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ELSZÓ.

A m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi iiiinister úr

1895. június 30-áii megbízott azon feladattal, hogy a

magyar történet legfontosabb kútfinek ismertetését fog-

laljam össze, középiskolai tanárjelöltek és tanárok hasz-

nálatára szolgáló kézikönyvben.

Eljárásomat a középiskola és a tanárképzés szükség-

letei fell való tapasztalásom írta, el.

Történetünk valamennyi fontos és használható kút-

forrásának közlésével, noha az messze túlmenne a kézi-

könyv keretén, csak egy részét oldom meg feladatomnak.

Másrészt hiányos marad munkám, ha a kútfk ismerte-

tésére és bírálatára szorítkozik, a legfontosabb történeti

emlékek közlése és magyarázata nélkül.

E ketts szempont tette szükségessé, hogy munkám

két külön részbl álljon. Minden korszaknál elsorolom a

leo-fontosabb bel- és külföldi elbeszél kútfket, számot

adva nemcsak tartalmukról, lianein hitelességükrl, irányuk-

ról és így megbízhatóságukról is. Azután pedig közlöm a

korszak legfontosabb történeti emlékeit, a melyek intéz-

ményeire, dlla2Jotaira, vetnek világot. Sem feldolgozások,

sem oklevélgyjtemények nem találtak itt helyet, csak a

szorosan vett kútfk : krónikák, évkönyvek, naplók, leírások.

Ily módon az olvasó útmutatást nyer arra nézve, mit

olvasson, ha valamely kort vagy eseményt els forrdsdhöl
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akar megisiueriii. Egyúttal pedig együtt találja egész tör-

ténetünknek legfontosabb hiteles emlékeit. Az ezekhez

csatolt lehetleg rövid bevezetések és jegyzetek megma-

gyarázzák létrehozásuk körülményeit, megjelölik helyÖket

történeti fejldésünkben és igj megértésüket könnyíteni

hivatottak.

Minden itt közölt emlék lehetleg az eredeti kézirat-

ból vagy a leghitelesebb kiadásból van átvéve. Bár a

munkának épen nem az a czélja és feladata, hogy tudo-

mányos editio legyen, mégis szöveg dolgában a lehet

legnagyobb hségre törekszik. A figyelmes olvasó errl

azonnal meggyzdik, különösen ha összeveti a törvények

hivatalos kiadásaival.

A görög és olasz szövegeket lefordítottam; a latin

szövegeknél erre nem volt szükség. Hisz a latin nyelv

beható ismerete nélkül magyar történettel tudományosan

foglalkozni lehetetlen. A helyesírásban épen nem töreked-

tem az úgynevezett következetességre. A ki régi írást

forgatott, tudja, hogy egj és ugyanazon régi szó gyakran

két-háromfélekép van írva ugyanazon oklevélben vagy

codexben.

Kézikönyvem nem törekszik teljességre sem biblio-

graphikus és kritikai, sem közl részében. Még az egyes

emlékekbl is kihagytam a nem szorosan a tárgyhoz tar-

tozó részeket. Csak azt óhajtottam elérni, hogy valóban

fontos forrás ne maradjon ki és hogy lényegtelen ne igen

jusson belé. Az anyag kell kiválasztása volt egyik leg-

nehezebb feladatom. Mennyiben sikerült kísérletem: csak

a gyakorlat mutathatja ki.



Egy fogyatkozásra magam is kénytelen vagyok rá-

mutatni. Az általános történeti, közjogi és alkotmányos

jelentség emlékek túlnyomók; a gazdasági fejldést és

magánéletet megvilágítók aránylag kevesen vannak. De e

hiány abból eredt, hogy nem akartam a különben is nagy

terjedelm munkát még megnövelni s megjelenését kés-

leltetni. Különben az illet anyag együtt van nálam és

alkalom adtán szintén közrebocsátható.

Bár egész tanári és tudományos mködésem úgyszólva

folytonos elkészület volt e m megírására, mégsem fejez-

hettem volna azt be, ha minden tekintetben megbízható,

az illet kort teljesen ismer dolgozó társakat nem találok.

Dr. Mika Sándor tanár úr az 1526— 1606-iki, Dr.

Angyal Dávid tanár úr az 1606— 1711-iki korszak forrá-

sainak és emlékeinek tárgyalásával szereztek kiváló érde-

met e kézikönyv létrejötte körül.

Köszönettel tartozom még Dr. Fejérpataky László

barátomnak, ki a tihanyi apátság alapító oklevelének saját-

kez másolatát volt szíves nekem e gyjtemény részére

átengedni, Dr. Negovétích Arfhiir úrnak, ki a fiumei oklevél

egyes részeit hasonlította össze, s Dr. Vári Bezs tanár

úrnak, ki megengedte felhasználnom a tle a » Honfoglalás

kútfiben « kiadott Leo császár taktikája görög szövegé-

nek némely részét. Ugyanazon nagy akadémiai kiadásból

vettem át Konstantinos Porphyrogennetos és a bajor

püspökök 900 évi levelének II. és III. alatt közölt szöve-

geit, melyeket ott magam bocsátottam közzé.

A minister úrnak, ki e nehéz munkával megtisztelt,

nagy köszönettel tartozom kitüntet bizalmáért. Vgj vél-



VI

teiii. szándéka értelmében járok el, midn ntmutatást és

anyagot adok az önálló búvárkodáshoz és nem a magam

nézetét vagy véleményét helyezem az eltérbe. Az igazi

tudomán3^os szellem ügyét óhajtottam szolgálni itt is, cse-

kély tehetségem szerint.

Történetünk fejldése legfbb mozzanatainak az ere-

deti kútfkbl való megismerését kivántam e munkámmal

lehetvé tenni. Ehhez oly módszert, oly beosztást kellett

alkalmaznom, melyet e feladat sajátossága követelt s mely-

nek itt kell kiállania els próbáját. Azt a reményt, hogy

beválik, fkép a magyar tanárok és tanárjelöltek tudomá-

nyos gondolkodásának s buzgóságának és olvasó közönsé-

günk érdekldésének ismeretébl merítem. Tudom, hogy

jobb szeretnek magok kutatni és itélni, mint készen át-

venni a kétes igazságot.

Mindig hálás leszek minden a mü beosztására, az

anyag kiválasztására vagy egyes adatokra vonatkozó tárgyi

észrevételért.

A függelékben találja az olvasó a sajtóhibák, a javí-

tások és pótlások jegyzékét.

A részletes tárgy- és névmutatót Baumgarten Fe-

renci kedves tanítványom készítette.

Budapest, 1901. jul. 20-án.



PRAEFATIO.

Summus in Hungária rerum ecclesiasticarnm et scho-

lasticaruni Praefectus die 30. Junii a. 1895. mihi mandavit,

nt principales históriáé Hungaricae fontes in enchiridio

quodam civibus Academicis históriáé studiosis et professo-

ribus scholarum mediarum destinato ederem atque expH-

carem.

In hac igitur ediíione adornanda id mihi erat maximé
propositum. nt eorum rationibns. qui históriám in scholis

mediis docent aut ad docendi munus se praeparant, con-

sulerem. Nam si omnes fontes, qui alicuius momenti sünt

atque usum aliquem praebent, collegissem. longe egressus

essem hnes talibus enchiridiis praescriptos, neque tamen

satisfecissem proposito. Mancum enim atque mutilum esset

opus meum, si praeter ea, quae ad fontes expiicandos et

ad fídem eorum demonstrandam pertinent. nihil contineret

neque in eo principaha. (|uae vocantur, monumenfa historica

inessent ;it(|ue exphcarentur.

Quai'e totum librum in duas partes divisi. Primum
euhu in unaquaque históriáé nostrae aetate tractanda

jorifes domesticos atque externos, (|ui narrationes rerum

continent, enumeravi, argumenta eorum exposui atque

demonstravi. quo consiUo essent conscripti et quanta fides

esset iis tribuenda. Deinde edidi nionumento historica ad

aetatem ilhun pertinentia, quibus instüuta et rerum status

ilhistrantur. Operibus posteriorum historicis et diplomatariis

nullum dedi locum; fontes tantum, qui proprie vocantur.



i. e. clironica. annales, eplienierides rerumque descriptiones

collegi.

Hac ratione lectorem monere volui. (jiiid ei legendum

sif. si aetatem ant rem ali(]uam .".r fonté ijvimario cogno-

scere velit. Onmia certe. (|uae ad históriám nostrara perti-

nent. monnmenta gravissima et íide dignissinia in hoc libro

in unum collecta inveniet. Praefationes autem breves et

adnotationes iis adiectae explicant. quomodo ea orta sínt,

(piani históriáé nostrae partém illustrent quaque ratione

sint interpretanda.

Ceterum monumenta, quae hoc libro continentur, omnia

aut ex manuscriptis ipsis aut ex editionibus optimis et hde

dignissimis sünt desumpta. Quamquam enim minimé erat

nobis propositum. ut editionem adornaremus in usum eru-

ditorum, in textu tamen constituendo maximam adhibuimus

diligentiam. (|uod lector attentus statim intelliget, praeser-

tim si editionem nostram cnm editionibns legum. qnae

vocantur. offícialibus comparaverit.

Textns Graecos et Italicos in Hnngaricum converti:

textibns Latiné scriptis. cum sine acciuata huius linguae

notione históriáé Hungáriáé operám dare nemo possit,

versionem non adieci. In rebus orthographicis constantiam

sers'are non cm-avi. Onmes enim. qui scripta antiqua

un(]uam legerunt, sciunt idem vocabiilum in eodem diplo-

mate aut codice saepe bifariam aut trifariam esse scriptum.

Enchiridio meo neque in parte bibliographica et eri-

tica, neque in ipsis textuum editionibus omnia exhaurire

volui. Immo in monumentis singulis partes, quae ad rem

ipsam non pertinent. omisi. cum id solum mihi proposuis-

sem, ne ullus gravioris momenti fons deesset neve res

leviores reciperentur. iJelectus certe matériáé erat in totó

edendi laboré difficillimus. Quantum in hac re mihi pro-

ficere contigerit. usus docebit.
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Socii laboris mei, Alexandee Mika et Dávid Angi/al

jjiofessores. quorum altér fontes et monumenta ad a.

152()— 1 (lOíí., altér ad a. 1606— 1711. pertinentia tracta-

vit. optime de hoc enchiridio mernernnt.

Hoc loco antem facere non possnm, (^uin gratias

agam (juani niaximas amico meo. Ladislao Fejérpatal-y,

(jui a})Ographnm diplomatis ad abbatiam Tihanyiensem

conditam ^^Gi'tinentis propria mami confectum inilii per-

inisit : Artlmro Negovetich, (pii nonniillas diplomatis urbis

Fluminensis Sancti Yiti partes inspexit : Rudolpho Vdri^

qni concessit, ut aliquot capita Tacticorum Leonis impe-

ratoris. editorum a se in >Monumentis ad pátriám nostram

ab Hungaris occupatam pertinentibus* (»A honfoglalás

kútfi «), in usum meum converteremu Ex eadem editione

ab Academia Litterarum Hungarica publici iuris facta

sumpsi capita selecta ex libro Constantini Porphyrogeniti

'De administrando imperio« et episcoporum Bavaroriim

epistulam a. 900. scriptam c. II. et III. hiiius libri edita,

quae il)i ipse edideram.

Snmmo verum ecclesiasticarum et scholasticarum Prae-

fecto, (}ui hoc difficile munus mihi detnlit, maximam debeo

gratiam pro mandato honorificentissimo. Cuins mentem

voluntatemque secutus esse mihi videor in eo. (piod non.

(piid ipse de qnaque re sentirem, lectoribus proponere,

sed viam monstrare matériamque subministrare iis conatus

smn, (jui res ad históriám Hungaricam pertinentes ipsi

perscrutari cnpiunt. Nam etiam hoc libro verum doctrinae

stúdium pro virili parte provehere a'oIuí.

Oum igitur id mihi maximé agendnm censerem. ut

principales históriáé nostrae res ex i])sis fontibus possent

cognosci, utebar tali methodo tali(pie dispositione, qualem

propositum i[)sum postuhirt" videbatnr. Quantum ea valeant,

experientia nunc primuni docebit. Spero tamen librum
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meuni utileni fre professoi'ibus civibusque Acadeiincis

nostris. suiiimo doctrinae amore animatis et lectoribus

históriáé Hungaricae studiosis: maiunt enim, quantum

scio. ipsi res perscrutari et de iis ita iudicare. quam sine

laboré recipére dubia alioriim iudicia.

Ceterum, si quis me in dispositione operis, m delectu

matériáé aut in rebiis singulis meliora docebit. grato animo

accipiam.

In appendice inveniet lector errorum typographicorum

emendationes. addenda et corrigenda.

Indicem rerum nominumque locupletissimum discipu-

lus meus carissimus. Franziscus Baumgarten, confecit.

Biidapestini die 20. Julii a. 1901.







ELBESZÉL KUTFOK.

I. SKOR. VEZÉREK KORA.

1. A magyarok eredete és si hazája.

A gót Jorclanes (Jornandes), ki Konstantinápolyban 550

körül irta a gót nemzet történetét, emliti a hunugiirok

népét, »lionnét a prémek kereskedése j«, a fekete

tengertl északkeletre es vidéken. Getica ed. Momm-
sen. V. 63. 1.

528-ban emliti Theophanes chronograpliiája Muageras bún

királyt az azovi tenger vidékén. Ed. De Boor. I. 176.

A keleten maradt magyarokról : Julianus domokosrendi

barát, de facto Ungariae magnae, jelentés 1236—7-ben

tett útjáról. Ed. Endlicber, Monum. Árpad.

Mondák : Képes krónika, irták 1358. régibb források alapján.

Kózai Simon krónikája, irták 1280 körül. Anonymus
Gesta Hungarorum, irták 1270 után.

2. Lebedia, a kozár birodalom. Etelköz.

Konstantinuson kivül : Gurdézi, perzsa író 1050 körül, aki

a X. század elején irt közéjjázsiai Dzsaiháni munkáját

használta fel, a magyarok lakóhelyérl, a szláv szol-

gáikról, Dzsila és Kende nev fejedelmekrl. Akad.

értesit 1894. április.

889. Magyar táborozás a Duna mellett. Georgios Hamar-

tolos krónikája, melyet 867-ben irtak. Ed. Bonn.

862. Els betörés a német birodalomba. Ann. Sithienses.

(Hinkmar). Mon. Germ. I.

885. Kievi hadjárat. Nestor orosz krónikája, irták 1110.

Mavczali : A magyar történet kútfi. l



893—4. Szövetség a görögökkel. Gyzelmes háború a bol-

gárok ellen. Georgiós krón. folytatása, irták 960 körül

régibb források alapján. Ed. Murait 772 1.

895. Besenyk megtámadják a magyarokat. Regino krón.

(irták 908-ban) 889-re teszi.

A turkok vallásáról. Theojilíjdaktos Simokatta irt 620 körül

Konstantinápolyban. Ed. Bomi. T. k. 286. 1.

3. A honfoglalás.

Pannónia állapota a honfoglalás Jcorában. Conversio Bagv^a-

riornm et Carantanorum. irták 875, Salzburgban. Ed.

Wattenbach. Mon. Germ. XI. 1—17 1. Annales Fulden-

ses, irták Regensburgban 900 körül. Nagy Alfréd angol

király : Description of Europe. (900). ed. Boswell 1855.

Vita Constantini et Methodii,

Ann. Fúld. 892. A magyarok Amolf német királylyal szö-

vetségben megtámadják a szlávokat.

894. Pusztítják Pannoniát.

898. Szvatopluk fiainak testvérbáborúja.

900. A magyarok az Ennsig pusztítanak.

Mondák : Kéjies krónika (a fejér ló regéje). Kézai krónikája.

Részletes de nem megbízható elbeszélés : Anonymus.

4. Kalandozások nyugot felé.

899. Brentai csata. Liutprand cremonai püspök (958—962).

Antapodosis. Ed. Mon. Germ. Hl. 264—363. Velencze

ostroma. Johannes Diaconus. Chron. Vénet. ed. Giovanni

Montecolo I. k. 130. írták 1000 körül.

900. Hadjárat Bajorországban. Ann. Fúld.

906. Hadjárat Szászországban. Widukind, res gestae Saxonicae

(967. Corveyben. Westfáliában.) Ed. Waitz. Mon. Germ.

ni. 408—467.

907. A bajorok leveretése. Annál. Alamannici. (926. St.-Gallen).

910. Augsburgi gyzelem. Liutprand. Antap. H. 3—5.

921. Olasz hadjárat Dursac és Bugát alatt. Liutprand. H. 61.

922. Apuliában. Benedicti Monachi S. Andreáé Chron. (968.

Soracte hegyén). Mon. Germ. IH. 697—722.

924. Pavia ostroma és elfoglalalása. Átkelés az Alpeseken.

Burgimdia ])usztitása. Liutprand. Flodoardus Annales

(948—966. Rheims). Mon. Germ. IH. 363—408. Betörés



Szászországba. Werlaon ostroma. Békekötés I. Henrik-

kel. Widukind I. 32.

926. Sz.-galleiii táborozás. A magyar tábori élet legjobb és leg-

részletesebb leirása. Ekkehard lY. Casus Sancti Galli.(St.-

G-allen, 1030—40. régibb források alapján). Ed. Meyer
von Knonau. Vita Sanctae Viboradae. Hartmamitól (Sz.-

G-allen 1000 kör.). Ed. Waitz Mon. Germ. TV. 452—457.
Betörés Champagneba és Belgiumba. Flodoard.

933. Mersebnrgi csata (Riade). Widukind. Liutprand. Flodoard.

937. Hadjárat Francziaországba, Burgundiába, Aquitaniába.

Flodoardi Hist. Eemensis. Mon. Germ. XHI. 405—599.
Irta 952 körül.

Olaszországban. Cbronic. Montis Casinensis auctore Leone.

941—942. Olasz badjárat. Róma. Rieti. Cliron. Benedicti.

Spanyolország felé. Liutprand V. 19.

946. Olasz hadjárat Taksony alatt Felsö-Itáliában, majd
Apuliában. Liutprand. V. 33. Amiales Beneventani

Mon. Germ. Hl. 175. (1110 körül.)

951. Aquitaniában. Flodoard.

Olasz templomi ének a magyarokról. Muratori Antiqui-

tates Italiae medii aevi. L 22. 1.

