba szökni,

honnan Konstantinápolyba vévén utját, itt az Erdély

ből kibujdosott Béldi Pál-féle felekezettel munkás

volt Apaffi ellen, s felajánlván még egy ízben szolgá

latait Leopoldnak, általa 1683-ban bárói, 1688-ban

grófi rangra emeltetett.

1689-ben, midőn már nemcsak Buda de még Nán

dorfehérvár is Leopold kezében volt, s midőn a csá

szári hadaknak a hódoló Erdélyben megjelenése az

aldunai tartományokat is meg-megrázta : a magyar

országi szerbeket, hatalmasabban mint valaha, átvil

lanyozta a remény , hogy előestvéjén vannak a

napnak, mely őket hazájoknak visszaadja. Brankovics

állott a mozgalom élére, s oly irányban, mely a csá-_

szári hadak fővezérének Lajos badeni őrgrófnak nem

lehetett ínyére. '

„Bizonyos Brankovics - irá az őrgróf július

26-án Lépáról, egy órányira Végszendrőtöl, Leopold

nak, ügyelmeztetvén öt azon mozgalmakra, melyek a

törökök ellen, de egyszersmind ellene, a. császár ellen

is voltak intézve, - bizonyos Brankovics elárasztja

kiáltványaival a tartományt, fegyverre és magához

hívja a népet, Szervia, Bosznia, Moesia, Thráczia,

Bulgária s aSzerémség örökös deszpótjának írja magát ;

szerinte Eszéktől Konstantinápolyig övé minden tarto
l mány, s ővalósággal uralkodni akar felettök. Heisslertá

bornok engem mar több ízben intett, tartsam szemmel
v 2 *
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62 embert, mint- ki az oláhországi fejdelemmel való

bizodalmas levelezése 1111611 6165611 gyanús. Én 61

116111 15111616111‚ 5 615616561 116111 fogom türni,mindaddig

mig felségedtöl nem fogtam parancsolatot venni,

hogy kellessék ez ügyben eljárnom.“ Mire Leopold,

sejdítvén, hogy a 161611 616 116116165611611 viszonylag

csekély 116521161 fogja venni, ha nem sükerül neki, a

6611 521617 népektöl minden 1616 független Vagy épen

ellene irányzott befolyást 161701 161111111, augustus 5én

Linczböl az örgrófnak 66011 17616526Ь6п irá : „Bran

kovicsot mi 111611, 62 62011 egyén, 111 116111 rég 62 6161)

beni olahorszagi fejdelcm részéröl nehány más 1161761

161 együtt Bécsben 17011; legyen 161161 kedvességed

azon, hogy 61 jó módjával 5 némì ürügy 61611 magá

hoz 11117116556; 6111101 621611 ügyeltessen jól reaja, 5 ha.

szükséges, még személyében is tartóztassa le“ 1).

Nehány hónap folyt 16, mig az örgrófnak elVégre

módja Volt, 52611661161 végrehajtani, 111611 05611 1689.

november 7-én 116 V6115216111 melletti taborából Leo

poldnak :

„А2оп Brankovics Györgyöt, kiröl 65652611 felsé

gednek 11161 több ízben alázatos jelentést tettem,

végre szép szóval magamhoz csalogattam, s úgy ta

16117611, hogy nemcsak a felségedtöl nyert oklevéllel 2)

1) Röder Fülep, báró.:1)es ¿Markgrafen Ludwig ‘von Baden Feldzüge

wider die Türken. Carlsruhe, 1842. II. k. 76. 78. 11. 6 mellékletek között.

’) Gondolom, ez azon diploma lehetett, mely а, Matica Serbska által

kìadott, 1842~re 52616 Ljetopisban III. (109-127. 11.) olvasható, s melyben

Korompai Péter és J6111111 Balás kanczellárok 621: mondatják Leopolddal,

hogy György gróf 6 neve't viselö hires deszpót vérébòl való.
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Agonoszúl visszaélt, hanem annak pajzsa alatt magát

erönek erejével Szervia, Illíria., Moesia, Bosnia, а

Szerémség és számos más tartományok deszpótjává

akarja tenni,s e végre mindezen tartományokba. Vissza»

iktatását hímezés nélkül, mint törvényes örökös, kö

veteli; hogy továbbá már is mind a. görög patri

archákból és papokból, kiknek Véghetlenül nagyhatá

Suk van az egyiìgyií népre, mind nehány ezer har

czosból álló, öt törvényes örökös urokul ismerö nagy

pártja. van, miböl, ha még huzamosabban elnézzük,

veszedelmes dolgok fejlödhetnének ki : kénytelen Vol

tam, ezen Brankovicsot letartóztatni, s öt innen Orso

vába. és Szebenbe foglyul kiildeni, az oklevelet pedig,

melylyel császári felséged roppant rövidségével hatal

maskodni акт, а kanczellariába adni örzés végett“ l).

IV.

A császári hadaknak ogy része, Piccolomini alatt

Albaniában s Maczedoniában fogott téii szállást, me~

lyoknek lakosai, élökön Csernovics Arzen ippeki érsek,

készeknek nyilatkoztak а. tömeges felkelésre, mihelyest

itt lesz а. tavasz. A badeni örgróf ugyan 1690nek

elején, а. távolban telelt seregnek haladéktalan visz

szaparancsolását а Duna és Száva megé tanácsolta,

hogy kalandszerü hóditások elött Temesvár és Nagy

várad visszafoglalását lehessen megkisérleni; de az

udvar Veteraninak adott шеи, kit Piccolomini halála

l) Röder, II. 176. amellékl. — Brankovics meghalt 17H-ben Сев]:

országban, Egerbcn, mint státusfogoly.
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után Maczedonia és Albánia lakosai biztossá tettek,

hogy intésére a köztök tartózkodó törököket egy

szálig lekonczolják; s ki felírt Bécsbe, hogy reménye

van, tizenkét ezer zsoldossal ~ az arnótok felkelésére'

számot tarthatván - Konstantinápolyig juthatni és

a tengeren át Ázsiába vethetni a törököt 1). Ilyes

ámulás jelenségeül tekintethetik Leopoldnak aprilis

6-án kelt következő kiáltványa :

„Mi Leopold, Isten kegyelméből választott római

császár, és Német, Magyar-, Cseh-, Dalmát, Horvát-,

Tót-, Bosnyák, Szerb-, Bolgárországok sat. királya

sat. Valamennyi népnek és tartománynak, melyek

örökös Magyarországunktól függenek, és a jelen le

velet olvasó vagy halló bármely másoknak is, kivált

pedig az albániai népnek császári királyi kedvezé

sünket és minden jót. Adjuk tudtotokra, hogy a török

háborút, melyre frígyszegés és igazságtalanság szol-

gáltattak okot, császári királyi tisztünkhez képest,biz

Ván az isteni oltalomba és ügyünk igazságába, foly

tatni fogjuk, oly Végre : hogy a nekünk jogosan alá

vetett, és mondott Magyarországunktól jogosan függő,

s az iszonyatos török járom alól felmentett vala

mennyi egyéb keresztyén népeket régi szabadsá

gukba, régi kiváltságaikba, régi egyesülésökbe azon

testtel, melytől függnek, —— megszüntetvén minden

visszaélést, helyrepótolván a török zsarnokság által

okozott minden fogyatkozást, és visszaadván minden

kinek a maga jogát -- beiktassuk újra. Miért is

l) Vctcrani emlékiratai (Veterani's Feldzüge) 84 l.
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minden népeket, melyek egész Albaniában, Szerviá

ban, Mysiábau, Bulgariában, Szilisztriában,Illiriában.

Maczedoniában, Raszcziában vannak helyezve,s mon

dott Magyarországunktól függö más tartományokat

és a török járom alatt nyögö minan egyéb népeket

kegyelmesen intünk: hogy atyai szent kivánságunk

nak megfelelve, ezen vajmi kedvezö alkalommal, midön

gyözedelmes fegyvereink már annyi ízben sujtották

a török eröt, maguk boldogulására és felszabadulá

sara s a keresztyén hitvallás elömozdítására Vala.

mennyien hozzánk álljanak; a törökök ellen fegyvert

fogjanak; hadainkhoz, valamint szükség és alkalom

magokkal hozzák, vezéreink és tábornokaink paran

сайта, kik rövid idö mulva erös sereggel fognak a

harczmezön megjelenni, csat-lakozzanak; nekik tehet

ségökhez képest eleséget s egyebet, a mi fentartá.

sukra szükséges, kézhez szolgáltassanak; és minden

alkalommal а közös ellenség ellen kész segédet hoz

zanak (mondott Vezéreink fogván öket а török fegy

verek ellen mindenkép oltalomba venni, s mindenütt,

amint nekik komolyan moghagytuk, szoros katonai

fegyelmet tarnani); végre, magokat törvényes ural

kodásunknak önként Vessék ala, ha kegyünket és

kegyelmességünket akarják tapasztalni. Részünkröl,

nektek felebbnevezett, s nekünk, mint Magyarország

királyának, jogosan alávetett és törvényesen alave

tendö népeknek és tartományoknak, mindnyájatok

nak igérünk — fentartván mindenekelött a. vallási és

vajdaválasztási szabadságot, a kiváltságokat és jogo
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kat, —— mentességet minden közteher és adó alól

(kìvévén azonban а. királyoknak és urnknak az elsöV

török berohanás elötti régi és szokásos jogaikat, s

megszüntetvén ezekben is а török uralom által be

hozott minden visszaélést), hanemha а háborúk szük

ségének esetében, mikoron saját magatok boldogu

lására és oltalmazására, kedveskedö adózásképen

tehetségtekhez képest engedményezenditek a szük

séges segélyeket, melyekkel hadaink fentartathassa.

Dak, а. tartományok védelmeztethessenek, а hadvise

lés terhei elviseltethessenek. A török járom kiiítése

után pedig, jövendöre mindent állandó formába és

kellö rendbe fogunk kivánságtokra. és elégedéstekre

szerkeszteni; s visszaadván jogait mindenkinek, vissza

a vallás szabadságát, a kiváltságok mentességét,

mindnyájoknak és külön mindeniknek igazságot szol

gáltatandunk, megannyijoknak kegyünk , kegyel

mességünk, jóságunk és atyai oltalmazásunk bövsé

ges tanutételeit nyujtandók. Igérjük azonfelül, aján

dékozzuk és engedményezzük mindnyájoknak és min

denkinek,bármi1yingó Vagy ingatlan javak szabad

birtoklását, melyeket а, törököktöl végeikben elfogla

landanak. Müködjetek tehát Istenért, Valláßtok` b01

doglétetek, biztosságtok visszahelyezésére. Álljatok

mellénk félelem nélkül, házaitokat, szántóföldeiteket

e1 ne hagyjátok, i) társaitokat nyomaitok követésére

hívjátok, s ezen, Isten által és mi általunk nektek

l) Így Катает/те! : „non deserite;“ de lehet, hogy a ‚поп‘ itt fe

lesleges.
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felajánlott, soha többé vissza nem térendö alkalma

tosságot ragadjátok meg, ha magatokon, ha gyerme

keiteken, ha. a szeretett haza sorsán segíteni akar

tok. Egyébiránt nektek öszvesen és különegyenkint

császári királyi kegyünket világosan ajánlván.

Kelt Bécs Városunkban, aprilis havának 6-án 1690.,

országlásunknak, a rómainak harminczkettedik, a

magyarnak harminczötödik, a csehnek harminczne

gyedik esztendejében. Leopold. Gróf Strattmann. T. H.

A császári királyi felség saját parancsolatjára : Wer

denberg.“ 1).

Szintén 1690. aprilis 6-án Leopold az ippeki patri

archához Csernovics Arzenhez, kinek székhelye Alba

niában volt, 2) е felhivást intézte : „Bejelentették

nekünk, mennyire viseled sziveden a kerosztyén ügy

boldogulását, mit hogy jelesen tanusitottá1,hivünk

nek, az ott (Albaniában s a Balkánnál) mi'íködött Pic

colomini tábornoknak kezére járván, nem megelége

dés nélkiil értjük. Ugyanazt jövendöre is igérjük

magunknak különös hüségedtöl és buzgalmadtól, ki

мы pedig Isten iránti hódolatos tiszteletedtöl, nem

kételkedvén, hogy azon tekintélyhez képest, melylyel

ama részek népeinél, föleg pedig az albaniaiak és

ráczok közt birsz, erösen fogsz közremüködni, hogy

miután Isten ily jó alkalmat nyújt hozzá, а. török

jármot, Iner alatt eddig nyomoruságosan nyögtek,

kiüssék, és fegyvereinkkel egyesiílve, az otománok

l) Kercselich, пошив praeliminarea, 434. l.

’) Ippek a Bistricza. vizénél fekszik, Skodra. és Antivárì között.
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Vad zsarnokságának mindenképen elnyomására s e1

oltására, segédül legyenek“ i).

Tudjuk, mily csúfos véget vön az 1690diki had

járat; tudjuk, hogy nemcsak egyetlenegy tartomány

sem szabadítatott fel a kiáltváuyban említettek közül,

hanem hogy Nándorfehérvárat is visszafoglalták а

törökök. Alig kelt а. felebbi oklevél, midön az ippeki

patriarcha, kibe föfö reményét veté czélzatának foga

natosítására az udvar, а helyett hogy а császári hadak

nak segédére lehetett volna, odahagyván mindjárt

а hadjárat elején Albániát s belsö Szerbiát, har

mìnczhét ezer családdal — mint szerb íróknál olvas

suk -jött а Szávához,segédért s befogadásért névsze

rint а Szerémségbe, folyamodni;he1yét az ippeki patrì

archai széken а törökökkel tartó Karadzsa Jován {08

lalván el.

Leopold kegyesen fogadta öket, mint kik а közös

ügy szolgálatában váltak hazátlanokká, s kik, noha. а.

jelen hadjáratban kudarczot vallottak, vitéz karokkal

fogják а végeket oltalmazhatni, s neki nemcsak a tö

rökök, hanem az imént ujból eröre kapott Tököli

ellen is scgédet nyujthatni. Е remény fejébe Diakovics

Ézsaiás jenei püspököt és Szerémben egy szerb monos

tor igazgatóját,ki neki а jövevények köszönetét, hogy

öket szárnyai alá Vevé, és szolgálatárai hüséges fel

ajánlásukat béjelentette, 1690. augustus 2l-én е levé1

1е1 bocsátotta vissza :

‘y Nikolics Izidor, Ofenes Schreiben an den Patriarchen Joseph v.

Ефимов, Zombor, 1860.



_27_

„Leopold, sat. Csernovics Arzénnek,a keleti egyhazI

görög szertartását követö ráczok érsekének, s а mon

dott görög szertartás és rácz nemzet püspökeinek,

úgy valamennyi más egyházi és világi státusainak,

kapitányainak, alkapitányainak, és összes községének

Görögországban, Bolgárországban, Ráczországban,

Herczegovinában, Dalmátországban, Podgoriában, 1)

Jenopoliában 2) s atöbbi kapcsolt helyekben; és minden

másoknak is, bárkik jelen levelünket olvasni, megte

kinteni és hallani fogják, császári királyi kedvezésün

ket és minden jót. -—- Nemcsak azon könyörgö levélböl,

melyet mindnyájatok nevében a hozzánk küldötß jenei

püspök Diakovics Ézsaiás nekünk általadott, hanem

szóbeli elöadásából is világosabban lnegértettük паду

kegyelmesen alázatos hálaadástokat, hogy benneteket,

kiragadván а törökök Vad zsarnokságának torkából,

a. hajdani szabadságnak visszaadtunk; s megértettük

örök kötelezettségtöket,melylyel hogy akkora jótéte

mény nyujtásáért ti és örököseitek nekünk le Vagytok

kötelezve, bevalljátok tartozastokhoz képest, de nekünk

egyszersmind annálnagyobb megelégédésére, mort vet

vén magatokat jogunk megismerésével, kedvezésünk

és kegyelmességünk ölébe, mint- uratok és törvényes

') Podgoria, Károlyváros környéke Horvátországban, hol még I.

Ferdinánd idejében s a. felebb emh'tett 1595-diki veszedelem után a

császári hadvezérek által számos szerb család letelepítetett. Hasonló

идёт szintakkor a. varasdi generalatban is.

a) Jenopolia nem egyéb mint Jenó és környéke, melyet imént Bran

kovics, most pedig p'úspöke, némi állam képében шишек fel.
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királytokéba, dicséretes lelki erövel kinyilatkoztatjá

tok, hogy ezentúl oltalmunk árnyékában élnetek, hal

notok ke11.Mely elöttünk igen ked ves nyilatkozástok és

magatartástok tekintetéböl, benneteket összesen és

egyenkint császári kìrályi gyámságunk alá legkegyel

mesebben nemannyira veszünk, mint atyaìlag ап‘а in

tünk,hogy ezen dìcséretes szándékot magatokban meg

erösítsétek,f1aitokba mélyen beoltsátok,s minden alka

lommalvalóságos tanutételekkel mindinkább nyilvánít

sátok;shogy tehát fogjatok fegyvert a keresztyén név

legdühösebb ellensége s tinnenmagatok üldözöje ellen,

а mi felsöségünk s ami hadvezéreink igazgatása alatty,

s а rajtatok eleddìg gonoszúl és kegyetlenül ejtet-t sé

relrneket, csapásokat és nyomoruságokat háritsátok

el magatoktól. Viszont, hogy a mi birodalmunk

és uralmunk szelidségét és édességét mindjárt а kü

szöbnél érezzétek, kérelmeiteknek Velünk született

kegyeletböl engedve,legkegyelmesebben elhatároztuk,

hogy а keleti egyházbeli görög szertartásu ráczok

szokásához képest, magatokat az ó naptárhoz szaba

don tarthassátok, és hogy benneteket,va1amint eddig

úgy ezentúl is az egyházi s világi rendek egyiránt

semmîféle alkalmatlansággal ne illessenek. Szabadjon

továbbá magatok között és magatoktól rácz nemzet

beli és nyelvü érsekül azt tennetek, kit az egyházi és

világi rend egymás közt választand; és ezen érsek

шипе]: ,szabadságában álljon Valamennyi görög szer

tartásu keletì egyházakról intézkedni, püspököket

felszentelnì, a monostorbeli papokat rendezni, templo
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nlokat, a hol szükséges, saját hatalmából ') építetni,

városokba. és falvakba rácz papokat helyeznì; szóval:

mint eddiglen, elöljárója. lehessen a görög szertartásu

egyházaknak s ezen hitvallásu egész községnek, és

saját egyházi hatalmánál s az elödeink, Magyarország

dicsöült néhai királyai által nektek »ngedményezett

kiválfságok erejénél fogva egész Görögországban,

Rácz-, выдашь, Dalmát, Bosnyákországokban, Jeno

poliában és Herczegovinában, nemkülönben Magyar

és Horvátországokban , Moesiában és Illirország

ban, _hol jelenleg léteznek, s а mennyire és a med

dig nekünk öszvesen és egyenkint hívek és engedel

mesek lesznek, — intézkedési hatalommal bírjon. То

vábbá, az egyházi rendnek,tudnillik : az érsok, а püs

pökök, a szerzetesek, s a görög szertartásu mindennemü

papoknak maradjon meg szabadságuk a monostorok
ban és templomokban úgy intézkedni, hogy mondotn;

monostoraitokban, templomaitokban és lakaitokban

eröszakot senki se követhessen el; hanem a tizedekre,

adózásokra és kvártélyokra nézvfe а régi kiváltságoknak

örvendhessenek. Ne is legyen kivülünk semrniféle vi

láginak hatalma., Valakit az egyházi rendböl letartóz

tatni Vagy fogságra. Vetni, hanem az érsekot illesse, a

büntettet elkövetö, töle fúggö ilyes egyháziakat az

egyházi s canoni jog alapján büntetésre vonni. Nem

I) „Propria facultate“. Novakom'cs, Надев historiájának kiadója, s а

„Kurzgefasste Abhandlung über die Verdienste ‘und Schicksale der sev'

bischen Nation“ sat. Ujvidék és Nándorfehérvár 1791., szerzóje,e впала—

kat,„aus eigenenMitteln“-nel adja. németül,mit talán itt- nem jelentenek.
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különben adományozzuk és megerösítjük a görög

szertartásu templomokat, monostorokat, s az ezekhez

tartozó, úgy az érseket és püspököket illetö, elödeink

adományozásához képest birtoklandó, bárminémü jó

szágokat; а mely templomokat pedig а keresztyén

név ellensége, а török` elvett töletek, azokra nézve

is meghagytuk, hogy viszafoglalásuk után kezeitekbe

adassanak ismét. Végre, azt sem fogjuk türni, hogy

érsektöket Vagy püspökeìteket, midön, —- úgy kiván

Ván а szükség — а monostorokat és egyházakat vá.-

rosokban vagy falvakban látogatják, vagy _midön

а. plebánosokat és községet oktatják, bárki, akár egy

házi akár világi legyen, bántalommal illesse. És hogy

ti ezen bökezü legkegyelmesebb engedményünkre

magatokat minden buzgalommal és erövel méltókká

fogjátok tenni;hogy engedelmes hüségtöket folytono

san csorba nélkül, minden szélvész ellenére, fenn fog~

шокtartanì, azt részünkröl erösen hiszszük. Kik egyéb

iránt nektek öszvesen és egyenkint császári királyi

kedvezésünket legkegyelmesebben megerösítjük. Kelt

Bécs városunkban augustus 21-dìkén 1690-ben, or

száglásunknak, a rómaìnak harminczharmadik, а та

gyarországinak harminczhatodìk, а csehországinak

harmincznegyedik esztendejében. Leopold. GrófSrat-t

mann. T. H. А császári királyì felség saját parancso

latjára Werdenberg I. A.“ 1)

А császári hadak parancsnokai, kik a jövevénye

ket а kormányuk alatt volt végekbe egyelöre beszálli

l) Kerrselùfh az id. 11. 485. 1.
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tották, a császári belsö kanczellária ezen kìadványához

tartották magokat; de hogy az ország belsejébe szál

lítathassanak, -mert akatonai s a kamarai tisztviselök

közülök számosakat, kivált erösségekben és városokban

készültek letelepíteni,- Leopold, 1690-ben december

11-dikén magyar királyi kanczellariája által а. követ

kezö oklevelet adatta ki :

„Мй, Leopold, sat. Hiveinknek öszvesen és külön

egyenkint, a föpap, báró, mágnás és nemes uraknak,

nemkülönben valamennyi megye fö- és alispánjainak;

úgy városaink és más mezövárosok s falvak biráìnak,

polgármestereìnek és igazgat-óinak;továbbá akármely

erösségeink parancsnokainak, fö- és alkapitányainak,

és más, bármily zillapotu, foku, rangu, s mind ka

tonai mind kamarai hivatalu embereknek, kik mon

dott országainkban, t. i. Magyar-, Dalmát-7 Horvát,

Tót-, Szerb-, Rácz-, Bolgár-, Bosnyákországokban, s a

hozzájok kapcsolt részekben, úgymint Herczegoviná

ban, Jenopoliában és Podgoriában, bárhol léteznek és

tartózkodnak, s jelen levelünket látják, olvassák vagy

-olvasni hallják, üdvezletünket és kedvezésünket. Mi

után mi a tiszteletes, ahítatos, nekünk kedves Cser

novios Arzénnek, akeleti egyházbeli görög szertartásu

ráczok érsekének, továbbá. a püspököknek, s más egy

házi és világi rendeknek, kapitányoknak, alkapitá

nyoknak,végre a rácz nemzetbeli, — Görög-, Bolgár-,

Ráczországokban, Herczegovinában, Dalmátországban,

Podgoriában, Jenopoliában, s a mondottakhoz kap

csolt más helyeken tartózkodó görög szertartású
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egész községnek, kik tudnillik а törökök vad zsarnok

ságának torkából kiragadva, magokat és öszves utó

daikat jogunk, az ö törvényes urok és királyuk joga

alá, és kedvezésünk s kegyelmességünk ölébe vetvén,

dicséretes lelki erövel kinyilatkoztatták, hogy ezentúl

oltalmunk árnyéka alatt akarnak élni s halni : jónak

láttuk, nemcsak bizonyos kiváltságokat, szabadságo

kat és mentességeket, a most folyó alábbirt év augus

tus havának huszonegyedik napján, saját keziínk alá

irásával kelt kegyelmes oklevelünk ereje'nél fogva

engedélyezni és megadni, hanem öket mindnyájokat,

öszves háznépeikkel, vagyonukkal, javaikkal és érté

keikkel királyì oltalmunk és különös gyámságunk s

pártfogásunk alá venni, söt а ti oltalmatokra, Védelme

tekre és különös pártfogástokra is bízni. Ennélfogva.

néktek, felebb említett mindnyájatoknak ezzel erösen

parancsolva meghagyjuk: miszerint mostantól jöven

döre, afelebb elösorolt érseket, püspököket, és az em

lített keleti egyházbeli görög szertartásu minden

egyéb, egyházi és világi, bármely rendü és állapotu

embereket egész háznépökkel s öszves vagyonukkal

és értékökkel említett kiváltságaikban, szabadságaik

ban és mentességeikben, melyek felebb elöhozott ke

gyelmes oklevelünkben bövebben fel Vannak jegyezve

és kifejezve,minden eröszakos támadók, rendbontók és

kártevök ellen, helyettünk és képünkben oltalmaznì,

védelmezni és megörizni, azokban öket mind tinnen

magatok megtartani mind mások által megtartat-ni;

végre öket az elörebocsátott, nekik а felebbirt módon
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legkegyelmesebben nyújtott ke'dvezésünkkel élniök,

621 élvezniök 65 használniok hagyni; irántok min

den segéddel 65 támogatással lenni; számukra mene

déklevélröl, különösen pedig arról is gond'oskodni,

hogy a felebb említett érseknek néha-néha 101761111”

5261111651 eszközök is adassanak: mindenképen 161102

261011 65 köteleztessetek; királyi hatalmunk e rész

ben teljesen lévén néktek engedményezve és meg

adva. Máskép ne cselekedjetek. Jelen levelünket, е1

olvasása 111611, adjátok Vissza az elömutatónak. Kelt

Bécs városunkban, december tizenegyedik napján, az

Úrnak ezerhatszáz kilenczvenedik, országlásunknak, a

rómainak harminczharmadik, 6 magyarországinak és a

többieknek harminczhatodik , a csehországinak pedig

harminczötödik évében. Leopold. Jaklin Balázs, tinni

niai püspök. Maholányi Janos.“ i)

Ezen oklevél alapján, a sziikséges menedéklevél

lel 5 részben tovabbszállitási eszközökkel is ellátva,

Csernovics Arzén népéböl több-több csapat Aradon,

Szegeden, Pécsett, Mohácson, Székesfehérvárott, Bu

(1611, Szentendrén, Egerben,NagyVaradon, Esztergom

ban, Komáromban, Györött sat. 52611651 161611; 5 ké

relmökre az idézett kiváltságlevél 1691. augus

tus 20-kán a magyar királyi kanczellaria 61161 15 ki

adatott, hogy 62 ország hatóságai kevésbé 111161102

hassanak ellene; beletétetvén még, kétségkivül ma

I) Dissertatio de gente Serbíca perperam Rasciana dicta, cum ap

pendice privilegiorum. s. l. 1790. 89—43. 1.