943. A magyarok veresége "W"els-nél (Contin. Reginonis. S.

Maximin Trier mellett 967.) Annales St.-Gallenses.

948—950. Henrik bajor berezeg diadalmas hadjáratai a

magyarok ellen. Widukind H. 36. Flodoard. Hrots-

vitha, Gesta Oddonis. (970 körül, Gandersheim.) Mon.
Germ. m. 317—335. 1.

954-i hadjárat Belgiumban. Lobbes apátság esete. Folcuini

Gesta Abbatum Lobensium. (980).Mon. Germ. IV. 52—74.
Cambray ostroma. Gesta episcoporum Cameracensium (1044

körül, régibb források alapján). Bulcs öcscséró'l. Mon.

Germ. Yll. 393—525.

955. Hadjárat Németországban, ágostai csata. Gerhardi.Vita Sti

Oudalrici (990 körül). Mon. Germ. IV. 377—428. Ruotger.

Vita Brunonis. (970 Köln). Mon. Germ. IV. 252—275.
St.-galleni évkönj^^ek. Widukind. m. 46.

Mondák: Anonymus LV. f. Márk krónikája. II. 33. Kézai

Simon krónikája II. 16. Gyászmagyarok. Pozsonyi kró-

nika ed. Toldy. 24—25. 1.

1*



5. Kalandozások a keleti birodalomban.

934—943. A görögök megsarczolása. Theophan folytatása.

Bonni kiadás. 423 1.

948. A magyar túszok Konstantinápolyban. Konstantinus.

40. fej. Skylitzes krónikája.

953. G-ynla Konstantinápolyban. A görög térítés kezdete.

Hierotheos. Turkia püspöke. Skylitzes.

Botond mondája. Kézai II. fej. Képes krónika. Anonymus XLV.

6". Géza uralma. A keresztyénség kezdetei.

Ehö térítési kísérletei-. Vita Metbodii. Vita Wicberti. Mon.

Germ. Script. VTTT. 514. Necrologium Scti-GaUi. Othloni.

Vita Sti Wolfgangi (Eegensbnrg. 1030) Mon. Germ.

IV. 521—542.

Sz. Aflalhert-YÖl: Bruno. Vita Scti Adalberti. (1004 körül

Magyarországban). Mon. Germ. IV. 596—612. Vita

Sancti Stepbani Maior.

Sarolta. Merseburgi Tbietmár püsi)ök Cbronika (1018). Mon.

Germ. Hl. 723—877.

Béke is . Ottóval. Annales Hildesbeimenses. Mon Germ. III. 62.

István bázassága. Herm. Contractus Chronicon (1054. Eei-

cbenan). Mon. Germ. V. 117. Vajk neve. Tbietmár.

Géza közönye. Tbietmár. Yl. 3.

7. A királyság kezdetei.

Kupán lázadása : Budai krón. 11. 43— 61. Legenda minor 11. 5.

Püspökségek felállítása. Tbietmár IV. 38. Legenda maior

n. 8. Vita Heinrici H. 30. Bonízo.

Koronázás. Hartvic legendája. V. 9. Lengj^el versengés u. o.

Lengyel-magyar krónika. V. ö. VII. Gergely levele

1074. Eegistrum 128. 1. ed. Jaffé.

n. AZ ÁEPÁD KIEÁLYOK KOEA.

A) Szent István uralkodása.

1. Bels háborúk. A kereszténység terjesztése.

Gyula legyzése. Annales Hildesbeimenses. (1040). Mon. Germ.

m. 22—116. Tbietmár Cbron. ^T:n. 3. Anonymus
XX\T[. Képes krónika H. 37.
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Fekete magyarok. Ademar Cabanensis. (Aquitania 104D. sok

késbbi betoldás és mese.) Mon. Germ. IV. 129. Brimo

levele II. Henrik császárhoz. 1008.

Abtum. Anon^mius. 11. Sz.-Gellért legendája 10.

Térités. Sz.-Gellért legendája 11. pont. Guntheri. Vita. Mabil-

lon Acta Ord. S.-Benedicti. AT!. I. 480. Legenda maior.

Hartvik. 14.

2. Külföldi háborúk.

A bolgárok ellem. Fundatio Scti Albani Namucesis ed. Bresslau.

(1050 körül).

A németek ellen. Wipo. Vita Ohonradi imp. 22. Mon. Germ.

Soript. XI. 267. 1.

Legenda Maior 15. Herm. Contr. Chron. Cosmas Pragensis.

Bécs elfoglalám. Annales Altahenses Maiores. 1030, 1043.

3. Az örökösödés.

Imre berezeg. Hartvik 20. Halála, x^mi. Hildesheimenses 1031.

Vazul és gyermekei. Kézai 11. 3. Budai krón. 11. 68.

Péter. Legenda Maior. 15. Ann. Altakenses 1041. Herm.

Contr. 1038.

Összeesküvés. Legenda Minor 6.

István balála. Hartvik 22.

B; Küzdelem a nemzeti függetlenségért.

1. Péter és Aha Sámuel.

Péter harcba a németek ellen. Ann. Altakenses 1041. Mon.

Germ. XX. 772—824. (Meder-Alt aich, Bajorország

1073.) Herm. Contractus Ann. Wircburgenses Mon.

Germ. II. 244.

Péter és Gizella. Annales Altakenses. Muglen XXI. fej.

Albericus Trium Fontium (1242). 1010. évliez. Chro-

nicon Budense. II. 71.

Nemzeti sérelmek. Chron. Bud. II. 72—75. Annál. Sangall.

Maiores. 1043.

Ala választása. Alberic. Trium Font. 1041. Vita S.-Gerardi 17.

Aha és III. Henrik. Ann. Altahenses. Annales San-Galli

Maiores. Képes krónika H. 45. Kézai H. 3.

Német trvényhozás. Annales Altahenses 1044. Herm. Con-

tractus 1044. V. ö. M. Nemzet tört. II. 28. 1. jegyzet.



'2. A pogány lázadás.

Henrije az országba jö és Péter hódolatát fogadja. Annales

Altahenses 1045. Herm. Contr. 1045. Budai krónika 11.

Az ország lándzsájánál' Rómába küldése. Bonitko. Liber ad

amiciim (Sutri 1085.) ed JafFé. Arnnlf MedioL (1077.

Milano). Mon. Glerm. Vn. 16. 1. Ml. Gergely 1074-iki

levele Salamonkoz.

Sz.-Gellért müMdése. Legenda 11—20.

Sz.-Gellért és Ma. Legenda 16.

Pogány felkelés. Péter bukása. K. Krónika TL. 47. Annales

Altah. 1046.

Keresztények üldözése. Sz.-Gellért halála. Legenda 20. Herm.

Contr. Ann. Altah.

Endre elfoglalja a trónt. Képes krónika ü. 49.

Magyar-német háború. Ann. Altakenses. 1050— 51. Herm.

Contractus 1050— 1051. Vita Bennonis Osnabrugensis

ei)iscopi. Monum. Germ. Xn. 58—84. (1100 körül

Iburgban). Vita Leonis LX. Wiberttöl (Tóul 1060.).

Mabillon Acta Ord. S. Ben. VI. 2. 49. Képes krónika

és Kézai több mondai részlettel.

3. Trónviszályok.

Az ország felosztása. Képes krónika 49.

Béke Németorszciggal. Családi szövetség. Ann. Általi. 1058.

Béla és Endre. Képes krónika 51. fej. Annales Altahenses

1060. Muglen krónikája.

Országgylés. Pogány felkelés. Képes krónika 47.

Háború a németek ellen. Ann. Altahenses. 1061—1063. Ann.

Lamberti Hersfeldenses (1074—1077). 1061. Mon. Germ.

V. 134—263. Képes krónika 53.

4. Salamon és a herczegek. Az ország kiterjesztése.

Harcz a kunok ellen. KéjDes krónika 55.

Belgrád, elfoglalása. Görög háború. Kéi)es krónika 56—57.

5. Salamon bukása. I. Géza király.

Alogyoródi csata és elzményei. Képes krónika 58.

Német hadjárat. Lambertus 1074. Ann. Eudberti Salisbur-

gensis. 1074. Mon. Germ. IX. 757—823.



C) Szent László és Könyves Kálmán kora.

1. László királysága.

Trónralépése. K. krónika 62.

Szövetsége Sváb Rudolffal. Bertholdi Annales 1078. (Hermann

folytatója. Eeickenau 1080). Mon. Germ. V. 264. 326.

Ann. Augustani (1090. Ágosta). Min. Germ. ül. 123—136.

László és Salamon. Képes krónika 78— 79. Hartwik legenda

22. Mnglen XLV. Bernoldi Annales 1087; (Scliaífliausen

1090.) Mon. Germ. V. 385—467.

Horvcitorszéig jneghóditása. Tliomas Arcliidiaconns Spalati-

nensis (1250). Ed. Scliwandtner. Script. Rer. Hung.

III. 556. Képes krónika 62.

A húnoh legyzése. Képes krónika 62.

Keresztes hadjárat vezére. Monda. Képes krónika 64.

2. Kálmán és Almos. Keresztes hadjárat.

Jjászló és Kálmán viszonya. Képes krónika 64. Magyar
évkönyvek (ú. n. Pozsonyi krónika) (1210). 1097—1098.

A leeresztések átvonulása. Ekkehardi Uraugiensis Chronicon.

(Anra 1100 ntán.) Mon. Germ. VI. 1—267. Albertus

Aqnensis. Ckron. Hierosolym. de bello sacro. (1121 után,

valószínleg Aachenben.) Bongars. Gesta dei per. Fran-

cois I. 184— 381. Guibert nogenti apát História Hiero-

solymitana. U. o. 842—883. K. krónika 65. Eaimmidi

de Agiles História Jherusalemitana. U. o. 139—140.

3. Horvátország és Dalmáczia meghódítása. Orosz hadjárat.

Horvát lázadás. Kézai krónikája, ed. Endliclier 118. 1. Tliomas

Archid. függeléke.

Kálmán nül veszi Buzillát. Gaufredus de Malaterra (1110.

Sicilia) Roberti Viscardi Calabriae ducis et Rogerii

eius fratris rerum gestarum libri IV. Sarragosa 1578.

Kcdmán orosz hadjárata. Kéj), krónika 63. Nesztor krónikája.

Dalmáczia elfoglalása. Thomas Arcliid. i. h. 556— 557. János

trani ))üspök életrajza. Farlati. Illyr. Sacrum IV. 314—315.

4. Trónviszály.

Els összeüthözéú Kcdmán és Álmos Icözt. K. krónika 65.

Gallus, Chronica Polonorum (1120). Mon. Germ. IX.

456. 1. Képes krónika 65.



Álmos újabb hiséiietei és megvahíUatása. Képes krónika 66.

Freisingi Ottó Chronicon mimdi ^TI. 21. (1143—46).

Mon. Germ. XX. 83—493. Herbordi dialógus de vita

Ottoiüs. (Michelsberg 1158). Mon. Germ. XX. 697—769.

Cosmas. Chronica Boemorum (Prága 1092—-1125).

Mon. Germ. IX. 1—209.

D) A görög befolyás kora.

1. II. István uralkodása. Képes krónika 68.

Cseh hadjárat. Cosmas. Okron. Boem. III. 41. 42. Képes

krónika 68.

Osztrák-stájer határviUongásol-. Freisingi Ottó. Chron. VII. 15.

Vita Chonradi arckiepiscopi ^alisburg. (1170). Mon.

Germ. XI. 62—77.

Görög háhorú. Xiketas Choniates História (1200). Bonni

kiadás. I. 5. 25. Kinnamos História (1180). Bonni kiadás.

I. 10. Bécsi csonka ki'ónika. 545. sz.

2. //. Béla uralkodása. Borics.

Aradi gylés. Képes krónika 69.

Lengyel liáhorú. Freisingi Ottó VIII. 21. Kéjjes krónika.

3. II. Géza uralkodása.

Osztrcilc háború. Freisingi Ottó Chron. VII. 34. Gesta Fri-

derici Imperatoris. I. 30. Képes krónika 70. Continuatio

Admuntensis. Mon. Germ. IX. 581.

Keresztesek átvonulása. Odo de Diogilo. de Lndovici VII.

Francorum regis peregrinatione in orientem. Migne

Patrologia latina 185. köt. Képes krónika 71.

Orosz és görög háborúk. Hypatius krónikája (Nestor folyta-

tása). Niketas Choniates. Kinnamns. m. Muglen

kron. 52.

Magyarok Milano ostrománál. Ragewin (Freisingi Ottó foly-

tatója. 1160). Gesta Frider. Imp. m. 12. 25. 36.

4. Trónviszályok. Mámiel diadala.

Egyházi viszonyok. Gerho de Reichersberg. De investiga-

tione Antichristi. Archiv fiir Kundé oesterr. Geschichts-

quellen. XX. 127—188. (1162). Gualterius Mapes,

de nugis curialium ed Wright. (Anglia 1190).



Görög háborúJc. Kinnamos V. 5. VI. Képes krónika. 73.

Muglen 54. Vincentii Annales (Prága 1167). Mon. Germ.

XVn. 654—710. Niketas Clioniates. lY. Y. könyv.

Milánóiak betelepedése. Ckronicon Tolosani Can. Faventini.

(Faenza 1200). Dociimenti di Storia Italian. YI.

b. III. Béla uralkodása.

Tartúzl-odása Görögországban. Kinnamos "Vn.. 11. Nicetas Y. 8.

DaJmáczia visszafoglalása. Thomas Arcliidiaconns. Dandolo

krónikája. Muratori, Scriptores Eer. Italicarum XH.
Halics elfoglalása. Hypatius krónikája.

III. heresztes liadjárat. Ansberti. história de expeditione

Friderici imp. Fontes Eerum. Austriac. Y. 15. 23. 29.

Arnoldi. Chronica Slavorum. (Lübeck. 12001 I. 3.

Mon. G-erm. XXI. 106—180. Annales Colonienses

Maximi (1220). Mon. Germ. X^TI. 723—847.

László szentté avatása. Legenda 11. U. n. Pozsonyi évkönyvek.

E) A rendi alkotmány kezdetei.

1. Imre és Endre. Annales Colon. Maximi. 1200. Thomas Archi-

diaconus. Hist. Sálon. XXIY. Contin. Claustroburg.

Mon. Germ. IX. 620. Contin. Admunt. u. o. 590.

2. Endre uralkodása.

Gertrúd. Német telepítés. Ann. Marbacenses Mon. Germ. XYII.

142—180. Ann. Colonienses Maximi 1210.

BánlcMn esete. Képes krónika 77. Chron. Rhytmicum Aus-

triacum. líauch. Scriptores Rer. Austriacarum. I. 136.

Albericus Trium Fontium 1213.

Keresztes hadjárat. Thomas Arcliid. 573— 574. Képes krón. 78.

OsztráJc háború. Annales Sancrucenses. 1234. Mon. Germ.

IX. 628.

F) A tatárjárás kora.

í. A tatárjárás elzményei.

Béla és az urak. Rogerius Carmen miserabile. ed. Endlicher.

Nagy Magyarország és a kunok. Júlianus de facto Hun-

gáriáé magnae. Második jelentése. Dudik Beda. Iter

Romanum 327. Albericus Triumfontium.
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A tatárok. Plán Carpin János útleírása. 1248. D'Avezac,

E-ecneil des voyages IV. 2. Mattliaens Paris Chronica

Maiora (1250. Westminster). Ed 1660.

2. A tatárjárás.

Az ország állapota. Eogeriuson kivül Thomas Archid.

Planctus destructionis regni Ungarie per Tartaros (egy

magyar szerzetestl). Neues Arcliiv für ált. deutsclie

aescMchte n. 616^625.

Sajó melletti ütközet. Eogerius. Thomas Archid. Matthaeus

Paris 1242.

Pusztitás Enlélyhen. Mon. Germ. XXIV. 65. Magyarország-

ban : Rogerius és Tliomas.

3. Az ország helyreállítása.

Velenczei és osztrák háború. Thomas Archid. 618. 1. Chronicus

Magni Presbyteri contin. Mon. Grerm. XVII. 523—534

Joh. Victring. Böhme, Fontes I. 280. Cont. Sancru-

censis 642.

Cseh háborúk. Horneck Ottokár Eeimchronik (német ny.

Stájer 1308). ed. SeemüUer. Mon. Germ. Martini,

Chron. Imperatorum. Mon. Germ. XXH. 473. Ann. San-

cruc. 1260. Continuatio Cosmae Prag.

Béla és István. Chronicon Claustroneoburg. Continuatio

Vindob. História annorum 1264— 79. Mon. Germ. IX.

O) Az utolsó Árpádok.

Cseh-osztrák háborúk. Ottokár Reimchronik.

Bels állapotok. Szent Margit legendája és kanonisatiója.

Kiadták Pray és Fraknói.

Kun László. Reimchronik. Annales St. Rudberti. SaUsburg.

Kézai Simon. Chron. Budai krónika. Annales Poloniae.

Mon. Germ. XIX. 648. Continuatio Vindobon. 545. sz.

bécsi codex.

A morvamezei csata. Reimchronik. Kézai Simon krónikája.

Chronicon Colmariense. Mon. Germ. XVII. 251. Ellen-

hard krónikája (Strassburg 1298). U. o. 124. Continu-

atio Vindob.
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III. Endre származása. Képes krónika 86. Eolandi Patavini

Chronica. Mon. Germ. XIX. 60. Annales Stae Jiistinae

Patavinenses (Padua). U. o. 154. 1.

Osztrák háború 1291. Continuatio Yindobonensis. Ezt bví-
tette a Reimclironik.

Az AnjouJc trónkövetelése. Croniche di Giovanni Villaiii VIII.

A hevándorlott idegen családokról. Kézai krónikájának appen-

dixe. Képes krónika I. 22— 24.



I.

LEO CSÁSZÁR TAKTIKÁJA.

A magyar nemzet történetének ez egyik legrégibb

és legbecsesebb kútfje. Jelentségében, a mennyiben nem

egyes tényeket beszél el, hanem a nemzet egész állapotáról

nyújt felvilágosítást, méltán hasonlítható Tacitus Grermaniá-

jához. Történetíróink közül különösen Szabó Károly és

Salamon Ferencz foglalkoztak e nevezetes emlékkel. Leg-

újabban dr. Vári Rezs, a M. T. Akadémia millenniumi

kiadása részére nagy kézirattanulmányon alapuló kiadást

készített el, melynek szövegét szives volt rendelkezésünkre

bocsátani. Görög textusunk ezen alapul, csak a fordításban

tértünk el több helyütt attól, melyet Vári nyújtott.

Már a VI. század óta szokásban volt Konstantinápoly-

ban, hogy a császárok a hadvezetés fszabályait összeállí-

tották vezéreik és utódaik részére. A legels ilynem

taktika Maurikios császár nevét viseli, ki a YI század

végén és a VII. század elején uralkodott. (Más kézirat

szerint ezt egy külömben ismeretlen Urbikios irta volna.) ^

Természetes, hogy a hagyományos római hadtudomány

kifejtése mellett, meg kellett emlékezni a birodalom ellen-

ségeinek harczi módjáról is, és azon eszközökrL melyek

ellenök diadalhoz vezethetnek. így kerül a sor a frankok,

longobárdok : a szláv népek : a perzsák és saracenusok

:

A Maurikios szerzsége annál valószinübb, mert mind a többi fenn-

maradt taktika uralkodótól való ; az Urbikios név pedig egyebütt el sem fordul.
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az avarok és bolgárok csatarendjére. Leo mve az, mely-

ben az említett skytha népek helyett a turkok, vagyis

magyarok lépnek fel. Ezt maga a császári szerz bizo-

nyossá teszi az által, hogy megemlékezik Árpáddal kötött

szövetségérl, mely által birodalmát a bolgár Simeon

támadásától megvédhette.

Hogy Leo 886—911-ig tartó uralkodásának mely évé-

ben írta e munkáját, meg nem állapítható. Csak az bizonyos,

hogy a bolgár-magyar-görög háborúnál, tehát 894—895

késbb szerkesztette. így is egykorú emléke a honfoglaló

magyarságnak. Hitelessége nem abban áll kiválóan, hogy

hivatalos munka. A birodalom legfontosabb érdeke köve-

telte, hogy az oly viszonyok ismerete, melyek döntk

lehettek a császárságra nézve, a lehet legpontosabb és

legszabatosabb legyen. Az utasítás minden hibája, hiánya,

szörnyen megboszulhatta magát a csatatéren.

jSTevezetes, hogy e munkában a magyarnak nemcsak

mint harczos népnek n^^erjük képét, hanem mint fegyel-

mezett, egy uralkodó alatt álló nemzetnek. Bár ez az adat

a késbbi fejleményekkel nagyon ellenkezik, a hitelességet

épen a mondott okoknál fogva nem tagadhatjuk meg tle.

Mert ugyan kinek állhattak rendelkezésére megbízhatóbb

tudósítások Árpád és nemzete fell, mint szövetségesének,

ki hozzá követeket küldött, a ki seregét a Dunán görög-

hajókon átszállíttatta ?

A taktikához fzd kritikai kérdések még koránt

sincsenek kimerítve. Csak az egyes szövegek pontos össze-

hasonlítása, tüntetheti fel, mi Leo munkájában teljesen az

eredeti. Valószínnek látszik, hogy íiának, Konstantinusnak

a taktikája az övének csak kivonata. Más tárgyi nehéz-

séget az okoz: valljon csakugyan annyira egyez, volt-e

az avar-bolgár harczi mód a magyarral, a mint ezt a

taktikák után hinni lehetne. Nem mellzött-e a másolás
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könnysége, a megadott forma tisztelete, egy szóval a

sablon, sokat, a mi egyéni volt a magyar hadvezetésben?

A magyarokról szóló rész Leo taktikájának XVIII.

fejezetében található, 44— 75. pont.

\41. Mivel a turkokat említet-

tem, úgy véljük, tanulságos lesz,

ha megmagyarázzuk, hogy azok-

nak milyen csatarendjök van, és

hogy ellenök mily módon kell

hadakozni. Ismételten volt alkal-

munk kell megfigyeléseket tenni,

midn ket szövetségesekül hasz-

náltuk a békepontokat megszeg
és Tráczia földjére berohanó bol-

gárok ellen. Az istenünk, Krisz-

tus, a mindenség királyi ura el-

len elkövetett esküszegést nyom
ban megtorló igazság hamar sie-

tett emezekre büntetést mérni.

Mert haderinket a szaraczónok

tartván lekötve, az isteni gond-

viselés a rómaiak helyében a tur-

kokat keltette fegyverre a bol-

gárok ellen.

42. A szittya népeknek tehát —
mondhatni — csak egyféle ellen-

fordulatuk és taxisuk van, sok

f alatt álló s dologtalan, általá-

ban véve nomád életet él népek.

Csupán a bolgárok nemzetének

s azonfelül még a turkokénak

van hasonló nem harczi rendjök,

mely ersebb egyéb szittya népe-

kénél. Szoktak harczolni ember
ember ellen, és egy fnek vezér-

lete alatt.

44. Szólni fogunk tehát a követ-

kezkben a turkok politikai szer-

41. ^£:iet de Tovqxmv tf.iV}jú&ijv,

ov/. ddóy^ifÁOji xQÍvo^ev, aai onioc,

avTol TTaoaTárTüJVTai, xal otimq

avTÍQ ávTiTzaQaTa^aö&cíi, Ssov,

Öuiaacptjöac 8icí ueTQiag TieÍQag

dvuiAcc&óvTeg, óVí övfÁfiáxotq ccv-

Toíg ^;|f^/;(Tf?,M£i9'« BovlyáQOJV Tceg

HQiivtxcig 7taQa[3e(^t}y.óriov (JTtovdág,

y.cd rd rijg 0Qáxiig /ojQia xara-

Squ/uiÓvtojv. oig /; lxt] STtet.eld'ovaa

Ttjg elg Xolotov tov d'eor tzuqoq-

xiag^ TÖóv oXmv tov [SaGLléa, rá-

Xog acfrd'aoev Í7n&slvai Tt]v Tífioj-

oiciv. xal ydg tmi> í^iteTSQOjr dv)':c-

ueiov xará ^ciQax}]V(x)v doxolov(.d-

rtor TovQxovg >) &ela TiQovota dvri

Fioitaúor xard BovlyÚQLUv éörgd-

Tevöe.

42. Ta ^xv&txd Toivvv l'&vt]

fitág döLv — ág dxuv — dvaörqo-

(pfjg Te xal Ta^eojg, TiolvuQxd Te

xal dTtoáy/uova, vouadíxcHg u>g stiI-

nav i^LOvvTa. uóva 8é Ta Tjbv

JBovÁyÚQOJV, hqoöÍtl §é xal Ta
tCjv Tovqxojv Ttjg óuolag Ta^etog

TToXfifÁtxtjg IgxvQOTÉoag töjv dlXujv

^xv&LXuiv e&vMV Tag xard ovöTa.

OLv ,uáxccg TioLOVfÁevá Te xal fAOvaQ.

Xov/neva.

4A. JJeQi Öé TÍjg tiov Tovq-

x(ov ia&éoeióg te xal 7iaQaTaS,eitíg
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uc-/.ü(i) TÍjg BovXyaQojv // ovSev

Stacpsoovötjq //^// soovf-isv oTí rto-

'/.vavÖQÓv eöTc xal ü.ev&eQOV toüto

t6 l'd'vog, usXévijv (.lóvov Ttoiovfie-

vor TicíQcc raq a'k'kaq :toXvTÚ.Haq

y.at Tt)v evTzooiav rb dvÖQSLOjg

diccxetod-aL TiQog tovg ISíovg t/-

d'QOVQ.

45. TovTO roivvv wq fAOva^xoi'-

jLievov, xal dTitjvetq xal [SuQetaq rág

izoLVaq tTil TOÍq af^tccQvavofAévoiq

TiaQ^ avTojv sx tmv aQ/óvTtov av-

TÍov vcftúrá^evov, ovx áyánri dlla

(f'ófiio y.exoarrjfiévov, rovq Tióvovq

y.al u6y,0'ovq yevvaúoq (fsoovot,

yTQoq Sé y.avfxara xal tiqoq ipi'xoq

dvTé/ovraL, xal Trjq XotTctjq tmv

dvayxaÍMV Ivddaq vofÁaSixlv VTtáQ-

Xov.

46. IleQLeQya Sé dot ra Tovo-

xtov (pvXa xal xQVTzTovra ríjv (jou-

'Áijv avTMV, aipiXa Ss xal aittöta

oVTcc, xal Síd Tfjq d7r?.}]0TÍaq twv

XQtj^iccTcov XQarovfieva OQXOV tteqi-

qi(Jovovot, ia)'iTe avv&y'ixaq (pvlár-

Tovra, iit'jTS Smqoiq dQy.ov^iEva,d}.l.d

tiqIv t6 §o&sv é^ojVTat, tTtil^ov-

h)v fisXerwoi, xal dvaTOOTríjv tmv

GVV&}]X(tíV.

47. Kai Toí'q ^:7tirti§Blovq xai-

Qovg ÖeiVíoq öTO/d^ovTai y.al orzov-

8áí,0V0LV OV TOÖOVTOV /£t()t xal

8vváf.iei Tovq t/d'Qovg xararrole-

jLtijOac, 0001' St^ dTrártig xal alifvi-

Staújnov, xal 8id r/)^ tmv dvay-

xaíujv úTevtóaeojq.

vezetérlés harczi rendjérl, mely

a bolgárokétól alig, illetleg sem-

miben sem különbözik; hogy fér-

fiakban bvelked és független

ez a nemzet, és egyébkénti pompa

kifejtése és gazdagsága mellett

csak arra vanjszorgalmatos gondja,

hogy a maga ellenségeivel szem-

ben vitézül viselkedjék.

45. Ezt a népet pedig, mely

egyetlen fnek uralma alatt áll,

nem szeretettel, hanem retteg-

tetéssel tartják féken, bnöseiket

a fnökök szigorú és súlyos bün-

tetéseknek vetik alá ; munkát s

fáradalmat magasztosán elvisel,

tri az éget meleget és fagy-

laló hideget, s nomád életébl

következ egyéb nélkülözéseit a

szükségeseknek.

46. A türk törzsek álnok és

határozásaikat palástoló, barát-

ságot nem keres, bizalmat nem

érdeml népek ; hajtva telhetet-

len kincs vágytól, esküt semmibe

se vesznek, szerzdéses kötéshez

magukat nem tartják, ajándékok-

kal ki nem elégíthetk, hanem

mieltt az adottat elfogadnák,

csalárdkodásban és azon törik az

eszöket, hogy megsemmisítsék a

szerzdéseket.

47. Rettenthetetlenül veszik

szemre a nekik kedvez alkal-

makat ós nem annyira kézre

vívott harczczal és hadaik ere-

jével iparkodnak az ellenségen

gyzelmet venni, hanem csalo-

gatják ós meglepni szeretik ós a



16

48. ''Oti'/J^ovtul Ö8 Ona&íoig y.cd

Imoixíoic y.ai ró^otg y.ai xavTagioLa,

o&ev iv Tcdi fiá/aig tTtkovv cÍquu

oi ^rkeiore^ avrojv ímffÁoovTai iv

Tolg díuoig rá y.ovTÚota dvaiSaöTá-

^ovTtg, y.ai rá róla iv rcug X^Qoi

yuTSz/ovTí^^ y.ai chicfoTtootg: yará

Ttjv dnavTíüöav xofiav y.e/otjuévoi,

iwy.óun'oi Se uá'Ü.ov :tqot'cqovOi

49. Ovy. avTol Sé iióvov ot'/m-

(foooíaiv, aAAá y.at oí Íttjioi tíóv

iucpavCüv Oidíjoto íj y^vSovy.lv) tcc

tUTrQOOd'ev uéot] OyerrovTca.

50. flo/jjjv Se ufUrijv y.ai ao-

y.ljOLV TtOLOVVTCU rTFQi tIjV ini TOJV

'i^tTtíov ToS.eíav.

öl. yiy.o'/.ov&el s uvroig y.ai

7rlíj&og d'ÁÓ/ojv, Í:t7tccoliov y.ai (fo-

oaStiov, df.ta uh rroog d:ioToo'f})v

y.ai ya'f.ay.TO-xoaiav^ aua de y.ai 8ia

Tthj&ovc (pavraoiav.

2. ArT'kLy.EvovOi öe ovx ev (foo-

oaTOLi ojöTTeo oí ^PojuaToL, akid
ite/Qi uEv Ttjg Tov TToleuov ijUíiQag

díea:iaouévoi y.axd yévtj y.ai (fv'/.dg,

TOVQ 'iTTTTOvg ^óay.ovreg öujvty.iZg ev

&éoei y.ai /ííí/wi-t, iv Öe y.aiofo

rroXeuov Tovg dvayy.aiovg 'i:i:xovg

yaré/ovTeg y.ai Tred'iy.lovvTeg jth]-

oíov TOJV TovQyty.ojv revrojv (jpi-Áar-

Tovoi f^é/oi y.atoov rijg n-aoará-

^eiog, t'To vvy.ra rijg yruoaTá^eojg

(CiaQ/ÓUEVOL.

53. Tag 8e Uylag avTOJv drro

fiay.QÓd-ev dAke7ra'/.h'i'/.oi>g ttolovölv,

eig TO ti), evy.óXojg avTovg vjioui-

veiv alfpviScaOfiovg.

szükségesek megszerzésében kor-

látolják.

48. Fegyverök pedig a kard,

pánczél, ijj és kopja ; így a csatá-

ban legtöbbje kétféle fegyvert

visel, a vállán a felfelé álló kop-

ját bordva, az ijjat pedig kezé-

ben fogva s mindkettt úgy hasz-

nálva, a bogy éppen szüksége van
rá ; ha azonban üldözik ket, az

íjjaiknak veszik nagyobb hasznát.

49. De nem csak k maguk
öltenek fegyvert, hanem elkel
embereik lovaikat elül vassalvagy
nemezzel vértezik.

50. Nagy igyekezetet és gya-

korlatot fordítanak a lóhátról

való nyilazásra.

51. Követi ket a barmok,

mének és kanczáknak sokasága,

részint élelem és tej nyerése

végett, részint hogy sokaknak tar-

tassanak.

52. Nincs körülárkolt tábor-

helyök, miként a rómaiaknak,

hanem a csata naj^jáig nemzet-

ségek és ágak szerént elszéled-

ten, télen-nyáron szakadatlanul

legeltetve lovaikat, csatázások ide-

jén ellenben a nekik szükséges

lovakat maguknál tartva és a

türk sátrak közelében békóra

verve, a csatarendbe állás idejéig

rzik, az éj folyamán fogván

hozzá felállításukhoz.

53. Elrseiket egymástól nagy

távolságban állítják fel, hogy

könny szerrel meg ne lépessenek.
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54. £v öt Tfi f^cc/rj ov X '^? ot

''PLOjnaloi TTaQaTÚOOovöLV tv tqiöI

/négeoiv, áXX" tv ScacfÓQOiQ fAoÍQuic

ÖQOvyycOTi avváTtrovTta álliil.aLQ,

Tat,- f-wígag, lay.oov utt dXh'jhov

ÖuúTauévag, tóúTe uiav (paíveú&cd

:TUQárat.iV'

55. ^'E/ovöL §s tS.0} TÍjg Tragurá-

^tíog Svvafxiv rtva tx TteQiOöov, ;;j'

TTQog lyxQVfifAa ixTré^TTOvOi xara

TMV dfieXwg ávtiTaGöo^timv avrolg,

]] xcd elg iSot'i&eiav rov (Saoovfitvov

jiitQovg (jvlárrovöL. ró St rov'kdov

uvTiov oynG&tv TTjg TTUQará'itojg

l'/ovdí TrXrjoíov I] Se^id /; agtOTSoct

Trjg TtaQará^eMg, (og á:t6 tvog >;

ÖevTtQOV iLuXíov, dífjLtvTsg tv avroi

xal óXlyrjv 7TaQa(pvXax}'iv.

56. Uo'k'káxLg St xal ov^euyvvv-

Tcg Tovg TtSQtOöovg twv Íttttojv xard

viÓtov, Tjyovv OTnú&ev Tfjg TraQará-

^tiog avTíöv iTOiovOtv elg (fvÁaxijv

avTÍjg. xal xd fitv [jd&t] tmv

dxuov rijg 7iaQardE,tMg^ ijyovv rovg

öTixovg doQÍöTLog ^loiovoi, Öid ró

TTa/eíav elvai r/yr TragaTa^iv,

já&ovg fAáXXov (pgovrí^ovreg, xal

)'oov TtOLovOL xal TTvxvov tÓ ui-

Tomov.

bl. XaíoovöL Öt f.id'k'kov ralg

dTio /LDjxó&ev fAd/cn-?) íí<*^ tvéögaig,

xal Toíg xvx'kióotöL xard tojv ivav-

TLMV, xal ralg töxilf^cíTiOf^itvaig

V7T0xMQ}]öaöi, xal dvTiOTQoqiaíg^ xal

ralg SttöTraoutvaig Tdh,eöiv.

58. "Ot dv St TQtxpwöi Tohg

tx&Qoiig avTMV, ndvTa tv StvTÍQii>

Marczali : A magyar történet kútfi.

54. Csatában harczi rendjöket

nein három osztályban állítják

fel, mint a rómaiak, hanem meg-

különböztetett részekben, drun-

gusokká (dandár) kötvén össze

egymással e részeket. Ezek egy-

mástól kis közök által választvák

el, úgy, hogy csak egy csata-

rend képét mutatják.

55. A harczi renden kívül tarto-

gatják tartalék haderejket, melyet

leshelyre rendelnek azok ellen,

kik gondatlanul állítják fel sere-

göket, vagy pedig a szorongatott

seregrész támogatására tartják.

Málhájuk a hadi rend mögött

van, közel vagy jobbra vagy balra

a harczi rendtl, körülbelül egy

vagy két római mérföldnyire;

nála is kevés fedezetet hagynak.

56. Gryakran harczirendjök há-

tában, illetleg mögötte, annak

fedezésére, tartalék lovassorokat

is állítanak fel. A csatarend mély-

ségeit, vagyis a tagokat korlát-

lanul mólyen alkotják azért, hogy

a csatarend vastag legyen, inkább

mélységére lévén gondjuk; segyen-

letesnek és zártnak alkotják a

homlokot.