3
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goknak afolyamodóknak s különösen а patriarchának

kérelmére a következö sorok :

„Azon ¿s давайте a lehetó'sêgz'g тифе/‚211010071, hogy

diadalmasfegyvereánkkel a többször mondott rácz 'né

pet az álta-luk elò'bb birtokolt [жжет/661010100 vagy lak

helyekbe minêl hamarább ujból beiktathassuk; 05 akar

juk, hogy saját magistrátusának felügyelete alatt

ezen rácz nemzet megmaradhasson, és а felségünktöl

neki kegyelmesen adományozott kiváltságoknak és

szokásainak bolygatás nélkiíl örvendhessen. Ezenfelül

hozzájárulunk ahhoz is, hogy azon esetre, ha а görög

szertartásuak köziíl valaki gyermekek és rokonok 110,1

rahagyása nélkül hal meg, öszves Vagyona. az érsekre

és az egyházra, — nemkülönben, ha az érsek és Vala

melyik püspök halálozik meg, akkor ezeknek összes

hagyatékuk az érsekségre szálljon. Végre, hogy vala

mennyien érseköktöl, mint egyházi fejöktöl, mind

vallásì mind világi ügyekben fúggjenek, legkegyel

mesebben akarjuk és parancsoljnk.“ 1) —

Láttuk felebb, hogy az 1481 : 3, 4. törvényczik'ke

lyek а Ъе1161162116с1611 szerbeket csak nehány évre

mentik fel а tized ůzetése alól. Еду 1110201 év mulva.

sokan úgy vélekedtek, hogy ama „nehány esztendö“

111211- lepergett, 5 emiatt szükségesnek látszott az

1495 : 45. tez., mely elöre bocsátván, hogy a. tizedek

„Krisztus híveitöl, 5 110111 sehismatikusoktól, kivált

pedig nem azoktól, kik a királyi felség, a vajdák, 1001

11011 és más végbeli tisztek felhivására 05 biztosítására

1) Ugyanott, 48. l.
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laknak ama helyekben, szoktak szedetni,“ rendelé :

„hogy mostantól kezdve a keresztye'neknek bár

mely fekvö birtokaikban lakozó ráczoktól, rusznyá

koktól, oláhoktól és más schismatikusoktól semmiféle

tizedeket se kell szedni.“

Várday Pál kalocsai érsek mindemellett mar a

következett évben kieszközölte, hogy Ulászló megbí

zásából Som Jósa, temesi gróf és az alsó részek föka

pitánya, Csongrád, Bacs, Bodrog és Szerém megyék

fö- és alispánait odautasíta, miszerint „azokat, kik

vagy a rácz szertartás iiriigye vagy más szín alatt, a

tizedíizetés alól felmentettek gyanant kivánnak tar

tatni“,ezen ñzetésre birság s egyéb alkalmas eszközök

által is kényszeritsék. Ök aszerint cselekedtek; s mi

dön Brankovics Janos deszpót emiatt panaszt emelt,

Várday neki válaszul adá: „Igen is, mi az egyhá

zunkat illetö igazságos tizedeket méltóságodtól és

másoktól ko'veteltük s most is követeljük ; s mi ugyan,

ha kitelik töliínk, egyházunk jogait sem méltóságod

vsem senki más által nem cngedjük bitorolnatni vagy

«elszaggat-tatni, Mert, miutan Isten maga keresztyénné

tette ezen országot, és nem schismatikussá : bizony, nem

:all méltóságod hatalmában belöle serviait csinálni.“

I Hasonló nézetben lehettck még Leopold felebbi

loklevele után is a magyarorszagi püspökök, kik a

megyéikben letelepedett jövevényekec a tizedfizetés

'azon kötelezettsége ala Vonták, mely alatt többi hí

veik allottak; s kik egyúttal térítgetéshez is latván,

:a polgári hatóságok altal annyival inkább nem hábo

ОЧН

t)
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rítattak e1járásukban,mert az új szerb telepek az

udvari hadi tanács s az ezen tanács által kinevezett

tisztek, — hadi ügyekben az alvajda, egyebekben

egyéb biztosok alatt állván (ez volt а kenézeken kivül

az oklevélben érintett proprius magistratus) :kivált а,

megyék és Városok által idegen elemekül tekint-ettek.

A Värosokban inkább iparüzök és kalmárok tele
pedvén 1e, Aitt hamarabb beolvadtak a községbe, s

már nehány év mulva. több helyütt, mind a külsö

mind а belsö tanácsban szerbeket találunk. De azok,

kik falvakban , pusztákon voltak elszórva, kiknek

színe nyárról nyárra а Császári hadak táborába ren

deltetett, földmivelésben járván e1 vagy rakonczátlan

kodásra adván magát —— mint több megye panaszlá.

—— а maradék, _ ezek, mondom, folytonos surlódás

ban állottak az illetö hatóságokkal.

A dolgok ez állásában 1694. tavaszszal а. patri

archa s а szerb militia alvajdája Monaszterly János 

Béesbe hivattak, hol május ll-én а hadi tanács nekik

ismételve „a császári királyi felség Világos és fel

tétlen elhatározását tudtokra adta, melynél fogva а

rácz fajt, mind nemes Magyarországnak mind magok

nak а ráczoknak is érdekében, а Вина és Tisza közt

fekvö, s nekik annak rende szerint átadandó ré

szekbe kell átszállítani. Miután tehát ö felségének

ezen kegyelmes elhatározását nem lehet sem megvál

toztatni sem elhalasztani : szükséges а költözködés

módját és idejét azonnal megállapítani, mely költö

zésre a rácz nemzet annál hajlandóbb leszen, mennél



_37

termékenyebb és terjedelmesebb azon fölcl, mely neki

általadatik, s mely mind lakásra mind mezei gazdál

kodasra igen alkalmatos. Ehhezképest nincsen kétség,

hogy érsek és alvajda urak grófHeissler Donat“J föhadi

biztossal haladék nélkül fogják az átszállítás módját

és idejét meghatározni, s ezen általesvén, intézkedni,

miszerint a rácz faj a neki átadandó helyekbe siet

séggel és jó rendben költözvén, eddig dicséretesen

tanusított hüségét ezentúl is ingatlanul folytassa s

ezáltal érdemelje, hogy ö császari királyi felségétöl

még nagyobb és böségesebb jutalmat nyerjcn.“

Csernovics és Monaszterly úgy vélekedtek, hogy

földieiket- jobb volna a Kúnságba, s a szlavoniai ré

szekbe és kivált az úgynevezett Kis-Oláhországba

szállítani; de a hadi tanács nekik majus Sl-én értésül

adta, „hogy ö felségének szolgalata a költözködést a

mondott helyekre haladék nélkül követeli. Minek

eszközlésére megengedtetik ugyan, hogy a termést

mostani lakhelyeiken még begyüjthessék, de Válasz

taniok kell bizonyos szamu küldötteket, kik a nekik

ánadandó helyeket és foldterületeket azonnal kézhez

vegyék, épületekkel ellassák, s a lakasokat úgy alkal

mazzák, hogy aratás utan jövö octoberben a rácz faj

egész községe ininden bizonynyal :itköltözködhessék

.s ott alkalrnas lakásokat találhasson; mi végre Heiss

ler fö hadi biztosnak .meghagyatotß hogy albiztosai

által elégséges szallásokat kijelelvén, a raczokat oda

vezéreltesse s ama szallasokat nekik emberei altal

atadassa. Az érsek s az alvajda folyamodására kegyel
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mesen megengedi а felség, hogy az ekkép átszállított:

és eddigi hüségében megmaradandó rácz nemzet csak

ö Császári királyi felségének legyen alávetve, s mind

a inegyei mind а. fóldesúri függöségtöl ment шагай

jon; valamint abbeli kérelmökre is kegyelmesen haj»

landó, hogy azon свет-е, ha a ráczoknak elöbb lakásul

szolgáltföldön Isten kegyelmêbb'l bêke és biztosság meg’

[недуге leszen бдит, ò'si lakföldeikbevisszaiktattassanak,

ama. csalhatlan remény fejébe, hogy a többször mon»

dott ráczok magokat hü alattvalóknak fogják be

bizonyítani, és а közjó elömozdítására s az ellenség

törekvéseinek visszautasítására. buzgalolnmal és ha

talmasan fognak közremüködni.“ i)

Így nyert szállásokat nemugyan az öszves rácz

község, mint Leopold akará. vala., mert а szerémiek s

az utóbb dunai végeknek czírnzett telepek, valamint

több Városnak szerb contingensei vonakodtak helye

ikböl kimozdulni, _ de tömegesebben nyert szállást

még is annak tetemes része Bodrogban, Csongrád»

ban, Zarándban, Aradban, Csanádban; hol а, százados

török járom alatt sivataggá lett а különben oly ál»

dott fóld, s hol most ezen új telepek, 1716-ig а még

mindìg török kézben volt temesi bánsággal szemben,

de még aztán is nehány évtizeden ас, az úgynevezett

tiszai és marosparti végeket képezték; surlódásban ‚

itt is mind а katholikus clerussal, Iner tölök а tize»

deket követelte, mind azon megyékkel, melyekbe а

szerb katonai helyek beczövekeltettek. .

l) Serbskii Ljetopis, 1841-iki folyamat, I. 137-145.11.
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Ily viszonyok között, alig bocsátattak ki a többször

említett oklevelek, midön a patriarchának mar oka Volt

panaszt panaszra halmoznia Leopoldnál, „miszerint,

noha ö ezelött nem sok évvel, tudnillik a keresztyén

név eskiitt ellensége ellen még most is langoló jelen

háború közben, arra adta magát, hogy a barbár szol

gasagban régóta nyögö rácz népekkel egyetemben az

otomán zsarnokság jármát kiiísse; s noha ök e Végre

nemcsak magokat és utódaikat Leopold, mint törvé

nyes királyuk jogának, kedvezésének és császári ke

gyelmességének alavetették, hanem, odahagyvan tö

rökbirodalombeli lakhelyeiket, elvetvén javaikat; és

vagyonukat, szülöfóldiikböl számüzetve és Magyaror

szág határain belül helyezve, hogy az iszonyatos

ellenségen kegyetlenségeért inkabb boszút állhassa

nak, kinyilatkoztatták, miszerint Leopold oltalmának

arnyéka alatt akarnak élni, halni; s noha ö, az érsek,

ezen nem megvet-endö7 erényes és nemeslelkií tette

által Leopoldtól kegyes engedményeket és kiváltság

leveleket, kivalt az 1691-ben keltet s az abban foglalt

mentességeket és elöjogokat nyerte, melyekhez ké

pest nemcsak az ö, az érsek, régi jogköre és a rácz

nép hitvallása biztosítatnak 3 fentartatnak,hanem egy

szersmind az egyhazi igazgatás teljes szabadsága, de

söt világi dolgokban is bármily terhek és jarandó

sagok különösen pedig a tizedek alóli mentesség

nekik engedményezettnek felismerszik : még is гаш

koznak az orszagnak mind egyházi mind Világi lakosai

között olyasok, kik öt, az érseket, és a szerb népet7
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1101 hitvallásuk ösi gyakorlatában туш-111, 1101 az

egyházi igazgatásban akadályozni, 1101 végre illeték

telen tizedûzetésre kényszeríteni megkisérlik.“

Leopold e kérelemhez képest 1695. martius 4-én

ujabb oklevelet adatott ki а magyar királyi kanezel

lária által, mely névszerint az esztergomi és kalocsai

érsekeknek, а nádornak, az országbirónak, a. bánnak,

а királyi személynöknek, s а pozsonyi és szepesi ka- _

maráknak is szólott, s melyhez képest :

„tekintetbe vévén а rácz népnek a. keresztyénség

közös ellensége ellen nemesen irányzott és bö véron

tással tanusított hüséges szolgálatait; és állandó hó

dolatukkal magát jövendöre is biztatván (további

kegyelmes intézkedéseig és az idök forgásához képest

teendö rendelkezéseig), kegyelmesen meghagyta :

hogy mind a. nevezett érseknek hajdani méltósága s

liatalma. а szertartásabeli püspököket elöléptetni

(miután ez öt jogosan és ama szertartás szokásához

képest illetné) épen maradjon; mind az általa. tett

püspökök, névszerint pedig Diakovics Ézsaiás, temes~

vári és jenei, s а krusedoli kolostor archimandritája;

Metoviach István károlyvárosi és zrinopoli; Drobnyak

Jeftimias, szegedi; Popovies Jeftimias, budai és fehér

vári; Tetovacs Jeftimias, moháesi és szigeti; Stibicza

Spiridion, verseczi; és Benianin Jefrem, váradi és

egri tìszteletes püspökök (kiket tudnillik ö, Leopold,

jelen levél erejénél fogva kegyelmesen megengeden

döknek és eltürendöknek Vélt) а, nekik kijelelt kerü

letekben, hol tudnillik а 136111511 szolgaság jármából az -
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б, Leopold, engedelmességébe átment rácz vagy szerb

népböl illetékes számu csaladok ‚ az udvari hadi ta

nács akaratából letelepedtek s magokat elhelyezték,

Vallási tiszteikben háboritás nélkül eljárhassanak, a

vétkeseket javíthassák 3 illetöleg büntethessék, a sto

lákat s a szertartásuknál és régi szokásnál fogva öket

illetö egyházi jövedelmeket szedhessék, s hivataluk

ban (mindazalt-al föpapjaink 3 arómai-katholikus egy

ház rövidsége nélkül) e1járhassanak;hogy végre az

erösségekbe, mezövárosokba, Végekbe és általában a

birodalomba, tudnillik az udvari hadi tanács megbi

zásából nekik engedményezett helyekbe bárhol be

szállított öszves nép, szertartása és hitvallása szabad

gyakorlatának, minden félelem, veszély, testi vagy

értéki rövidség nélkül örvendhessen, és a hajdani,

mar regente, Mátyás király ötödik decretumának

harmadik, és Ulászló király második decretumának

utolsó ezikkelye által nekik megengedett tizedmen

tességet használhassa és élvezhesse; mely tizedeket

ugyan is, ellen nem allván a föpapok és kamarai

tisztviselök által elögördített akadályok, a sajat szer

tartásabeli püspökök élelmezésére és“ jövedelemmel

выжата fordíthassa a nep.“ ‘)

V.

1699-ben megköttetett a karloviczi béke, s ezzel

egyelöre füstbe mentek mindazon tervek, melyeket

1) Ugg/mwa, 51—59. 11.
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tíz évvel elöbb a szerb tartományok elfoglalása iránt

avatottak avatatlanok koholtak Vala; fústbe ment a.

bennszületett s a bevandorlott szerbek által egyiránt

vallásosan apolt remény, ama tartományokba meg'

visszahelyeztetniök mint honaikba.

E remény eloszlásat, 5 a végképeni let-elepedés

szándékát a patriarcha, ki még imént 1698. februar.

17én magát a sziracsi urodalomba olykép iktattatta

be, „hogy azt ó' ês utódaz' addig birtokolhassák, mig

az êrsek el'o'bbeml Zakhelye, Ippek, Öfelsêge diadalmas

fegyvereí által rövidnap vísszafoglalta'ták“, ama 52611

dékát, mondom, azzal tanusította, hogy harmincz

nyolcz ezer forintot kölcsönözvén az udvari kama

rának, ez, 1702. october lö-én, ama kölcsönért a már

korábban szerzettek mellé beìrt ujabb jószágokkal

gazdagította a patriarchatust; és tanusitott-a azáltal is,

hogy Rákóczi több rendbeli felhivásait a szerb fegy

vereknek a magyarokkali egyesitése iránt, vissza

utasítván, a leveleket eredetieikben felküldte az ud

varnak, híveit pedig a csaszari iigy szolgálatára is

mételve intette.

Ennek következésében I. József, midön a patriar

eha a Leopold altal a magyar udvari kanczellaria

utján kibocsátott haromrendbeli szabaditéklevélnek

megerösítéseért esedezett, 1706. augustus 7én benn

sö kanczellariájának, 1706. september 29-én pedig a

magyarnak organuma altal

„tekintetbe vévén a ráczok patriarchájának és

érsekének Csernovicsnak, valamint a rácz fajnak
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vagy népnek, az uralkodó ausztriai haz érdekében

szerzett jeles érdemeit, midön tudnillik a mondott

faj vagy nemzet minden viszonyok között, az iszo

nyatos ellenséggel, a törökkel folyt haborúk, 3 а ne

hany elidegenedett magyar altal elöidézett jelen bel

mozgalmak 63 zavargasok 63 1бЪЬГ61е Visszas esemé

nyekkel jart zivatarok közben hüségét csorbítatlanúl

megörizvén, az engedelmesség és hódolat különös

buzgalmat készséges segéd és a közterheknek vona

kodas nélküli viselése altal kitüntette 63 tanusította7

s hogy hasonló hüséggel 63 készséggel ezentúl is ki

tüntetni 63 tanusitani fogja, igéri“,

ama kivaltsagleveleket megerösítette s az érseket

és a racz népet egyszersmind biztosította,

77hogy többi alazatos kérelmeik irant, melyek

mostansag Magyarország jelen zavaros allapota

mìatt nem könnyen megfejthetök : felhajnalvan az

orszag csendessége, szintén hajlandó lesz 111162

kedni, 63 azokat, mennyiben az ö, a kiraly, szolgala

taval és az orszag törvényeivel nem ellenkeznek,

kegyelmesen megadni“,

„fenntartvan magunknak -— mondja berekesztöleg

az oklevél _ a teljes szabadsagot,akkor, midön Isten

segédével s a mondott raczok és mas hü jobbagyaink

közremůködésével Magyarorszagunknak s Vele 112.16,

ros tartomanyainknak az ohajtott nyugalom Vissza fo

gott adat-ni, ezen mentességeket, elöjogokat 63 szaba

ditékokat bövebben kimagyarazni 63 az idök minü

ségéhez képest jobb formaba szerkeszteni, egyszers
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mind a rácz nép iránti hajlamunkat inkább kitün

tetni; valamint ez tudnillik a mi, úgy országaink és

tartományaink s a mondott szerb vagy rácz nép

hasznát és javát elömozditónak fog mutatkozni .....

József. Gróf Illésházy Miklós. HunyadyLászló“ 1).

Mik lettek legyen a patriarcha s a szerb nép azon

kérelmei, melyeknek meghallgatását „mennyiben az

ország törvényeivel nem ellenkeznek“ József ké

sőbbre halasztotta, kiviláglik Diakovics Ézsaiásnak,

ki a Rákócziféle mozgalmak miatt püspöki székét

Jenőről a császáriak kezében volt erös Aradba áttette,

—— azon folyamodásából, melyet, mint az időközben

meghalálozott Csernovics Arzennek a metropolita

ságban utóda. és császári tanácsos, 1708. januárius

4-én nyujtott be a királynak.

E folyamodásnak pontjai, főbb vonásaikban :

a) miután Leopold császárnak már 1694-ben az

volt nézete és akarata, hogy a rácz nemzet számára

külön földterületet kellene kivágni; s miután ennek

foganatosítása akkor elmaradt, gondoskodjék eziránt

most az uralkodó felség;

b) minden jószágai az ő, Diakovics, érsekségének,

tudnillik a krusedoli metropolisnak (melytől vala

mennyi jelen és leendő püspökök s a császári királyi

tartományokban levő egész nemzet, addig míg József

diadalmas fegyverei az ippeki patriarchai széket visz

szafoglalandjak, kell hogy függjenek),ezen jószágok s

l) Ugyanott, 59. l.
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az ö összes Vagyona, valamint utódaié csorbítatlanúl

az érsekséget illessék; az ö hitvallasuk épen oly

haborítatlanul hagyassék, papjaik altal épen oly füg

getlenül igazgattassék, mint a római-katholikusoké;

népök ne kényszerítessék a római-katholikus ünne

peknek megüllésére, mert kettös ünnepek altal, a

vasarnapot ide sem tudva, az ö nemzetök roppant

kart szenvedvén, nem volna képes megallani;

c) ha a krusedoli metropolis az ellenség batal

maba talalna esni, szabadsagaban alljon a metropoli

tanak József barmely tartomanyaban székhelyet Va

lasztania, s 011 13 töle függjenek a püspökök;

d) ha a metropolita, vagy barmely püspök, Vagy

11163 valamely pap a római egyhazzal egyesülne,

az, e cselekedete miatt hivatalatól tényleg megfosz

101111611 16111111633611, 11163 valasztatvan helyébe;

e) a 1602 hadì tisztek 63 1161011611, a beke helyre

allásakor tartsak meg rangjokat, s hogy parasztsagra

ne süllyedjenek, történjék a szükséges intézkedés

ellatasuk 116111;

f) a racz nemzet-nek mind nemesei mind polgarai

a megyékben és kiralyi varosokban azonkép lassak

elömenetelöket mint a németek és magyarok; s a
közgyülésekben és a tanacsnal, hitvallasuk szabad

gyakorlata 111611611, széltiben alkalmaztassanak;

g) ha Valamely helység raoz lakosai földesurokkal

szerzödésre lépnének, tartassanak meg a szerzödési

pontok élvezetében;

h) Magyarország s a hozzakapcsolt részek dieta
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ira a rácz nemzet is, legalább főpapjainak és bárói

nak személyében hívassék meg, s ott széke és

szavazata legyen; „most, midőn annyi ezer lélekre

menő népünk — mondja a folyamodás - Magyar

országban s a hozzákapcsolt részekben már megálla

pítatott, esedezünk alázatosan: hogy nekünk, külön

ben is már regnicoláknak, hogy névszerint mind az

egyházi mind a világi rendnek, hivatala illetékéhez

képest, az ország bármely dietáiban szék engedmé

nyeztessék örökre, miszerint kiváltságainkra s ott

elöfordulandó jogainkra felügyelhessünk“;

i) mondassék ki országgyülésileg vallásuk szabad

gyakorlata Magyarországban s a kapcsolt részekben;

és engedtessék meg, hogy magok között, egyháziak

és világiak, szokásukhoz képest szabad gyülést tart

hassanak, valahányszor a szükség kívánja;

népök hadd örvendhessen a tizedfizetés alóli

mentességnek a hazai törvények s az ö kiváltságaik

értelmében;

k) ezen kiváltságok, melyek 1690. április 6-án

és augustus 21-én a bennső kanczellária, -- 1690.

december ll-dikén, 1691. augustus 20-án, s 1695.

martius 4-én a magyar udvari kanczellária, - 1695.

september 10-én az udvari kamara által adattak

ki, fogadtassanak el országgyülésileg, s iktattassanak

azokkal együtt, melyeket még nyerendenek, tör

vénybe minden záradék nélkül l). -—

l) Krrcselích az id. h. 437. 1.
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Az 1708-ban Pozsonyban megkisérlett orszag

gyülés, mely elébe Diakovics a közlött tizenegy pon

tot terjesztetni kérte, s melyhez, mint Józsefnek irja :

„a szerémi és bacsi kerületek egyeteméböl is kétkét

egyént bízott meg a követséggel (ео destinavimus)“,

_ а. pestis s a szövetséges magyar rendek mozgal

mainak következe'sében csakhamar szétment; s a Ka

roly alatt tartott harom rendbeli alkotó orszaggyülés

a szerbek ügyével közvetlenül nem foglalkodott. Sza

baditékaikat azonban ‚ melyeket „Popovics Vincze

keleti egyhazbeli görög szertartasu metropolita és

érsek, mind a maga, mind az egész racz faj és szerviai

nép neveikben és személyeikben benyujtott“, _ III.

Karoly is fenntartotta, s elöbb ugyan bennsö kanczel

lariaja utjan 1713. augustus 2-án; utóbb pedig, 1713.

october 8-an, a magyar udvari kanczellária közben

jöttével, testvérének, Józsefnek, megerösítö szabadi

ték levelét „valamennyi foglalatjaira, zaradékaira és

czikkelyeire nézve, annyiban, mennyiben ama szaba

ditéklevél annak rende szerinty adatott ki, s a benne

foglaltak valósagatól eröt nyer“ részéröl is megerösí

tette, „masok joganak fentartasaval.“Két évvel utóbb

pedig _ 1715. aprilis 10én _ Józsefnek „fentartvan

magunknak“-féle zaradékat és sajat magaét, külön

oklevélben oda magyarazta : „hogy tudnillik ezen

kiValtsagoknak addig kell csorbítatlanúl fennallaniok,

s élvezetökbcn a mondott nemzet bolygatas nélkiil

addig megtartandó, meddig az _ s erre nézve bíztunk,

bizunk is benne _ irantunk és felséges hazunk iraní:
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tart-ozó hüségében, hódolatában és engedelmességé

ben meg fog maradni.“

KöVetkezett az 1716-diki diadalmas török háború,

melyben a temesi bánságon kivül még Nándorfehér

vár, Végszendrö, Szabács sat. is visszafoglaltatott; s

melynek következésében а metropolita 1724-ben szék

helyét Krusedolból ismét Szerbiába, Nándorfehér

várra, áttette.

Következett az 1735-diki alfóldi, különösen békés

megyei pórlázadás, melynck fejei elsö sorban szerbek

voltak, de melynek eloltása után, а keleti egyház s

а szerb telepek III. Károlyt nem tapasztalták tölök

elìdegenültnek, mivel а. közülök alakított határörzö

zászlóaljak szintekkor lényeges szolgálatokat tet

пенек neki Olaszországban.

Következett az 17{аз-азы szerencsétlen török had

Viselés, mely közben az ippeki metropolita Joannovics

Arzén, elödének, Csernovicsnak,pé1dájára, a. belsö

szerb tartományokat, névszerint Albániát а Porta

ellen fellázítani törekedett; szerencsétlenül, mert а

törökök a felkelt arnótok közül számosakat levágván,

közülök csak ezerkétszáz шиш Joannovicscsal egyiítt

menhelyet Szerémben.

Következett az 1739-diki békekötés, melyben

Nándorfehérvár török felsöség al'á adatván, az érsek

ség onnan ismét Szerémbe áttétetett, сна]: hogy шёл“

nem többé Krusedolba, hanem Karlovíczba, hol is а

bevándorlott Joannovics шва fel Popovicsot az ér

seki széken.



VI.