> 57. Jobbára a távolból való

harczban és a lesvetésben lelik

kedvöket, továbbá az ellenség

bekerítésében, a színleg való meg-

hátrálásban, visszafordulásokban,

— s a taxisok megszaggatásában.

58. Ha egyszer ellenfelöket

megszalasztani sikerült, a többit

2
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Tid'éctOí, xal dqieiÖMc tTriTi&evtaL,

oiidéi' {-TfQor hoyi'Có^evoL t) t6 Sioj-

XHV. oíiy. doxovvTai yág, SöTTfo oí

''Fiouáíot y.cii tu ÜXIm l&i}}', ttj

lUToicc '/.araiof^u, xal rfi toj)'

XOi]f(c(T0Jv ciorrayi], d)Jka ué/Qi to-

OOVTOv tnixíivrcit, Hog av raAeíoK

tÍ]V Tiov txd'oüv -/.arálvOLV ^rouj-

Oioi'Tai. -xáOj] fte&óSí'j dg toíito

y.fXQijuévoi.

ö9. Eáv ()V Tíreg tojv í^/'qojv

avTÜr (%ojy.ó^(evot ng 6x^'QtJ^f*<^

y.fCTcccpvyioOi, rrovScc^ovOiv dxQii'jMg

y.aTavoovvreg r?)/' tmv dvayxaion'

ivSuav, xal tmv írrTrior, xal tmv

dvÖQwv, xal rrooöxaQTSQOVOLV, %va

Tfl OrevÓTtjTl TOVTUJV xeiQMMVTai

Tovq t/&QOvg. // elg xd dqÍGxovTa

avTolg ovuípojva roírovg dydyojoi,

ttoÖjtov liiév ^htqiQOTeoá Tiva érti-

L.)ITOvvTeg, xal tÓte — ovvTt&s-

iitvo)v avTig to)V 'c/d'QMV — eTSoa

ufí'í^ova TTOOTii'téaoiv.

60. TavTa fxev r« tlov Tovq-

y.í'W tjd')] TOovToj uóvov diacfégovra

TO)V Boiilyágojv, oOtii T)]v XQtOTia-

VMV OVTOL döTraúduevot tcLötiv xal

TOig ''Po)ndixnig tx ó?Jyov //cre-

IjáX'kovTO tjO'eúi, TGTe to ayQiov

xal voiiaíiixov rri dyríöTío öwayio-

(jalóvTíc.

61. ^EvavTiovTai (Te rroleiUoig

Tovoxoig h'öna [}oayJ}g ()id ro

itXij&og. üjv t7nq)éoovTai dKóyo)v.

másodrendnek tartják, kímélet-

lenül szorítják, s az üldözésen

kívül egyébre sincs gondjuk. Mert

nem elégednek meg — miként a

rómaiak ' s a többi népek — a

mérsékelt üldözéssel s az ingó

jószág rablásával, hanem addig-

addig üldöznek, míg csak az el-

lenséget teljességgel meg nem
bomlasztották; s erre minden

útat-módot felhasználnak,

59. Ha pedig történetesen az

üldözbe fogott ellenség ers-

ségbe veszi vala magát, azon

vannak, hogy behatóan kifürkész-

szék a szükségesekben, s pedig

mind a lovakban, mind az em-

berekben "való fogyatkozatát, és

egész erejket arra fordítják, hogy J
ezekben megszükítve az ellensé-

get, föléje kerekedjenek, vagy pe-

dig ínyök szerént való egyességre

bírják, úgy, hogy eleinte köny-

nyebben teljesíthet dolgokat ki-

vannak, majd meg, ha nekik az

ellenség hozzájárulását fejezte ki,

másnem nagyobb feltételeket
;

terjesztenek el.

60. Ezek tehát a turkok jellem-

vonásai, melyek a bolgárokétól

csak abban különböznek, hogy a

mikor ezek a keresztények vallását

fölvették, röviddel rá a római er-

kölcsök hatása alatt megváltoztak

s hitetlenségökkel levetkeztették

vadságukat és nomádságukat is.

61. A türk ellenségeknek elle-

nére van a legel híja a maguk-

kal vitt állatok sokasága miatt.,-]
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62. I\ccl £v y.acQU) §s övujJoM}^

ra^tc :TfL.L'/.}] ovvTeTayuéi'ij ^táhOTa

avTOvg -jÍMijjei, (vg evavvLa avTÜr

y.aj;íalkcioi(x)V ovtojv^ xal (áÍj xara-

ÍjairóvTiov árro tmv ^ttttojv. ov§é

ycco úríjvai n:e^>J y.aQreoovou', wg

GvvToacftvreq tTioxelod'ai rolg í.'.t-

rroig.

63. ^EvavTLOVTai 8e avrótq xal

TOTTog ouaXóg xal yeyvfivíofiévog,

y.at Öij y.al TaS,Lg y.a^aXXaQiy.íj y.ai

rrsrrvxVMuÉvt], xal diaúTárojg av-

TÍg (cxn'/.ov&ovoa.

64. ^EvavTLOVTai Se xal hx xn-

oóg ov/í17t'Aox)j uerá tojv oti'Lojv, xal

l'ífoSoi vvxreotval <xúq>a?Mg yivó-

uevai , oiov "Iva oi TiQOOj^a'kóvreg

ccvTolg sv ítév IxíoOc uéoog Tsray-

f,iérni', To s sreoov uéoog tyxQvn-

tÓu^vov.

65. Avnd dé avrovg úqiódQa

y.ai oT elv Tiveg t^ avTÜv ttqo-

qvycoOi Tolg''Po)uaíoig. rivojöy.ovOi

yáof OTL aútarov txu yvMi-OjV ró

l'&vog avTutv, xal cpú.oxeoSeTg eloi,

y.al i-y. rro'kXvjv (fv'lojv ovyxf.iutvoi,

y.al tc Öiá tovto oi' n:oiovvTai

'/.óyov ouyyevMV, xal r/Jg elg aÚJ\-

'/.ovg biÁOVoiag.

66. "OXLyvov §é Taxa tov tiqoO-

(fi'ynr «,t«o/o^£Wjí' xal q)ilo(pQO-

vov(.i'cVo)ii Tiao }]fÁüJr 7r'/.}]&og av-

Tolg trraxoXov&el' Sio xal ^agécjg

(flooiiow ÍtcI rolg d^^ avTo)V dva-

XOiQorOiv.

V 62.^ Összeütközés idején rend-

kívüli kárt teend bennök rende-

zett gyalog taxis, mely ellenökre

van, lévén k lovasok, kik nem
szállnak le lovaikról. De nem is

kitartók gyalog állni meg helyö-

ket, mint a kik lóháton növe-

kedtek fel.

63. Ellenökre van a lapályos

terület és fenyór. s jelesen a

lovas és zárt sorú s ket tömött

egészben üldöz taxis.

64. Ellenökre van a kézre ví-

vott fegyveres mérkzés is, és a

szemesen történ éjszakai meg-

lepetések, miért is azok, kik elle-

nök támadást intéznek, seregök

egyik részét taxisban, másik ré-

szét lesben állítják fel.

65. Nagyon búsulnak azon, lia

valamelyikök a rómaiakhoz szö-

kik át. Ismerik ugyanis nem-

zetöknek állhatatlan lelkületét,

hogy nyerekedni szeretk, sok

törzsbl állók, miért is atyafiság-

nak és egymás iránt való érzel-

meknek nincsen náluk tisztelete.

66. Ha néhányan megkezdték

az átszökést és szíves fogadás-

ban részesültek tlünk, nyomban

srn követik ket; ez okból

neheztelnek azokra, kik tlük

elpártolnak.

2*



II.

THEOTMÁR SALZBURGI ÉRSEKNEK
ÉS SUFFRAGANEUSAINAK LEVELE IX. JÁNOS

PÁPÁHOZ.

E levél nincs datálva. Ideje azonban meghatározható

tartalmából. Akkor kelt, midn a magyaiok már vissza-

tértek els nagy itáliai hadjáratukból, tehát 900-ban. Ez

év tavaszánál nem lehet késbbi, mert IX. János pápa,

kihez intézve van, 900 július 6—26. közt meghalt.

Hitelességét nem támadták meg soha; azt els sor-

ban saját érdekes és egészen külön álló tartalma igazolja.

E bels bizonyítékokra pedig annál nagyobb szüksége van,

mert a külsk épen nem kedvezk. A fennmaradt két

kézirat a XII. század elejérl való, tehát jóval késbbi,

és ez a levél mind a kettben a lehet legroszabb tár-

saságban található: t. i. a passaui hamisított és interpolált

levelekkel együtt, melyek Piligrin püspök mhelyébl
kerültek ki.

Els kiadója, Grevold, Chronicon Reichersbergense czímü

mvében egj reichersbergi kéziratból közölte. Ezt lenyo-

matták Boczek, a Codex Diplomaticus Moraviaeben (I. 35)

és Eejér a Codex. Diplom.-ban (L 229—235. 1.).

Az a kézirat, melyet alapul vettem, a kölni városi

levéltár tulajdona. Ez azonban a végén csonka. Össze-

vetettem a bécsi csász. kir. könyvtár 1051. sz. kéziratával,

melybl a befejezést kiegészítettem.



21

Jelentsége abban áll, liogv képét adja azon viszo-

nyoknak, melyek hazánk földjén a honfoglalás befejezése

idején fennállottak. Jellemz vonása a németek ers gy-
lölete a morva szlávok irányában. Megtanuljuk belle, hogy

a bajor püspökök még a magyarokhoz is közeledtek,

csakhogy e gylölt ellenségtl megszabaduljanak. Azt is

látjuk, hogy a szlávok már nem csak politikailag függenek

a magyaroktól, hanem erkölcs, st vallás dolgában is simul-

nak hozzájuk.

Kölni kézirat, fol. 8. v.

Summo pontifici et universali ])ape non unius nrbis. sed

totius^ orbis, domno Jolianni romane sedis magniíico gubernatori.

humillimi paternitatis vestre filii Theotmarns^ iuvavensis ecclesie

archiepiscopus, waldo frisingensis, Erchenpald^ eistatensis, Zacharias

saebanensis*, Tuto radisponensis, Richarius pataviensis ecclesie

episcopi, nec non et universus clerus populiisqne christianus per

totarfi noricam, quae et bawaria conversatur, prosperum in

salvatore nostro provectnm, catholice pacis augmentum, et regnum
o])tanius eternum.^ Antecessorum vestrornm decretis et catholi-

corum jjatrum. institutis plenissime instituimur in omnibus nostro

ministerio sacerdotali^ obstantibus et adversantibus romannm
appellare pontificem, nt quod ad nnitatem concordie et ad

cnstodiam pertinet discipline, nulla dissensione violetur, sed ab

ipso summa provisione decernatur. Nequaquam autem credimus,

quod coacti cottidie audimus, ut de illa sancta et apostolica sede.

que nobis sacerdotaHs mater est, dignitatis et origó cliristiane

religionis, proíluxerit quippiam perversitatis, sed doctrina et

auctoritas ecclesiastice rationis. Sed venerunt, ut ipsi promul-

gaverunt, de latere vestro trés episcopi, videlicet Johannes

archie])iscopus, Benedictus et Dániel episcopi' in terram sclavorum

qui Maravi dicuntur. que regibus nostris et jiopulo nostro

> Bécsi kézirat 1051. sz. 71. 1. => Bécsi k. : Erchenbaldus.
" Oldaljegyzet : Hic Dietmarus Bécsi k. : Sebanensis.

ab arnone archisepo. iuvav. vei ^ B. k. : aeternum.

salzb. A bécsin : Ista epistola missa « B. k. : sacerdotali ministerio.

Johi ppe ultima debet esse. ' B. k. : Danihel.
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nobisque® cum habitatoribus suis subacta fuerat tam in cultn

fhristiane religionis, quam in tributo substantiae secularis. quia

exinde primum imbuti et ex paganis cbristiani sünt facti. Et

idciro^ pataviensis episcopns civitatis, in cuius diocesi sünt illius

térre pojinli. ab exordio christianitatis eorum, qnando volnit et

debiiit, illuc nullo obstante introi^dt. et sinodalemi" cum suis

et etiam inibi inventis conventurn frequentavit, et omnia quae

agenda sünt potenter égit. et nnllus ei in faelem restit it. qnod

etiam et nostri comites illi térre coníines, placita secularia illic

continuaverunt, et quae corrigenda sünt correxerunt. tributa

tulerunt. et nuUis eis restiterunt. neque dum incrassante corda

eorum diabolo cliristianitatem abborrere et omnem iusticiam

detrectare^i, belloque lacessere et obsistere sevissime ceperunt. adeo

ut via episcopo et praedicatoribus eo non esset, sed libitu suo

egerunt. quod voluerunt. Nunc ver, quod nobis grave videtur et

incredibile. in augmentum iniurie iactitant se magnitudine i)ecunie

id egisse. qualia de illa apostolica sede niuiquam audiAdmus

exisse, neque canonum decreta sanxisse, ut tantum scisma una

páteretur ecclesia, est autem unus episcopatus in quinque divisus^^.

Intrantes enim praedicti episcopi in nomine vestroi^. ut ipsi

dixerunt ordinaverunt in uno eodemque episcopatu unum
archiepiscopum, si tamen** in alterius episcopatu arcbiepiscopium

esse potest, et trés suffraganeos eius episcoposi^, absque scientia

arcbiepiscopi et consensu episcopi in cuius fuerunt diocesi. Cum
in concilio affricano, cap. XX. decretum sit. ut })lebes. quae in

diocesibus ab episcopis retinentur, que nunquam e]nscopos

habuerunt, nisi non cum voluntate eius episcopi a quo tenentur,

proprios^^ accipiant rectores, id est episcopos. Et item in eodem

concilio cap. LXV., ut plebes quae nunquam babuerunt proprios epis-

copos, nisi ex consilio plenario unius cuiusque i)rovincie et primatis,

atque consensu eius, ad cuius diocesim eadem plebs pertinebat,

8 B. k.

:

nobis quoque.

» B. k.

:

iccirco.

'0 B. k.

:

synodalem.

" B. k.: detractare.

'» B. k. : magnitiidiue pecunie

egisse, vos eosdem praefatos epis-

copos ad se direttisse, et ni eodem

jíataviensi episcopatu talia egisse,

qualia etc.

" B. k. : Intrantes autem prae-

dicti in nomine vestro ejDiscopi.

'* B. k. : tamen liiányzik.

's B. k. : episcopos eius suíFra-

ganeos.

'« B. k. ; proprios.
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episcojjos minimé accipiant. In decretis pajje Leonis cap. XV.
scriptum est : Nulla ratio siuit, ut inter episcopos habeantnr. qui

a provincialibus episcopis ciim metropolitani iudicio non conse-

crentur*'. Item cap. XLVini. : si indignis'^ quibnsque et longe extra

sacerdotale meritum constitutis pastorale fastigiimi et gubernatio

ecclesie detur. non est consulere populis. sed nocere, nec i)raestare

régimen, sed augere discrimen. Et in eodem capitula i)OSt pauca^^.

Dilíicile est, ut bono peragantur exitu, que malo sünt inclioata

principio. Et in decreto papé celestini antecessoris vestri caj).

XVil. continetur, ne alicui locus concedatur sacerdoti in alterius

iniuriam. Antecessor vester Zuentibaldo duce impetrante.

Wichingum consecravit episcopum, et nequaquam in illum

antiquum pataviensem ei)iscopatum eum transmisit, sed in

quandam neophitam gentem, quam ipse dux domuit bello^". et

ex paganis cbristianos esse patravit. Cum autem cisdem Sclais^i

locus familiaritatis22 apud legatos vestros dabatur, accusabant

nos et diífamabant^s nos in miütis, et verbis mendacibus instabant.

quia nemo eis vera respondebat, dicentes, nos cum francis et

alamannis scandalum liabuisse. cum hoc falsum esse ex hoc

convincitur. quia amicissimi nostri sünt et caritativi cooperatores.

et etiam cum ipsis impacatos esse accusabant. Quod non nostra

culpa exigente, sed sua protervia faciente, ita fatemur esse. quia

quando christianitas illis cepit vilescere, et insuper debitum

tributum senioribus nostris regibus et principibus eorum solvere

respuerunt, belloque resistere et gentem nostram ceperunt lacessere.

orta est seditio inter illos. Et (j^uando armis sibi eos defenderunt.

et in servitium redegerunt, idcirco^* iure proprio tributarios habere

debuerunt et debent, et sive velint, sive nolint, regno nostro'

subacti erunt^s. Quapropter oportet vos ab alto speculari et

moderaminis temperiem prae omnibus tenere. ne peior pars

confortetur et melior infirmetur. Progenitores namque serenissimi

senioris nostri Ludowici^^, videlicet imperatores et reges ex

christianissima francorum^'' gente ])rodierunt. moimarii ver

' B. k. : conseerantur. " B. k. ; accusabimt et diftoma-

'» B. k. : ut si indignis. bánt nos.

'» B. k. : pauca ntáu : inquit. ^* B. k. : iccirco.

" B. k. : dux bello doninit. 25 b. k. ; fuerint.

»' Selivos. «6 B. k. : Hludovici.
-» Familiaritis. B. k. »•' Francoruni.
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Sclavi a i)aganis et ethnicis veuerunt Ilii i)otentia imperiali

románam rempublicam sublimavermit. isti dampnavermit. Ilii

christianiim regiium confortaverunt, isti infirmaverunt. Ilii totó

mundo spectabiles ajji^aruerunt. isti latibulis et urbibus occnltati

fuerunt. Illorum consilio ajDOstolica sedes pollebat. istorum perse-

cutionem^^ christianitas dolebat. In omnibus his iuvenculus rex

noster. nnlli i)raedecessorum suorum^^ inferior. secnndum^" virtutem

a deo sibi datam Sancte romane ecclesie et vobis snmmo pontifici^i

cum omnibus regni sui principibus adiutor optat esse fortissimus.

Omne namque regnum divinitus sibi commissum ad dei servicium.

suumque adiutorium. unum vult et operat^^ XJnde et pace viget.

et concordia gratulatur, atque ad vestram patemitatem sicut

patres sui se ])ertinere letatur. Quod nos ])raefati sclavi crimina-

bantur^^ cum ungaris^* fidem catholicam violasse. et jier canem
seu lupum. aliasque nefandissimas et etbnicas res sacramenta et

l)acem egisse. atque ut in italiam transirent^^ pecuniam dedisse.

si vobis coram positis ratio inter nos agitaretur. ante deum. qui

cuncta novit antequam fiant, et coram vobis. qui vice eius apo-

stolica^^ tenetis, eorum falsitas manifestaretur. et nostra innocentia

probaretur. Quia enim cbristianis nostris longe a nobis positis

semjier imminebant, et persecutione nimia afíligebant. donavimus

illis nuUius jjretiose pecuniam substantie, sed tantum nostra

linea vestimenta. quatenus aliquatenus^' eorum feritatem mulce-

remus, et ab eorum jiersecutione quiesceremus.^^ Talia namque.

ut praescripsimus, iuxta maliciam cordis sui argumentantes. et

Ijontifices vestros ad iniuriam nostram incitantes, adeo, ut directa

nobis epistola quasi ab apostolica sede, haec omnia improperabant.

et diversas iniurias ingerebant. atque inter alia divino gladio

feriendos dignos dicebant. Impletur enim nobis^^ quod quidam
sapiens ait : Justus túlit crimen iniqui. Ipsi enim crimen. quod
nobis falso semel factuni*" imposuerunt. multis annis peregerunt.

Ipsi Ungarorum non modicam multitudinem ad se sumpserunt

-^ persecutione. ^* Ungariis.

^^ nulli predecesorum suorum se- '» transeant.

cimdus nulli inferior. =" vicém eius apostolicam.

=» sed secundum. ^' quatenus aliquotiens.

^' patri. '8 quiescere íaceremus.
"- operatur. ="9 in nobis.

•" criminabant. *<> s. factum hiányzik.
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et more eorum capita suorum pseudo-christianorum penitus

cletonderunt, et siijoer nostros christianos immiserunt, atque ipsi

supervenerunt. et alios captivos diixerunt, alios occideruut, alios

])essiiiia carceruni fame ac siti perdiderunt, innumeros ver exilio

deputaverunt, etnobiles viros^iac*^ honestasmnlieres in servicium*^

redegerunt. Ecclesias*^ dei incenderiirLt, et omnia ediíicia deleverunt,

ita ut in tota j^annonia. nostra maxima provincia*^ tantum una

non appareat ecclesia, pront episcopi a vobis destinati, si fateri

velint. enarrare possunt, quantos dies transierunt et totam terram

desolatam viderunt. Quando ver Ungaros*^ italiam introisse*'^

comperimiis, pacificari cum eisdem sclavis teste deo** multum
desideravimiis, ])romittentes4^ l)ropter deum omnipotentem ad

perfectiim indulgere omnia mala contra nos, nostrosque acta^'',

et omnia reddere, quae de suis nostros constaret habere, quatenns

ex illis seciiros nos redderent^^, et tamdiu spatinm darent,

quamdiu longobardiam nobis intrare et res sancti petri defendere.

l)opulumqiie cbristianum. divino adiutorio redimere liceret ; et

nec ipsum ab eis optinere potnimns, et post tanta maleficia

habent beneficia et siint sancti accusatores, qui semper fuere

christianornm persecutores. Si quis in totó miindo aliorsum nos

oberrasse et iusticie restitisse i)robare conetur, veniat praesens

et eum ludificasse, nosque de bac re sencietis^^ purissimos esse.

Idcirco singuli omnesqne ammonendo precamur, ne nllo modo
alicui falso de nobis aliquam suspitionem referenti creduli sitis,

anteqiiam oportunitas exigat, ut huiiis reigratia missus, de vestra

celsitudine nobis ant a nostra parvitate directus appareat vobis.

Communis gemitus est^^ et generális dolor angustat, quos Germania

et tota tenet norica, quod unitas ecclesie dividitiir scissura. Est

enim, ut ])raeniisimus, episcopatus^^ in quinque divisus. Ideo si

quod^^ fraus maligni Sclavorum calliditate adduxerat, iusticia^^

avertat. Vosque ex alto virtute induti et a])Ostolica i)otestate

" nostros. *" eis.

= B. k. : et. ^^o facta.

*^ servitutem. ^' facerent.

* Aecclesias. *- sentietis.

*'" Pannónia, provintia. *= hiányzik.

'« Ungarios. ^* unus ep.

*' intrasse. " quid.

«s communideo. »« Itt végzdik a kölni kézirat.



26

armati, iiixta prophetiam quod fractum est alligate, qnod

infirmum consolidate, quod abiectum reducite, ut deinceps^'

])opulus et fidei integritate gratuletur, et sancta ecelesia tranquilla

devotione laetetur, Theotmarus indignus archiepiscopus et apo-

stolicanini rerum procurator promptissimus. Pecuniam. vestro

iuri debitam, i)ropter infestam paganorum sevitiam, nec per se

perferre. nec per alios poterara traiismittere. Sed qiüa dei gratia

liberata est Itália, quantocius potero vobis transmisero. Precatur

nostra liumilitas, ut dignetur vestra sublimitas respondere. per

singula transraissa, cum epistolo. Alme páter mundi. dignus

praenomine Petri. Nomine quem sequeris, utinam virtute

sequaris. Sisque tuis famulis protector verus et ipsos. Commendes

dominó, celo qui praesidet alto.

=>' így a kéziratban.
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KONSTANTINOS PORPHYROGENNETOS CSÁSZÁR.

DE ADMINISTRANDO IMPERIO.

VII. Konstantinos császár, bölcs Leo fia, csak meglett

korában jutott uralomra. Egész ifjúkorát a tanulmányok-

nak szentelhette, és igazi polyhistorrá fejldött. Alig van

az irodalomnak oly ága, melyre nézve ne gyjtette volna

össze a meglev anyagot. Megirta nagyatyjának, I. Basilios

császárnak történetét, mely Theophanes müve folytatásá-

ban maradt reánk. Összeállította a byzanczi udvarnál annyira

kifejlett szertartások rendjét. Ebben a magyar fejedelmek-

hez intézett levelek czímezésérl is van szó. De legfon-

tosabb munkája és pedig nem csupán a magyar történetre

nézve az. melyet fiának, Romanosnak oktatására irt. császár

korában. Ebben a birodalom küls viszonyait tárgyalja.

E munkáját 949—952 közt irta. Phalitzis magyar

fövajda korában, kit a megmaradt kútfk közül egyedül

csak ö ismer és nevez meg.

Feltn, hogy az adatai nem egyeznek meg a reiink

maradt egykorú krónikások elbeszélésével. Sem nem

használta azokat, sem azok nem merítettek belle. A görög

írók közül egyedül említi azt a fontos és dönt tényt,

hogy a besenyk beavatkozása idézte el a magyarok

kivándorlását Etelközbl.

Minthogy praktikus czélból ír, és pedig a lehet leg-

fontosabb politikai czélból, azért, hogy fiát az uralkodók



tudományába bevezesse, legfbb érdeke követelte, hogy

értesülései megbízhatók legyenek. Különben is, egész ter-

mészeténél, nevelödésénél fogva igen nagy benne a tudós

érdekldés, mely arra birja.hogy azon nemzeteknek, melyek-

nek jelen állapotával foglalkozik, múltját is kutassa.

A magyarokra vonatkozó értesüléseit— maga kútft

nem említ — háromféle forrásból meríthette:

1. A magyarokhoz küldött követektl. Ilyen követ-

séget maga is említ a 8. fejezetben. tJgj látszik, hogy

Magyarország déli része folyóinak elsorolása a 40. feje-

zetben hasonló forrásra vezethet vissza. Mert feltn,
hogy is csak azt az országrészt ismeri bvebben, melyen

egykor, Etele korában, Priskus Rhetor utazott át.

2. Az udvarában tartózkodó magyaroktól. A 40. feje-

zetben említi, hogy nála járt Árpád dédunokája Termacs,

Bulcsú karkhaszszal együtt. Ezekre vezethet tán vissza

Árpád családjának genealógiája és a magyar törzsek elne-

vezése. Feltn, hogy semmi más dynastiáról oly részié-

tesen nem ir, mint épen Arpád-éról.

3. A régibb eseményekre nézve az eddig említett

kútfnek alig vehette nagy hasznát. Értesülései mégis

annyira pontosak és megbízhatók, hogy valami forrással

kellett rendelkeznie. Alig tévedünk, ha ezt a régibb követ-

jelentésekben keressük. Épen készített kivonatot a régibb

követségek jelentéseibl. A császárság kifejlett diplomatiája

bizonyossá teszi, hogy e relatióknak csak igen csekély

része maradt reánk és csak sajnálattal képzelhetjük el.

min kincs veszett el ezekben tudományunkra nézve.

Feltn az, hogy a magyarok régibb viselt dolgai

közül csak azokat említi, melyekben nemzetünk valami

összeköttetésben volt a kozárral. így különösen a fejedelem-

választást beszéli el nagy részletességgel és — úgy
látszik — kozár tendentiával. A császár értesüléseinek
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egy része tehát valószínleg kozár forrásra vezethet vissza.

Tudjuk, hogy Byzáncznak mindig voltak kozár zsoldosai,

azt is tudjuk, hogy arra felé igen gyakran járt görög-

követség.

Konstantinos müve legfbb, sok tekintetben egyetlen

hiteles forrásunk a vezérek korabeli magyarság történetére

nézve. Czéljánál, feladatánál fogva, különös figyelemben

részesíti az intézményeket. Mint ily elsrangú forrást külö-

nösen Szabó Károly és Salamon méltatták.

Tle tudjuk a magyar törzsek nevét, a magyarok

régibb telepeit, összeköttetésöket a kozárokkal, bevándor-

lásuk okait, a törzsek elhelyezkedését, a fejedelemség meg-

alapítását. tartotta fenn a Gryula és Kharkász nagy

méltóságainak emlékét. Csak is világítja meg történeti

alapon a magyar nyelv alakulásának nagy problémáját.

Szövegünk a bonni kiadáson (1840) alapul, melj" azon-

ban, sajnos, épen nem áll a tudomány mai színvonalán.

Fordításunkban, a magyar nevek átírásánál, szemmel tar-

tottuk azt a körülményt, hogy az korában már az uj

göröghöz igen közel álló kiejtés volt divatban. A mü azon

részeit szemeltük ki, melyek közvetlenül a magyarokra

vonatkoznak.

C. Bíborban született Konstantin császár de administrando

Imperio czímii mvének a magyarokra és lakóhelyeikre

vonatkozó fejezetei.

K í (f á l a i ov y. •

J/ eqí t mv II a t t, l V a •/. t t 10 V xal To v o xio ).

"Oti y.cci TO TMV TovQ'/Mv yévog uByúlw^ TTTOeÍTCu xal öé8ie

Tovg dfJiifiávovL; JlaT^tva/Jrag, 8id ro noWáy.u }\TT\\d't\vai rrao

dvTMV xal Te^eLMQ ox^Sov nagadod^vaL cKfuviöui^' xal öid tovto

aiel ípolSeQol roic, TovQxotg oi Har^iva/lTat rouíCovraí, xav úvötÍ).-

XovTat V7T avTMV.
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K s q) n X a t n v d .

IIeqI r 0) r II a t C, t v a x i t oj r xal ^PJj g xal T ov qxvdv.

"Otí tov i'jaaikéojg ''PwfAaiojv fxerá tmv UaT'QivaxLTwv ÚqíjveÍ'-

ovTOii OVTE "PoJq yroXáuov vófAOj y.aca T)jg '^Pití^aÍLov tTi/.Qaríiai ovts

oi TovQXOi i'vavTai eTieX&eiv a'tX övre VTiég r/Jg slQt'jvijq ueyá?M

xal VTTSQoyxa /o/;^<ar« re xcil MciyfiaTa rraQa tuiv "" Poj/naíon'

dí'vavTai drraiTétv, ^edióreg r/)i/ §ia tov toiovtov h&vovg Tiaga tov

^jccoi/.éwg xaT dvToJv lo^vv tv tví txeívovg xaTu ''Pio^aiojv txoTQa-

Teí'Eiv. 01 Sé IlaT^tvaxÍTai xal tj] rroóg tov ^aúi'kka (pla avv§ov-

UEvoi xal Tzao' hxdvov Siá yQafifxáTO)V xal Smqojv ávajtud'óun'oi

(ií'vavTai ^adlojg xard Ttjg /w^ag tmv te 'Pwg xal tüv Tovqxow íizkQ-

Xeö&ai, xal tS.avSoaTroSl^eod'at To. tovtojv yvvaia xal Ttaidágia xal

'Atj'í^eo&aí Ti)i' /(tjoav avTwv.

Ueol Tojv d 71 6 TÍjg íf socpv /.axT ov nó'kBMg d :^ o O t e'K'lo-

usvojv ^ ao iliXM V fÁET cc x^^^vSlojv öld te tov Jav ov-

^j 1 ov xal /d dv aTiQ L xal JdvaOTQi tio t a fiov t v II a t Í, i-

V axí a.

— xal OTE rroitjOovOiv bi IlaT^ívaxiTac noog tov [SaöiT^ixóv

Tohg oQxovg xard tu L,dxava avTOJV, tmSíSojöiv avToTg Tag (jaötXtxdg

iooEdg, xal dva'/.apiijdvETaL (fi?^ovg t^ avTOJV oúovg ^ovÁETai, xal

VTroOTQsrfEi. ovTío dé xQh Ov^(pMVEÍv i-iET dvTuiv íÓOte, ottov dv

XQEuiTOLíjd'fl avTovg [jaöi'kEvg, tioujOojOl SovXsíav, elte sig Tovg

''Píog e'ite Eig TOvg Bov'kydgovg elte xal ug Tovg TovQxovg' elöl ydo

SvvaTol TOV TtávTag TOVTOvg tioXeuelv, xal noXXdxtg xaT^ avTwv

hld'óvTEg (fO^EQol vvv xa&EOT)']xaOLV. xal tovto d)}Xov xal tVTEvd'év

töTLV. TOV yaQ xX);oixov Fa^oi/jX ttote Tioog TOvg Tovqxovg ajtoaTa-

kévTog a.To xE'ÁEVOHog íjaoikixfjg,'^ xal nodg avTovg EljióvTOg oti 6

^aockevg ()>;ko7roiEZ vudg dnhkd'Eiv xal dnodiM^ai Tovg UaT^ivaxiTag

drto TOV tÓttov avTwv xal xa&Eö'i'jvaL Vfxdg (vfÁEtg yaQ xal tiqo-

TEoov EXEÍOE txa&Éi^Eö&E) TTQog TO ELvaí 7Tl}]atov Ti]g, ^aöikEiag uov

xal OTE &ÉX()j aTroOTÉkho, xal iv TdxEi tvolöxoj vf-iág^ TtdvTsg 6i

aQxovTEg TMV TovQxojv fÁta ffojvfi t^El^ótjúav,^ otí t]^Elg uETa TOvg

1 E követségnek idejérl nem tudunk semmit, a követ neve sem for-

dul elö egyebütt.

8 Magyarországot Konstantinos idejében a külfölddel szemben több

fejedelem képviselte. A hivatalos levelek így is szóltak : elg tov; aQxoviag
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llaT^ivayJrag tavrovg ov l3cc?.}^o^ev ov yág övváfAS&a yroXefietv tiqoq

avToiq, OTt, xal /ojQa (Á^yáh]^ xal Xaog Tiolvg xat xay.á natSLa sloí.

y.al Tov koiTiov röv Xóyov rovrov JtQog tifiág fiij siTTrjg' ov yccQ

ayamofisr avrov.

K £ q) u X u i t' i

.

TT SQL T }; g Xa QaQ íag^ ti w g S eí Tcoke/Asto&ai, xai tt aod
T IV lO V.

"Ot( öt Ov'QoL dvvavrai TroXe/^ielv rovg XaL,ccQovg ág avroíg

jiktlOtá^ovreg. ofAoíojg xal 6 í^ovöloxqcctmq ^AlavLag i otl ra évvka

xXifAaTcc TÍjg XaÍ,aQÍag tyj lAXavla jia^áxuvvai, xai Svvarai 6

"Alavóg, £t aQa xai ^óvlsrat ravra TiQaiSeveiv xai f^isyáXtjv ^ká^tjv

xai tvduav tvrev&ev rolg Xa^ágoig jroialv íx yccio tmv tvvéa xXi-

fÁCtTMV TOVTwv 1} TTuoa ^(ot) xoi dcp&ovla TÍjg XaL,aQÍag xa&é-

aT);xev.

. riegi r M V 7tX}]0 La'C,óv r mv t & v (ov t otg Tov Qxoig.

"Otl Tolg TovQXOig tcí TOiavTa i&v}] TcaQaxecvTat, TiQog f^év

tÓ dvTLXtÓTSQOv utQog avTÜv /; 0QayyLa, TiQog Se to ^oqhotsqov ol

UaT^LvaxtTaL, xal TiQog to f.ieO)]n^QLVov jusQog // iisyáXt] MoQaiSia

]]tol }]XojQa TOV ^(pevSoTrXÓTTOv "jTig xai rravT^küJg }]qjavLO'r] TraQcc

TÜv tolÓvtojv Tovqxmv, xaL irao' avTÜv xaTeoxs&rj. bi Se Xqm^Útol

TTQog TCÍ Óqí) Tolg TovQxoLg TraQaxetVTaL."

Twr TobQ/.otv, 'iouXht XQvati ÖKJolín. »j-^á«,u«roí Ki<)vai(tvTivov xal t^afxnvov xmv

(f)i}sOXQíoi(>)v [jaaíléMv ^PMfxaÍMv elg lov; ctQyoviaz loiv Tovqymv.'^ Ooiist. Porph.

De Cerimon. aul. Byz. II. 48. ed. Reiske I. 691. Azaz : A magyarok fejedel-

meihez kétsolidusos arany pecsétíí bulla : Konstantinosnak és Romániának
a Krisztust szeret római császároknak levele a turkok fejedelmeihez.

Hasonló volt a beseny fejedelmeknek szóló levél felirata.

' Alaniának keresztyén fejedelme volt, mint Konst. müve a szertar-

tásokról i. li. 688. lap bizonyítja.

2 A magyar föld területére és határaira vonatkoznak még Konstan-

tinos császár munkájának következ helyei

:

27. fej. A longobardokról : ol 8^ Aoj^o^úgSoi to) vóte xaioot xatotxni'v

fi; flavutvíoti' srS^u agtÍMg oixovoiv ov Toíiqxov.

1. >A longobárdok abban az idben (588). Pannóniában laktak, hol

most a turkok laknak c.