Az 1741-diki orszaggyülésen a magyar Rendek

elsö sorban az orszagtesttöl elvont részeknek, köztök

az úgynevezett alsószlavoniai megyék, a tiszai kerület

és a Marosmellék (azaz : a Bacs, Bodrog, Csongrad,

Arad, Csanad és Zarand megyéktöl elszakított kato

nai helyek) , s a temesi banság bekeblesitését sürget

vén, fajdalmasan említették a katonai felsöbbség ala

helyezett szerb gyarmatoknak az orszag alkotma

nyatól eltérö külön kormanyzasaból szarmazó visz

szassagokat, de Vallasi szabaditékaik ellen nem еше1

tek szót. ,

A Dalmat-, Horvat-, és Tótorszagok nevében be

nyujtott sérelmek között az elsö, veszélyeztetve lat

Van a Törökorszagból beköltözködött óhitüek altal a

katholika hitvallast, „mely egymaga létezhetik csak

törvényesen a harom orszagban“, s felemlítvén, mint

gyújtottak fel az óhitüek a mácsai kolost-ort a római

egyhazzal egyesült görög szertartasuak elleni dühök

ben, „terdenallva kéretik ö felsége, hogy а schismati

cus püspökségek töröltessenek е1;“ „hogy a szvidniczi

püspököt illetvén az öszves görög szertartasu nép,

úgy az egyesült mint a schismatikus felett az egy

hazi kormanyjog: hagyassék meg a schismatikus me

tropolitanak, miszerint a Dalmat-, Horvat- és Tótor

szagokban s az illetö végekben tartózkodó görög

’ ~ 4
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szertartásu nép felett hatóságot ne gyakoroljon; hogy

végre, а Horvát- és Tótországban s az ezeknek ge

neralátusaiban és végeiben lakó rácz nemzetnek adotta

kiváltságok, mennyiben а katholikus vallásnak Vagy

bárki jogának rövidségére Vannak, mint alattomosan

belopódzottak semmisítessenek meg, annak 1egkegye1

mesebb nyilvánítása. mellett, hogy ezentúl ilyesek

nem fognak kìadatni, s mennyìben kiadatnának, sem

mìsek fognak lenni.“

А királyné а magyar Rendek által felterjesztett

sérelmekre adott válaszában a. sürgetett bekeblesítést

igérte; а Dalmát, Horvát- és Tótországok részéröl

elöadott aggodalomra. nézve pedig ekkép пупа/с

kozott :

„Ö felsége dicsérí а Rendek ahítatos buzgalmát

a köztök megörzendö vallási egységre nézve, mi

ért is megengedi, hogy az orthodox hitvallás ér

dekében hozott statutumaik ezen országgyülés a1

kalmával is megerösítessenek, és Valamint az 1723 :

86. törvényczikkelyhez képest már íntézkedés tör'

tént, hogy ezen országok teriíletében csak római-ka

tholikusok birhassanak jószágokat : megengedì ö fel

sége , hogy ezen íntézkedés а földesurak gazda

sági tiszteire is terjesztessék ki; nem különben, а. va.

rasdi és károlyvárosi generalatusok íránt is úgy

fog rendelkezni, hogy az orthodox hitvallást rö

vidség onnan se érhesse, А nemegyesült görög

szertartásuak metropolitájának különben is а mon

doft országok területén semmìféle hatóság nem



_51__

fog> engedtetni az érintett szertartas clerusara. és né

pére.“ 1)

Ezen leirat értelmében és szavaival alakult meg

az 1741 : 46 törvényczikkely,elörebocsatatvan, hogy

„a szentséges kiralyi felség a mily kegyelmes oly

kegyeletes hatarozataból s a Karok és Rendek egy

hangu megegyezésével és szavazataval Dalmat-, Hor

vat- és Tótorszagoknak az orthodox hitvallas érdeké

ben és fenntartasara hozott. statutumai megerösí

tetnek.“

A magyar Rendek felebbérintett kivansagahoz ké

pest hozatott az 1741 : 18. törvényczikkely, melynek

3_6 aszerbekre nézve nagyfontossagu szakaszai ren

delik : „hogy, tovabba, a Bacs, Bodrog, Csongrad,

Arad, Csanád és Zarand megyékben fekvö úgyneve

zett katonai helyek az orszag és a megyék törvény

hatósaganak adassanak Vissza e's vettessenek ala; az

tan, a temesi, szerémi és alsószlavoniai kerületek,

mihelyest csendesebb leszen a közügy allapota, szin

tén kebleztessenek vissza az orszagba és törvényha

l) Ez idétt Horvátországban Kosztaniczán és Plaskón voltak nem

egyesült görög szertartásu püspökök, kik az akkor igen nagy katonai

végvidékben székellvén mindketten, ez okért mondhatta a leirás : hogy

.a metropolitanak Horvátországban, értsd z a polgáriban nem fog befo

lyás engedtetni. ,Szlnvonia‘, ,Tótország‘ név alatt pedig a törvényhozás

még ekkor is, csak felsó Szlavoniát1 értsd : Varasd, Zágráb és Kôrös

megyéket értette, melyeknek területén nem volt óhitü püspök. Az úgy-

nevezett alsó Szlavonia, azaz : Veròcze és Резеда. úgy Szerém, ekkor még

nem voltak visszakeblesítve, s a. metropolitanak és a pakraczi piìs

pöknek itt, illetóleg а péterváradi ezredbcn és Pozsegában voltak шь

helyeik.

' AMPA'h
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tóságának vettessenek alá. E végre biztosokat fog

nevezni a királyi felség; és ezen ország részéről a ná

dor, Szlavoniáéról pedig a dalmát-, horvát- és tótor

szági bán, ez országok Karaival és Rendeivel egye

temben szintén fognak biztosokat választani, kik az

érintett temesi, szerémi és alsó-tótországi kerületek

ben, valamint más határszéli részekben, a végek sza

bályozására alkalmas és elégséges földet jelelendenek

ki, s a végbelieknek lakásul és tisztökben-eljárásul

úgy adandnak által, hogy a végekben, más adózók

kal össze nem elegyedve, megállhassanak. És kihasí

tatván s általadatván ekkép ezen föld, a maradékot

mindenre nézve és teljesen a megyék törvényhatósá

gának vetendik alá. És ö királyi felsége az ország

ezen részeiben fekvő megyék elébe föispánokat mél

tóztatandik kinevezni.“

Ezen törvényczikkely, mely a határörző katonasá

got, nevének megfelelőleg ahatárokhoz rendelé által

tétetni; de még inkább a felebb említett 46-dik,

mely, azonképen mint az 1723 : 86. s az ebben 1dé

zett törvényczikkelyek, Dalmát-, Horvát- és Tótorszá

gok statutumait nem az evangelikusok, hanem elsö

sorban az óhitüek ellenében erősítette meg, —— aggo

dalommal tölté el a szerbeket; miért is szabaditékaik

ujabb megerősítése majdnem nyomon érte az ország

gyülési végzést.

A királyné jogai mellett, országlásának kezdetén,

küzdött hadak közt, a szerbek nem voltak utolsók.

Mária Terezia ezt meghálálandó, 1743. április 24-én
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bennsö kanczellariaja-, május 18-an a magyar udvari

kanczellaria utjan : „tekintetbe vévén : hogy Joanno

vies Arzén patriarcha, metropolita és érsek, az utolsó

török haborúban, elödének, néhai Csernovics Arzen

nek példajara, elhagyvan ippeki patriarchai székét, a

kormanyára bizott néppel Törökorszagból a mi biro

dalmainkba atlépett, s ezen népet Magyarország szent

diademajának és felséges hazunknak teendö hüséges

és hasznos szolgalatokra lelkesitette; a mondot-t racz

faju nép pedig, hadakat vonva össze Magyar-, Hor

vat- és Tótországokból, és sajat költségén is szerzett

katonai kellékekkel jól felszerelve, a jelenleg égö há

ború alatt, Bajor-, Cseh- és Olaszorszagokban a mi,

és orszagaink ellenségei ellen müködö seregeinknél

erösen és elszantan katonaskodik“ :

az atyja és nagybátyja altal kiadott szabaditék

leveleket

„minden foglalatjaikra, záradékaikra és czikkelye

ikre nézve, annyiban, mennyiben ama szabadítékleve

lek annak rende szerint adattak ki, s mennyiben a

bennök foglaltak valóságától eröt nyernek“, helyben

hagyta s megerösítette „masok joganak fentartasával“;

megbagyvan Magyarország s a hozzákapcsolt ré

szek Karainak és Rendeinek s barmily állásu jobbá

gyainak,hogy a rácz és szerb népet, jogaikkal és Sza

badsagaikkal „addig míg irantunk és felséges hazunk

iránti hüségökben és engedelmességókbcn hiba nél

kül megmaradnak“ élni hagyjak, s ezen jogokban

„azok és olyasok ellen is megvédjék, kik a szere
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tett urunk bátyánktól 1706. september 29~én kiadott

megerösítö oklevélbe актом záradékból : fenntart

ván magunknak sat. s ennek helytelen magyarázatá

ból а mondot-t rácz fajnak és népnek némi alkalmat

lanságokat okoznának . . . Kelt prágaì királyi várunk

ban május havának 18. napján 1743-dik esztendöben,

országlásunknak, Magyarország, Csehország s a. töb

biek felett, harmadik évében. Máx-ia. Terezìa. Gróf

Batthyány Lajos. Koller Ferencz.“ 1)

А szabaditéklevél ezen megerösítését 1747-ben az

illír udvari küldöttség felállitása követte, ‚а szerbek

kiváltságainak kezelésére‘.

Az ügynek ez állásában, összejövén 1751-ben az ог—

szággyülés, Dalmát-,Horvát- és Tótországok képvise

löi, sérelmeik közt elsö helytt panaszt emeltek ekképen :

„Ö felségének Dalmát, Horvát- és Tótországokra,

valóban anyaì kebelböl kiöntött kegyelmességét

hajlott nyakkal tìsztelik a mondott országok Karai és

Rendei, midön az egy îgaz és üdvezítö, ezen orszá.

gokban mások kizárásával és nemtürésével mindìg

megtartott hitvallásnak további megörzésére és вуа

rapítására“ az 1741 : 46. törvényczíkkelyben foglal

takat kimondá.

Ezen törvényczìkkely foganatosítására,

„miután a vladìkák vagy is az állitólagos schis

matikus püspökök -— az egyik ugyan Plaskóban, а.

másík Kosztaniczán а báni végekben, a. harmadìk

Pakraczon Pozsegában, szokott és velök született

l) Lásd mindezen kiváltságleveleket а Mellékletben B. alatt.
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kicsapongasaikkal nemcsak nem hagynak fel, de söt

egyhazaikat sokszorozni, köböl Valókat, még régi ka

tholikus egyhazak romjaiból is építeni, s ezen ürügy

alatt a népct rendkívül sanyargatni, a szentségeknek

a katholikusok közötti osztogatasaba magokat be

avatni, katholikusokat a schismahoz Vonni, a sajat fa

jukból Valókat pedig a katholikus hitvallastól tavol

tartani s az ezzel mar egyesülteket onnan Visszahúzni,

a híveknek nagy botranyára és sok ezer léleknek

örök veszedelmével, meg nem szünnek;“

„miutan, továbba, a végre, hogy a nem egyesült

görög szertartásuak allitólagos patriarchajanak a

mondott orszagok területén lakó szertartásabeli cle

rusra és népre hatósag ne engedtessék, az volna a

legjobb mód, ha a hatósaga alatt alló schismatikus

allitólagos püspökök onnan eltavolítatnanak“ :

„kérik tehat alazatosan, térden allva, ö felségét,

hogy ellen nem allvan a kétségkivül gonosz értesí

tésre jó hiszemben kiadott barmely megerösítések, a

mondott plaskói, kosztaniczai és pakraczi vladikák

Vagy schismatikus allitólagos püspökök, onnan rög

tön elmozdítassanak,“

„hogy az 1741 :46. és 1723: 85. czikkelyek a

visszakeblezett veröczei, pozsegai és szerémi me

gyékre is törvényczikk altal kiterjesztessenek,“

„s hogy végre a vlachoknak 1) а korona, vagy a

katholikus hitvallas vagy barki joganak sértése'vel

1) Régiebb törvények vlach-nak nevezik a. varasdi és károlyvárosi

generalátusok nemegyesült görög szertartásu népét.
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akármiként s akárhonnan kiadott szabaditékaik, va

lamint az 1635 : 40, 1659: 90. és 1681 : 46. által

megsemmisítettek, úgy most is törvényczikkely által

semmiseknek nyilvánítassanak, legmélyebb sohajtá~

sok közt kéretik ö felsége.“

A kìrályné válasza ekkép hangzott :

„а nemegyesült görög szertartásu clerus -bármely

kicsapongásai orvosoltatnì, s az egyesülteknek а schis

mához visszavonatása akadályoztatni fognak. Неву az

1741 : 46. rendelkezése а Visszakeblezett három szla

voniai megyére annyiban kiterjesztessék, mennyiben

ezentúl semmiféle földesúr akatholikusokat, azaz :

ágostai és helvet hitvallásbelieket ne merjen befo

gadni, s hogy a zsìdóknak ne legyen állandó lakásuk

Eszék városában, kegyelmesen megengedi ö felsége,

de épségben maradván а nemegyesült görög szertar

tásbeli lakosok számára kiadott szabaditékok,me1yek

a. bekeblesítés alkalmával is megerösítettek.Va1amint

pedig az áluton kicsalt szabaditékok természetesen

érvénytelenek, úgy, ellenkezöleg, а. nemegyesült gö

rög szertartásu népnek engedményezettek, mint а

koronának alávetett biralmakbai befogadtatásakor

történt közfogadáson sarkallók, hogy a postulatum

ban idézett törvényczikkelyek alapj án eltöröltessenek,

mód nincsen azért: mert ama. törvényczikkelyeknél

késöbbiek; valamint azéri: sincsen, mert annyi királyi

megerösítés által szokásba hozattak; ha mindazáltal

kihágások észrevétetvén felterjesztetnének, orvoslásról

gondoskodandik ö felsége.“
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A Rendek még egy ízben sürgették kivánalmuk

meghallgatásat, a királyné még egy ízben nyilatkoz

шва ki, hogy a fennforgó viszonyok közt nem latja

módjat a kivanalom teljesítésének, s az orszaggyülés

eloszlott, anélkül hogy Végzéseiben nyoma volna az

ügynek.

A magyar rendek részökröl panaszt emelvén az

1741 : 18. tczikkelynek csak hézagos teljesítése mi

att, beiktat-tatott az orszaggyülés Végzeményei közé,

„hogy ö felsége Magyarország iranti kiralyi és anyai

gondoskodasához képest intézkedni fog a visszakeb

lezendök Visszakeblezése s a visszaadandók vissza

adása iránt.“ l) ‚

Maria Terezia a törvény czélzatanak, „hogy a ha

tárörzö katonaság a hatarokhoz való“,megfelelö1eg, a

szerém-bacsi, úgy nevezett dunai végeket mar 1745

Ъеп oszlatta el. „Adjuk emlékezetül mindeneknek, ki

ket illet _ irja 1745. julius 1-én, _ hogy miutan

magunkat legkegyelmesebben elhataroztuk, misze

rint az 1740-diki törvényczikkelyek értelmében az

Alsó-Szlavonia szerémi kerületében a Dunanak in

nensö partjan, s Bacs és Bodrog megyékben a Duna

nak masik partjan fekvö katonai helyek : Szabadka,

mely most Szent-Máriának hivatik, Zombor, Breszto

vaoz és Palánka az illetékes megyei törvényhatósá

gokba bekebleztessenek; s miután, a foganatosítan

dók foganatósítasára biztosainkat elégséges utasítás

I) 1751 : 24. tcz.



sal már а 11е1у szinére küldöttük : ennélfogva a mon

dott kerületek és helyek görög szertartásu illír hív

lakosainak részére és folyamodására, ezzel kegyelme

sen kinyilatkoztatandónak véltük : miszerint egyszers

mind azt is határoztuk e1 és rendeltük, hogy az emlí

tett bekeblesítés а rácz fajnak és népnek az üdvezült

néhai császároktól és királyoktól, tudniìllik dicsösé

ges elödeinktöl kegyelmesen adományozott és királyi

felségiink ált-al is megerösített kiváltságokat meg ne

szüntesse és rajtok csorbát ne üssön, de söt, hogy

azok, ellen nem 6117611 6 bekeblesítés, ezentúl is meg

tartassanak.“

A végrehajtás Viszonylag csekély nehézségekre

talált; más ezredekbe tétetvén át а tisztek, kamarai

szerzödés mellett 7617611 nem annyira jobbágyokká

mint földbérlökké feles számmal а közlegények, és а

szabad királyi városok jogaival ruháztatván fel Zom

bor és Újvìdék. Több nehézségekkel járt а tiszai s

а marosmelléki végek feloszlatása. 1751. october 23

611, mindjárt az országgyülés befejeztével, а királyné

feddö levelet küldött reájok.„Miután kegyelmes anyai

gondoskodásunk valamennyi népeinkre terjed ki, és

semmisem ‘cerm¢",szetesb1 mint hogy а határörzö 116130—

nák birodalmunk határainál telepítessenek le, ott

mind sajátmagok mind а közjóért, szabadságért és

biztosságért örködendök, Valamint ez kegyes emléke

zetü nagyatyánk dícsöült Leopoldnak 1690. kìhirde

tett levelében nyilván kimondva találtatik : ez oknál

fogva, változván hatelmasan Magyarország végei, а.
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maros- és tiszamelléki kerületek bekeblesítéseért ille

delmesen könyörgök kérelmeiket nem lehetett meg

nem hallgatnunk.De azért soha sem volt szándékunk

ban, jelenleg sincs és ezentúl sem leszen,agörög szer

tartasu racz fajnak dicsö elödeinktöl engedményezett

s általunk is ünnepélyesen megerösített kivaltsagain

barmi paranyi csorbát ütni; söt inkabb ezen fajból

azokat, kik dicséretes versenyzéssel, hüséggel, enge

delmességgel és a hadi mesterség tudásával masokat

megelözni törekesznek, méltóképen megjutalmazni.

. . . Nem örömest értettük meg tehat, hogy soraiban

nem hiányzanak nyughatatlan bujtogatók, kik meg

szegésével a hitnek, melyet nekünk esküttek, masok

kal elhitetni akarjak, mintha öket az elnyomas Vesze

delme fenyegetné. Mert valamint ilyesmi távol van a

legkegyelmesebb fejdelemnö, úrnö és anya érzelmei.

töl, úgy soha sem fogjuk eltürni, hogy e fajbeli bár

mely hü alattvaló valaki altal a kiváltságok enged

ményeinek ellenére elnyomassék vagy a hitbeli egye

sülésre erövel kényszerítessék, mely egyirant kegyel

mes és hathatós akaratunkról megannyijokat öszvesen

és fejenkint bìztosítani akarjuk. Innen következik,

hogy minnenmagunktól gondoskodtunk s gondosko

dunk jelenleg is arról, hogy azok szamára, kik a ma

ros- és tiszamelléki kerületek bekeblesitése utan vo

nakodtak ott maradni, országunk hatarszéleinél, az

eredeti czélzathoz képest, más, szìntén kényelmes la

kok készen tartassanak; az ott maradni akarók pedig

semmit se veszítsenek azon kivaltsagokból és szaba
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dítékokból, melyeket megerösítö levelünk azon görög

szertartásu népbelieknek 321111611 biztosított, kik megszo

kott helyeikben, ezeknek Magyarország 63 6 116р03011

részek megyéibe kebeleztetésök 111611 13 megmaradnak.

De császári királyi jóakaratunknak ezen 111111116 16111116

1е167е1 sem értiìk be, s hajlamuk 6111161 Ъ121036ЪЪ meg

nyerésére, kiváltságaikat 63 326116611611611161 még öreg

bitettük is, mit nagy részök édesörömest fogadott. A

mondott kerületek külön mindenik 1611036161 függött

tehátzvagy ez Vagy 611162 11161 76163216111; 3 gondunk

lesz ге6, 76161111111 nem is 7011 30116 11163 szándékunk,

hogy 6201111611, 11111 62 е1361 7616321011611, 1111116 161116

mind élelemszerzésre elégséges föld 66633611 6 Végek

ben, eredeti letelepítésöknek megfelelö 62011 feltétel

61611, hogy 011 magokat 6 11661 mesterségben 6616116

san gyakorolják és 116101161 tisztökben szorgalmasan

eljárjanak. Valamint pedig ezen nyilatkozatunkkal

tökéletesen kimerítjük nemcsak 621, mit a legenge

dékenyebb fejdelemnétöl esdve kérhet 6 1111 61611

7610, hanem egyszersmind 621, 11111 6 görög 3261161

16311 1166163 illír nép akár 03611 11176111161 13 : úgy fel

tettük magunkban, 6201161 keményen megfenyíteni, kik

ezt fel sem Véve, anyakasság Vagy bujtogatás Vétkébe

esnek, s ennélfogva. 62 engedményezett kiváltságokra.

magok magokat 111611611611011116 teszik; mert 116 szer

felett szeliden járnánk el 6 gonoszok ellen, 62 131еп

töl reánk bizott legföbb 1161610ш 3 kötelesség gyakor

latáról feledkeznénk meg. Mivel pedig 6 1602 fajnak

engedményezett kiváltságok elsö alapja 62, hogy nem
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csak irantunk hanem felséges hazunk irant is csorbí

tatlanúl hü és engedelmes maradjon: nem all szabad

sagunkban olyas kivansághoz jaruhii, mely e feltétel

nek nem felel meg. Arról pedig kétség sem lehet,

miszerint, _ feltéve hogy lakasra és élelemszerzésre

elégséges fóld nyújtatik, _ a végekben Való hely

kijelelésének egyedül а. kiralynö és úrnö legfelsöbb

akaratatól, nem pedig az alattvalók megatalkodott

valogatasatól kell függenie. Tudjak meg tehát a

többször említett kerületek lakosai öszvesen és külön

egyenkint, barkik s barmik legyenek, s akar még

most is ott vannak, akar mashová vették magokat,

hogy az igazsag és méltanyosság szabalyai szerint, az

ellenallókat kétségtelen büntetés, az engedelmeseket

pedig kedvezésünk fogja érni . . .“ ')

Meg ezen intö szózat utan is többen _ egyne

hány ezerre teszik _ Vonakodtak a kétrendbeli alla

potok valamelyikéhez alkalmazkodni, s ezek a péter

vári udVar felhivasára Oroszországba költözködtek,

hol a tatar népségek elleni végekben letelepedvén,

,Uj Szerbia‘ név alatt külön gyarmatot alakítottak; a

maradéknak része letévén a fegyvert s fóldmivelövé

valvan, Bacskanak az ujabb idökig 'I`iszamellékinek

nevezett keriiletét képezte, része az akkor még vissza

nem kebelezett temesi bánsagba tétetett at, hol a

Tiszanak partjan a Maros torkolatatól Nagy-Becske

rekig, mint a nagykikindai illir ezredhez valók, kap

1) Ilíult szdzadfí másolatbo'l.
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tak 32611631; 63 megtörténvén 11113 tettlegesen 6 be

keblezés s 610321611617611 ennélf'ogva 62 11111 62166,

62 úgynevezett nsgykikindai kerületben polgári 61

1631 fogtak.

91

VII.

1764_ martius 2-án 11611 111161у1 16761 június 17-ére

Pozsonyba. országgyiilést hîrdetett a Rendeknek. Sep

tember 21-én felküldettek a. Kal-ok és Rendek kivá

nalmaik és sérelmeik; 6 Dalmát- Horvát- 63 Tótor

szágokéi 1162611 1117611 a. 2—14. 326111 616111611 6 szerb

ügygyel foglalkodnak.

„Hogy 6 1111761163 egyazonságaJ — 111011656 62 011

1161 -- 6 1611161111611 3 6 11621 egyetértésnek, melytöl 6

1162611611 is boldogsága elsö sorban Fúgg, legerösebb

köteléke : 32626603 szokásból megtanulták öseink, 3

62 61161111626 р61661161 16р63216116‘ 32611103 16110111611у;

könyörögnek tehát ezen országok Karai 63 Rendei,

hogy felséged 62 1741 : 46. s 62 0111662611 62111116

1уе1161 kegyelmesen megerösíteni méltóztassék, mìsze

11111 626111111 13 kìrekesztöleg csak azok, kik 6 1611161

11611101111113 111161 vallják, ezen országokban jószágot

birtokolhassanak; 3 hogy 6 ш63 111176116311611611 611611,

kik jószágok birtokában 761111611, a. Csernovicsféle jó

szágvétel minapában történt megsemmisítésének is

példájára, bármely római-katholikus nemes 61611 62

1715 : 23. törvényczikkelyben kijelelt 111 пу1176 611

jon. Adclig pedig, mig ezen törvény foganatba 7616
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tik, ilyes jószágok nemegyesült görög hitvallasu bir

tokosaik más földesurak példájara az illetö megyei

hatóságnak legyenek alavetve, s polgari ügyeikben

ezen, nem pedig, mint eddig szoktak, az udvarhoz fo

lyamodas utjan tartozzanak eljarni.“

„Kéretik, hogy a mar kinyert czímeres nemesle

velekre nézve az 1741 : 46.törvényczikkelyben, 1630:

30-ra Vonatkozólag alapuló jog fenntartassék,az ezen

túl folyamodóknak pedig ilyes czímeres nemesleve

lek ki ne adassanak.“

Következik aztán még több gravaminalis pont,

»ezen berekesztéssel :

„Mindezen bajokat tetézi a schismanak roppant

növekedése. Még 1741-ben rendcltetett a 46. tozik

kely altal : „A nemegyesült görög szert-artásuak

metropolitainak nem engedtetik meg, hogy ezen or

szagok kerületében a mondott szertartás clerusara

és népére barmi hatóságuk legyen.“ S íme, ha tekin

tetbe veszszük a kebelünkben alapított harorn hatal

mas püspökséget : a plaskóit, a kosztaniczait s a pak

raezit, melyek a mieinket, idegen emberek itélete sze

rint is, mar-mar utólérik; ha szamos monostoraikat,

bitang módra növekedö pópaik nagy szamat, az ezen

Yvallasbeli embereknek széltiben adományozott bárói

as gróñ czímeket, s mi még sokkal keservesebb, az

»öket természetesen jószágbirtoklásra felhatalmazó

.czímeres nemesleveleknek számokrai kiadatasat, az

.altaluk szerzett ,illír nemzet‘ nevet, s az ekkép ki

nyert, noha törvényeinken és hatósagainkon csorbát
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iitö ,deputatio illirica‘féle dicasteriumot, és ennél

fogva minden ügyeikben bámulatos gyarapodásukat,

mely ellen nekünk a mi hatóságaink, а mi dicasteri

umaink, a. mi municipalis törvényeink csak alig nyuj

tanak oltalmat; _ ha. mindezeket közelebbröl meg

gondoljuk, látni fogjuk, miszerint csak kevés hija

van, hogy ezen, mint az 1604 : 14. tozikkely mutatja7

jövevény schisma, az országainkban uralkodó Val

lással már-már egyazon fokon álljon; miért is méltán

szállott meg bennünket az aggodalom : hogy idövel

ezen oly nagy,Moszkvaország végeitöl az Adriáig ter

jedö s csak az egy metropolitai hatalom által össze

forrasztott test jóléte a mi Vállasunkat és államunkat

egészen el fogja nyomni, kivált ha ezen schismatiku

soknak а katonai renddel Való rémületes egyesülését

Veszszük fontolóra, mely által érdekeiket annyira

együvé vegyítették, hogy mind a katonai rend a

maga határait a schismatikusoknak eröszakoskodásai

altal külebb terjeszteni, mind pedig a nemegyesült

görög szertartásbeliek az övéiket a katonai rend túl

hatalmas oltalma alatt növelni már-már megszokták.

Ennyi s ily roppant, és legbennsöbb lételünket rágó

bajokon csak felséged segíthet, mint kinek az isteni

gondviselés fenntartotta, hogy valamint az apostoli

király czímének helyreállitásával szentséges nevét

az egész keresztyén világ elött dicsöitette, úgy ma

gasztos nevét mint a katholikus hitvallásnak orszá~

gainkban helyreállitójáét, az utódok is há-lásan emle

gessék örökké. Könyörgünk tehát felségednek, mél
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tóztassék kegyelmesen megparancsolni, hogy а nem

egyesült görög szertartásnak, közügyeiket törvényes

csatorna által, nem pedig ama küldöttség utján tar

tozzanak vinni, s hogy a mondott küldöttség e ré

szek népére semmiféle hatósággal se bírjon.“

A királyné ezen nehézségekre ekkép felelvén :

„A 2-14. pontokra nézve ö felségének az a né

zete, hogy tisztán az 1741 : 46. tczikkelyhez kell ra

gaszkodni; s hogy a kihágások és Visszaélések, ha

bejelentetnek, az országgyülésen kívül is orvosoltas

sanak, arra gondja lesz ö felségének;“

1765. martiusban eloszlott az országgyülés, ismét

anélkül, hogy a hozott törvényekben a szerb ügyre

nézve közbenjött nyilatkozatoknak nyoma volna.

VIII.