30. fej. Dalmátiáról, ov y(ÍQ AlittQti.g sxdíhv tov dnrov^'iíov noia^ov tag

öiaiQíliag enoiovvto, ev&n aoTío}g flinr ot TovQxov, vofina Síoi' ?o)»'rf,".
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"^'Oti övvavTUL y.al 6t JlaT^ivaxtraí toIq TovQxoig tTciTÍ^so-

yfai xal ueyá?^wg 7iouideve.LV y.ai 7iaQa[j'ká':ireiV avrovq^ xd&Mg y.ai

tv Tíi> 7itQÍ nartívaxtTtv xerfaXaíto :TOoeLQf]Tai.

11 e qí t o V l'& V ov g t to r Ilar QiV axir mv.

^lotiov oTí JJaTL,LvaxLTat TO «.t' uQ/íjg slg rov Ttora^MV L4r/;A

tÍ}v avTMV ei/ov xaTOixtjOiv, ouoítog öé xal elg rov Tiora^ov retjx,^

l'xovreg róvg re MaL,doovg" övvoQOVVTag xal rovg é7iovo/iiaL,o^évovg

Ovt. IIqo eratv §s xevryy/.ovra ol Xeyóueroi Ovi, fisrá, raiv X.aÍ,áQiov

ouovorjoavTeg xal 7ióXef.iov ov^^alóvreg ^oóg roiig ZlarCtvaxÍTag

2, »Az avarok pedig a Duna folyó mellékén tanyáztak, hol most a

turkok vannak, és nomád módon éltek*.

U. o. xal BÍalv olxfiTJv ev Xooi^aTCcc ly. jovg xaiv láfÚQiov xai yvooigKOviai,

liSi'tQEtg ovxeg ol t Xotnol XQ(a^ttioi> éfiBivav ngog (tiQuyyíav, xal Hyovrai, ágxío}:

BfXo^obi^áxoi' riyovv aangov XQbi^átov, é^ovxtg xov ídiov aQ^ovia, vnoxBvvxai, 8í

Jlxo) xot fnfyáXo) ()?]yl (Dqayyíag xijg xai 2a^íag. xal á^iániiiSioi ivyyávovav,

avfinsvx^sQÍag fisxa xoíg TovQxovg xal ayánag e/ovxfg.

3. »Es manapság is vannak Horvátországban az avaroktól eredk,

és tudják felölök, hogy ök azok. A többi horvát pedig megmaradt Frank-

ország felé és most fejérhorvátoknak nevezik ket. Ezeknek külön fejedel-

mek van. Ottótól, Frankország és Szászország nagy királyától függnek,

pogányok, és jó barátságban, atyafiságban állanak a turkokkal«.

31. fej. A horvátokról. Oii ol Xgw^iáxov ol ílg xa. ilel^iaiíug vvv xaxoi-

y.ovvxsg fiéoT] ano Xü)y a-^tamíoxiav xal xöiv á(J7ioo)t' anovoua'Qofiivwv xaxayovxai,

nixívtg TovQxíag /j,fv e/ísiep itQuyyía; ds nlvaíov xaxofMvoi, xal avrOQOvai, ^xXa-

^^)Ot.g xoig a^ianxíaioig ^ÍQ,3).ot.g.

'Otí rj fityá).r] Xqo)^>axía xal ij aUTiQtj íitovofiull,oiiitvtj amnxíOTOg xvyxávei

fié/Qi írjg arifiSQoy, xad^oi; xal ol nlr](Jiát,ovxei avxrjv ^éorilov. bliyüixsQOv xntial-

XuQixbv sx^áXlovaii', ouoíwg xs xal tcsI^íxov naoa i^j/ (ianxíOfiévriv Xooífjaxíav,

l.vg avvexéoxeoov ngalsvofifvoi, naga xs xow 0qáyyb)v xal ToÚQxoit' xal Ilaxtiva-

xíXbiv. ál). ov8t oayrivag xé/.ir^vxav oiixs xovovQag oiíxs Ifinoofvnxa Tilola, Ivg

utixod^si' ovarjg xf]g&aXáaarjg. dno yaQ xüv axeíus /ns/oi, xf^g S-aXáatJtjg 68óg saxw

rjfjifQOJV ),. ij 8h \)^á).aooa sig iji' Síd xou' tjfiíeoíov X. y.axsQ/oviaL, etsxlv tj Xsyó-

fifvri .^xoisívr].

32. fej. A szerbekrl. ^laxéov rt 'óv ^sQfiXoí oltio xmv áfianxíatav ^sq^Xoiv

x(x)i' xal aanooiv InovOjxat^v^iíviov xaxáyovxaí, xmv xfjg Tovoxíag sxsl&ev xaioxxoiv-

xíxív elg xóv nao avxolg Bo'ixi xónov Inovona'íó^ievov, I volg 7iA»?a«í?st xai íj

'Itqayyía ófioÍMg xal ij nsyúXrj Xg'o.jaxía rj á^jánxiaxo: rj y.al atsnQi] nqoaayoo-

fVOflíVTj.

' Jaik, ma Ural folyó.

- Némelyek, mint Banduri, Animadversiones in Const. Libros. ed.

Bonn. 367. 1. e helyett XaL,ttQovg-t olvasnak.
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vjteQÍO/vOav, /.al ano ríJQ ISiaq x^Qf^i avTovg i^eöioj'iav, xal xarto/ov

avTi)v f^éxQi Ttjg OfjfAEQOv ol Xeyófievoc OvXot.^ OL 8é üaTi^tvaxlTcct

(fvyóvTsg ^eouJQXovTO dvaiptjXcicpíovreg tÓtiov elg rijv avron* xava-

oxtjvojOiV xaTala^óvTEQ Se rt)v ú/jfÁSQOv Trao' avxMV xoaTOVuévfjv

yíjv xal evQÓVTsg rovg Tovqxovq olxovvraq év avrfj, ttoU^ov tqÓtiío

rovTOvg vix)'ioavrsg xal tx^alóvreg é^edúo^av avTOvg xal xaTEöxij-

víoöav tv ai/rfi, xal SsOttÓ^ovOí T)jg roLavTtjg /w^ae, i^g tiQtjTai,

fiéxQi- T^m GfjfAeQOV tTt] TTSVTrjxovra tcsvtb.

"lorkov OTt Tiáoa t) nart^ivaxia eig O-é^ara oxto. SiaLonraL,

l'xovoa xal ^leyakovg aQX^VTag roöovrovg' ra §s dé^iara elai távra.

ovofAa Tov TtQMTOv x%fxaTog "HoTtifA, Tov Sevrégov T^ovq, tov tqlxov

Fvla, TOV reTágrov KovlTrérj, tov Tié^Ttrov Xagoi^ót], tov sxtov

TalficcT, TOV e^dóf^iov XottÓv, tov oySóov Tl,o:tóv. xara Sé tov

xaiQov öv a:to tujv ISúov tÓtiiov ol TlaTt,LvaxlTat t^eSíMxO'rjOav,

alxov ccQxovrag elg fxev t6 &É^a '^HqtÍjiá tov MalT^av, elg §s to

T^ovQ TOV Kvel, elg 8s ró Fvím tov KovoxovTav, elg de ró

KovIttÍí] tov "Irraóv, elg §é to XaQo^ói] tov KáiSovfx, elg 8s to

d-é^a TaluaT tov KióOTav, elg to Xottov tov rta'Qfj, elg 8e to

d'éfAa Tl,07tÓv tov Baráv. ueroc 8s d^dvaTOV avTMV 8ceStS,avT0 Tag

aQx^? oí TOVTMV é^á8e)ufjoc' vóf^og yccQ év ainolg xal TVTiog txga-

Trjoe Tialaiog }.U] l'xeiv eSfivoLav Ttgög rcalSag )] d8el(folg dvTÖiv

fxBTaTtéfXTieiv Ta d^cMfiara dlV dqxelúQ'ai fAÓvov ToXg xexTJjfiévoig ro

xal fiéxQi- <^Mfjg oÍqx^'^v avTOvg, pieTd 8s d'dvaTOV rrooxeunZeöd'ai ij

b%á8e?^cpov avTüJv, r) é^a8éX(pwv TraíSag, TTQog to i^d) xa&* olov etg ev

fxéoog yeveag Stargéxetv to d^teof.ia, dlXá xal elg Tovg ixrrXayLOvg

xal xltjQOVO^elv xal djiex&exeo&ai tÍjv tíuj'jv aTTO t,év>]g 8é yeveag

ovx vTieiöéQx^T^cií Ti? ^•<^i' yíverai cÍqx^v. Ta 8e oxtm &éiAaTa 8iai-

oovVTai eig TeaoagáxovTa ^sqí], xal txovöc xal éXaTTOvag aQXOvrag.

''löTeov Ötl dl ThOOaqeg twv JJaT^ivaxiTÓJV yeveaí, tjyovv to

&éf^ia KovaQT^iT^ovQ xal to &éua ^VQOxalTrh], xal ro &é^ia Boqo-

TaX^iar, xal to &éjiui Bovlar^oOTróv, xelvTac TieQa tov /íavdTToetog

TToraiiov, TTQog Ta dvaroXixojTeQa xal ^oQ^íóreoa ,«£(>?; évanojjlenovTa.

TTQog Te Ov^lav xal XaL,aQÍav xal AXaviav xal tj]V XegGwva xal ra

Xotnd xliuara. aí 8e dXXai rtöOaQeg yeveal xeívrai Iv&ev rov Javd-

TTQeíog TTorafiov, TCQog rd 8vrix(i)TeQa xal doxriyMreQa iieoij' rovreört

TO &éiia ria'CtxOTTÖv :TXtiOid^ei rrj BovXyaoía ro 8e x^e^a rov xário

FvXa 7tX}iOidl,eL rf} TovQxía, ro Se &8f.ia XaooíSót] TtXiiGidtei rf; Twúicc

> Az úz az a nép, melyet forrásaink kúnuak neveznek.

Maruzali : A magyar történet kv\tfi.
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ró é d'ifÁa la[iSuQrui :xXt]OÍat,EL rolg V7to(fÓQOig /MQLOiq XMQag r?;c

^Poioíaz, TOÍi re OvlTtroig xal ^eoíjlevivotg y.ai ^íev^evívoiq xai ríg

'/.otTtolg ^yJ.ú^OLq. c(m;jxiOTai Sé ?; Títir'Qtvay.Lu ez /név OvL,íag y.ai

X.aL,aoiccg odor íjuboodv jrsvre, ex ot AKaviag ijiimiov et, aTio ot

MooStag i o86v ^juwojv Séxa, cItto §é Pojöíag oSov jjuégag mag. djco

St TovQxlag 6§c>i' íifAeoM reoaáoojv, dno Öé BovXyaoíag bSov iifií-

oag fjfiiov y.ai elg Xeoowra uév íOtlv l'yyiara, elg 8é TtjV Bóotioqov

:t).}]OiÍOtbqov.

^lOT'cOV OTí xard rov /.aiqov ov oí nar^ivaxlraL arro Tfjg

Id'tág XMQOíg t'íeSiw/d'tjOcev, d'eh'ioet rivég t^ ccvrüi' xal oIxelcí yvcjurj

^varrsfxeivav exeloe xai rotg XeyofÁkvoig Ov^oig ovv(úy.t]üav, xai jué/-

otTov vvv eloiv tv avrolgy l'/ovreg roiavra yvojQÍOfAara ojOre 8ta-

yiooiteod'aL avrolg y.ai voeía&at ríveg re ijöav xai :Twg avrovg

ccTioOTTao&ijrai twv lölojv avve^)]' rd yaq ífAárta avTojv eloi xóv-

revQa ué/oi yorccTiov, xai rd uavixia avTwr drro rüv ^Qa/tcviov

dTioxexoiudva, atg S)jO'E}' tx tovtov ÖHXvvvreg. otl drro rüv ISuov

y.ai óuo(fv).í>jr d:Tey.ón}]aav.

"loréov OTí l'viftr tov zlavdrroíojg TrOTauov n-oó-' to «-to^:?/Í-

;toi' uéoo:: Tiir Bovh/aoíar eli rd Tteoduara roi' avrov yroraiioi

doir hO)]uóy.aúToa, xáöTOOv tiomtov to óvouao&év naqd tojv TlaTt,t-

ruxLTÜv ^'AoTTOov 8id TO Toi'g '/.Id-ovg avTOv (fatveöd-ai xaTa'/.evxovg,^

xáoToov SevTSQOv TO TovyyaTai, xdoTQov toltov to KoaxvaxáTai

,

y.döTOOV TtraoTor to ^u'/.uaxdTaL, xdoTOor :itUTTOV to 2axay.aTat^

xdoTQOV iXTOV riaiovxdTat. ^v ainolg §é Tolg tmv Tia'/.aioxdöToow

XTtOfiaaiv bVQÍOy.ovTai xai hxxhjoiwv yvmoiOuaTd Ttva xai öTavooi

'/.alevToi dg lid-ovg rrooívovg' od'ev xcd Tiveg TiaqddoOLV i^/ovöir wc

''PioLiaioí TiOTf rdg xaTOixUcg ei/ov txetoe.

^loréov OTL KdyxaQ bvof^id'QovTUi oi IIaTÍ,ivay.lTat, d?J. ov/i

rrdvTeg, ^Xijr b tojv toímv &eudTOJi' }.«6g, tov ^Ia(j§it]OTL, xai tov

KovaoTL,iT^ovQ xai tov Xa^ovhyyvld, wg dvoeioTeooc y.ai f-vye-

vtOTeqoi TÜr Loíttiov tovto ydo 8t]'/.ol /"} TOV Kdyyao Ttooútiyoola.

K f cp á X a t V /.',

fteoi T ij g y£vea?yOyiag tov l'&vovg tojv Tovoxutv xai

o & ar X a t á y r T a i.

''Otl to tojv ToÍoxojv l'&vog :i/.}]OÍov r/Jc Xai^aoíag to rraXaiov

Tr]V y.aTÓLy.i]Oiv t-xoulTO elg tóv tóttov tov :^7TOVOiAa^óuevov ^JelSeciía

' A mordvinok országa.

* Valószinüleg a késbbi Neszter Pejérvár, a mai Akkerman.
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ccTTO Ti]^ Tov TTQOjTov [SoeiSóöov avTojv hTTiovv^ia^^ OOTU ^oé^oÖoj: ró

uh' tfjg zh'jöEojq ovoita ude^eÖiag TTQoöayoQEveTOj o ró Ss rrig d^íag,

wg xal bi KoltioI fier avvóv, [SoíSoSog Ixakuto. tv tovtío ovv to) tÓtiio

To) 7zQ0QQ}]d'hvTi As^eSía, TvoTaf-ióg tart qÍmv XtÖ/^iág, b xal X.tyYvXovg

tTtovofxa'CófASVog. óvx t'ÁtyovTo Ss t(^ tÓts XQÓvt'it Tovqxoi, dX/A

^a^aQTOiáo(faXoL i Vx rivog dcríccg tnujvofid^ovTo, xal bv ^ev Tovq-

xoi ysveal VTitjo/ov ÍTTiá, aQXOvra Ss elg avrovg sIts iSiov í'/re

dllÓTQióv rroTE ovx txTi]öavro, dXV vtiTjqxov tv dvrolg ^oe[36SoL

Tivi=g, ón' riQüJTog ^oi^oSog //í' ó TtooQQij&elg yítljtSiag. ovvíóxijöav

Ss fAerd tmv X.aL,áQMV sviavrovg TQstg, ov^fxaxovvTsg rolg XaCá-
QOtg tv Tiaöi Totg avrwv TioXs^oig.^ '0 Ss /a; cérog aQx^'^v Xa^aQiag

Síd T>)v avTMV dvSQiav xal Gvf.i^axí'fív tv) ttqojtíj) ^oSi'jÓSo) tiov

TovQxojv A^^tSUi tTTOVOuaí^ofÁSVíü yvvalxa SsSojxe rr^óg yd^ov Xttu^á-

Qav evysvtj, Síd ró rtjg dvSolag avrov 7TSQL(pf;/iwv xal t6 tov yévovg

TTSOixpavsg, OTTOjg ih. avTÓv rexvióúi]. o Ss ^h^tSiag ixetvog tx rivog

ri'xm íiEvd Tijg aovrjg Xai^dgov ovx iTTaiSoTToítjos}'. ol IJar^tvaxtrat

OL tíqÓtsqov KdyyaQ t7TOvof.ia'Q6iÁ.tvoL (rovro ydg ró Kdyyao ovofia

tTt tvyeveía xal dvSgi'a iXéySTO Ttag avrolg) TiQÖg Xa^dgovg ovv

ovTOi xivijúavTeg i:tÓXsiiov xal fjTTri&tvTeg t})v olxelav ytjv xaTa?islil'ai

xal Tíjv TMV TovQxvDV xaToix}}OctL xaTíjvayxdöd'tiöav. dvafxsxa^v Ss

Tiov TovQxo)v úvvarp'svTog rroXéitov xal tmv UaTÍ^ivaxiTÜv xwv

T)]VLxavTa Kdyyao eTiovoi-Uí^ouévMV, to tíóv Tovqxojv wooadxov

);TT}'i'rj xal elg Svo SirjQt&rj f(SQ};' xal to pisv tv (AtQog TTQog

dvaroAijv eU to r/Jí JleoGÍSog ^léoog xaTi;ixiiaev, ot xal fÁSXQi

TOV vvv xaTa Tijr tmv Tovqxojv dgxaíav t/jíMvv^iav xahwvTai

^a^aoToidöcpaXof to Ss STtgov ^itQog dg to Svtixov xaT(i')xtjOF

fitQog, a^ia xal tcJ) (Sos^óSco avTMV xal dQXWH^ Asi'íeSía, elg TÓTTOvg

Tovg trTOVotiaíl,ouévovgAreXxoi'!^ov, ÍV ótg TÓnoig to vvv tmv IlaT^i-

vaKiTMv l'd'vog xaTotxH. blíyov Ss XQÓvov StaSgauóvTog b xctydvog

txslvog aQXMV Xa^aQÍag Tolg TovQxoig tin'ivvos tov TiQog dvTOV

drToaTa?Sivaí /fAcéf^ía tov tiqmtov dvTMV ^os^oSov. b y/e^eSíag

Toívov TTúbg TOV x^y^^ov Xaí^aoíag d(pixóf.ievog dviiQcóra tijv aÍTÍav

Si' Ijv tX'slv :rQÓg avTov f-iSTsnéuipaTO. b Se x^Y^^^og eíjie rrgog

dvTov OTí Siá tovtÓ úe TTOOöexaksoáfied'a, Iva STiEiSt] evyeviig xal

(pQÓvi^og xal tjvSQeiMfxtvog viTdQx^t,g xal TtgjTog tmv Toijqxmv, ao-

' E név magyarázata régóta foglalkoztatja tudósainkat. Ujabban is

megvitatták e kérdést Petz Vilmos és Fiók Károly.