1765-ön innen Mária Terézia, 1780-ban bekövet

kezett halálaiglan, nem tartott országgyülést, de ezen

tizenöt évi időköz mindamellett nem volt meddő а

közigazgatási fejlődés mezején; az úrbér ekkor ho

zatott be, oly alapon, melyet az 1790-diki országgyü

lés ideiglenesnek elfogadott, s az 1832/6-diki, üdves

fejlesztésre alkalmatosnak talált; a szerb faj ügyei

ekkor rendszerítettek oly irányban, melyet szintén az

1790/1-diki s az utána következett 1792-diki ország

gyülések a jogközösség polczára emeltek, az 1847/8

diki betetőzött.

A szerb bevándorlottaknak adott első szabaditék

5
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levél oly sajátszerìí vegyülete volt a vladikaságon

sarkalló albaniai államjognak, s a császári föhadita.

nács teljes ismeretlenségének а polgari kormánynyal

ált-alában s a magyar alkotmánynyal különösebben,

hogy azt kevéssel megjelenése után, mind a bensö

tanács mind kivált a magyar udvari kanczellária

többféle zaradékokkal ügyekezett bozótosságából ki

vetköztetni. De ezen eljárásból szükségképen ellenté

tek származtak, melyeknek kiegyenlítéséhez ajog

közösség volt az egyedüli út. Ezen jogközösséghez

hatalmas lépésül szolgált az ,illír szabályzat‘, melyetMá

ria Terezia az 1769ben tartott és gróf Hadik András

lovas tabornok s budai várparancsnok által vezérlett

szerb congressus meghallgatása után, 1771. július

20-án adott ki. A szabályzat „a nemegyesült görög

szertartásu illír nemzetbeli mind polgári l) mind ka

tonai alattvalókhoz“ van intézve, kik a királyné „örö

kös biralmaiban, névszerint pedig Magyarországban

és a hozzá. tartozó tartományokban, а károlyvárosì

és varasdi generalatusokban, úgy a horvát-, tót- és

temesvári katonai végekben és a temesi banságban

letelepedvék.“

Elörebocsatatván az elsö szakaszban, hogy „az il

lír nemzet, mely 1690-ben ezen részekre átjött, addig,

mig az uralkodó haz iránti hüségben és tartozó enge

1) А. ,Provincialisŕ szó melyet ,polgári‘va.l adtunk vissza, itt ellen

шее képez а, ,militaris‘sal; ez tudniillik a végbelieket, a. határórzóket,

amaz a benn az országban, a tartományban lakókat, kik polgári nem ka

tonai hatóság alatt állanak, jelenti.
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delmességben állandóan megmarad, nemcsak szaba

ditékainak,kiváltságainak és különös elöjogainak leg

teljesebb használatában és birtokában valamint eddig

len úgy ezentúl is fog oltalmaztatni,“ - а. második

ekkép intézkedik :

„hogy az illír nemzet mindenìk tagja, bármily

rendii és méltóságu legyen, törvényes felsöbbjét és

biráját tudhassa, kihez az elöforduló esetekben folya

modjék, kinyilatkoztatjuk és akarjuk : miszerint, va

lamikép a. rend akarja, és minden helyeken be van

hozva, olyas ügyekben és tárgyakban, melyek а hit

там, а, lelkismeretet és szertartást nem illetik, а Ма

gyarországban s а kapcsolt tartományokban és a

temesi bánságban tartózkodó illír цепляет; is а pro

vincialis (értsd : megyei, városi) magistratusoktól s а

fóldes uraságoktól, aztán а magyar királyì udvari

kanczelláriától, és illetöleg а bánságiakra nézve fenn

álló császári királyi kamaránktól; Valamennyi kato

nai Végekben az elöljáró hadi. tisztektöl s hatóságok

tól és császári kìrályi udvari hadi tanácsunktól; to

vábbá, а kiváltságokra és а Vallásgyakorlatra nézve,

valamint а clerust illetö ügyekben is, különbség 1161

kül valamennyien, úgy а polgáriak mint а katonaiak,

az illír nemzet számára legföbb Védelmünk különös

jeléül alkotott udvarí küldöttségtöl függjenek.“

Innen következik, mondja а harmadik szakasz,hogy

„а metropolita аза]: az egyháziakban föpapja az

illír nemzetnek, de egyált-alában nem feje а Világi

ügyekben.“
f

5*
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Kz'monclatván ekkêp а közpolgárság elve, a többi

szakaszok az illír congressus illetékességéhez tartozó

egyházi, tanodai, alapítványi sat. tárgyakkal foglal

kodnak, mely gyülésre nézve a huszonötödik pont

emlékezetbe hozza, hogy valamint eddig úgy ezentúl

~is tilos, akár nyilvános akár másféle nemzeti con

gressusokat elöleges legfelsöbb engedelem nélkül

egybehívni.

Ilyes congressusok 1774. és 1776-ban tartatvan

Karloviczon, már 1777-ben felmerült a szabályzat

módosításának szüksége. A kiadott újabb regulamen

`tum „a Magyar-, Horvát- és Tótországban a temesi

bánságban s a károlyvárosi és Varasdi generalatusok

ban tartózkodó nemegyesült görög szertartásu cle

rusra és laicus rendre nézve“ birt kötelezö erövel.

Az elsö szakasz újra a kiváltságok legteljesebb

használatában hagyja az illír nemzetet, mig hiv

marad;

а második és harmadik szakaszok sem szenvedtek

lényeges módositást, de a congressus illetékességéhez

tartozó ügyek részletesebben, s több helytt módositó

lag szabályoztattak s a congressusi ülésekre nézve

megállapitatott :

„Miután az értelmesbeknek és a nemzet öregebb

jeinek tanácsaikat nem lehet az ifjusag éretlen itéle

tére bízni, s a minden ügynél véghetetlenül szüksé

ges titoktartást sem lehet a kihiresztelés veszélyének

 kitenni: ennélfogva azon kérelmet, hogy az illír nem~

zetbeli ifjuság a congressus üléseibe bébocsátassék,
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annál kevésbé véltük megadathatónak, mennél ke

vésbé akarunk a nemzettől s ennek clerusától mind

azokra nézve valamit elvenni, mik nékik a. szabadi

téklevelek által adományoztattak és engedélyeztettek.

Ehhezképest inkább a régi szokáshoz és kellő rend

hez kell ragaszkodni, hogy tudniillik, valamint azok

nak, kik a congressusban részt vehetnek, azaz : a

nemzet mind papi mind világi követeinek száma 75.

főben, még pedig 25-ben a katonaságból, 25~ben a

polgári rendből és 25-ben a clerusból világosan hatá

roztatott meg : úgy a szabott számon túl, és császári

királyi biztosunktól helybenhagyott formalis megbi

zás nélkül, a congressus üléseibe senki se bocsátassék

be, általában pedig congressus az ő jelenléte nélkül

ne tartassék.“

A congressusnak egy másik kérelme is elutasita

tot-t, hogy tudniillik a nemegyesült görögszertartásu

szerbek Horvátországban fekvő jószágokat birtokol

hassanak; elutasítatott azért, „mert úgy kívánja az

igazság, hogy mindenik ország és tartomány a maga

ősi jogaiban és minden bármiféle illetőségeiben csor

ba és sérelem nélkül megtartassék; ezekhez pedig

azok,kik az országba befogadtattak,alkalmazkodjanak

és a nekik egyéb dolgokban engedményezett szabadi

tékokat és kedvezményeket elégeljék“; — „ezen tilalom

azonban a Horvátországgal határos generalatusokra

nem terjed ki, de igen a Horvátországhoz tartozó, Ma.

gyarországba bekeblezett három tótországi várme

gyére, névszerint : Verőczére, Tozsegára és Szerémre.
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A bánságnak tettleges bekeblesitése, az illír ud

Vari küldöttség closzlatása, s teendöinek azon ud

vari dicasteriumokra bizása, melyek aszerbeket illetö

egyéb ügyekben eljártak; nemkülönben, a módositáf

sokat szorgalmazó óhitüek sürgetései mar 17 79.-ben

egy harmadik szabályzat az úgynevezett „Declarato

rium Illiricum“ kiadasát tették szükségessé. Ennek

elsö szakaszaban, hol a szabaditékok megerösitéséröl

van szó, kimaradt a ,legteljesebb‘ ,plenissimus‘ szó,

-hogy t. i. szabaditékaik legteljesebb használatában

meg'hagyatnak —— s helyébe jött : „a szabaditékok

használatában meghagyatik az illir nemzet, jelcn ke

gyelmes leiratunk értelméhez képest;“ s e módositás,

mint a Referensnek elöttem fekvö jegyzetei 1) mond~

ják, azért történt : „mert ezen szabaditékokat lényeges

pontokra nézve, minök, például : a caducitási jog, a

nemzetnek függése a metropolitától világi ügyekben,

a. sajat és külön magistratus sat., fontos és az állam

eszélyességgel járó okokból módosítani kellett és

korlátozni.“ 2) A második szakasz szabatosabban ek

kép formuláztatott : „Valamint a Magyarországban

tartózkodó illír nemzet a hittant, lelkismeretet és

szertartást illetö dolgokban metropolitájatól és püs

l) A nemz. muzeum даёт/штамп 1737. fol. Széch. jegy alatt.

’) „Weilen ersterwähnte Privilegia. in wesentlichen Stücken, als da.

sind zum Beispiel: das Caducitätsrecht, die Abhängigkeit der Nation

vom Metropoliten in saecularibus, eigentliche und besondere Magistra

ten u. s. w. aus erheblichen und der Staatsklugheit selbst angemessenen

Rücksichten abgeändert und eingeschränket werden müssten.“
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pökeitöl 1) függ, úgy máskülönben ezen nemzet7

clerusával együtt, miként az ország egyéb lakosai,

elsöben a provincialìs magistratusoktól és helyha

tóságoktól, aztán magyar királyi udvari kanczel

larìánktól fog függni. A harmadik szakasz lényeges

módositás nélkül maradt. A congressus összeállitása

s az ülések nem nyilvános Volt-a iránti rendeletek

megújitattak; a Horvátország igényét — hogy terüle

tén s а hozzá tartozó kerületekben а nemegyesült

görög szertartásuak fekvö jószágot ne birtokolhassa

пак, — felemlítö szakasz kimaradt, s „Dállya addig

hagyatott meg az érsekség birtokában, mig hasonló

hasznot hajtó fekvö birtok Horvátországon kivül

adományoztatik neki.“ ‘ `

Ez és ilyes Volt а szerb ügy fejleménye Mária

Terèzia. korszakában; а józsefl évtìzed, а vallási tü

relem szellemének foglalmányaìn kivül, mint egye

bekben úgy itt sem hagyott maradandó nyomot.

IX.

П. József halála után Leopold 1790. martius 29

én június 6. ага hivta együvé az országgyülést.

') „А karloviczi érsek és illír metropolita hatóságához — mondja

egy késöbbi szakasz —— csak következó nem egyes'últ püspökségek tar

toznak : а verseczì vagy karánsebesi, a temesi, bácsi, aradi, pakraczi,

budai és károlyvárosi." A plaskoì, t. i. áttétetett Károlyvárosra s a kosz

taniczai beléolvasztatott; a. jeneiból lett az aradi. Az erdélyi nemegye

sült görög szertartásu püspökség már korábban a. karlovìczi metropoli

tától tökéletesen exemptusnak nyilvánítatott.
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Még a meghivó lcvél kibocsátása elött, martius

22-én, Putnik Mózes, karloviczi érsek, folyamodást

nyújtott be a fejdelemnek, melyben elödének, Diako

vics Ézsaiásnak mar 1708-ban felterjesztett kérelmét

megujitotta : „hogy ö s még nehány alkalmas egyén

a nemegyesült göróg szertartásu clerusból és illír

nemzetböl, az országgyülésr-e annak módja szerint

meghivassanak.“

A folyamodó odautasitatott, hogy magánál az or-.

szággyülésnél szorgalmazza a dietai széknek és szava

zatnak megadatását; de utóbb, június 2-án, négy nap

pal az országgyülés megnyitása elött, magának Leo

poldnak felhivasára, folyamodását ismételte, indo

kolvanazt következöképen :

a) A Magyarországban s a hozzákapcsolt részek

ben lakozó nagyszámu illir nemzet, az ügyeit elöbb

kezelte illír udvari küldöttség eltörlése után, a ma

gyar udvari kanczellariának s az ország többi foru

mainak úgy van alávetve, hogy más törvênyhatóságot

nem isf/nez', s ekkêpen az отвагу többi lakosaz'val egg/en

lò'vê têtetctt, abba штабе/лете lnêzve bekeblesítetett; mi

pedig

b) a nemegyesült görög szertartásu clerust ille

ti, az a keresztyén hit-vallas öskorától fogva, a szent

cánonok is úgy rendelvén, egyházi hierarchiát képez

azonképen, mint a római-katholikus; de söt az ezen

szertartásu magasabb clerus, az udvari dicasteriumok

smásilletékességek által minden alkalommal úgy tisz
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teltetik, mint az országban levö más vallások föpap

jai; végre

с) а meghivó királyì levél az illír nemzetnek inkább

fog utat s tért nyitni, hogy mind jelenleg mind jöven

döben az ország többi Karaival és Rendeivel egyértel

müleg s kölcsönös erövel, а közjóra és önmagának jobb

s tartósabb megállapitására. közremüködhessék."

Ezen folyamodás következésében kìadattak az ér

sek s а. püspökök számára а meghivó királyi levelek,

melyekröl Putnik június 23-án а primást gróf Вы.

thyány Józsefet, az országbirót gróf Zichy Károly, s

а királyi személynököt Ürményi Józsefet, külön

külön levélben tudósitotta, megjegyezvén: „miszerint

ö kivált azon indokból folyamodott kiadatásukért ö

felségéhez, hogy ezáltal neki s az ö clerusának út

nyittassék, az ország Karaival és Rendeivel egyértel

müleg és öszpontosított erökkel az ország közboldog

ságára müködni;“ miért is а meghivó leveleket Joan

novics Sacabent verseczi, Avakumovics Pál aradi-, és

Stratimìrovics István budai püspökök által nékik elö

legesen mutatja be, bizton remélvén, „hogy pártfogá.

suk és szavazatuk által az országgyülési Karokat és

Rendeket а királyi legfelsöbb rendelet tettleges foga

natosítására hajlítanì, öt s az ö szertartásabelí püspö

köket székkel és szavazattal az országgyülésen feldi

szesítenì, és ekképen neki s clerusának módot nyuj

tani méltóztatandanak, hogy а közjóról s népöknek a

magyar szent koronához szorosabb kapcsolásáról gon

doskodhassanakjc
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А püspökök június 28-án beinutották a meghívó

leveleket, s aprimás július 6-án, a metropolitának vá- '

laszúl adá : hogy a Rendek kerületi ülésekben lévén

elfoglalva, még nem lehetett- ülést tartani s elejébe

hozni az ügyet; de 6,9. prímás, nem kétli, hogy a Ren

dek az igazság és méltányosság szerint fognak eljárni;

s hogy a szerbek, ha a kiváltságok mezejéről а köz

jog terére lépnek, azon közjónak is részeseivé fognak

válni, melynek elérésére az öszves néppel közösen tö

rekedendenek.

A Rendek csakugyan rokonszenvvel nyilatkoztak

kerületi üléseikben a kivánalomról, kimondván, hogy

ők készséggel fogadják be a. folyamodókat: „jobb

lévén, hogy a hazai törvényektől s nem holmi

privilegiumoktól és resolutióktól függjenek; jobb lé

vén, hogy a magyar nemzet részeül s nem idegen

népül tekintessenek.“ S midőn a kanczellár gróf Pálffy

Károly július 30-dikán Leopold ohajtásáról értesí

tette az országgyülést ; hogy az evangelikusok ügyén

kivül „a görög nemegyesülteké is méltó tekintetbe

vétessék,“ — a koronázási hitlevél javaslatának har

madik ágazatába ezt is iktatták a Rendek :

„ hogy Magyarországunknak s a kapcsolt részek

nek az állam jogával megajándêkozott nemegyesült

görög szertartása lakosai, hitvallásuknak még a jelen

országgyüléSen külön törvényczikkelyben kimondan

dó szabad gyakorlatában sohase háborgattassanak, sőt

abban csorba nélkül fenntartassanak, részünkről s

utódaink részéről is gondoskodandunk“;
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indokolták pedig september 5 én kelt felterjesz

tésökben ekképen :

„a harmadík ágazatba Magyarország nemegyesült

görög szertartásu lakosai is iktatvák, hogy államot

és vallásgyakorlatot köztörvény által nyerjenek; tör

tént ez az igazság s a közjó iránti buzgalom 511321118,

tára : теги nem látszik rendén 1е11111, hogy ily nagy

számu s harczias nép, mely már hosszas idejü incola

Шва. által az állam jogát megnyerte, idegennek tekin

tessék, és vallására nézve, melyhez a legnagyobb

buzgalommal ragaszkodik, önkénytöl függjön; történt

azért is, mert felséged nyilvánitotta a kivánságot,

hogy a nemegyesült görög szertartásuak ügyére

tekintettel legyiink.“ -

De midön Budán az országgyülés ily irányban

járt el, másutt más erök más irányban můködtek,

mozgásba hozatva, úgy látszik, azéri: is, mert a Ren

dek olyatén koronázási oklevelet követeltek а. fejede

lemtöl, melyet ö а. korouának és házának jogaival

össze nem férönek tartott.

X.

Alig nyílt meg az országgyülés, alig pendült meg

az új alapra fektetendö királyi hitlevél kérdése, mi

dön az akkor Bécsben tartózkodott karloviczi érsek,

Putnik Mózes, kétségkivül Leopold elöleges таты

folyamodást nyujtott be, legfelsöbb engedelemadásért,

hogy nemzeßi congressus, a szokott módon tartathas

sék Temesváratt, ezen okoknál fogva :



_76...

a) „mert ez az egész illír-rácz nemzet vágya és ki

vánsága;

b) mert nagyszámu körülmények, mik a mondott

nemzetet és alkotmányát a felséged kormánya alatti

tartományokban különösen érdeklik, s melyeket a nép

egyhangu szavazata a nemzeti congressusból hódola

tos engedelmességgel fog felfedezni és aláterjeszteni,

azt a dolgok jelen állásában hatalmasan követelik.“

1790. július 10-én a magyar királyi udvari kan

czellária a nemegyesült görög szertartásu clerusnak

és népnek tudtokra adta, hogy ö felsége megengedte:

miszerint augustus 26-án Temesváratt nemzeti con

gressus tartassék, s ezen alkalommal a nemzet ügyei

és kívánalmai tárgyaltassanak, egy úttal az imént

meghalálozott metropolita helyébe újnak választása

is eszközöltethetvén. A szükséges intézkedések, hogy

a nemzet három osztályainak külön mindenikéböl

huszonöt küldött jelen legyen, már megtörtént, s ki

rályi biztosul a péterváradi parancsnok háro Schmid

feld János neveztetett ki.

A püspökök köszönetet mondván az engedélyért,

további rendeleteket kértek kiadatni,

a) hogy miután az erdélyi s a bukovinai püspök

ség egyházi ügyekben bekebelezvék a karloviczi ér

sekségbe, 1) lelki ügyekben innen függvén s a püspökök

itt szenteltetvén fel : hivassanak meg ezen főpapok is

s Velök még egynehány küldött illető megyéikböl a

congressusra és metropolita-választásra;

l7-.11. József alatt?
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b) nemkülönben a nándorfehérvári püspök is me

gyéjebeli nehány küldöttel; 1)

с) hatalmaztassannak fel Papilla, Szecsujacz és

Davidovics tábornokok s a többi törzstisztek, nemkü

lönben a bánsági, s Arad, Bács és Tolna megyei föl

desurak, kiknek a községek altal küldendö többi kö

Vetek közöt-t 11е1у nem juthat, a megjelenésre szava

zási joggal.“

A kanczeilária 51е1е11 július 29-én a temesvári

püspököt, mint a karloviczi érsekség helytartóját ér

tesíteni, hogy ö felsége megengedte, miszerint а bu

kovinai és erdélyi nemegyesült- szertartásu püspö

kök is meghivassanak a congressusra, de csak a me

tropolita Választásábani részvét,1re;hogy továbbá az

Arad, Temes, Tol'na, Torontál és Bacs megyékben 1a

kozó nemegyesült görög szertartásu nemes fóldesu

rak közül 15 huszonöt a congressusban követkép részt

vehessen; hogy Végre a gyülés huszonöt egyházi, hu

szonöt nemesi, huszonöt katonai, 5 huszonöt polgári,

tehát öszvesen száz követböl állhasson.

Ezen elözmények után september 1én meguyi

totta a királyi biztos а congressust, felhiván tagjait

világosan formulázott, méltányos, 5 116с101б 11521е1е1

1е1, 1111111 hüséges könyörgö alattvalókhoz illik, elö

adandó inditványok tételére; 2) s ök september .7-én

l) A szisztovi békekötés, mely Nándorfehérvárat a Portának vissza

adta, ekkor még nem volt megkötve.

2) Anrede des königl.Kommíssärs und Generals Feldmarschall-Lieu

tenants Freiherrn von Schmidfeld bei Eróßnung des illirischen National

kongresses zu Temesvár am 1. September 1790. s. l.
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а, következö három elöleges pontot nyujtották be

neki :

1) Erösítessenek meg а nemzet szabaditékai; hasí~

tassék ki ezekhez képest számára külön territorium,

hogy fennállhasson; alkottassék ezen ország összes

ügyeinek kezelésére, а. nemzetnek és közös jogainak

képviselésére, s az öt általában és egyházát különö

sebben illetö tárgyak kormányzására, külön magis

tratus а legfelsöbb udvarnál, egyetemben az aláren

delt szükséges hatóságokkal in partibus; és Végre,

tartassék ferm а nemzeti összefüggés az egyházi,

világi és katonai renddel, а szokásos congressus egy

behivása. által, Valahányszor а, szükség kivánandja.

2) А nemegyesült görög hitvallás nyilatkoztassék

törvényesnek Vala-mennyi örökös tartományban, s

tagjai ennélfogva, bárhol legyenek letelepedve, val

lásuk miatt akadályt ne szenvedjenek, hanem akülön

bözö országok alkotmányaìból származó valamennyi

elönyöket, másokkal egyenlöen élvezzék, miután а

terhek Viselésében is egyenlöen részt Vesznek.

3) A nemzetì határörzö katonaság, а bánsági ez

redeknek is idetudásával, а föhadi tanács kormányaJ

alatt maradjon, s ha elöbb Vagy utóbb megkivánná

az államérdek, hogy ezen katonaság polgári álla

potbaJ helyeztessék, ne jusson jobbágyi sorsra, hanem

érdemeihez képest alkotmánynyal s egyéb szabad

ságokkal és kiváltságokkal ruháztassék fel.

Schmidfeld, ezen ротой felolvasása után ñgyeL

meztette а gyìílést, hogy miután itt külön fóldterület
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kihaaitásáról van szó, ezen fóldterületet közelebbröl

kellene megjelelni, 5 6 kìhasítás lehetösegére is tekin

tettel 1е11111. Igaz, monda, az illír nemzet Szerémben,

Szlavoniában és 6 Ь6с51 kerületben 11161 6 törökök

elüzetése е1б11 15 lakott; 5 nagy befolyással volt e

részek felszabaditására, melyeknek jelenleg is kivált

11111 lakosaik vannak; de miután ezen tartományok

Magyarországba 11161 visszakebelezvék, 6 bánság pe

dig, melyben szintén feles számmal görög szertartásu

nemzet lakik, törvény 61161 még nem kebeleztetett be

az országba, 161611 legalkalmasabb volna ennek kiha

sítása. A gyülés köszönetet mondott az inditványért;

5 ш11116п 6 пе1112е1 másik fele, 611162 611616 15 vissza

foglalt s neki kiváltságìlag odaigért részekben lakik,

ezen lakosokat is nemcsak szabaditékaikban fenntar

tandóknak, hanem a magyar alkotmány minden elö

nyeìben is részeltetendöknek nyilvánítá.

A császári biztos Bécsbe küldte a pontokat, és

september 27-én a congressusban, Leopoldnak 62оп

hó 11-én keit válaszát felolvasta, melynél fogva

„az illír nemzet kérelmei nemcsak helyeseltetnek,

hanem egyszersmind valóságos öröm nyilvánítatik,

mind a gyülés valamennyi tagjainak szabályszerü,

józan, szerény és emberséges eljárása, mind ama kü

lönös bizodalom felett, melylyel ö felsége 116111 Visel

tetik azon illír nemzet, mely az öszves monarchiáért

annyi érdemeket szerzett magának; 6 0565261, élet

hosszáig, fö feladásai közé fogja sorozni, megfelelnie
е bizodalomnak. Mihelyest Frankfurtból visszajöven- l
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dett, látni kivánja а felség az egész javaslatot, azt ti.

mi az összes nemzetet, s ш, mi az egyes rendeket

Шей; és ök bizonyosok lehetnek elöre, hogy а mi

Valóságos jólétökre czéloz, azt ö meg fogja adni;

mihez névszerint egy külön udvari hatóság felállitása.

is tartozik, mely az egész illír nemzetet állandóan

képviselje, kiváltságait kezelje, s törvényesnek ismert

hitvallásuk nyilvános gyakorlatát biztositsa.“

XI.

A temesvári congressusnak egyik tagja Tököli

Száva volt. Mint ivadékaI az 1404-Ъеп Kevéböl Gse

pelbe költözött szerb gyarmatnak; mint utóda ama.

Tökölinek, ki 1481-Ьеп, midön Kinizsi a krusóczì

szerbeket átköltöztötte, az iítközetben elhullott;

mint unokája azon Tökölinek, ki népe élén 1703-1361

kezdve Rákóczi Ferencz ellen ernyedetleniíl küzdött;

—— ha valaki, úgy ö hivatalos volt arra, hogy polgár

társait valóságos érdekeikre ñgyelmeztesse; ha Va

laki, úgy ö igényelhette, hogy а congressus bizodal

mával találkozzék.

A felebbi pontok hozatala után két nappal, sep

tember 9-én, komoly beszédet, feddö szózatot intézett

a többséghez.

Elöször is а kiváltságok, a privilegiumok kérdé

séhez szólott.

„Van-e, kì ne látná, ha közelebbröl vizsgálja,hogy

az 1690-kì szabadit-éklevél által estek ki jogaik вуа
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1101161611151 611162 65 szerbek, kik addig 6 magyar nép

pel 5262611011011 61 valamennyi törvény, jog és 11117611

ság közösségében éltek? mert ki nem 1111136, hogy

ezen kiváltságlevél е1611‚6 5262611011 folyamában nem

zetünk 52611105 érdemdús fiai, nem kevesen 11161 A1

bert és közvetlen utódai 61161, 62 ország nemesei közé

501021611611? De hogy nemzetünk a törvények 65 30

gok 61116 közösségében föméltóságokat is viselt legyen,

semmi kétség, mert Radó 65 Uros 1161101011 р611161 Yi

lágosan 111111613611.Н152е11 még az 61161111111 felvett ma

gyar ruha 15 621 1611651136, hogy mi a magyarok pol

gártársai, frí yesei, 116161361 voltunk mindig. De

fóldieink 169  eli boldogtalan kivándorlása Szerbiá

ból, 6 11е11111 engedményezett menedéklevél atyáink

közül még 6201161 15, kik 11161 régóta jogközösségben

éltek a magyarokkal, a törvények teréröl a kiváltsá

gokéra nyomta 1e. Igy 16116111, hogy 11161 nem többé

1615- 65 1161611 116р11е11, 116116111 pártfogásra 52011111

11611, е11111111е11 és nem 11111611 ellenségesnek kezdtünk

neveztetni 65 161161111. És ezen roppant változasnak

mi egyéb 0116 Volt, mint a Szerbiából 3611 52е111е1111е11

611011 61116 menedéklevél, minö egyébirant felebaráti

szeretetböl 11611101111611 3611 116111111у keresztyéneknek

Volt 611611116? Е2е11 boldogtalan privilegium 61161 1116

gok a fajunkbeli hazaûak 15,1орр6111 sérelmökkel egy

62011 6116110116 62 113 gyarmatokkal, a jogosság 6116ро

1611151 6 kegyelmére szorítattak 1e. Mutatja ezt még

111116111) 62 1691-11е11 111611011 11165011111 kiváltságlevél,

mely 62 egész népre, a régi 5 62 113 52е111е111е egyiránt

~ 6
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terjesztetett ki. Mert ezáltal népünk azon püspökei is,

kik előbb a törvények pajzsa alatt éltek Magyaror

szágban, a patriarchai méltóság miatt alávettettek

ama jövevény érsek hatóságának. A régi főpapok te

hát nem maradtak, a kik voltak: törvényes püspökök;

hanem eltürtekké vált-ak, midőn az egy érseki ható

ság a vallásunkat követő valamennyi polgárokra, a.

jövevényekre s a régiekre egyiránt terjesztetett ki.“

Egyébiránt, folytatja a szónok, ezen kiváltságle

velek, ha józanul értelmeztetnek, nem állanak ellen

tétben az ország törvényeivel, nem még a külön ma

gistratusról szóló pont sem, mennyiben ezt csak Szer

bia visszafoglalása esetére magában Szerbiában re

mélhette létesíthetőnek a fejedelem,- s tehát beczik

kelyeztetésöket a törvényekbe is remélhetni; de

természetesen nem a hozzájok adott záradékok nél

kül,minők : „mennyiben királyi szolgálatunkkal és az

ország törvényeivel nem ellenkeznek,“ „mások jogá

nak fontál-tásával“ stb.

„Szükséges, hogy elöadandóä kivánalmainknál mi

is ügyeljünk e záradékokra, mert a mi a törvényekkel

ellenkezik, azt vagy sohasem fogjuk megnyerni, vagy,

ha mégis engedményeztetik, csak ideiglenesen; a

mit ellenére a törvénynek, legyen bár ünnepélyesnél

ünnepélyesebb a kiváltságlevél, netalán kinyerni talál

nánk, mind az hivságos dolog leszen, és mint elégsé

ges alap nélkül szükölködö holmi, örökké ingadozó fog

maradni és gyarló. Jobb_ lesz tehát nekünk, szeretett

testvérek, s jogaink biztosságának megfelelőbb, ha



_83__

azt, mit az ország törvényeitöl még ohajtanunk kel

Iene, ha annak engedményezését azon hatalomtól

kérjiík, mely a törvények hozatalának, eltörlésének,

módositásának és kiterjesztésének erejével van felru

házva. Csak ez fogja a mi nemzetünk érdemeit örök

kedvezéssel koronázhatni, s tett szolgálatainkat örök

ké tartó kiváltsággal megjutalmazhatni. S az a hata~

lom, melytöl nekünk annyi kegyeket kell várni, nem

más, mint a törvényhozó hatalmat az ország státusai

ival egyetemben gyakorló király. Ezekhez kell tehát

fordulnunk;a státusok elött nem kevésbé, mint maga

a király elött öntsük ki óhajtásaìnkat, fejezzük ki alá

zatos kérelmeinket. A király elött azért, hogy kegyel

mességéhez képest nekünk kedvezö határozatokat

adjon ki; az ország státusai elött pedig azért, hogy

ezen királyi határozatokat hozzájárulásuk által a tör

vények tekintélyével és örökkétartó erejével méltóz

tassanak felruházni. Mindkét részhez kell tehát folya

modnunk, érdemeinket és szolgálatainkat mindkettö

elébe kell terjesztenünk, mindket-töne'l azonegy ked

vezésért kell esedeznünk. Midön a. királyi felség fennsé

ges méltóságának hódolunk, kell hogy egyszersmind

azokat tiszteljük, kik a méltóságot és hatalmat megad

ш; a királynak; soha sem menthetö hálátlanságot

követnénk el, ha azokat elhanyagolnók, kiknek föld

jeik nekünk lakokat és eleséget szolgáltattak; kik

testvéreinket, öseinket, midön hazájokat odahagyva.

bujdosni Voltak kénytelenek, atyai öliikbe fogadták;

kik erönket a mienkkel egyesitvén, a mi jóle'tünkért

6*
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nem kevésbé, mint a. magokéért, annyi századokon át

mindig készek voltak, életöket, véröket, vagyonukat

koczkára vetni; kik, végre, а mi üdvünket és bol

dogságunkat mindig а magok szerencséjeül is те

kintették.“

S most általtérvén a. Bánság kihasításának indit

Ványára, melyet lehetöség nélkülì rajongásnak nevez,

folytatja ekképen :

„Szép, hasznos és а nép fogalmának megfelelö

dolog, külön fóldterülettel bírni. А mi nemzetünknek

is, mely királyért és országért annyi érdemeket szer

zett magának, haszna volnaJ belöle és dicsösége, ha

saját tartományában lakhatnék minél mélyebb зуб

kerek verésére. De a. fennforgò nehézségek mìatt u

szomszéd Szerbián kivül egy tartományt sem ismerek,

mely bennünket e szerencsével bîztathatna. S bizony,

ezen kivül mást méltán nem is követelhet а mi пешие

tünk, máshoz nincsen joga, más nem az övé. Szerbi~

ából jött ki nemzetünk nagyobb része; Szerbiában

Voltak а mieinknek székhelyeik; Szerbia egymaga

igértetett oda а kiváltságlevelek által, semmi más

tartomány. Hogymint szabadjon тещ kérnünk vagy

remélenünk más földterület tulajdonjogát, olyasét,

mely' be van kebelezve Magyarországba, mely ennek

alkatrészét képezi?Valamint most, úgy hajdanta is be

volt Magyarországba kebelezve а temesi bánság; ki

kebelezése ellenkezik az ország törvényeìvel, а. ki

rály hitlevelével, s még а mi kiváltságainkkal sem

egyezik meg. A köztörvények ugyanis tiltiák bármily
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földteriiletnek Magyarországtól elszakasztását; min

denik király, koronázásakor, esküvel fogadja, hogy

az országhoz tartozó tartományokat abba Visszakebele

zendi; és a mi kiváltságaink ezen záradékkal keltek :

„mennyiben az ország törvényeivel nem e11enkeznek,“

`és „mások jogának fenntartásával.“Ha tehát a temesi

bánság kiliasitása magokkal Magyarország alaptör

vényeivel s a királyi esküvel nyilván ellenkezik, ha

még kiváltságleveleink zaradékai is ellenmondanak

nekik, szabad-e ilyesmit remélenünk? Vélitek-e, hogy

a király a letett esküt meg fogja szegni, hogy

az ország törvényeit össze fogja tapodni, hogy igazsá

gos zaradékokkal körülirt kiváltságainkon túl terjedö

kedvezéseket fog nekünk nyújtani? Istantelenség vol

на, ilyes mit csak gondolni is. Haszontalan tehát és

eszélytelen azoknak szószátyársága, kik hogy rátok

ijeszthessenek, s hogy a magok czélzatait elérhessék,

nem pirultak mondogatni : a király akarja, a király

ohajtja a bánságnak kihasitását. S ezek vakmerösé

gökben annyira mentek,hogy akirály ebbeli ohajtásá

nak okát is értésül adták, mondván : azért ohajtja a

kihasitást, hogy a mi nemzetünk a király s a magyar

nép közé, mint közbenjáró, vagyis — az ö szójárá.

suk szerint _ mint ellenör helyezkedhessék. Istente

len, szemérmetlen és sérelmes ìgék, melyek a király

kegyelmességét sértvén , a visszavonás csiráit hintik

egyszersmind az alattvalók között, s minden kigondol

ható politikai bünt foglalnak magokban . . .

De tegyük fel, hogy a temesi bánság kihasítása
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lehetséges volna, - vajjon miféle boldogság háramol

nék onnan reánk? Vélitek-e, hogy а. törvényhozás

egyedül reátok fog bizatnì? Remélitek-e, hogy а köz

terhek Viselésétöl meg fogtok menekülni? Hiszitek-e,J

hogy nagyobb jogokat fogtok nyerni, mint mennyi

vel Magyarország bír? S boldogabbak lesztek-e tehát*7

ha saját fóldterületen lektok ugyan, de egyszersmind

önkényes hatalomnak lesztek alávetve? Nem bánom,.

nevezzétek ezt boldogságnak, nekem az nem kell. Söf,`

- hogy öszintén tárjam fel lelkemet elöttetek,- még

azon esetre is, ha а kedvezö szerencse magát Szerbiát

adná nekünk saját lakunkúl , ezt az önkényes kof»

mánynyal járó szerencsét én soha sem kivánnám, ha,-Y

nem jogaink beczikkelyezését s а tartomány bekebe

1esítését,mìnt polgár és mint követ 1e1kismeretem sze

rint egész erövel szorgalmaznám, sürgetném. Bizony,

még ez esetben is nemzetünk létele veszedelmen kivül

volna helyezve, habár Szerbiában s Magyarország

több tartományaìban szétszorva lakoznék, feltéve :

ho'gy nemzeti cóngressusainkat, mint eddigelé, úgy

ezentúl is fogjuk tarthatni; hogy az öszves nemzet ille»

töségeit ezen gyülésekben fogja. tárgyalhatni; s hogy az

ügyeinkre befolyással biró minden dicasteriumoknál és

közhatóságoknál а méltóság és tiszt Valamennyi foka~

in а magunk nemzetéböl valókat is találunk. Higyjé

tek nekem, nem a földterület egymaga s ennek physi»

kai állapota. ád lételt anemzetnek,hanem az abbaïn 1:;

kozó népnek polgári állapot-a, а nemzetnek saját köz~

joga., s a. lakosoknak а polgári törvények általi össze
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köttetesök,ezek adják meg külön mindenik nemzetnek

a format, a létezést.Ezek pedig biztosítva lesznek ne

künk, mihelyt a polgáriság jogát s a törvényeket,

melyek bennünket Magyarországgal polgárilag össze

köt'nek, пеш fogjuk nélkülözni.“ 1)

Így Tököli.

A többségnek más nézetei, más czélzatai voltak.

ХП.

Midön 1790. november 4-én a temesvári congres

sus benyujtotta a királyi biztos által kivánt munká

latot, a magyar Rendek mar Pozsonyban voltak, hogy

Leopoldot királyul koronázzák; már beléegyeztek,

hogy a koronázási hitlevél azon formaban adassék ki,

melyben Maria Terezia által kiadatott vala. Király

és Rendek az egyetértés jobbját nyujtván egymásnak,

ennek következésében történhetett, hogy a temesvári

bánság föhelyén székellö congressus egyelöre nem

sürgette ezen bánság teljes kihasitását, melyröl, mint

a dietán ismét székkel és szavazattal biró magyaror

szági három megyéröl, Budán, Pozsonyban már meg

так a törvényczikkelyt; hanem annak ismételt áta

lanos felemlítése után, hogy a szerbeknek joguk van

külön fóldterületre, joguk van deszpót, vajda alatt ál

laniok, a munkálat elsö részének nyolczadik pontjá.

ban a külön fóldterületi kérdést ekkép formulázta :

_mSabbas Tököly, gua deputatus ad nationalem {Путё

сит сопутеззит 9. Sept. 1790. idiomate питании fecit, in linguam lati

nam traductus. Pest, 1791.
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„Miután a külön fóldterület kihasítása a nemzeti

létnek kiváltságilag fcnntartott és a felség altal igért

megalapitására egészen e1maradt,s czélirányos és elég

séges nemzeti képviselet hiányzik; miutan, tovabbá,

a nemzet teljes egyesülése azon ország rendszerével

megakadályoztatott, melyben a nemzet nagy szám

mal letelepedett: a nemzet részei észrevétleniil és

lappangó kórság gyanánt Magyarország rendszere ál

tal részint elnyelettek, részint elpusztítattak; шеи:

valamint ezen nemzet, rendeltetéséhez képest, köteles

volt az ország legszélsöbb végeinél, az otomán tar

tományok ellen katonai szolgálatokat tenni és cordont

vonni : szintúgy átalakítattak és Magyarország tör

vényhatóságaiba bekebeleztettek az altaluk betele

pített Vidékek, midön a további foglalmányok külebb

terjesztették a határokat. Kezdetben az igen enyhe

kamarai viszony alapjan kezeltettek, de utóbb magán

személyeknek s olyas magyar uraságoknak, kik az a1

kalmat felhasználni s ezen érdemes állampolgarok

felett — az ország alkatmánya ezt megengedvén, —-— a

teljes tulajdoni jogot alutakon kìnyerni tudták, s kik

nek pártfogóik és patronusaik Voltanak, —— eladattak,

anélkül hogy a nép, joganak visszakövetelésére és

érvényesítésére képes lett volna. Mivelhogy azonban

az ezen nemzetnek adományozott kiváltságok Világos

értelméhez képest, öszves tagjait valóságos, szabad és

cselekvö állampolgárok gyanánt kellett volna tekin

teni, és még azon alapzaton is, melyen Magyarország

‘hübéri alkotmánya sarkall, ezen, magoknak az {Шаш
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ért érdemeket szerzett polgárokat nem lehetett volna

a közszolgai, és ősrégi büntetésül minden polgári jo

gokból kirekesztett parasztosztályba méltányosan so

rozni; s mivel egyébiránt az állam közérdeke miatt

sem kellett volna megengedni,hogy ilyes emberek va

gyonukkal és utódaikkal egyetemben a boldogtalan

szolgai állapotnak martalékul vettessenek:tehát most

nem marad egyéb hátra,mint arra ügyelni, hogy azon

részek, melyek saját szorgalmazásukra, érdemeik te

kintetéből némi jogokat szereztek magoknak, azokban

legkegyelmesebben megerősítessenek, azok pedig, me

lyeket a nem érdemlett veszély, a közönséges magyar

paraszt-sorsra sülyedés fenyeget, az alól megmentes

senek. E czélból előterjesztetik a legalázatosabb kére

lem, miszerint

a) a tiszai kerület, valamint

b) a kikindai járás kiváltságaikban legfelsőbb

helyen megerősítessenek, s polgáraik a királyi váro

sokéinak példájára telkeik tökéletes tulajdonjogával

bírjanak, a kamarai kincstárt illető váltsági öszlet le

tisztázása vagy ezen öszlet évenkinti kamatainak fize

tése mellett. S hasonló" lábra

c) a dunai végekhez tartozó helységek Bács és
Szerém megyékben; úgy ъ

d) a marosparti végekböl Csanád és Arad me

gyékre háramlott községek is állítassanak;

e) nem különben a temesi bánság összes lakosai

is megérdemlik, hogy az említett balsorstól meg

mentessenek, mivel ezen ország visszafoglalása után,
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az ausztriai törvények szerint minden állampolgárì

jogokra. képeseknek tartattak, ezeket félszázadon át,

Magyarországba bekeblesítésökig, nyugalomban s

nagy vigasztalásukra élvezték, és ezen idö alatt sok

súlyos Viszonyok között, valóságos szolgálatok és

közadózások által, mint olyas személyek, kik a meg

szokott polgári szabadság s ebböl származó egyéb ki

látások örökös tartamát szivökön viselik, a magas

államnak hasznot szereztek;

f) a nemzeti határörzö katonaság, a bánsági ezre»

deknek is idetudásával, a fö hadi tanács kormánya

alatt maradjon; s ha elöbb vagy utóbb megkivánná

az államérdek, hogy ezek provincialis allapotba he

lyeztessenek, ne jussanak jobbágyi sorsra, hanem ér

demeikhez képest alkotmánynyal s egyéb szabadsá

gokkal és kiváltságokkal ruháztassanak fel nagyke

gyelmesen.“ 1)

XIII.

Leopold úgy vélekedhetett, hogy a saját kézirata

által megigért udvari dicasteriumot nem tagadhatja

meg tölök;az illír udvari kanczellárìa életbe léptetése

márm'ár bizonyosnak látszott.

А Veszedelem elháritására Magyarország Karai és

Rendei, kiindulván Leopold september 21-én kelt 1е

iratának azon nyilatkozatából, „hogy ö attól nem ide

1)А jegyzó, Мат-Котов Р. által fogalmazott hivatalos lirományolc

egykoru másolatából.Nemz. Muzêum kéziratgyüjteménye, 1991. fol. lat.

jegy alatt. ’ ‘ "'
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gen,miszerint а nemegyesült görögökröl is külön tör

vény hozassék“, november 14-dikei feliratukban néze

teiket e tárgyban ekkép adták elö :

„Miután minden jól rendezett köztársaság elVei

ш kivánják, hogy állam államban ne képeztessék; s

miután а központi törvényhatóságok különféleségéböl

csak surlódások és zavarok származnak, mit a. ha

tóságok nem csekély zagyválásával elöbb fennállott

illír küldöttség is tanusított : ennélfogva, mind ezek

nek mind pedig az adózó népre innen háramlandó ne

hézségeknek megelözésére, de az ország többi népével

szorosabb kölcsönös egyesülésnek is eszközlésére, me

lyet valamint а. jogok, úgy az eljárás és а. hatóság

közössége is tetemesen mozdít elö, а nemegyesült gö

rög szertartásuakra. nézve, kik egyébìránt is magyar

fóldterületen az ország többi lakosaival közös kedve

zésekben és javakban részesülnek, következö tör

Vényt vélünk hozandónak :

Hogy а nemegyesült görög szertartásu lakosok az

állam jogával ajándékoztassanak meg; s tehát, vala

mint az ország többi iakosaival egyazon jogoknak

fognak örvendeni, úgy szintazon törvényeknek, dicas

teriumoknak és törvényhatóságoknak is alá. lesznek

vetve; vallásuk szabad gyakorlatában pedìg soha

semmìféle idöben se háborgattaesanak, hanem sér

tetlenül megtartassanak.“ ‚

А király az inditványozott törvényczikkelyt 1791

januárius 8-án ekkép javaslá módoeítaltni :

„А királyi apostoli felség kegyelmesen méltózta
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tik megadni, hogy az országban allamjoggal meg

ajándékozott nemegyesült görög szertartásuak, meg

szüntetvén az ellenkezö irányban hozott törvények,

Magyarországban s a kapcsolt részekben jószágbir

toklásra s bármily hivatalviselésre képesek 1egye

nek. A clerus, az egyház,a vallás, — melynek általuk

Való gyakorlata teljesen szabad lesz -— az alapitvá

nyok, a tanodák, s az ifjuság nevelése, nemkülönben

kiváltságaik ügyei, valamint ö felsége diesö einléke

zetü öseitöl átvette, ezentúl is ö felsége hatalmának

maradván fenntartva.“

A Rendek januárius26-an következö módositással

küldték fel a javaslatot :

„А királyi apostoli lfelség kegyelmesen méltózta

tik megengedni, hogy az ezen országban államjoggal

megajándékozott nemegyesült görög szertartásu lako

sok, megszüntetvén az ellenkezö irányban hozott tör

vények, mennyiben a nemegyesült gör'óg szertartásu

akra vonatkoznak, 1) az ország más lakosainak képére

Magyarország s a kapcsolt részekben jószágszerzésre

és birtoklásra s bármily hivatalviselésre képesek le

gyenek.Egyébiránt akirályi felség _]ogai amaz egyház

clerusa, a vallás, — melynek általuk való gyakorlata

teljesen szabad lesz — az alapìtványok, a tanodák s

az ifjuság nevelése, nemkülönben azon kiváltságok

l) Ezen incisum a horvát követek kivánságára iktattatott be, kik az

1741 : 46. törvényt most csak az evangelìkusokra kivánták (rtotnì, „az

ó görög valláson levók királyi privilegium mellett Horvát- és T Storszá -

gokban megmaradhatván.“
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Yügyei körül, melyeknek tettleges gyakorlatában van

nak, valamint ö felsége dicsöemlékezetü öseitöl át

vette, ö felségének ezentúl is épségben hagyatván.“

Leopold az általa javaslott czikkelyt Vagy szóról

szóra kivánta törvénybe iktattatni, vagy ege'szen ki

hagyatni; s az illír` kanczelláriát csakugyan életbe

léptette.

Ekkor — martius 5én - az országos Rendek az

itt következö felirással válaszoltak :

„А m. e. september 5-én felséged elébe terjesztett

koronázási hitlevélbe beiktattuk, névszerint a 3.ik

czikkelybe, а nem egyesült görög szertartásu lakoso

kat is, miszerint nekik az állam joga s а religio виа

badsága nyilvános törvény мы biztosítassék; mert

felséged is abbeli kegyelmes kìvánságát fejezte ki az

ország báróihoz adott levelében, hogy а görög nem

egyesülteket Vegyük tekintetbe;s mert,va1amint meg

gyözödésünket akkor 11yi1vánitottuk,az igazság s а

közjó szeretete tanácsolták, hogy ily nagyszámu és

harczias faj zsellérnek ne nézessék,vétessék, s hìtvallá

sában,1ne1yhez igen erösen ragaszkodik,ne fúggjön az

önkénytöl. Az embernek, mint polgárnak, tökéletes

biztosságot а világi s Vallási jogok nyújtanak, melye

ket mi az államba, azaz : Magyarországba már ben

foglalt nemegyesült görögöknek, nemcsak a. bármily

állapotu összes magyar néppel közös valamennyi tör

vénynek és szabadságnak általános megerösítésével7

hanem Világos szavakkal is akartunk biztosítani, nem

czélozván egyébre, mint а közboldogságra, mer fel
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ségednek s a népnek egyesült javából alakúl. Felsé

ged september 21-én visszaírni méltóztatott : hogy

nem idegen attól, miszerint a nemegyesült görögök

ről külön törvény alkottassék. Meghökkentünk már

ekkor, hogy felséged, noha bennünket előbb a nem

egyesült görögök érdekében hozandó törvény alkotá

sára kegyelmesen felhívott, ekkor csak : nem idegen

nek mondá magát e szándéktól; de mi ezt jobbra

magyarázván, november 14-kén oly értelemben ho

zandó törvényt indítványoztunk, melyhezképest a

nemegyesült görög lakosok, megajándékoztatván az

állam jogával, valamint szintazon jogoknak fognak

örvendeni, melyeknek az ország egyéb lakosai, ugy

szintazon törvényeknek, dicasteriumoknak és hatósá

goknak is lesznek alávetve; a religio szabad gyakor

latában pedig sohasem fognak háborgattatni, de sőt

abban csorbítatlanul megtartatni. Ugyanis, az volt

őszinte szándékunk, hogy ők az állam egész jogát kö

zösen bírják a magyarokkal, magyaroknak tartván

őket is, mint kik egyazon hazai földön születtek vagy

letelepedtek állandóan. Felséged f. e. januárius 8-kán

méltóztatott nekünk általküldeni azon szavakat, me

lyek a rólok szóló törvényt képezhetnék; s miután

ezeket mi nem fogadhattuk el egészen, nem akartuk

ugyan --— egyedül a felséged iránti őszinte hódolattól

s mély tisztelettől vezéreltetve, s azon bizodalomból

kiindúlva, melyet felséged szerencsés koronázása és

boldogító jelenléte bennünk megerősített,  nem

akartuk ugyan az okokat fejtegetni és a dologba rész
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letesen beereszkedni, hanem elménket arra irányoz

tuk, hogy nehány kevés szó hozzáadása vagy változ

tatása, után,me1yek а felséged s az ország közös javát

érhetö rovidségnek elejét Veszik, hozassék аша tör

Vény;vé1vén, miszerint ebbeli eljárásunkból öszinte

szándékunk eléggé fog kivilágolni. S íme, Várakozá.

sunk ellenére, követeink, kiket а törvényczikkelyek

nek felséged kanczelláriájával egyetemben szerkeszté

sére kiküldénk, meghozták nekiínk а. hírt, hogy felsé

ged а nemegyesült görög lakosokra. nézve hozzánk

átküldött törvényczikkelynek egyetlenegy bet-üjétöl

sem akar elállani, miért is, ha vonakodunk, azt úgy а.

mint van, a. törvények közé iktatni, hagyjuk ki onnan

egészen;az lévén felséged kivánsága, hogy ez esetben

elöbbeni szokásuk mellett hagyassanak meg.Ezek így

1évén,kényszerít bennünket а roppant fontosságu ügy,

'hogy nézefceinket bövebben nyilvánítsuk, annyival in

мы), mert közhírböl tudjuk, hogy felséged illír kan

czelláriát rendelt alkottatni, és mind а kanczellárt

mind а többì tisztviselöket már ki is nevezte, mi az

elönkbe adott törvényczikkely czélzatát teljesebben

megmagyarázza.

А felséged által nekünk küldött és elönkbe adott

czikkelynek két része van : az elsö szerint az ország

ban államjoggal megajándékozott görög nem egye

sültek, megszüntetvén az ellenkezö értelemben hozott

törvények, Magyarországban s а kapcsolt részekben

fekvö jószágok birtoklására és bármely hivatal vise

lésére képeseknek nyilvánitandók; a, második szerint
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а. clerus, az egyház, a. religio, az iskolák, az alapítvá

nyok, az ifjuság nevelésének s magoknak а kiváltsá

goknak ügyei felséged hatalmának, Valamint ezt ösei

töl öröklötte, fenntartatnak.

Mielött ezen czikkely értelmét bövebben meg

hánynók, elörebocsátandónak véljük, hogy

Magyarországban négy rendbeli nemegyesült gö

rög szertartásu lakosok találtatnak : а.) olyasok, kik

nek öseik шаг századok óta az országban laktanak, s

kìkröl, „oláh, rácz, rusznyák“ nevek alatt számos tör

vényeket olvasunk régi királyaink decretumaikban;

Ь.) olyasok, kik elöbb is most is, lassankint és majd

nem külön egyenkint а török tartományokból az

országba jönek s itt állandó lakást vesznek; с.) о1уа.

sok, kikatörökkel kötött békeszerzödések értelmében,

az országban свай kereskedést ůznek, s kikre hogy ama

törvény értelme ne terjesztessék ki, oda pótoltuk е

szókat : ,az ország 1akosai‘; d.) végre azoknak utó

аж, kik I. Leopold császár Мат: elég magy számmal,

mert negyven ezel családról van szó, bizonyos felté

telek ala/nt ide átjöttek. А feltételek között az volt а

legföbb, hogy némi földrész adatván nekik a végek

ben, katonáskodj anak ; egyébíránt vallásuk vagyinkább

hierarchìájok megtartásárol nehány kiváltság adatott

nekik, melyekbe, bár minök legyenek, most nincsen

helye közelebbröl beereszkednünk, mert készek va.

gyunk azokat, ha az ország alapalkotmányával nem

ellenkeznek, törvénynyel megerösíteni. De senki által

kétségbe nem vonható örök elvek és igazságok:hogy
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1.) a valamely országba vagy tartományba beván

dorló s itt székhelyet kereső nem fegyverekkel szerző

nép, vagy kevesebb államjogokat vagy annyit nyer,

mennyivel a bennlakók bírnak; azt pedig, hogy na

gyobbakat nem kaphat, mutatja maga az ilyes vendé

gek befogadásának természete, miért is efléle beván

dorlók rendszerint beolvadnak a bennszülött népbe;

2.) ilyetén bevándorló nép soha sem fogadtathatik

bé az országba vagy tartományba olyformán, hogy

itt külön államot képezzen, mert ez nem volna befo

gadás, hanem új államnak az ország területrészének

elszakasztásával eszközlött alapítása; miért is

3.) I. Leopold császár, ki elődeinek példájára hit

levél és eskü által biztosította a végeknek el nem ide

genítéséről s az elszakasztottaknak visszaszerzéséről

a Rendeket, Magyarországból és a kapcsolt részekből

nem vághatott ki valamit a bejött illírek vagy ráczok

számára, nem is alkudhatott meg velök úgy, hogy ők

külön jogokkal megajándékozva külön államot ké

pezzenek: mert Magyarország és a kapcsolt részek

területe nem patrimonialis joga Magyarország kirá

lyainak;

4.) I. Leopold az akkor bevándorlott családoknak

sem .magától sem alku utján nem adhatott olyas

kiváltságokat, melyek által némi új polgári társaság

vagy állam az államban alkottassék, hanem csak

olyas javadalmakat engedményezhetett nekik, melyek

az ország alkotmányával nem ellenkeznek. Tehát ezen

ürügy alatt sem vonathatnak önkényesen az ország

7
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ban lakozó valamennyi nemegyesült görög szertartá

suak bármi külön polgári vagy vallási jogok közös

ségébe.