^ Az évhatározás nehezen helyes. Ha csak három évig voltak együtt

a kozárokkal. hogyan segíthették ket minden háborújokban ?

3*
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Xovrá oe tov l'ü'vovq aov TtQO^aXióiAe&u xal íva VTieixrig to) AÓyio

xcti rfi 7iQ00TccS.sí íjfAoJv. 6 8t díioy.QL&etq tcqoq tov xc^yccvov dvTÉcpiiaev^

oTí T)iv TTEíu c-«£ Gov G/8ÖIV Ts xal TTQoaÍQSoiv jnsyá}Mg haTTodíxo^iai,

xal Tt]V bv/a^iTÍav ouoXoyw ooí TTQOöt'jxovaav STtel 8é áSvvdrujq l'/io

:TQÓg Trjv TOiavT)]V cÍQX)jv, vTiaxovaca ov dvva^iat, álla fiálXoi' Vartv

ETBQog drr iiiv [Soél^oSog, }^yó^ievog ^a?.jiiovT^)!g xal viov xexTí]fiévog

övófiaTL "AqTiaÖ^v ^sx tovtojv uáLXov htb éxslvog ^aXuovT'L,}ig eíre

6 viog avTOv "Ag^iadíjg %va ykv^xai ccqx^V) ^-^^ torív vtco tov Xóyov

vuújv. tv TOVTO) ovv Tto lóyío ágeoüslg u x<^y^vog sxetvog Sédojxev

dv&owTtovg avTov ^ibt avToi, xal dg Tovg Tovoxovg d:TSGTe.ev^

Ól xal ovlXaXtjoavTeg Tte^l tovtov fieTa tmv Tovqxwv, fiákXov öt

TovQXOt TOV "AQTiadii yevéo&ai Tigóexgivav ccQxovTa VjTieQ ^a'/MovTL^)}

TOV avTOv TTaTSQa, wg dh.toXoyMT8QOV ovTa xal rrsQLöTrovSaOTOv Vv

re (pQOVt'iOei, xal ^ovXfj, xal dvÖQÍa xal íxavóv TtQog tÍjv TotavTijv

doxhv ov xal ccQxovTa xaxd to tmv Xa^ágcov l&og xal ^áxavov tibjtol-

t'ixaoi. ot]X(x)OavTeg avTOV elg úxovTdQiov. tiqo ös tov ^Aojraö)) tovtov

aQXOVTa £T£QOV 01 TOVQXOL OÍ'X ÍXT}]0aVT0 71M710TÍ.' i^ ov xal IIBXQL Tijg

OtjfieQov bx TTjg tovtov yevedg aQxiov TovQxiag xa&íúTaTai. fXBTa 8é

Tivag xQÓvovg tolq Tovoxoig t:n:TeoóvTsg ol UaT^ívaxÍTat xaTS§íojS,av

avTOvg uard tov aQxovTog avTÜv lAoTTaS/j. bi ovv Tovqxol Tqanív-

Teg xal TCQog tijv xaToíxijiv yíjv t:Ti^)iTovvTeg, tl&óvTEg aTisSíío^av

bvTOL Tovg T})v fieydX}]V MoQa^íav xaTOixovvTag, xal elg t})v yíjv

avTtv xaTEOx)jv(x}Oav, elg tjv vvv be Tovqxol f^iéxQt Tjjg oi'ifÁEQOV

xaTOixovöL' xal Ixtote nóXeuov 6l Tovqxol ^ueTa tmv naTQiraxiTiov

oix tTToiijaav. elg Se to xaTaox}]vu)Oav to TtQOQQJiSsv V&vog tmv

TovQXMV TTOog T))v dvaToXtjV elg Ta Tiig TLeoGÍSog ^éq)] /.isxQi tov

vvv TToayuaTevTag dTTOGTsXlovöLV óvtol bi Tzobg to övtlxov lASQog

olxOVVTSg 7TQ0£lQt]fÁ8V0L ToVQXOL, Xal ijléTTOVÚLV aVToig, xal djTOXQÍOBLg

nao' avTMV Tioog avTovg TioXXdxig aTtoxofil^ovaLV.

"Otl b Tifjv JIuT^ivaxiTMV TOTTog iv ü) TO) TÓTe xaiocT) x«ríú-

x)]Oav bL Tovqxol, xaXevTaL xaxd Ttjv STíMVviúav tmv exeioe ovtmv

TiOTafÁMV OL §s TiOTaiAÓL elöLV ÓVTOL, Tcora^óg ^TQcoTog 6 xaXovuevog

BaQoí'x, rrOTa^og öevTeoog b xaXovfievog Kov^ov, noTafAog tqÍtoq

b xaXov^ievog TQov)JMg, TiOTauog TeTaoTog 6 xalovfievog BoovTog^

noTaf-iog TiéuTiTog b xa'kovuevog ^ÉQeTog.^

' A három utolsó folyóban lehetetlen föl nem ismerni a Szeret-et,

Pruth-ot és Dnyeszter-t. Az irány szerint az els kett keletre esik tlük.

E szerint a Kubu valószinüleg a Bug, a Barukli meg a Dnyeszter (Bory-

sthenes).
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n eol T ov l & V ov Q r jv Ka íj d oojv.

^löréov, OTt oi XeyófÁSVOt Ká^aQoi cItiÓ Tfig tmv Xa^aQOJV yeveag

VTtiJQ/ov y.al §)) öv^ilSuöav tlvcc TiaQ^ uvtmv djioöTaaiav yevÉ&ac

^QOQ T))i' cl()xt)v avTojv, xal 7ToHf.iov ificpvXlov xa'iaTÚVTog, /; tiqút}}

ccQx^l cíVTojv vrTEQLO/roev, y.al bt uév ^'i avTÜv ccTteocpáyiioav, öt ^é

tHffvyov y.al }]?l&ov y.al y.aTsöy.íjvwOav ^lerd rtov Tovqxmv slg tíjv

TLov TIaTL,Lva/.iTÜv yíjv, y.al díMjloig OLn'eq)tltiód');oav, y.al Ká^3aQ0L

Tiveg (ovouáad'rioav. o&ev xal t)]v rtov XaL,áoíov yXüööav avrolg

Tolg Tovoxoig tdíSa'iav, xal fié/oc rov vvv Ttjv avrijv diálexrov

l'^ovOiv l'xovoi §& xal Tfjv twv Tovqxojv trégav yXcjTTav. did Se

t6 elg Toiig noXéuovg laxvQoréoovg xal dvdQeioréoovg delxvvo&ai

TixíV öxTív yeveojv xal :tQOsE,dQX^''^' ^oí; TcoXéfiov TtQOEXQÍd'iiOav rroMrai

yeveal. eig Se eortv «(í/wi' iv avrolg, ]']yovv év ralg tqioI ysvealg

Tíov Ka^áQítíV, oöTig xal |M£/oí rtig a/ineoov Vötl.

Kscpá). aíov ,«'.

IIíqI t mv y ev ew V r ü v Ka (] d qmv xal T o v o x o) v.

IIqujt}] )) rtaQa rutv XaL,áQíov d:toö:taöd'döa avTt} fj 7tQ0OO)j&stoa

Tojv Kaijdgojv yeveá, SevTSQa rov Né/.t], tolt)] rov Meyéot}, reraQrv,

rov KovQrvySQf.iárov, :ie^i7irt] rov Tagiávov, exry] reváx,e[3S6(.i)] Kao)],

oySór] Kaotj. xal oirwg dXXtjXoig övvacpi^vreg fierd rüv Tovqxojv

oi KaSaQOi elg rt)v rwv IIarL,tvay.Lrüv xarcíjxtjOav ytjv. f^ierd Se

ravra 'xaqd Akovrog rov (fíloxQÍorov xal doiSluov (3aötXéiog tiqoö-

xh]d'ivTíg SLETieQaöav, xal rov .Sv^ímv TioXe^ujöavreg xard xQarog

uvröv fjrrtjOav, xal i^eldoavreg ukxQt rtjg nQeöd''ká[jOv i SujX&ov^

dnoxXÚGav reg avrov elg ró xáaroov ró Xeyóuevov MovvSQaya," xal

eig rt]V ISíav x^Q^v v-xeörQeipav rtp ^e róre xaiQÍo rov yliovvriva róv

vibv rov AQTcaSij elxov agxovra. fxera Se ro TtáXtv róv ^vfieutv fAerá

rov ^aOiXhwg rüv ''Pojfialojv eloijveveo&ai, xal Xa[3etv ccSeiav, Sie-

rciuxparo TiQog rovg üar^ivaxirag, xal fier avrojv Muocpióvijoe rov

y.ara'jioXe^Tloai xal dcfavíoat rovg Tovoxovg. xal ore ol Toioxoi

TiQÓg raÍ,eíSiov aTttjX&ov, oi IJar^ivaxírai iierd rov 2\uea>v ijX&or

xard rüv Tovqxlov, xal rag avrüv (faf.aXLug TravreXojg eS,t](fdvioar.

xal rovg eig (jvXa^iv rtjgxo^Qag airüv Tovgxovg djzexelae xaxiixd-

' Bolgária régi fvárosa Priszlav, a Kamcsik mellett.

- E vár helyét nem tudjuk. Említik különben a görög krónikások is.
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y.iog clrrediio^av. oi §£ ToÍ'Q'/.ol uJcooTQéxpavTeg y.al Tt]v xíhqav avTíLv

ovTojc bVQÓvTEQ tQíjfÁOV y.cd y.aT)](favtOuévi]v, y.aTSGy.fjviooav dg t))v

yrjv dg 'i]v y.al öt'ifteQov yatoiyoiot. Ttjv trzovofia^ouévíjv y.aru ti\v

dvcjTéQto, (og ngtjTai tmv TTOraimv tJTMVvuiav. 6 Ss rórroc iv ih

7tq6t£oov oi Tovoy.OL v^ríjg/ov ovo/aá^eraL y.ara t))i' ÍtiojvvuÍciv tov

ty.eíof Sito/ouéi'ov noTuuov Erei y.al Kovt,ov, tv (j) áqTÍojg oi üar-
Civay.iTaí yaroLnovöLV. oí de TovQy.oc Tiaqa tojv IIaTL,ivay.LToji' 5ímx~

d'evTeg fjX&ov xccl y.aTeoy.}']VMOav elg Tt)v yTjv elg j]v vvv oiy.ovaiv.

tv nvTíTj Si Típ TÓJno TraXatd ríva lön yvtoolöuara y.al jtqmtov uev

töTiv }) TOV fjaG.kojg Toa'iavov yítpvoa y.ará tjjv ríjg TovQxiag

aox>';v, V.Tiura öé y.al BeláyoaSa cctto tolmv íjueoojv ríjg avTtjg yecpv-

gag, ev
fj

y.al Ttvoyog iorc tov áyíov xal ueyáXov KiovOTavTLVOV

TOV jaailéojg* y.al 7iá).iv y.aTa tÍjv tov yoTauoi' iy.SooiÁtjv Íötl tÓ

^EQUiov iy.nvo t6 Ityóiitvov, drco Trjg BeXeyoáag b§óv ty^ov /;«£-

oCíiv §vo, y.al «íro rüv ixslae /; fieyáX}] Jloga/Sla i] df^ánTiOTog, 5;<'

y.al th,í]?^eiWav oí Tovgy.oi, i)g íjq/e t6 ttoóteoov b -Zq^tvSoTiXoy.og,

TavTU utv Tft y.aTa tov Iotoov nOTaiiov yVíooiouaTa Te y.al tnoi-

vvidai' Ta §é dvujTega tovtojv tv o) eútIv i) rrdoa TÍjg TovQy.lag

yjxTaOTXíjvojaig, uoTÍujg vouá^ovot y.aTa Tag tojv ey.eloe qsovtojv

:iOTa^iojv ETiojvvuiag. ol §s TOTa^ol sIölv óvtoí, TiOTauog rrQWTog b

Tiut']at]g, TtoTafióg Sevreoog Tovrtjg, Ttorafiog ToiTog b MoQtjaijg,

TtTaoTog ó Kgíoog., y.al TrdXív eTsoog TtOTauog t) TÍT^a.^ :Tkt]OiáLovoc

öé Tolg TovQy.oig Tigog f^sv ró ávaToXty.óv uéoog ol BovXyaooi, iv ót

y.al Sta/ioQÍL,tL avTOvg b "laTOog, b y.al JavoviStog Xeyóuevog rroTa-

/ióe, Tigog de ró fíógeiov oi IIaTL,Lvay.lTai, TTQog Se ró Svti/.ojteoov

oi 0oc(yyot, rrobg 8é ró ueö}]^^QLv6v oi X.Q(jij3aT0i. ai Öt oy.TOj

yeveal tüv Tovqxojv ávTat rrgbg Tovg oly.eiovg doyovTag ovy, v:ii]y.óv-

ovoiv, d}X öuóvoiav i'/ouaiv elg TOvg ^o'/.tuovg,^ elg oiov uégog

:TQ0^3áXKeL TtóXefÁog, avvaywvi^eöSat utTu rtdoijg (fQovTÍSog Te y.al

úTcovSíjg. tyovOL 8é y.ecfakrív ttqmtíjv tov agyovTa drro Ttjg yevedg tov

\4o:ia8r, y.aTa dxoXov&lav, xal §vo tTtgovg, tov Te yv'/.ar xal tov

xagyav, ovTivtg t'yovoi Ta^w xqitov, lyet Se exáT)] ytvert cígyovra.

' A Temes, Maros, Körös és a Tisza könnyen felismerlietök. A Tutes,

fekvése szerint csak a Bega vagy a Berzava lehet. Úgy látszik, liogy a

görög követek akkor is arra jártak a mag5'ar fejedelmekhez, úgy mint

Attila korában Priskos Rhetor elbeszélése szerint. Külömben nem lehetne

megmagyarázni, miért említi a császár csak a délkeleti vidék folyóit.

* A szövegben Tiora^uouc-folyók áll. De mivel ennek nincs értelme,

megengedettnek tartom ezt a conjecturát. Tgen csekély a különbség a két

szó írása közt.
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'löTsov oTt 6 yvXág xaí b xuqx^v ovz elolv ovóuara xvoia

dXXíc dt,tMi-iaTa.

"lOTSOV OTL b ^AQTiaSrjQ ó ^iyáq TovQxiag: cíqxmv tTcoiijOf^ tsú-

oaqaq vlovc,. tiqmtov tov TccQxar'Qovv, (hvreoov róv ^lelí/., tqLtov

TOV 'loVTOT^áv, TSTaQTOV TOV ZccXtcCV.

^IOTSOV OTt b TTQWTOq VLOq, TOV "AoTiaÖÍ] 6 TaQXaTL,OVQ, í-TToi)}-

oev viov TOV Te^áh], 6 Ös tvreoog vibq b ^lÉXez tTToújöev vlov tov

^EÍ,sleXj, b §8 TQLTOi vibg 'lovroT^dg STTOÚjaev vlov tov ^akÍTC^tv tov

vvvi ccQxovTci, b Ss TSTa(3Tog L'ibg Zalrdg S7toú]aev vtbv Ta^lv.

^Iotsov OTL TTcívTsg oi VLol TOV lAQTiaSá tTelevTijOav, oí 8e

lyyovoL dvTOV o te Oak)\g xal Taörjg y.ai b i^aSeXqiog uvtmv b

Tát,Lg 1,01)0Lv.

"IotÉov OTL ireXevTijOev b Te(^éX}jg, xal I'ötlv b lubg avTOv b

TfQuaT'Qovg, b aQTLwg dvaX'MV, qjíXog ineTa tov BovIt'Qov tov tql-

Tov ccQ/ovTog xal xaQX^ TovQxiag.

^lOTÉov OTL b BovXTL,ovg b xaQxocg vióg eOTL tov Kaki) tov

xaQxa, xal otl t6 (ásv KaXi] éoTív ovof^a xvqlov to df^ xaQxdg iötlv

aÍ,Lioua, MöTTSo xal to yvXcig, o Iotl ^ietL.ov tov xaü/á,

K s (f á X a i V fia'.

IIsqI t rjg / w o a l; t )] g M o Q a [S i a g.

lOTSov OTL MoQa^iag Hqxmv b ^(pevoTrkdxog dvi)oHog xal

(foí^Qog elg Ta 7iX>iOLáÍ,ovTa avTío l'&vij yéyovev. Vox^ Ss b avTog

^(fevSoTtlóxog TQslg movg, xal tíIívtmv SleÍXev ug TQÍa ((tQij TtjV

íavTov x^^Qf^v, xal Tolg tqloIv VLolg avTOv dvd ^iLag ineQÍíiog xaTt-

XiTTE, TOV TiQMTOV xaTaXúifjag ccQXOVTa fisyav, Tovg ()s tTÍoovg Svo

TOV nvaL vttÓ tov lóyov tov ttqwtov vlov. n^aQjíveúe Si' aí'TOvg tov

f(}] elg ÖLaOTaOLV xal xaT dXXífkojv yevtoO'aL, 7ia(jáÖELyaa avToíg

TOLOVTOV vTToSeí^ag' Qai^Sovg yd() Tfjeíg tveyxMV xal ovvS)}Oag öí-

öoDxe TM 7i(j(x)T0) viq) TOV TavTag xXáöaL, tov (Í?. jM// löxvúavTog

rrdXLV öéÖojxe t(^ ^tejjio, ojöaímog xal Tto tqltoj- xal üd'^ ovtoj Lai-

Qoiv Tag TQelg (yáj^Sovg öébojxa Tolg tqlöI TiQog iiíav, oi Se Xa[íóvT(g

xal xe?.evúd'svTsg ravrag x'kdoaL evi%ojg avTag xaTÍxkaoav. xal Síd

TOLOVTOV ifTToSeLyfiaTog Tia^fiveoev avTovg, drTíov, otl el iiév SLautvere

tv b/i(oipvxL(( xal dydrrrj dSial^eTOL, dxaTayióviaTOi 7Ta()d twv tvavTÍtor

xal dvdkcoTOL yev)i(Jto&e., n Ss tv vfilv yévtjTai, tQig xal (ftkovnyJa,

' Szvatopluk a fulclai évkönyvek szerint 894:-ben halt meg.
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xaí Sia/togiOt^ijTe eu Toeig cco/cig <<>; vTtoxeííAevoi toj :toojto) dÖeí.cpoj.

y.ai í'Ti a/./.;;/.wj' c<(fc(i'iO&/]öeo&e y.al vno tojv :iU}aiatóvtun< vuh>

uhTu öt T))i> Te).evTi)v Tov avToi ^(pevSoTiXóy.ov eva y.oóvov

ÍV £lQ}'ii>rj diarúlúavreQ, l'oioq y.ai öváosíog Iv avToiq ifÁ:zeOovOt]g,

y.al TTOOZ cí'/.?J]'Áovg ifACfvliov Ttó'/.efAOV :ioii}öuvTsg, V?.&ovTeg oi Tovoxot

TOVTOvg rravTeÁojg tt,ojAÓ&Qevoav , y.al ty.oár}}Oav t))v avrojv xióoav,

dg ;;í' y.al doriojg oly.ovor y.al oi VTTo'/.atípd'ívTag tov '/.aov Öieay.oo-

:TÍa&)]aav TTOOOffi'yóvreg eig rd TTaoay.eúava l'&vt], elg re rovg Bov).-

ydoovg y.al Tovoy.ovg y.al ui-0i<)[3dT0vg y.ai dg rd loirrd (-^vij.