Ezen elveknek előrebocsátása után, méltóztassék

felséged maga a nemegyesült görög szertartásnakról

előnkbe adott czikkelyt kegyelmesen meggondolni;

bízunk felséged bölcseségében és méltányosságában,

hogy megismerendi, miszerint az állam jogával, me

lyet az első rész megád, a clerus,egyház,alapítványok,

nevelés és kiváltságok azon önkénye, melyet a má

sodik rész visszatart, meg nem állhat; hogy az ország

ban lakozó népnek része külön kanczelláriával nem

bírhat az ország jogainak felforgatása nélkül. Horvát

Dalmát-, és Tótországok nem képezik magának Ma

gyarországnak részét,ök kapcsolt részek, smégis, mivel

hogy, ellen nem állván nehány municipalis törvényeik,

Magyarországgal egy államot képeznek, nem külön,

hanem egyazon kanczellária által kezeltettek minden

kor ügyeik a királyok által; щ most pedig olyas nem

zet, mely Magyarországban s a kapcsolt részekben nem

folytonos és meg nem szakasztott földterületen, hanem

másokkal vegyesen lakik, külön kanczelláriával bírna,

és nem mint Magyarország népe, hanem oly valami,

mit igaz nevén még nem tudunk hívni, kormányoz

tatnék Magyarország királya által, kinek eddiglen

egy kanczellárja volt egész Magyarország számára.

Bizony, nem csodálhatjuk eléggé, miért van az,

hogy imént még, felséges II. József császár és király

országlása alatt, a természetöknél és alkotmányuknál
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fogva egymástól különbözö valamennyi tartományok

nak egysége kerestetett, most pedìg talán ugyanazok,

kik akkor leginkább hirdették az egységet, olyasok

nak felosztására akarják felségedet rábeszélni, me

lyeknek,természetöknél és eredetöknél fogva, egységet

kell képeznìök, mint {те Magyarország. Ugyanis, ott

valóságos felosztás van, hol olyas nemzetek, melye

ket talán а, nyelv, az erkölcsök, а religio csak némileg

elválasztott egymástól, azonegy országban különbö

zökép kormányoztatnak. Igaz, hogy е világon, azok

nak egysége, melyek természetöknél fogva összekap

csoltathatnak, szìlárdságot, azoknak felosztása ellen

ben, melyeknek, természetöknél fogva, egységet kel

lene képezniök, Végveszélyt eredményez. És mi jól

látjuk атм, hová czélozzanak azok, kik ilyes eljárást

tanácsolnak,és hogy felségednek miféle elönyöketigér

hetnek ilyesekbölzde mi gondosan akarjuk megöriznì

azon bizodalmat és szeretetet, melyet felségednek

valóban atyai beszédeì —- s mi ezeknek szentül hi

szünk - megerösítettenek; mi nem akarunk érzel

meinkhez képest élesebben panaszt emelni, nehogy

valamikép sértsük felségedet, különben is meggyö

zödve levén, hogy az atyai hajlam parányi jelenségböl

is felismeri az egész fájdalmat.

Mondhatnók : mi az ìdöre bizzuk, hogy ezen taná

csoknak és intézményeknek veszélyeit nyilvánosságra

hozza; —— de más országoknak és köztársaságoknak

nagyszámu gyászos példáik fennen hirdetik, hogy

mìndíg veszedelemmel jár, ha egy államból kettö

7*
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lészen; és ama czélzatok nemcsak nékünk okoznak

sérelmet és bajt, hanem kartékonyok felségednek is,

s magoknak a nemegyesült görög szertartásu lakosok

nak, kiknck javára van állítóla-g irányozva az eljárás.

Mert felségedet mi Шей, hogy azokat ne ismételjük,

melyeket mar érinténk, bizonyos: miszerint üdve

sebb, miudig úgy kormányoznì a köztársaságot, hogy

teljesen eleje vétessék a surlódásnak, mint ilyesnek

netaláni keletkezésével közbenlépni arbiterképen; az

tán, bajos dolog, söt épen lehetetlen,eleget tenui olyas

Vágyaknak,me1yeknek semmiféle törvény nem szabott

határt; mert ha teljesítésök csak annak hajlamátol

függ,kiné1 а. sürgetés történt,akkor a közjó érdekében

megtagadtatott kivánságok gyakran igazságtalanság

ból megtagadottak gyanánt mutatkoznak. De magok

nak a nemegyesült görög szertartásu lakosoknak sem

kedves olyatén állapot., melyet bizonytalannak tud

nak, melyet bizonytalannak tapasztaltak; s épen, mcrt

mintegy elszigetelve fognak állani, ki lesznek téve

ugyanazon kellemetlenségeknek, melyek minket fog

nak érni. Miután ök nagyjaból Magyarország egyéb

nemzeteìvel vegyesen laknak , külön mindenik faj

külön másra törekedendik, mi a kanczelláriáknak és

dicasteriumoknak anyagot fog szolgáltatni a Veteke

désre és zavarba fogj-a ejteni a törvényhatóságokat,

melyek felséged rendeleteit csak a magyar kanczellá

ria utján vehetik.

Ezen rosszak — tartunk töle — még súlyosbulni

fognak azért, mert felséged által az neveztetett ki il
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lír kanczellárul, 1) ki ellen panaszt panaszra halmoztak

az ország polgárai. Nem akarjuk itt vádképen felem

líteni, mit, valamint Magyarországnak úgy Horvát,

Dalmát- Tótországoknak is megyéi ellene bepana

szolt-ak, mert felségednek a kegyelmes királyi előter

jesztésekben bebizonyított nagylelküsége által fel

híva, igéretet tettünk, hogy nem akarjuk még tovább

füzni ama panaszokat; de fájdalmunkat nem hallgat

hatjuk el,s pedig annál kévésbé, mert bizonyos, hogy a

közügynek s magának felségednek azáltal nem tétetik

jószolgálat,ha az,ki,noha talán súlyos vétsége nélkül,

honfitársainak becsülését és bizodalmát elvesztette,

magasabb állásban az ügyek kezelésével bízatik meg;

s ezáltal talán a felséged iránt oly szerencsésen meg

erösült bizodalom is meg fog ingattatni. De ezt nem

akarjuk bővebben fejtegetni, mert a dolog s az intéz

mény már magában is, mint elégségesen megmutat

tuk, nekünk oly komornak, oly veszedelmesnek lát

szik, hogy ellene még azon esetre is szót emeltünk

volna, ha az ország teljes bizodalmával biró férfiú ru

háztatik fel e tiszttel.

Tudjuk, hogy találkozni fognak, kik érzelmeinket,

tanácsainkat balra magyarázandják és nem egyesült

görög szertartásu polgártársainkkal talán elhitetni

törekedendenek, hogy mi nem vagyunk olyas hajlam

mal irántuk, minővel a hazának fiai iránt tartozunk

viseltetni;hogy némi szóburok alatt azt veszszük czél

ba, miszerint ők idegenekül tekintessenek. De ez nem

l) Gróf Balassa Ferencz.
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fér őszinte lelkünkhez, bár mit mondjon a rágalom;

és hogy örök bizonysága maradjon fenn törekvésünk

nek, felséged és a haza iránti igaz szeretetből elejét

venni azon rosszaknak, melyek bekövetkezésétől

méltán tartunk, kinyilatkoztatjuk akaratunkat : hogy

a nemegyesült görög szertartásu lakosok is bírják a

polgári és vallási jogok s az államélet teljességét

azonképen, mint a magyarok ezt törvényeink rende

letéből állapotukhoz képest bírják; sőt mi őket, vala

mint a többi nemzetiségeket is, melyek Magyaror

szágot és a kapcsolt részeket lakják, magyaroknak, a

közös haza fiainak nyilvánítjuk; s mind ezeken kivül

még azt is ohajtjuk, hogy a királyoktól nyert azon

kedvezményeket, melyek az ország alkotmányával nem

ellenkeznek, szintén élvezhessék; de felséged jogain

nem akarunk csorbát ütni, valamint ezt a felséged

hez általunk felterjesztett czikkely bizonyítja, mely

ben mind felséged jogai megismertettek, mind a nem

egyesült görög szertartása lakosoknak az állam teljes

joga megadatott, mind kiváltságaik fenntartattak. És

nehogy valamiképen a záradék : ,melyeknek tettleges

gyakorlatában vagynak', oda csavartassék, mintha

a többi kiváltságok, melyek alkotmányunkkal nem

ellenkeznek, de melyeknek bár mely oknál fogva

nincsenek gyakorlatában, eltöröltetnének, készséggel

iktatjuk helyébe : ,melyek az alkotmánynyal nem el

lenkeznek“; különben is meggyőződve levén a nem

egyesült görög szertartásnakról,hogy ők sem akarnak,

nem akarhatnak mint polgárok, oly dolgokat, me
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îlyek az ország alkotmányával ellenkeznek. Ha felsé

ged ettöl idegen volna,nekiínk nem marad fenn egyéb,

mint azon czikkelyt, melyet felséged elönkbe adni

méltóztatott, magának felségednek is inditványára,

noha akaratlanúl, kihagynunk, hogy se felségednek,

se а görög szertartásu lakosaknak kart ne tegyünk.De

mi kérve kérjük felségedet, méltóztassék az általunk

felhozott okokat, azon tanácsosok elmellözésével, kik

netalán pártérdektöl vezéreltetnek, bölcs lélekkel s

kegyelmes szívvel megfontolni, és ezeknek tanácsára

az általunk már elöbb felküldött czìkkelyt, e záradék

helyettesítésével : ,melyek az ország alkotmányával

nem ellenkeznek‘ kegyelmesen elfogadni és megerösí

teni; s az illír kanczellária felállitását,1nár nagy any

jának, Tereziának emléke és eljárása irántì kegyelet

böl is visszavonni, ki az illír bizottságot, mert karté

konynak tapasztala, eloszlatta; miért is, még az 1780

diki évbe visszahelyezés örve alatt sem lehetne az

i11`ír kanczellária ezen fellállításának helyet adni. Men

nél szorosabban fogja felséged Magyarország рыда

rait, kiket a vallási s a nemzetiségi buzgalom néha.

különválasztott, bölcs lélekkfl együvé шиш; mennél
Ainkább fogja az állam egységét,az érdekek közösségét

elömozdítanl : annál nagyobb leszen úgy a királyi

szék és a monarchia, mint a közjólét. szilárdsága; e1

lenkezö törekvéseknek Veszedelmes eredményeik 1e

hetnek. Mennél hatalmasabban fogja felséged a ma

gyarok lelkében helyreállott bizodalmat megerösíteni,

és Velünk együtt a bizalmatlanság hintésének, a köz
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veszély ezen undok müködésének elejét venni : annál

inkább fognak bukdácsolni az ellenségek, annál in

мы) fogja felséged tapasztalni, hogy boldogságukat

a. magyarok az uralkodó ház és felséged dicsöségébe

s boldogságába helyezik, kinek kedvezéseibe és kit-á

lyi kegyelmességébe örök hódolattalvagyunk ajánlva.

Kelt 1791. martius 5-én Pozsonyban kelt országgyü

lési ülésünkböl.Fe1ségednek alázatos egyházi s Világi

hüséges alattvalói, Magyarországnak s a hozzákap

csolt részeknek dietaìlag összegyiilt Какай és Rendei.

Leopold, nádor. Batthyány József, primás.“

Három парра1 késöbb, 1791. martius 8-án, а та

gyar királyi udvari kanczellária, а császári királyi

felség nevében видана а Rendekkel,

„hogy ö felségének tetszett az az öszinteség és bi

zodalom, melylyel а Karok és Rendek az illír ykam

czellária felállitásából származott aggodalmukat а

királyi szék elejébe vitték, mert orvoslást vagy vi

gasztalást keresö hü népe szavára mindíg készséggel

Íìgyelend ö felsége. Jelen ügyben, úgy látszik, kivált

az aggasztja а Karokat és Rendeket, hogy az illír

kanczellária шатаю s а nem egyesült görögöket i1

letö ügyek külön kezelése által állam az államban

alakítathatnék, а törvények elött ismeretlen új di

casterium keletkezvén, mely müködést gyakorlandaz

országban. Máx' pedìg а mondott illír dicasterìum fel

állítása nemcsak nem fog az ország törvényes dicas

terìumain és hatóságain, а Magyarországban s а hoz

zákapcsolt részekben lakozó valamennyì görög nem
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egyesültek öszves polgárì ügyeikre nézve, semmiféle

csorbát ütni, de söt ezen hatóságok törvényes

dése a nemegyesült görögök irányában ezentúl is

sértetlenül marad ferm : az illír kanczellária teendöi

nek tárgyát egyedül azon ügyek fogván képezni, me

lyekre nézve a görög nemegyesültekröl hozandó tör

Vényben a kìrály jogai fenntartatnak; szóval: ezen'

illír kanczellária épen úgy van alkotva s azon hatás

körrel van felruházva, melylyel a néhai dicsöséges

királynö, Maria Terezia, idejében az illír bizottság

bírt vala; és valamìnt ez Magyarországban s a hozzá

kapcsolt részekben semmiféle müködést. nem gyako

rolt, úgy az említett illír kanczellária sem fog semmi

félét gyakorolni. А Karok és Rendek tehát önként

fogják bevallani, hogy aggodalmuk legnagyobb terhe

alól fel Vannak щепы/е, s hogy mar nìncsen joguk

attól tartaniok, mìszerint államnak az államban ala

kítása vétetik czélba. I

Ö felsége ennélfogva kegyelmesen inti а. Karokat

és Rendeket,miszerînt,1etévén mindentovábbibizalmat-

lanságot az említett udvari illír kanczelláriára nézve7

biztos reménynyel legyenek, hogy ö felsége mindíg

szeme elött tartván a kormanyára bizott népek bol

dogságát, ennek elérésére sohasem fog olyas eszközö

ket választanì, melyek csak egy részt, s nem az öszves

népet boldogítják; hogy tehat ö felsége, midön az or

szág nem egyesült görög lakosaìnak jólétéröl gondos

kodìk, ezt mindíg a többi országlakosoknak is jólété

vel akarja egyeztetnì; miért is a Karok és Rendek



»_ 106 —

által a. görög nemegyesültekröl javaslarba. hozott

czìkkelyt- azon egyetlenegy módosìtással, hogy e sza

vak helyébe: ,melyek az alkotmánynyal nem ellen

keznek‘ tétessenek ezek : „melyek az alap-alkotmány

nyal nem állanak ellentétben“, kegyelmesen elfogadja

ö felsége, ki egyébiránt az ország Катай és Rendeit

császári királyi kedvezéséröl kegyelmesen és szives

hajlammal biztosítja.“.

Így alakúlt meg az 1791 : 27. törvényczikkely,

melynek fogalmazata, következöképen állapítatott meg

végleg :

„А királyì apostoli felség kegyelmesen hozzájá.

rulni méltóztatik, hogy az ezen országbcm államjog

gal (jus отшив) megajándêkozott, nemegyesült görög

szerta'rtásu országlakosok , megszüntetvén az ellen

kezö irányban hozot-t törvények, mennyiben ezek а

nemegyesült görög szertartásuakra Vonatkoznak, azon

kêpen mint más országlakosok, jószágszerzésre és bir

toklásra. s bármìly hivatalviselésre képesek legyenek

Magyarországban s а kapcsolt részekben.

Egyébiránt a királyi felségnek jogai а clerus, az

egyház, a. hitvallás, —— melynek általuk való gyakor

lata teljesen szabad lesz, -— az alapítványok, a. tanu1~

mányok, az ifjuságnevelés, nem különben magok a,

kiváltságok ügyei körül, melyek az ország аира!

kotmányáfval nem állanak ellentêtben, —- valamint azo

katöfelsége dicsöemlékezetü öseitöl átvette, ezentúl is

a. királyi felségnek épségben hagyatván.“ —

Még két nappal az országgyülés closzlatása elött
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— martius ll-én —— azon felterjesztésökben, mely

nehány tárgyat a jövö dietára tart fenn, s a hozott

törvényczikkelyeket szentesítés végett felküldi, remé

nyöket fejezék ki a Rendek : „hogy az illír kanczellá.

riát, melynek müködése és tárgyai azokra, mik a;

illír bizottságéi Voltak, szorítatnak, _ miután gyor

sabban és könnyebben, mind a dicasteriumok mind a

nemegyesült görög szertartásu, mar most szintén az

allam teljes jogával biró polgároknak csekélyebb al

kalmatlanságával a magyar kanczellária мы intéz

tethetnének e1, mi magoknak az ország nem egyesült

görög szertartásu lakosainak is kétségkivül kedvesebb

leszen, kìvált ha az övéiket is fogják a magyar kan

czellariánál alkalmazva látni, -- kegyelmesen meg

szüntetendi ö felsége még mielött a már-már in

kább jelenkezö sulyosabb bajok azt követelni fogják

szükségképen.“ Mire más nap a magyar udvari kan

czellária. azon leiratban, mer a hozott törvényeket

szent-esítetteknek nyilvánítja, Leopold nevében vála

szúl adá. : hogy az illír kanczellária felallitását tar

gyazó észrevételt, „midön a dolog s a köriilmények

megengedendik, tekintetbe fogja venni.“

XIV.

Leopold 1792. mart-ius 1-én meghalálozott. Fia,

Ferencz, május 20-ra összehivta az országgyülést. A

nemegyesült görög szertartásu püspökök is meghi

vatván altala, majus 21-én irásban bejelentették az

országgyülésuek : „hogy îávol legyen tölök a múltak
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miatt panaszt emelni; ök eífélékkel а király koroná

zását egy perczig sem akarják késleltetni : miért is,

egyelöre megelégesznek azon helylyel, melyet a ná

dor kijelelt számukra.; fentartván magoknak késöbbre,

mind azt követelni, mihez nézetök szerint törvényes

joguk van, s bizván az országgyülésbe, hogy olyas

ülést fog nekik kimutatni, minö püspöki állásuk

nak leginkább megfelel.“

А koronázás után, június 12-én, ismét irásban ki

nyila.tkoztatták, hogy megérkezettnek vélik az idöt,

mer nekik а püspöki s illetöleg az érseki méltóság

,seniumához‘ képest szaband ülést. Ök vulóságos püs

pökök;je11emök ugyanaz,me1y а rómaì-katholikusoké;

ök hasonló hierarchiai alapon kormányozzák Isten

egyházait; az ö hitvallásuk шаг századok óta van bé

fogadva s talán egykoru az országgal; jogait a köze

lebb lefolyt országgyülés 27-dik törvényczikkelye

megerösítette : kétségtelen вещи, hogy öket а romai

katholikus püspököke'vel azonegy s csak а kor által

meghatározandó ülés illeti. Már pedig elégtelen s föfö

részében hézagos volna а most említett törvény gon`

doskodása, ha ezen vallás minden egyéb státusai az

ország alkotmányából folyó javakkal smagával а. sza

vazási joggal az országgyülésen élhetnének, s csak az

egy clerus nem élhetne а jog és tisztelet azon elsösé

gével, melyet állása nyújt nekî.

„Távol legyen tölünk _ mondja a. berekesztés, _

hogy ezt а magyar nép пешее indulatáról feltennök;

mi erösen hiszszük, hogy az ország kìvánalmunkat
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mar akkor allapította meg, midön a lefolyt dieta

kinyilatkoztatá : hogy mind а polgári jogok, mind

hitvallásunk saját jogai, és az allam jótéteményei,

miképen azokat,a11apotukhoz képest, a t-örvények ren

delete szerint birják a magyarok, úgy a Vallásunk

beli lakosokatl is illessék. А legeslegnagyobb hálával

tiszteljük mi a legnemesebb nép és polgartársaink

irantunk lValó szeretetetének е tanuságtételét, mely

nek emlékezete soha sem fog lelkeinkböl kimúlni. És

mìdön a józan ész nevében azon igazsagra hivatko

zunk : miszerint ezen országra nézve semmi sem ki

vanatosabb, mint hogy valamennyi, csak nyelvileg

elkülönített keresztyéu népei ugyanazon javaknak ör

vendjenek; ugyanazon vágyakkal táplalkozzanak;

ugyanazon czélokra tvörekedjenek, mìután egyazon

király alatt vannak, egyazon törvények által kor

manyoztatnak; . . . midön mi, Végre, polgártársaìnk

из] nem kivánunk egyebet, mint szeretetet és azon

becsülést, melylyel testvér irantl viseltetìk a testvér :

bízunk a nagyméltóságu s a tekintetes rendek jóaka

ratába és méltanyossagaba, hogy kérelmiínk igazsá

gat манию, azt a magyar nép lelkében gyökered

zett nemesielküséggel és jótcvési hajlammal haladék

nélkül megallapítandják.“

Ezen folyaniodvany bemutattatvan az országgyü

lésnek, Voltak, kik a június lS-án tartott ülésben,

midön a közös választmány altalybenyujtott s az illír

kanczellária eltörlését szorgalmazó felirás azon része

olvastatott fel, mely a nemegyesült görög szertar~
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tásu piispököknek azon esetre, ha az illír kanczellária.

eltöröltetik, az országgyülésen széket és szavazatot

igér, _ tanácsosnak vélték a kivánt szavazatot most

mindjárt megadni,mive1 а püspökök ez esetben annál

serényebben fognak az illír kanczellárîa. eltörlésére köz

remüködnì; de а többség, kivált ezen okoknál fogva :

а) mìvel abban mindenki megegyezik, hogy azon

esetre, ha az illír kanczellária továbbá is fennma

rad, а nemegyesült püspököknek az országgyülé

sen valo jelenlétök és szavazatuk igen veszedelmes

volna; ugyanis, idegen, а törvényes magyar kanozel

láriától különbözö dicasteriumtól függö olyan státus

részesülne a. törvényhozó hatalomban, melynek kor

mányzása az ország alkotmányával nem egyezö; mi

ért is tanácsosabb, hogy а felségnek az illír kanozel

lária iránt érkezendö válasza várassék be;

b) mivel а nemegyesült püspökök eddig az

illír kanczellárìa eltörlése iránti szándékukat még

nem nyilvánitották, bizonytalan tehát, hogy az ог—

szág ezen kìvánságát magok részéröl akarnák-e elö

mozdítani; _ а többség

kivált ez okoknál fogva addig elhalasztyotta az

ügyet, míg а kil'ályi Válasz az itt következö felirásra.

le fogott érkezni :

„Az aggodalmat, mely az illír kanczelláriának az

elöbbeni kormány által lett szervezéséböl keletkezett,

1791. martina 5-én а közelebb lefolyt országgyülés

alatt kelt alázatos feliratunkban, а törvényes indokok

teljes felsorolásával fejtegettük. Зубы—бы: bennünket
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a gondolat, hogy ez úton allam képeztetik az {Шаш

ban, s a törvények elött ismeretlen új dicasterium

alakúl meg, béfolyást gyakorlandó az országban. Ki

ralyunk, a dicsö emlékezetü csaszari felség, hogy ben

nünket ezen alapos aggodalomtól megmentsen, ke

gyelmes királyi leirataban kinyilatkoztatni méltózta

tott: hogy az említett illír dicasterium alapítása altal

nemcsak nem шейк csorba az ország törvényes di

casteriumain és hatóságain a nem egyesült, görögök

Valamennyi polgári ügyeire nézve, de söt azok törvé

nyes müködésökben ezentúl is fenntartandók. Sebünk

enyhült ugyan ezáltal, de nem gyógyult meg; hogyy

azonban szavainkkal még fájdalmasabba ne látszas

sunk azt tenni,engedtünk az idönek, s vártuk,hogy bé

következzék, minek bé kellett következnie okvetlenül;

az t. i., hogy az elégséges teendök nélküli dicasterium,

fennállása szükséges voltának az illetökkel elhìteté

sére mások ügyeibe fog avatkozni, s ezáltal, szabott

körének határain atlépni.

És csakugyan így помёт. На meggondoljuk, hogy

mik allottak a nem egyesült görög szertartásuak ka

lendariomaiban, — olyas dolgok tudniillik, melyek

magának a politikai dicasteriumnak fìgyelmét is ma

gokra vonták - s hogy miféle lázító irományok ter

jesztettek több megyében : akkor világos leszen elöt

tünk atanuság,miszerint a belnyugalom megzavarása

s a törvényes dicasteriumok jogkörének csonkítása

nélkül nem folytathatja eröködéseit az illír kanczel

lária. Ide tartoznak az ujabban behozott, úgynevezett
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„Landes-Commissio“k, melyek a nemegyesült görö

gök ügyeit kezelik a vidéken. Mort valamint ellen

kezni fogna az alkotmanynyal, ha a magyarok külön

mindenik része külön dicasteriulnmal Mirna, a vidé~

ken pedig nem az ország törvényes hatóságai, hanem

önkényes bizottságok kormányoznanak : úgy» — mi

után a nemegyesült görög szertartásu lakosok a kö

zelebb lefolyt dieta 27-dik törvényczikkelye altal az

állam jogával megajándékoztattak, tehát magyarokkáJ

valtak, _ ellenére van a törvénynek, ellenére az alkot

many szelleménok, hogy akár az ujonnan alkotott il

lír kanczellárìanak, akár bizottságoknak rendeltesse

nek alá.

Ezeket akartuk, legkegyelmesebb urunk,alkotmá

nyunk oltalmára a mily öszintén oly bizodalmasan

legnagyobb alázattal elöadni; méltóztassék azokat ke

gyelmesen venni, és . . . . törvényes kivánalmainkat

elösegíteni . . . Felséged elött van atyainagyanyjanak,

néhai legkegyelmesebb királynénknak gyönyörü pél

daja, utánzásul; az illír bizottságot, noha ö volt alko

tója, még is megszüntette önmagától, mihelyest haszonl

talannak és feleslegesnek tapasztalta.

Azon aggodalom se tartóztassa vissza felségedet,

hogy a nemegyesült görög szertartásu lakosok nem

fogják megelégedéssel venni e változtatást.; теге az ö

ügyelkröl sokkal jobban lesz gondoskodva,ha,eltöröl

tetvén kanczelláriájok, mely a jelen háborús idöben

magának »a kiralyi pénztárnak is igen terhes, közülök

nehányan, kik a törvény által követelt minöséggel
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bírnak, mind a magyar udvari kanczelláriánál mind

a királyi helytartó tanácsnál alkalmaztatnak; és hogy

mi se látszassunk tisztünkröl megfeledkezni : azon

esetre, ha az illír dicasterium eltöröltetik,a nemegye

-sült görög szertartásu metropolitának és püspökök

>nek megadandjuk a szavazásjogot, s az illető orszá

gos küldöttséget egyszersmind oda utasítandjuk, hogy

a szavazat s az ülések minőségére méltó tekintettel

legyen; megadandjuk e feltétel mellett, mert máskü

lönben okunk volna att-ól tartani, hogy az alkalmat

lanságok, melyek az illír kanczellária fennállása mi

att я. közigazgatásban előfordulnak, magában a tör

vényhozó testületben is bőséggel fognak mutatkozni.“

Ferencz királynak június 22-kén kelt válasza, pa

rányi változtatással szóról szóra bement az 1791 : 10

dik törvényczikkelybe, ekképen :

„A Karok és Rendek alázatos kérelmére ő királyi

felsége méltóztatott kegyelmesen kinyilatkoztatni :

hogy elfeledhetlen nagyanyjának, a dicsőült felséges

császárnénak és apostoli királynénak, Mária Tereziá

nak, a Karoktól és Rendektöl felhozott példáját oly

nagy becsben tartja : miszerint általa, - még annak

tekintetbevétele nélkül is, hogy az országnak nem

egyesült szertartásu lakosai időközben, t. i. az illír

kanczellária felállításának elrendelése után, az állam

jogával köztörvényileg megajándékoztattak, - indí

tatott az illír kanczelláriának aKarok és Rendek által

ohajtott megszüntetését már csakugyan elhatározni;

nincs is egyéb hátra, mint hogy ö felsége, mihelyest,

8
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többféle utasásaiból, melyek elötte vannak, szerencsé

sen visszaérkezvén, meghallgatandotta az indítvanyt:

mint történhetik meg az ügyek zagyvalása nélkül az

eltörlés, _ valósággal is megszüntethesse.

Hogy pedig az ország ezen szert-artasu lakosairól,

mint különben is már a törvények oltalma ala-tt

állókról, mindenképen gondoskodás történjék, s hogy

ök a rólok hozott törvény foganatját érezzék, igazsá

gosnak látja ö felsége a Karok és Rendek azon elöter

jesztményét, miszerint e szertartás egyéneí közül nehá

nyan, kik a szükséges minöséggel bírnak, a magyar

kiralyi udvari kanczelláriánál,va1amint akirályi hely

tartó tanácsnál is alkalmaztassanak; kiket ö felsége a

mondott kanezellaria eltörlése után mindjárt ki is

nevezend e végre. Ö felségének ezen legkegyelmesebb

biztosító nyilatkozatát a hódolatos engedelmesség és

haladat valóságos érzelmével fogadván a Karok és

Rendek : hogy részökröl se mulassanak e1 semmit,

mit tölök kivanhatni, legalázatosabb feliratukhoz ké

pest kinyilatkoztatják, miszerint a mondott szertartás

metropolitajal'I és püspökeit mar most is illeti orszag

gyülésen a. szavazásjog; és ö felségének kegyelmes

beléegyezésével rendelik, hogy a szavazat s az ülés

minöségéröl adjon Véleményt az országgyülés rende

иёве körül müködendö valasztmány, "mely a jövö

orszaggyülésen annak módja szerint targyaltassék és

elintéztessék.“ _

1792-ön innen félszázadig nem hozatott törvény,

mely közvetlenül a szerbekkel foglalkozott volna. Az
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országgyülés rendezésével 1791-ben, majd 1827-ben

megbízott választmányok munkálataì nem jöttek шт

gyalás a1á,de gyakorlatilag az illetök megelégedésére

intéztetett e1 а karloviczi metropolita és püspöktársai

szavazatának sülésének ügye;á1ta1ában, minden alka

lommal a jogegyenlöségreí törekvés szolgált a szerb

faj irányában zsinormértékül а törvényhozó testü

letnek. ——

Felvirradt az 1848-iki év. Az aprilis ll-én szente

sített törvények közül а huszadik, az álunio ármányai

elöl bìztosítandó а nemegyesült görög szertartásu

hiveket, rendeli :

„ha valamely község görög szertartásu lakosainak

bár nagyobb része fogja. jövendöben hitvallását meg

változtatni, ily esetben а községi egyház az elöbbi

valláson hátramaradt lakosok birtokában hagyand65“

rendeli továbbá :

„а görög nemegyesülteknek vallási és iskolai

ügyeìk iránti intézkedési joga is az állodalom felügye

lése mellett ezennel biztosítatván : е czélból а magyar

felelösgmìnisterium lehetö legrövidebb idö alatt, min

деп esetben pedig a legközelebb tartandó országgyü

1és визы egybehivandja az összes felekezet által

választandó egyházi gyülekezetet, congressust, mely

nek tagjai addig is, mig annak szerkezete törvény

által rendeztetni fog, —— ezúttal ‚ а különbözö nyelvl'í

népességre való tekintette1,oly arányban Választan

dók, hogy az egyházi osztályból huszonöt, a világiból

. 8 *
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hetvenöt, s ezek közé a határörvidékről huszonöt kö

vet küldessék“;

végre megállapítja

„az e hazában törvényesen bevett minden vallás

felekezetekre nézve különbség nélkül -- tehát a. nem

egyesült görög szertartásnakra. nézve is —— a tökéletes

egyenlőséget és viszonosságot.“



MELLÉKLET.

A. B.





A.

Nos Sigismundus etc. Memoriae commendamus etc. Quod

quia fidelis noster illustris Stephanus despotus Rasciae, pru

denter attendens et in acie considerationis diligenter revol

vens, ipsum regnum Rascìae cum omnibus juribus et pertinen

tiis suis nobis ac sacro nostro diademati ac dicto regno no

stro Hungarìae semper et ab antiquo subjectum fuisse et esse,

ac ad jus et proprietatem nostrae majestatis sacraeque coro

nae ac dicti regni nostri Hungariae et regum, nostro

Vrum praedecessorum, nullo medio spectasse et pertinuis

se, ac spectare et pertinere etiam de praesentis ac

-cupiens. ut ipsum regnum Rascìae temporum in processu ad

manus non deveniat alienas : per universos et quoslibet suos

barones majestati nostrae, necnon praelatis, baronibus et pro

ceribus ipsius regni nostri Hungariae de fidelitate et obedien

tia nobis et sacrae nostrae coronae, successoribusque nostris,

regibus Hungariae, necnon praelatis. baronibus et proceribus

regni nostri praedicti et eidem regno nostro per ipsos in

perpetuum observandum juramentum praestare fecit fidelita

tis; et insuper fidelem nostrum magnificum Georgium filium

Wuk, filii Braak, nepotem utputa suuma in coetum et con

sortium dictorum baronum ejusdem regni nostri Hungariae

aggregari instanti prece a nostra iobtinuit majestate Pro eo

nos, tum praemissorum consideratione, tum vero recensitis

et diligenter praemeditatis fidelibus et fidelium obsequiorum

eximiis attollendisque meritis et sinceris complacentiis ipsius
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Stephani despoti, quìbus idem in cunctis nostris et praedìcti

regni nostri arduis expeditionibus prosperis, sed et adversis,

res et personam cunetaque sua et suorum bona ad laudem et

honorem uostrae sublimitatis fortunae casibus exponens, sum»

ma constautia pervigilique cura et sollicitudine indefessa, sub

diversitate temporum et locorutn se nostrae claritatis obtuti

bus reddidit gratum pariter et acceptum; nec minus etiam

petitiouibus ipsius Stephani .despoti nobis superinde oblatis

inclinati, delectationìque nostrae, quam in regimine et guber

natione ejusdem regniRasciae habere possemus, commodum et

utilitatem ipsius Stephani despoti praeponentes , ac volentee'

ex singulari majestatis nostrae benevolentia. eidem Stephan@

despoto in ipso regno Rasciae de suo sanguine facere succes

sorem: animo deliberato et ex certa majestatis nostrae seien-

tia., praelatorumque et baronum nostrorum ad id accedente

consilio praematuro, eundem Georgium, {Шиш Wuk et suos`

masculinos haeredes;1egìtimos per eum procreatos vel procre

andos ad dictum regnum Rasciae in veros et legítimos ejus»

dem Stephanì despoti instituimus successores, et praefici

mus in haeredes, eisdemque Georgio et suis masculinis hae

redibus legitimis , casu, quo memoratum Stephanum des

potum absque haeredibus masculini sexus ab hac luce mi

grare eontigerit, jam-dictum regnum Rasciac omniaque et

singula juraI et. jurisdictiones ejusdem, (demptis, exceptis et;

penitus seclusis castro Thisnicza et pertinentiis ejusdem in:

tenutis Ozaeh habitis; item castro Zokol in contrada Polanz

habito, in qua scilicet contrada quondam domìnus Hol-vaya

castra. Brodan et Zomzed fecit aediñcare; item terris et te

nutis quondam Dragyha. et Halap, penes praedictum castrum

Zokol habìtis , per defectum seminis eorundem ad maje

statem nostram regìam devolutìs; item castro Macho vocato

et suis pertinentìis, unde banatus Machovìensìs denomina
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tur; item terris et tenutis q'uondam Ladislai, íilii Chazta, si-`

militer per defectum seminis ejusdem ad majestatem nostram

regiam devolutis; item districtu Bythwa. voeato, in quo alias

castrum habebatur; item tenutis et districtìbus Felsewabna.

etAlsoabna vocatis; item districtu Radio vocato, penes Abna

existente; item contrada seu districtu Neprychow vocato;

item districtu Lygh vocato, juxta. et penes eundem distri

ctum Neprychow existente; item districtu Rebus appellato;

item districtu Holuvbara appellato; item castro Belazena ap

pellato cum suis pertinentiis universis; item districtu Ws

vocato; item districtu Thamama. Weleke vocato; item castro

Nandro-Albensi cum suis pertinentiis universis; item castro

Galambocz appellato cum suis pertinentiis universis, aliis

etiam castris, provinciis,terris, civitatibus, oppidis item villis,

quae per serenissimum quondam principem dominum Ludovi

cum regem Hungariae, socerum nostrum charissimum felicìs

reminiscentiae ae per alios etiam in tempore ad hoc regnum

Hungariae tenta forent et possessa, quae omnia. et singula, cum

omnijure et jurisdictione praenotato Stephano despoto absque

haeredibus sexus masculini, quod absit, ab hoe saeculo migrante,

pro nobis ас pro corona et regno nostro Hungariae praedicto

duxìmus reservanda. et reservamus in eiî'ectu,) de gratia, spe

ciali, prout digne possumus, et valemus, ex nunc prout ex tunc

et ex tunc prout ex nunc, dedimus, donavimus et contulimus,

imo damus, donemus et pleno jure -conferimus, eo modo, quo

baronibus regni nostri Hungariae donationes facere consuevi

mus, per ipsum et suos haeredes praetactos tenenda et

possidenda; ita. videlic et, quod idem Georgius, ñliusWuk, et

haeredes sui praedicti, nobis et sacro nostro diademati,nostris

que successoribus,regibus Hungariae,ñdeles semper et obedi

entes esse, mandatisque nostris et eorundem nostrorum suc

cessorum incunctanter obedire, ac majestatem et curìas no
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tras regias, successorumque nostrorum eorundem, ad instar

caeterorum baronum ipsius regni nostri Hungariae personali

ter visitare, necnon ipse Georgina consiliis interesse debeant

et teneantur. volumus ínsuper, quod dum et quando im

minente necessitate majestas nostra aut successores nostri

praedicti saepedictum Georgium, filiuquk, aut suos haere

des praenotatos ad hoc requisiverint, ex tunc ipse sive ipsi et

eorum quilibet, in partibus sibi et dicto regno Rasciae vicinis

cum tota potentia et gentibus suis exercitualibns juxta pos

sibilitatis eorum exigentiam nobis et coronae ac regno no

stris praedictis, toties quoties necesse ac opportunum fuerit,

semper et ubique fideles exhibeant famulatus; eo speciñce

declarato, quod in casus quo et ipsum Georgium, filiuquk,

sine haeredibus masculinis decedere contingatp extunc omnia

praetacta per nostram majestatem eidem data et collata

iterum ad majestatem nostram coronamque et regnum nostra

praedicta integraliter redundent et devolvantun Harum no

strarum, quibus nostrum secretum sigillum est appensum.vi

gore et testimonio litterarum mediante, quas dum nobis in

specierepraesentataef'uerint,informam nostri privilegii redigi

faciemus Datum in oppido nostro Thats. anno Domini1426.')

B.

Nos Maria Theresia, Dei gratia regina Hungariae etc.

Memoriae commendamus, tenore praesentium significantes,

quibus expedit universis. Quod üdelis noster venerabilis

Arsenius Joannovich orientalis ecclesiae graeci ritus patriarcha

et Rascianorum in terris et ditionibus nostris commorantium

l) Nem csak a Fejér által kiadott budai, hanem az Engel által köz

zétett bécsi másolatban is nehány értelemzavaró noha lényegtelen irts

hiba van, de melyeknek részét egész biztossággal lehetett kiigazítani.
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metropolita et archiepiscopus, tam suo quam et totius gentis

populique Rasciani praefati nominibus ac in personis exhibu

erit et praesentaverit nobis certas quasdam serenissimi quon

dam principis, domini Caroli VI. Romanorum imperatoris ac

Germaniae, Hispaniarum, Hungariae, Bohemiae, llalmatisey

Croatiae, Sclavoniaeque etc. regis, immediati videlicet praede

cessoris et genitoris nostri gloriosae recordationis desideratis

simi, privilegiales litteras. latino idiomate confectas, ac in hac

archiducali civitate nostra vienna Austriae sub dato diei o

ctavae mensisoctobrisannoDomini 17 13.expeditas,propriaeque

ejusdem manus subscriptione, ac secreti sigilli, quo ut rex Hun

gariae utebatur, appensione roboratus : Quibus mediantibus

summefatus quondam genitor noster alias quasdam sacratis

simi olim principis ac domini Josephi I. aeque Romanorum

imperatoris, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae,

Croatiae et Sclavoniae regis.patrui ac similiter praedecessoris

nostri pientissimae memoriae litteras privilegiales confirmatio

nales, queis videlicet idem patruus et praedecessor noster

certas tcrnas sacratissimi olim principis ac domini Leopoldia

pariformiter Romanorun imperatoris, ac Germaniae, Hungariae,

Bohemiae,Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae regis, avi nostri ac

similiter beatissimae memoriae praedecessoris litteras privile

giales ac simul protectionales, per expeditionem cancellariae

nostrae regiae aulicae flungaricae pro parte ac ad instantiam

venerabilis quondam Arsenii Csernovich praefatae orientalis

Graeci ritus ecclesiae attum patriarchae, metropolitae et archie

piscopi, adeoque antelati Arsenii Joannovich antecessorìs, de

et super metropolitana et archiepiscopali ejusdem authoritate,

rituque praefatae gentis et populi Rasciani sarte tecte conser

vandis, necnon functionibus eorumdem regulatie et dispositis,

ac aliis diversis praerogativis. immunitatibus, gratiis, indultis,

juribus et libertatibus suo modo expeditas, praementionatoque
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olim archiepiscopo et metropolitae, ac toti praedictae genti

populoque Rasciano clementer concessis, ac in praedeclaratis

ternis avi quondam nostri litteris fusius expressatis, extrada

tas benigne confirmasse dignoscebatun tenoris infrascripti.

Supplicando majestati nostrae memoratus Arsenius Joanno

vich, tam suo quam et praefatae gentis populique Rasciani

nominibus debita cum instantia humillimea quatenus nos quo

que praeattactas domini quondam genitoris et patruis praede

cessorum nostrorum litteras confirmationales privilegiales,

omniaque et singula in iisdem contentar-altas, gratas et accepta

habentes, litterisque nostris pariter privilegialibus confirma

tionalibus inseri et inscribi facientes, authoritate nostra regia

approbare , ac pro praefato metropolita et archiepiscopo

graeci ritus Arsenio Joannovich, genteque seu populo Ras

ciano gratiose confirmare dignaremun Quarum quidem litte

rarum confirmationalium tenor sequitur in hunc modum z

Nos Carolus v1. Dei gratia electus Romanprum impera

tor semper augustus, ac rex Germaniae, Hungariae, bohemiae

etc.Memoriae commendamus, tenore praesentium significantes

quibus expedît, universis : Quod fidelis noster venerabilis

vincentius Popovich, orientalis ecclesiae totius graeci ritus

metropolita et archiepiscopus, tam suo quam et totius gentis

Rascianae populique Serviani nominibus ac in personis exhi

buerit et praesentaverit nobis certas quasdam serenissimi

quondam principis domini Josephi Primi, Romanorum impe

ratoris ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, balmatiaep Cro

atiae, Sclavoniaeque etc. regis, immediati videlicet praedeces

soris et fratris nostri desideratissimi gloriosae recordationis

privilegiales, latino idiomate oonfectas, _ao in hac civitate

nostra Vienna Austriae, sub dato diei vigesimaenonae men

sis Septembris, in anno Domini millesimo septingentesimo

sexto emanatas, propriaeque ejusdem manus subscriptione ac
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вестей sigilli, quo ut rex Hungariae utebatur, appensione ro

boratas,quibus mediantibus modofatus quondam frater et im

mediatus praedecessor noster Josephus eertas quasdam ter

nas saeratissimi olìm principis ac domini Leopoldi, aeque

Romanorum imperatoris, ac Gel-manine, Hungariae, Bohemiae,

`Dalmatiae,Croa.tiae et Sclavoniae etc. regis, genitoris ас simi

liter praedecessorìs nostri beatissimae memoriae desideratissimi

litteras pariformiter privilegiales ae simul protectionales per

expeditionem Cancellarìae nostrae regiae aulicae Hungarieae

pro parte ac ad instantiam venerabilis quondam ArseniiCser

novich, praef'atae orientalis ecclesiae graeci ritus attum ar

chiepiscopi et Rascianorum patriarchae, adeoque antelati

Vincentii Popovich praedecessoris, de et super ejusdem au

thoritate rituque praefatae gentis et populi Rasciani sarte

tecte conservando, necnon functionibus eorundem regulatis

et dispositis, ас aliis diversis praerogativis, immunitatibus,

gratiis, induìtis, juribus et libertatibus suo modo emanatas,

praementionatoque olim archiepiscopo et metropolitae, et

consequenter toti praedictae genti Rascianae, populoque Ser

viano clementer concessis, ac in praedeclaratis ternis paternae

olim nostrae majestatis litterìs fusius expressatis extradatas

benigne confirmasse, ac insuper antelatum olim Arsenium

Csernovich, totamque praefatam gentem Rascianam super

certis eorundem attum postulatis futuro opportuno tempore

effectuandis, modis, formis et conditionibus, in praeattactis

domini condam fratrie nostri litteris coníirmationalibus de

claratis clementer af'fidasse et assecurasse dignoscebatur, teno

ris infrascripti. Supplioando majestati nostrae memoratus

Vincentius Popovich, tam suo quam et praefatae gentis Ras

cianae populique Serviani nominibus, debita cum instantia

humillime, quatenus nos quoque praeattactas domini condam

fratris et immediati praedeeessoris nostri litteras confirma.
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tionales privilegialesp omniaque et singula in iisdem contenta,

ratas gratas et accepta habentes, litterisque nostris pariter

privilegialibus inseri et inscribi facientes, authoritate nostra

caesareo-regia approbare, roborare, ratificare, ac pro prae

fato metropolita et archiepiscopo graeci ritus, genteque seu

populo Rasciano gratiose confirmare dignaremur. Quai-um

quidem litterarum privilegialium confirmationalium tenor

sequitur hunc in modum :

Nos Josephus, Dei gratia electus Romanorum imperator

semper augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiaefrex etc.

Memoriae commendamus, tenore praesentium significantes,

quibus expedit, universis : Quod fidelis noster venerabilis

Arsenius Csernovich, orientalis ecclesiae graeci ritus archi

episcopus et Rascianorum patriarchaa tam suo quam totius

gentis Rascianae populique Serviani nominibus et in personis

exhibuit et praesentavit majestati nostrae certas quasdam

ternas litteras privilegiales simul et protectionales sacratis

simi condam principis ac domini Leopoldij Romanorum im

peratoris, ac Germaniae, Hungariae, IB0hemiae, Dalmatiae,

Croatiae, Sclavoniaeque etc. regis semper augustis genitoris et

praedecessoris nostri, gloriosae reminiscentiaes desideratissimis

primas quidem undecima Decembris in anno Domini mille

simo sexcentesimo nonagesimo; secundas vero anno mille

simo sexcentesimo nonagesimo primo, die vigesima. Augusti;

tertias denique sub dato quarta mensis Martii in anno mille

simo sexcentesimo nonagesimo quinto; omnes omnino in hac

civitate nostra vienna Austriae, per expeditionem cancella

riae nostrae regiae aulicae Hungaricae latino idiomate confectas

et emanatass propriaque manu ejusdem paternae majestatis

nostrae subscriptas et secreto sigillo, quo ut rex Hungariae

utebatur, communitas. Quibus mediantibus eadem olim pa

terna majestas nostra nonmodo vetustam ejusmodi archien
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piscopi et patriarchae authoritntem, praefataeque gentis et

populi Rasciani ritum, sartam tectamque reliquisse, Verum

etiam certas alias praerogativas,immunitates, gratias, indulta,

jura. et libertates fpraenomìnat-o archiepiscopo et patriarchae,

populoque ac genti graeci ritus Rasciano seu Serviano con

cessisse, ac reliquas etiam functiones ibidem limpidius con

tentas et specificatas, certis ex respectibus et motivis, modis,

formis et conditionibus, in iisdem ternis litteris clarius ей

uberius expressie benigne regulasse et disposuisse, eundem

que archiepiscopum et patriarcham, necnon gentem Rascia

nam eatenus sub clementissimam caesareo-regiam prote

etionem suam suscepisse , simulque universorum ñdelium

suorum dicti regni nostri Hungariae partiumque et distri

ctuum eidem annexarum ей subjectorum Statuum et Ordinum

manutentioni et defensioni speciali commisisse dignoscebatur,

tenoris infrascripti. Supplicando majestati nostrae perquam

humillimc, quatenus nos antelatas benememoratae paternae

majestatis nostrae ternas litteras privilegiales, omniaque et

singula in iisdem contenta, ratas gratas et accepta habentes,

litterisque nostris pariter privilegialibus inscri et inscribi

facientes, authoritate nostra caesareo-regia approbare, robo

rare, ratificare ac pro praefato archiepiscopo et patriarcha

graeci ritus, genteque seu populo Rasciano gratiose 001161—

шаге dignaremur.

Quarum litterarum ей quìdem primarum, supratacta die

undecima praenotati mensisDecembris anni praenominati mil

lesimi sexcentesimi nonagesimi modo praevio confectarum

et emanatarum verbalis tenor et sensus sequitur atque pro

cedit hunc in modum :

Leopoldus, Dei gratia eleetus Romanorum imperator

Semper augustus, ac Germaniae,Hungariae, Bohemiae rex etc.

universis et singulis ñdelibus nostris, dominis praelatis, baro
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nibus, magnatibus et nobilibus, necnon supremìs et viceco

mitibus quorumcunque comitatuum, civitatum item nostrarum

et aliorum oppidorum ao villarum judicibus, oonsulibus et

rectoribus; praesidiorum praeterea nostrorum quorumcunque

commendantibus, supremis et vioe-capitaneis, aliisque cujus

cunque status, gradus, honoris et militaris aeque ac oameralis

officii hominibus,ubicunque in annotatis regnis nostris, Hun

garia, videlicet, Dalmatia, Croatia, Sclavonia, Servia, Rascia,

Bulgaria, Bosnia, ac partibus eisdem adnexis, Herczegovia

nimirnm, Jenopolia et in Podgoria existentibus et constitutie,

praesentes nostras visuris, lecturis aut legi audituris salutem

et gratiam. ,Quoniam nos honorabili , devoto nobis dilecto

Arsenio Csernovich, orientalis ecolesiae ritus graeci Rascia

norurn archiepisoopo, episcopis item aliisque eoolesiasticis .et

saecularibus statibus, capitaneis, vioeoapitaneis, toti denique

communitati ejusdem graeci ritus et nationis Rascianorum

per Graeciam, Bulgariam, Rasciam, Herczegoviam, Dalma.

tiam, Podgoriam, Jenopoliam caeteraque praedictis annexa

loca commorantibus, qui videlicet e faucibus barbarae Tur

carum tyrannidis erepti, juri nostro se suosque posteros uni

versos, et in sinum gratiae, clementiaeque nostrae, qua. domini

et regis sui legitimi, subjicientes, sub umbra protectionis

nostrae posthac vivere et mori laudabili animi fortitudine de

clararunt, non solum certa privilegia, libertatesque et immuni

tates, vi benigni diplomatis nostri, die vigesima prima men

sis Augusti, anni nunc ourrentis infrascripti, sub propriae

manne nostrae subscriptione emanati conoedendas et imper

tiendas; verum eosdem universos cum tota familia rebusque

et bonis quibusvis ac facultatibus eorum, in nostram regiam

tuitionem et singularem tutelam ac protectionem suscipien

dos, imo vestrae etìam tuitionì, defensioni ac speciali prote

ctionï committendos esse duximus. Eapropter, vobis, quibus
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supra, universis, harum serie firmiter praecipientes etiam

mandamusp quatenus amodo imposterumpraespecificatos archi

episcopum, episcopos, omnesque alios ecclesiasticos et sae

culares, cujuscunque status et conditionis praenarratae orien

talis ecclesiae graeci ritus homines cum omni familia, re

busqne et facultatibus ipsorum universisa in praetactis

ipsorum privilegiisy libertatibus et immunitatibus, in prae

inserto benigno diplomate nostro uberius denotatis et ex

`pressis, contra omnes violentos ipsorum impetitoresa turbatores

et damnificatores, vice et in persona nostra tueri, defendere

et manutenere, in iisdemque tam vos ipsi conservare, quam

per alios conservari facere, denique praemissa gratia nostra,

praevia modo, iisdem clementissime impertita, eosdem uti,

frui et gaudere permittere, ipsisque omni auxilio et assisten

tia adesse, deque salvo conducta, potissimum vero praeme

morato archiepiscopo interdum etiam de vecturis providere

modis omnibus debeatis et teneaminig authoritate nostra

regia vobis ea in parte hisce plenarie concessa et attributag

secus non facturi; praesentibus perlectis exhibenti restitutie.

Datum in civitate nostravienna Austriaea die undecima men

sis Decembris, annoDomini Millesimo Sexcentesimo nonage

simo; regnorum uostrorum, Romani trigesimo tertio, Hunga

riae et rcliquorum trigesimo sexto, Bohemiae vero anno trige

simo quinto. Leopoldus P. H. Blasius Jaklin, episcopus

Tininiensis. Joannes Maholány.

Secundarum item series talis est :

Leopoldus, Dei gratia. electus Romanorum imperator

semper augustus, ac Germaniae, Hungariae, bohemiae rex etc.

Honorabili, devoto, nobis dilecto Arsenio Csernovich, orien

talis ecclesiae graeci ritus Rascianorum archiepìscopo, epi

.scopis, omnibusque aliis ecclesiasticis et saecularibusa capita

neìs, vicecapitaneisa toti denique communitati ejusdem graecl
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ritus et nationis Raseianorum per Hungariam, Sclavoniam,

Illyrìam, Mysiam, Albaniam, Graeciam, Bulgariam, Hercze

goviam, Dalmatiam, Podgoriam, Jenopoliam, caeteraque

annexa loca ;et quibuscunque aliis,praesentes nostras lecturis,

inspecturis vel audituris, gratiam nostram caesaream atque

regiam et omne bonum. Non solum ex demisso libello, nobis

vestrum Omnium nomine, per ablegatum ad nos episcopum

Jenopolitanum, Isaiam Diakovich , verum et verbali ejusdem.

expositione luculentius clementissime percepimus demissams

gratiarum actionem vestram, quod vos e faucibus barloarael

Turcarum tyrannidis ereptos pristinae restituerimus libertati,

obligationemque perpetuam, qua nobis ob tanti beneñcii

exhibitionem obstrietos vos posterosque vestros profitemini,

debito quidem vestro, nostra tamen eo majori fsati-sfactione’

quod, agnito jure nostro, vos in sinum gratiae, clementiaeque

познав, qua domini et regis vestri legitimi, projicientes, sub

umbra protectionìs nostrae posthae vivendum vobis et morien

dum esse laudabili animi fortitndine declaretis. Cujus, nobis`4

perqnam acceptae contestationis et exhibitionisvestrae intuitu,

vos universos et singulos in tutelam nostram caesareo-regiam.

clementissime non tam suscipimus, quam ad egregium propo

situm animis vestris ñgendum et filiis inculoandum perpetuo,

omnibusque in occurrentiis, realibns documentis magie magis

que ooníirmandum; ad arma proinde contra infensissimum

Christiani nominis hostem et persecutorem vestrum sub au

spieiis nostris, nostrorumque belliducum dire ctione sumenda`

propulsandasque injurias, oalamitates ac miserias vobis ini

quissime orudelissimeque hactenus illatas paterne hortamur.A

Vicissim, ut lenitatem ac dulcedinem imperii dominatusque»

nostri in ipso limine sentiatis, petitionibus vestris pietate

nobis connaturali annuentes, benignissime decrevimus, ut

juxta orientalis ecclesiaegraeei ritus Rascianorum consuetudi~
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nem, ad normam veteris calendarii libere conservemini, et

prout hactenus ita deinceps a nullis ecclesiasticis vel saecu

laribus statibus ulla afficiamini molestia; liceatque vobis

inter vos, ex propria facultate, ex natione et lingua Rasciana.

constituere archiepiscopum, quem status ecclesiasticus et

saecularis inter se eligeta isque archiepiscopus vester libe

ram habeat facultatem disponendi cum omnibus orientalis

graeci ritus ecclesiiss episcopos consecrandig sacerdotes in

monasteriis disponendi, templaa ubi opus fuerita propria

facultate exstruendis in civitatibus et villis Rascianos sacer

dotes subordinandiz verbo, sicut hactenusa graeci ritus eccle

siis et ejusdem professionis communitati praeesse valeaty ex

propria authoritate ecclesiastica , vigore privilegiorum a

praedecessoribus nostris, divis condam Hungariae regibus

vobis concessorump in tota Graecia, Rascìa, Bulgaria, Dalma

tia, Bosnia, Jenopolia et Herczegovina , necnon in Hungaria.

et Croatia, Mysia et Illyria, ubi de facto existunta et quate

nus ac quamdiu nobis universi et singuli fideles ac devoti

erunt, facultate disponendi gaudeat. Statibus porro ecclesia

sticiss velut archiepiscopo, episcopis, monachis, omnisque

generis sacerdotibus ritus graeci, in monasteriis et templis

maneat propria facultas disponendi, ita ut nemo in praedictis

monasteriiss templis ac residentiis vestris violentiam exercere

valeatg verum in decimisy contributionibus et quarteriis an

tiqua immunitate gaudeant1 nec super ecclesiastico statu

ullus saeculariuma praeter nos, potestatem habeat arrestandi

vel incaptivandi aliquema sed archiepiscopus tales a se

dependentes ecclesiasticoss poenam aliquam incurrentesi jure

ecclesiastico seu canonico punire queat. Conferimus etiam et

confirmamus graeci ritus templas monasteria et ad haec spe

ctantìa, prout etiam archiepiscopum et episcopos concernentia

bona, qualiacunque illa sint, juxta collationem praedecesso

9-1
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rum nostrorum possidendag quae autem templa christiani

nominis hostis Turca vobis ademit, ea quoque recuperata

manibus vestris resignare demandavimus. Archiepiscopo de

nique, vel episcopis vestris, necessitate sic exigente, mona

steria et ecclesias in civitatibus aut pagis visitantibus, vel

etiam parochos aut communitatem instruentibus, a nemine,

tum ecclesiastico tum saecularì, molestiam infcrri patiemur.

Adhibebimus quoque pro omni possibili omnem conatum, ut

per victoriosa arma nostray auxiliante Deo, repetitam gentem

Rasciannm quo citius in territoria seu habitationes antehac
possessas denuo introducere fet inimicos abinde repellere

possimus. Volumusque ut sub directione et dispositione pro

prii magistratus eadem gens Rasciana perseverare et anti

quis privilegiis, eidem a majestate nostra benigne concessie,

ejusque consuetudinibus imperturbate frui valeat. lusuper

annuimus et in eo, quod si ex ipsis graeci ritus sine consola

tione prolium et consanguineorum, aliquis decederet, ex tune

talis omnis substantia in archiepiscopum et ecclesiamg non

secus, si archiepiscopus et episcopus quispiam moriatur, talis

etiam omnis substantia in archiepiscopatum devolvatur. De

nique, ut omnes ab archiepiscopo, tamquam capite suo eccle

siastico, tam in spiritualibus quam saecnlaribus dependeant,

clementissime volumus et jubemus. Quam munificentissimam

clementissimamque concessionem nostram in vobis omni co

natu et viribus demerendam, fidemque ac devotionem ve

stram inviolabiliter observandam continuo, nullisque procellis

concutiendam fore, nobis firmiter promittimus. Et in reliquo

vobis universim et singulatim gratiam nostram caesaream

regiamque clementissime confirmamus Datum in civitate

nostra vienna Austriae, die vigesima. mensis Augusti anno

Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Primo, regno

rum nostrorum Romani trigesimo quarto, Hungariae et reli
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quorum trigesimo septimo, Bohemiae vero trigesimo quinto.

Leopoldus P. H. Blasìus Janklin, episcopus Nitriensie. Jonn

nes Maholány.

Tertiarum tandem continentiae sic se habent :

Nos Leopoldus, Dei graria electus Romanorum impera~

tor Semper augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae rex

etc. Fidelibus nostris universia et singulis, dominis Praelatis,

Baronibus et Magnatibus, signanter autem futuro Strigoni

ensis, ct Colocensis ас Bacsiensis ecclesiarum archiepiscopis,

principi dicti regni nostri Hungariae Palatino; item comitibus

Judici Curiae nostrae regiae, uti etiam supremo partium

praeattacti regni nostri Hungariae superiorum Generali, et re

gnorum nostrorumDalmatiae, Croatiae et Sclavoniae Bano etc.,

consiliariis nostris intimis; porro Personaiis Praesentiae nos

пае regiae in judiciis Locumtenenti et consiliario nostro; nec

non Hungaricae et Scepusiensis Camerarum nostrarum prae

fecto administratori et caeteris consiliariis; praeterea Supre

mis et Vicecomitibus, Judicibus Nobilium et Juratis assesso

ribus, quorumcunque praerepetitorum Hungariae, Dalmatiae

Croatiae et Sclavoniae regnorum nostrorum comitatuum; in

super praesidiorum nostrorum quorumcunque Supremis et

Vicecapìtaneìs, caeterisque oíiicìalibus militaribus equestrìs

pariter ас pedestris ordinis, praesentibus et futuris, simul vel

divisim constitutie, cum praesentibus requirendis, salutem et

gratiam позы-ат. Humillime repraesentavit majestati nostrae
venerabilis Arsenius Csernovioh,Y Servianorum graeci ritus

archìepiscopus, quod licet is, non dudum abhinc evolutis an

nis, sub moderni videlicet adversus juratum Christiani nomi

nis hostem etiamnum flagrantis belli tractu, victricium armo

rum nostrorum progressu incitatus, luculentoque divinae

benedictionis vires познав promoventis exemplo compunetus,

ad eircutiendum tyrannidis otomanicae jugum, una. cum popu
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iis Rascianis in servitute barbara pridem gementibus ani

mum adjecisset, eumque in finem non solum nostro, qua. legi

timi regis, juri gratiaeque et clementiae caesareae se et posteros

ipsorum subjectos, verum etiam, desertis intra Turcarum di

tiones domiciliis, abjectisque fortunìs et facultatibus, paternis

laribus exules et intra regni nostri Hungariae confinìa trans

locatos, ad vindicandam ulterius et proí'ligandam immanissi

mi hostìs crudelitatem sub nostrae perpetuae protectionis

umbra. vivere et mori paratos declarasset; eoque non asper

nandae virtutis et generositatis facinore benigna indulta et

diplomata in anno praesertim Millesimo Sexcentesimo Nona.

gesimo et Primo emanata., immunitatesque et praerogativas

ibidem contentas a nostra impetrasset majestate; quorum te

nore nonmodo vetus ejusdem archiepiscopi authoritas et po

puli Rasciani ritus sarta tecta conservari ; verum etiam plena.

spiritualis administrationis libertas, immo in temporalibus

quoque onerum quorumlibet et obventionum, signanter autem

decimarum immunitas iisdem concedi dignoscebatur; reperiri

tamen nonnullos fideles nostros utriusque status regnicolas,

qui, non attenta benigna voluntate et concessione nostra,

praemissum archiepiscopum etpopulum, jam in avito sui ritus

exercitio turbare, jam ab administratione spirituali arcere,

jam denique ad incompetentem decimarum praestationem

compellere attentarent, non sine gravi ipsorum praejudicio et

jactura, servitiique nostri discrimine manifesto. Supplìcando

apud majestatem nostram memoratus archiepiseopus Servia

nus debita cum instantîa humillime, quatenus pro animandis

eorum servitiis pristina ipsorum jura benigno conservare, ar

chiepiscopi dignitatem et in promovendis sui ritus episcopis

authoritatem conñrmare, episcopis porro imperturbatam pa

storalis muneris administrationem permittere, toti denique po

pulo liberam ubique sui ritus professionem et consuetam a
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decimìs immunitatem denuo concedere, eatenusque in regìam

protectionem nostram ас defensionem clementer assumere

dignaremur. Quorum demissa instantie. nobis humillime pro

_posita et relata., fidelibusque dicti populi Rascìanì servitiis

contra communem Christianitatis hostem generose inpensis,

copiosaque sanguinis efi'usione contestatìs in benignam refle

xionem sumptis, atque constantem eorum devotionem etiam

in futurum benigne nobis pollicentes (usque ad ulteriorem

benignam dispositionem et ordinationem nostram pro ratione

Atemporis instituendam), clementer decrevìnius : ut et memo~

rato archiepiscopo vetusta. dignitas et episcopos sui ritus pro

movendi facultas (siquidem ei de jure et more ejusdem ritus

sui competeret) integra maneat, et eonstituti per eum episcopi,

signanter vero honorabiles : Isaias Diakovich Temesvariensis

Jenopolitanus et archimandrita monasterii Crusedoliensis;

Stephanus Metovich Carlostadiensis et Zrinopoliensis; Jeph

timias Drohbnyak Szegediensis; Jephtimias Popovìcs Bu

densis et Albaregalensis; Jephtimias Zetovacs Mohacsiensis

et Szigethiensis ; Spiridion StibiczaVersecziensis; et Jephrem

Benianin Varadinensis et Agriensis (quos videlicet nos prae

sentium virtute benigne admitteudos et tolerandos censui

mus) per assignatos sibi districtus, in quibus videlicet numero

competente Rasciani seu Serviani populi de turcico, ut me

moratum est, servitutis jugo in nostram devotionem assetti

familiae de Consilii nostri aulae Bellici voluntate consederunt

seseque collocarunt, spiritualia sua munia imperturbate obire,

sontes corrigere et pro demeritis punire, stolas et proventus

ecclesiasticos sibi de ritu et antiqua consuetudine competen

tes percipere, officiumque suum (cittal tamen ullum Praelato

rum nostrorum et ecclesiae Romano-Catholicae praejudicium)

administrare; et populus denique omnis in praesidiis, oppidis

confiuiis et ditionibus nostris, locis videlicet sibi per memorati
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Consilii nostri aulae Bellici commissionem concessis ubicun

que locatus, libero sui ritus et professionis exercitie, absque

omni metu, periculo, corporisque vel facultatum detrimento

gaudere, pristinaque et jam antiquitus, vigore Matthiae regis:L

decreti quinti articuli tertii, Uladislai regis decreti secundi

articuli ultimi eisdem admissa decimarum immunitate uti et

frui possit valeatque; quas quidem decimas ipse populus pro~

sui ritus episcoporum alimentis et reditibus, nullis Praelato

rum nostrorum vel Cameralium officialium impedimentìs in.

contrarium obstantibus, convertat et applieet. Proinde, quo in~v

praemissarum libertatum et immunitatum usu securius per

sistere, et beneûciis per nos impertitis felicius conservari, ae;

per id in coepto adversus otomanicam tyrannidem odio et

fervore alacrius perseverare, debitamqne nobis devotionem et

laudabilem serviendi animum generose et constanter conti

nuare possint, eosdem universos, archiepiscopum videlicet,

episcopos et populos Servianos de tux-cica servitute re

center vindicatos, cum tota familia et bonis ac rebus quibus

vis, facultatìbusque eorum, in nostram regia-m tiutionem et'

singularem tutelam ac protectionem suscipiendos, immo ve

strae etiam tuitioni, defensioni ac speciali protectioni commit

tendos esse duximus. Idcirco ñdelitatibus vestris, quibus

supra, universis et vestrum singulis, harum serie firmiter

praecipientes, benigne committimus et mandamus : quate

mus, dum et quando aut quotiescunque a praefatis archiepi

scopo et episcopis eidem subordinatis, circa. praemissa simul

vel divisim requisiti fueritîs, ipsos contra quoslibet illegitimos

et violentos impetitores, turbatores et (lamnifieatores, rebus,

sicuti praef'ertur stantibus, tueri, protegere ac defendere, in

praemissisque indultis et concessionibus nostris conservare et

manutenere modis omnibus debeatis et teneamini; authorita

tc nostra regia vobis hac in parte per nos plenarie concessa
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et attributs., jureque et justitia mediante; secus non facturi.

Praesentibus perlectis exhibenti restitutie. Datum in civitate

nostraVienna Austriae, die quarta mensis Martii, anno Domi

ni Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Quinto, regnorum

nostrorum, Romani trigesimo septimo, Hungariae et reliquorum

quadragesimo, Bohemiae vero anno trigesìmo nono. Leopoldus

L. S. Blasius Jaklin episcopus Nitriensis. Paulus Med

nyanszky.

Nos itaque, qui nihil magie in votis habemus, quam de

sideratissimi olim genitoris nostri vestigia. imitari, clementis

simasque concessiones, ordinationes et dispensationes ejusdem

0b praeclara gesta. fidelibus suis benigne elargitas, omni co

natu manutenere et conservare; cum igitur ob id, tum vero

benigne attendentes et consider-antes memorati Rascianorum

patriarchae et archiepiscopi Csernovich, necnon gentis seu

populi Rasciani praestantia merita, de augusta d- mo nostra

Austriaca sibi comparata, dum nempe dicta. gens seu natio

per omnes rerum vicissitudines ñagrantibus cum immani lioste

Turcal bellis, ac etiam modernis, per nonnullos abalienatos

Hungaros suscitatìs motibus et tumultibus, aliorumque adver

sorum casuum turbinibus in illibata erga. nos ñdelitate perse

verando, specialem devotionis et obsequii zelum plurimis in

occasionibus in ferendis promptis suppetiis, et sublevandis

oneribus communibus prompto animo exhibuit ac impendit,

imposterumque pari fide et alacritate sese exhibiturum et im

pensurum pollicetur : humillima. hujusmodi supplicatione eo

rundem, nostrae, modo, quo Supra, facta majestatati, regial

benignitate exaudita clementer et admissa, praefatas ternas

litteras privilegiales et protectionales beatae reminiscentiae

caesareo-regiae paternae majestatis nostrae, non abrasas, non

cancellatas, neque in aliqua sui parte suspectas, sed omni

prorsus vitìo et suspicione carentes, praesentibus litteris nou
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stris itidem privilegialibus de verbo ad verbum, sine diminu

tione et augmento aliquali ìnsertas et inscriptas, quoad omnes

earundem continentias, Clausulas et articulos eatenus, quate

nus eaedem rite et legit-inne existunt emanatae, viribusque ea

rundem veritas sui'fragatur, ratas gratas et accepta habentes,

vigore etiam benignae resolutionis nostrae per Cameram no

stram aulicam sub dato diei decimae Septembris anni modo

labentis infrascripti regiae Hungaricae pariter aulicae Cancel

lariae intimatae, praedeclarata authoritate regia approbavi

mus, roboravimus, ratìñcavimus. Praeterea. praedictum patri

archam et archìepiscopum, universumque populum Ras

cianum {irmiter assecurantes et in verbo regio affidantes,

quod intuitu praeinsertorum fidelium servitìorum , exin

deque comparatorum meritorum eorundem, super reliquis

etiam humillimis petitis, hic et nunc ob modernum tur

bulentum dicti regni nostri Hungariae statum haud ita facile

resolvi queuntibus, affulgente ejusdem regni tranquillitate

benigne statuere ae iisdem (111 quantum servitio nostro, re

gnique legibus non repugnaverint) clementer annuere velimus;

reservantes insuper nobis plenarinm facultatem, reddita, di

vino favente numine, praefatorumque Rascianorum et alio

rum ñdelium subdìtorum nostrorum juncta opera, dicto re

gno nostro Hungariae et finitimis provinciis nostris optata

quiete, easdem immunitates, praerogativas et privilegia ul

terius explicandi, ас 111 meliorem, pro temporum conditione,

formam redigendi ; simul et propensum nostrum in gentem

Rascìanam animum amplius demonstrandi, prout nimirum ad

nostram, regnorumque et provinciarum nostrarum ac etiam

ipsiusmet praef'atì populi Serviani utilitatem et bonum con

ducere videbitur; immo acceptamus, roboramus et confirma

mus, assecnramusque et reservamus, moclis et formis, ut

praemissum est, uberius denotatis, salvo jure alieno. Harum
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nostrarum secreto sigillo nostro, quo ut rex Hungariae utimur,

in pendenti communitarum vigore et testimonio litterarum me

diante. Quapropter universis et singulis, fidelibus nostris to

ties f'ati regni nostri Hungariae, partiumque eidem annexa

rum Statibus et Ordinibus, ecclesiasticis pariter et saeculari

bus, aliisque regnicolis et officialibus et subditis nostris cu

juscunque status, gradus, honoris, dignitatis et praeeminentiae

ubivis constitutis et existentibus, harum serie, íirmiter prae

cipientes, committimus et mandamus, quatenus saeperepeti

tum patriarcham et archiepiscopum Arsenium Csernovich,

gentemque et populum Rascianum omnibus praemissis privi

legiis, praerogativis, immunitatibus, gratiis, indultis, juribus

et libertatibus quiete et absque omni molestia ac impedi

mento uti, frui, gaudere et potiri sinant, in eisque manutenc

ant et defendant, nihilque contra eorum tenorem sub legali

animadversione et indignatione nostra. attentent aut faeiant

vel ab aliis attentari facereque permittant. Datum per manus

fidelis nostri, nobis dilecti, spectabilis ac magniiici comitis

Nicolai Illésházy de Illésháza, haereditarii in Trencsin, ejus

demque et Liptoviensis comitatuum supremi ac perpetui co

mitis, camerarii et consiliarii, necnon aulici Hungarici cau

cellarii nostri, in civitate nostra Vienna Austriae, die vigesi

manona mensis Septembris anno Domini Millesimo Septingen

tesimo Sexto, regnorum nostrorum Romani decimoseptimo,

Hungarìae et reliquorum decimonono, Bohemiae vero anno

secundo. Josephus. P. H. Comes Nicolaus Illésházy. Ladis

laus Hunyady.

Nos itaque, humillima hujusmodi repetiti Vincentii Po

povich metropolitae et archiepiscopi, totiusque praememo

ratae gentis Rascianae populique Serviani supplicatione,

nostrae, modo quo supra, porrecta majestati, regia benigni

tate exaudita clementer et admissa, praedeclaratas domini
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condam fratris et immediati praedecessoris nostri litteras

confirmationales privilegiales, non abrasas, non cancellatas,

neqne aliqua sui in parte suspectes, sed omni prorsus vitio

et suspicione carentes, praesentibusque litteris nostris itidem

privilegìalibns de verbo ad verbum, sine diminutions et аи—

gmento aliquali insertas etinscriptas,quoad omnes earundem

continentias, Clausulas et articulos eatenus, quatenus eaedem

rite et legitime existunt emanatae, viribusque earundem ve

ritas sufi'ragatur, ratas, gratas et accepta habentes, prae

declarata authoritate nostra regia approbavimus, roboravi

mus, ratificavimus, ac pro repetito metropolita et archiepi

scopo Vincentio Popovich, genteque seu populo Rasciano

graeci ritus gratiose ct parif'ormiter confirmavimus, immo

approbamus, roboramus, ratificamus et conñrmamus, salvo

jure alieno; barum nostrarum, secreto majori sigillo, quo nt

rex Hungariae utimur, in pendenti communitarum vigore et

testimonio litterarum. Datum per manus fidelìs nostri, nobis

sincere dilecti, spectabilis ас magnifici comitis Nicolai Illés

házy de Eadem, haereditarii in Trencsin, ejusdemque prout

et Liptoviensis comitatuum perpetui supremi comitis,

actualis intimi consiliarii et aulici Hungarici cancellarii

nostri, in archiducali civitate nostra Vienna Anstriae die

octava mensis Octobrìs, anno Domini Millesimo Septingen

tesimo Decimotertio, regnorum nostrorum Romani tertio,

Hispaniarum undecimo, Hungariae vero, Bohemiae et reli

quorum anno similiter tertio. Carolus P. H. Comes Nicolaus

Illésházy. Ladislaus Hunyady.

Nos itaque in clementissimam reßexionem sumptis tam

antelati patriarchae, metropolitae et archiepiscopi, Arsenii

Joannovich, cum et praementionatae gentis populique Ra

sciani in sacram regni Hungariae coronam, augustam item

domum nostram Austriacam, ac jam majestatem quoq'ue
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nostram praestantissimis meritis, quippe: quod ipse praefatus

archìepiscopus in postremo bello turcico, ad exemplum prae

decessoris sui Arsenii quondam Csernovìch, patriarchae

pariter, metropolitae et archiepiscopi, relicta aeque sede sua

patriarchali Ippekiensi, cum populo moderationi suae con

credito, ex .Turcia ad ditiones nostras transierit, eundemque

populum ad fidelia et proficua memorato sacro regni Hunga

riae diademati et augustae domui nostrae praestanda servitia

animaverit, supraf'atus vero gentis Rascianae populus, con

tractis e regnis Hungariae, Croatiae et Sclavoniae copiis,

militaribus requisitis proprio etiam aere comparatis debite

instructus, sub moderno fervente bello ad exercitus nostros

in Bavaria, Bohemia et Italia, adversus nostros et regnorum

nostrorum hostes operantes fortiter ac strenue militet, tali

terque fidelitatem et subditalem devotionem in nos, et au

gustam domum nostram realiter et facto testentur, et, uti

benigne contidimus, in f_'uturum quoqne jugi semper studio

et zelo sint testaturi ; humillimaque ejusmodi repetiti Arsenìi

Joannovich patriarchae, metropolitae et archiepiscopi, totius

que praef'atae gentis Rascianae populique Serviani suppli

catione, nostrae, modo quo supra, porrecta majestatì, regia

benignitate exaudita clementer et admissa, praedeclaratas

domini quondam genitoris et patrui nostri litteras confirma

tionales iisdemque insertas privilegiales, non abrasas, non

cancellatas, neque in aliqua sui parte suspectas, sed omni

prorsus vitio et suspicione carentes, praesentibusque litteris

nostris itidem privilegialibus conñrmationalibus de verbo ad

verbum, sine diminutione et augmente aliquali insertas et

inscriptas, quoad omnes earum centinentias, Clausulas et ar

ticulos, eatenus, quatenus eaedem rite et legitime existunt

emauatae, viribusque earundem veritas sufi'ragatur, ratas

gratas et accepta habentes, praedeclarata authoritate nostra
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regia approbavimus, roboravimus, ratiñcavimus, ас pro

repetito patriarcha, metropolita et archiepiscopo Arsenio

Joannovìch, genteque 500 populo Rasciano graeci ritus gra

tiose et conformiter confirmavimus , immo approbamus,

roboramus, ratiñcamus et confirmamus; salvo jure alieno;

harum nostrarum,secreto majori sigillo nostro, quo ut Regina

Hungariae utimur, in pendenti communitarum vigore et testi

monio litterarum. Quapropter universis et singulis iidelibus

nostris saepefati regni nostri Hungariae partiumque eidem

annexarum Statibus et Ordinibus, ecclesiasticis pariter et

saecularibus, aliisque regnicolis et officialibus, subdìtisque

nostris cujuscunque status, gradus, honoris, dignitatis et

praeeminentiae ubivis constitutis et existentibus, harum serie

firmiter praecipientes eommittimus et mandamus, quatenus

praerepetitum patriarcham, metropolitam et archiepiscopum

Arsenium Joannovich, gentemque et populum Rascianum

ac Servianurn omnibus praemissis privilegiis, praerogativis,

immunitatibus, gratiis, indultis, juribns et libertatibus,

quamdiu gens haec Rasciana et Serviana in illibata erga. nos

augustamque domum nostram Austriacam 660 ac devotione

perseveraverit, quiete et absque omni molestia et impedi

mento uti, frui, gaudere et potiri sinant, in eisque etiam

contra 11105 et tales, si qui ex ratione clausulae conñrmationi

privilegiorum die vigesimanona Septembris anno Millesimo.

Septingentesimo Sexto, a supraf'ato dilectissimo domino pa

truo nostro obtentae, uti ex praerecensita ejus serie patet,

insertae (reservantes insuper nobis plenariam facultatem,

reddita, divino favente numine, praef'atorumque Rascianorum

et aliorum 660110111 subditorum nostrorum conjuncta opera,

dicto regno nostro Hungariae et ñnitimis provinciis nostris,

optata quiete, easdem immunitates, praerogativas ac privile

gia. ulterius explicandi ac in meliorem pro temporum con->
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ditione formam redigendi etc.), modof'ataeque clausulae non

recta ex interpretatione praedictae genti et populo Rascia

norum incommoda quaepiam causarant, manuteneant et de

fendant, nihilque contra eorum tenorem sub legali animad

versione etindignatione nostra attentent aut faciant, vel ab

alìis attentati f'acereque permittant. Datum per manus fidelis

nostri nobis sincere dilecti, spectabilis ac magnifici comitis

Ludovici de Batthyán, perpetui in Német-Ujvár, comitatus

Castriferrei supemi ac perpetui comitis, pincernarum nostro

rum regalium per Hungariam magistri, consiliarii nostri

actualis intimi, necnon per antelatum regnum nostrum Hun

gariae aulae nostrae cancellarii, in arce nostra regia Pragen

si, die decimaoctava mensis Maji anno Domini Millesimo

Septingentesimo Quadragesimotertio, regnorum nostrorum :

Hungariae, Bohemiae et reliquorum anno tertio. Maria

Theresia. P. H. Comes Ludovicus de Batthyan. Franciscus

Koller.
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