K e q} á ). a i V u '•

y £ oj y o a rf í a d tt o e a aXo v l y. )] g ué / oi tov J av o v-

/j f 0) g 710 T a uov y.al tov y.áúTQOv B £ '/.ey oá § ag, To v o-

y. í a g t í y.al IJa TtiV ay. ía g u é / oi tov Xa t,ao ly.ov y.dö-

T 00 V 2d o y. c '/.. T }} g ''Pio o l a g, x cd u é / oi toj v Na y. o o tt v'/.iö v

T 10 V ovTOJV elg t ijv tov II ó v t o v & d ?.a o O av ti )^ }] ö íov

TOV jJavdTToeojg ti ot a uov, xal Xe o ö oj v og 6 uov y.al

RoGtzÓoov, Iv o ig t a y.dOToa t oj v y.'/. l ud t oj v e í o í v,

eiTa u é X Q >- Xif^vrig Ma tcoT iSo g t tj g y.al &a).daörig §ia

T 6 u ly a tt og %a}^ov fÁSV }] g, y.al fÁí / o t tov y.á a t qov tov
?IdTao/a Xeyof^iévov, Ttodg TOVTOig öé y.al Zi/to^Q

y.al IIa ti a y i a g y.al K a'Qa y tag y.al^AXaviag y.al^A^Saa-

y i a g, y.al a i / o i tov y.döToovTOV 2 oj t }] o í ov ttÓ ).e oj gA

^JcjtÍov otl díió 0íOOalovly.}ig fié/Q' ^ov TtOTauov Javov^eojg

ív \7) TO y.doTOOv íOtI to Beléygaa tTrovofia^óuevov, Iotlv 6§6g

ílueQwv öxToj, d y.al «;} Síd Td/ovg Tig d^Xd usTd dvaTiavoeojg

7iooevt]TaL. y.al yaToiy.oiöi /név ol Tovqxol Tiaoa&ev tov Javov^eojg

TcOTauov dg tÍjv TÍjg Mooaíiag ytjv, dXXd xal l'v&fA' ukaov tov

JavovSaojg xal tov ^djSa TioTa^ov' a.-ró Sa xdTojd&v tojv ^íqojv

Javovjíojg TiOTauov TÍjg JÍGToag^ dvTLTieoí i} IIaTL.Lvay.ia TtaQEQ-

yjTai^ xal xaTaxoaTtl ?; xatoLxía avTÓüv uéxQi tov ^dQxe)^^ tov

ToJv XaCdgojv xdaTOov, h oj TaleojTai xa&ít.ovTat Ta xaTd XQOVOV

hal'/.aöoóuívoi. toLojveveTai Ss Tiaqd avTolg to .Sdqxú. aöTtqov

' A párisi kéziratban a czím : níoí-íiyrfii,: yeoiyoatfíxtj r^c ^xv&íxrg y?;;.

- Szilisztria.

= Talán Bjelovezse a Don mellett, hol közel ér a Volgához, a mai

Czariczinnél.
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böTtLxLOv. OTreo ey.rioO'yi Ttaga ú7ia&aQoxavdi§áTOv Uecqojvcí tov Itzo-

voiiaL,o^m>ov Kauari'iQOv, rov (^aaJa 0eó(filov TiQog ró XTio&fjvai

avTolg TO xdúTQov tovto tojv Xaí^ágiov alTijöafÁévojv. 6 yág xayá-

vog éxetvog 6 xal ttíj XaL,aQLag, elg tov uvtov ^aöúÁa 0eóq)iXov

^oácjjeig dTtoareilavTeg xrio&Tjvcci avrolg t6 y.áoTQOV ró J^a^xeA

fjT)'iOavTO oíg 6 (^aöcXsvg, rfj tovtcov alty'iou neiod'elg, tov :tqoqq}]-

d'bVTa únad'aooxavÖLSa.Tov JIstqojvcc ucTcc ;^eAai'5íwi' ^aoú.ixojv

^Xiotiuov d:iéoTeiXe. xai /e}^dv§ia rí3 xarETtdvui llaqiÍMyovlag. xat

§>) 6 avTog TIsTQMvdg t})v XeQOtüva xaTa?Ml3MV tu fiév x^^^dv§ía

eÍQsv tv X.eQöa)vi, tov §8 Xaóv iioayaym' slg xa^aTEQa xagd^ia

drríjAi'fsv iv To> tÓtiví Tavd'iSog rtOTa/iWv, tv cl' xcu t6 xÚotqov

l'utAAt XTLOai' xai tneid}; 6 TOTiog lid'ovg ovx ei/s JiQog xrtúiv Tor

xdoTOOv t7TLT}]§tiovg, xaidvid Tiva rroDiod^tevog xai (j/jOakov iv avrolg

iyxavGag jner^ avTÖJv t})v tov xdöTQOv xtlölv tTtotíjúaTO, ix fÁtxoo)v

Tívcov TMV ix TOV TioTafiov xa/KiStMV a^eöTOV igyaúdusvogA —
dX?y avT}} fAtv }] xdoTQOv ^dQxsk xTLöLg xa&éoTrjxev. dTtó §i tov

Javov^tiog TTOraiiov fAtXQi t^ov TTQOQQij&évTOg xáöTQOV tov 2dqxtK

ó8óg ioTív iif^isQiv ^. usöov fit TÍjg ToiavTijg yíjg 7iOTaf.ioi ^ív eloi

^ó)^\oi, 8vo t ^léytOTOt th. avTojv, o re zídvaörgcg xai 6 z/dvajTQig.

eloi §é tTSQot TtOTafAoi, o ts keyófisvog ^uyyovX xai "T^vX, 6

"A'kf^iaTai xai 6 Kovcpig xai b Boyov, xai steqol tioIXoIJ elg §i rá

vyjyjXÓTEQa TOV zlavdTtQtwg TiOTa^iov fA8Q)i xaTOtxovoiv oí ^Pwg' 5í'

óv TtoTafÁOv dTTOTiXéúvreg Tiqog ''PM/Aaíovg TtotovvTat tÍjv d(pit,iv. rj 8s

IlaT^Lvaxia naaav t))v yfjg Ttjg Te ^Ptoaíag xai Boo:tóqov xaraxQa-

Tei, xai fté/Qí XeQOiovog xai tojg ró ^agdr, Bovout xai tmv ^/'.

fttQojv. ró ^g Ttjg Ttaqákiag TÍjg d'aXdoorjg d:i6 tov z/avov^ecog no-

TajAOv Siá<yTr;i.ia j.iexQi tov /JavdTiqeojg ttotu^wv eloi (.WkLa qx' . d-ro

8s TOV /íavdöTQeojg TzOTauoi) f^i/Qi tov :TOTa/nov ^avángsoig eloi

/.líXia 7t'. 6 XQVOdg ?.syói.tevoe átyiaXóg. drco t6 öTÓfuov tiotuiiov

TOV Javdnqewg úai rd lASagd, xai ixeloe xólrrog IotI /néyag 6

leyóuevog Ta NexQOTioXoj,^ ev (jj Tig öieX&ttv ddvvareX TiavTeXójg.

1 Sarkéi építését bven elbeszéli Theofanes folytatása ed. Bonn
122. 123. 1.

** Ezen folyók között a Syngul valószínleg az Ingül, mely Níkola-

jevnél egyesül a Búggal, a Bogu a Bug. A Dnyeszter és Dnyeper közt ezek

a folyók következnek egymás után : a Gnyalník, a Tilígul, a Bug, Ingül

és az Ingulecz, mely Cherson közelében ömlik a Dnyeperbe.
^ A régi Siníus Carciniticus: a bolt tenger, a krimi félsziget észak-

nyugoti partján.
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y.al djib usv tov ^aváírgeiog norauov f-ií'/,QL XeQOwvog ^ hoi f/lXtcc

r'. l:v Tit) ukoio §s /Uuvat y.al lif-iivt^ doiv, tv aíg XeoOojvÍTat ro

aXag tuyd^oi'Tai. drró §s X.sqOwvto.: /néxQt Boötcóoov eloi rá y.áoxQa

Tiov yJunáron', ro 8é SidöTrjfia uÍÁia r'. xat dno BoOttoqov ^ ro T/;g

yiauóxiSoq Xiuvtjg otófÁióv iarív, tJTtg xat 'dXaaoa Siá ro ukyhd'og

TtaQa TidvTojv ovoiAd^erct. elg Se ríjv avTt)v MamJTiSa d'dhaooav

eÍ0(}lnv0í Tzorafiol 7io}^Xol y.al ueydkoi. rrQog ró áoxTOJOV avTÍjg

utoog 6 ^dvaTiQig ^OTauóg, eH óv xai oí ^Púig Scégxovvac -Toóg te

tÍ]V uavoijv Bov'/.yaolav y.al Xa'Caoiav y.al ^Vüíav,^ o fis avTog,

y.ó/.nog ríjg Maiióridog to/eraL dvny.ov riov Nex^^oizíO.Lov tójv ovtiov

rrhiaíov TOV zlavd7iQE0)g n.orauov wg dno uú.úov §'. y.al uioyeTai, Iv

w xal oovSav oi TiaXatol noDjadfÁevoL Su^ilSaöav ríjv &á'/.aooai>,

itáoov d:Toy.).eíoavTEg Traöav Tt;v JLeoacUvog yijv xal tojv y.'Kiuáro)V

xal Tijv SoOtiÓqov yT]V xoarovoav ué/Q' ^ piiT^uov^ /; xal n'/.uóvi»v

TLViov ix a Tíor 7To'/.'/.(Zi' irwv xaTe/oiod'í] // avT?) öovöa y.al elg

(íddog tytvíTO rrolv. xal ov>: elolv Iv avro) :t)J;v 8vo oÖoí, rV aíg

oí UaTZivaxlrai dieQxovTat TTQog re Xagaaiva xal Bóottooov xal

rá xlíiiara. elg Se tó ávavoXixtóreQOV fjéoog rJjg MaiMtiSog Xífivtjg

eioto/ovTai ttoU.oÍ riveg TiOTafAOÍ, o re Tdva'ig TTora^óg, b djio ró

xáoTOov ^aQxeX toxóuevog, xal ró XioQdxovl,^ iv (h xal ró ^eQ^t'j-

Tixov^ dXieveTai, elöl Se xal sTf'QOi rioTauoL, o BáX, xal 6 BovqXÍx,

6 XaSiiQ ^"^ dXloL TTXelöTOt rroraiÁoL

K (
(f,
á X a i V va .

A császári díszhajó r ól.

— Td Se avyovúTiaxá dyQaoia xa&wg TTQoetQtiTai,, enexoárei

6 T)jg TQaTré^ijg rijg lávyovOTijg, uerd tovto Ss Tigoe^áXero b jaat-

Xevg róv re JJoSáoujva y.al róv yíéovra róv ^Aofxévriv to7iot)]Qí]-

rdg rov íjaöúuxov tiXloTuov TtQMXoxaod^jovg Se rov Soofnovíov

avTOv Tiooejá'/.^ro rov Mi/aijX txelvov róv yeoovra, :i()ioreXárt]V

' A mai Sebasztopol, a régi görög gyarmatok fhelye.

8 Keres.

2 Nehezen helyes. Talán Zichia.

* A perekopi szoros.

* A Donon túl lev folyók : a Sal, a Manics, a Jeia és a Kubán.
« Egy halfaj, melyet besózottan vittek Konstantinápolyba. Latinul

Oxianusnak nevezték, mert az Oxusban is találták. Bevásárlását a csá-

szári udvar részére, mint Konst. de cerim. aulae. 464. lapon említi, az

asztalnok mester (domesticusj eszközölte.
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Tü) tÓts xaiQoj Sqo^uovíov TvyxcívovTa^ devreQoeXccTijv §8 yeyovora

Tov dyoaQÍov JBaot?^elov, tov (pú.oxoloTov SeonÓTOV, y.ai róv ersoor

Mi/aíi?., bv To i7iiy.h]v BaQ/.a'/Mq, oöTtg }jv ttqojtbqov eig t6 rrkcúi-

uov 7TQi<JT£?^áTfig TOV Qovyyccoiov EvoraO'íov xal TiaroiyJov, bre

tTzéoaoe tovq Tovoxovg xal xaTe:;Toláf.i)ioe tov ^vpiEwv tov ccqxovtcc

Bovlyaoiac. övTog oiw 6 ^vuetov 6 cío/ojv Bov).yaotag, ua&ojv Tt)i'

TOV TzkojíjilOV TTOOg TOV TTOTajAOV cíq)ÍS,ll', xal OTI uÍXASL to 71/Mij.lOV

Tovg TovQxovg xaT^ avTov Treoáöai, i:Toí}]Oe '/.éoag YjTot rrkoxág

la/VQccg TTcivv xal OTfQ^uvíovg, wots uii díivao&at rovg Tovoxovg

ávTtTisQaVy 8i )']V irúvoíav xal 8xojXv&)jaav oi Tovqxol to 7iou»tov

TreoaOai. 6 ovv Troooojid'elg Mixcc))?. 6 BaoxaXag jneTci xal a)JMV

Svo TtXMÍfiMV dvakaíSóuevoi tcc oxovTaoia xai 07ia&ía avTwv.

cívSqeÍo) xal oioua'/Mvi oouijuaTL ixrDjStJGavTeg tov /íAai'á/oí' xaTS-

xoipav Tccg Xéoag í;'roi Tolg rzkoxovg^ xal V;voit.av rór jrógov Tovoxoig.

TOVTOV ovv TOV BaoxaXav oi Tovgxot ISóvTsg, xal to dvÖoelov

avTOv VTteQ&avfiáoavTeg, Stl fióvog twv 8vo rrooTOoevóucVog rrXon-

^ü)V TTQioTog xaréxoipe tov tiXoxóv, &avfxc<aavTeg eíttov, otl tov tov

ÍTtQETiív ovouáL,eod'aí :jutqLxiov^ xal eivat xí.qiaX}]V tov tiXohuov. tÍjv

ovv TOV BagxaXov dvS^eiÓTíjTa dxovöag 6 ^aúiXevg e7Toí}}Oev avTov

ÖevTSOoeXÚTfjv elg to Öooixmvlov (3aOi'/.txór.

3. fejezet. A besenykrl és a tarkókról.

A turkok nemzete szintén nagyon tart az említett

besenyk nemzetétl, mert gyakran szenvedett tle vere-

séget és nagy veszteséggel harczolt ellene. És ezért félel-

mesek a besenyk a turkok eltt, úgy, hogy féken tart-

hatják ket.

4. fejezet. A besenykrl, oroszokról és lurkókról.

Ha a római császár békét tart a besenykkei. sem

az orosz, sem a türk nem bírja megtámadni a római 1 biro-

dalmat. Arra sem kényszeríthetik akkor a császárt, hogy

túlságos sok pénzt küldjön nekik béke fejében, mert tar-

tanak attól, hogy e nép segíti a rómaiakat. Mert ha k
megtíímadják a rómaiakat, a besenyk, a császcír iránt

való barátságnál fogva, továbbá levelekkel és ajándékokkal
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is reábírva> könnyen reácsaphatnak az oroszok és turkok

földjére, azt elpusztíthatják, nejeiket és gyermekeiket pedig

rabszolgaságba hurczolhatj ák.

8. fejezet. Az istentl rzött városból hajón a Dunán, Dnye-

peren és Dnyeszteren Paczinakiába men császári követrl.

Ha a besenyk a császári követ eltt leteszik az esküt,

saját szokásuk szerint, akkor viszont ó átadja nekik a

császári ajándékokat, annyi barátot fogad közülök. a meny-

nyit akar. és azután visszafordul. Oly módon kell velk

szerzdésre lépni, hogy k bárhol tegyenek szolgálatot,

a hol szüksége van reájok a császárnak, akár az oroszok,

akár a bolgárok vagy a turkok ellen. Mert k mindezek-

kel képesek megharczolni. és mivel már gyakran támadták

meg ket. félelmetesek elttük. Világos ez abból az esetbl

is. midn Grábor deák ment a türkökhöz császári parancsra-

>A császár azt üzeni nektek, így szólt, támadjátok meg a

besenyket, foglaljátok el földjeiket, telepedjetek oda (úgy

is ott laktatok azeltt) úgy közel lesztek birodalmamhoz.

s ha akarom, hozzátok küldök és könnyen megtalállak ben-

neteket. < Erre a turkok fejedelmei Qgj hanggal azt kiál-

tották : mi bizony nem megyünk neki a besenyknek, mert

nem birunk velk. JSÍagy a földjük, sok a népök és kemény

legények. 1 Xe is beszélj többet errl, mert nem szeretjük-

10. fejezet. Chazariáról, és hogy mikép, kikkel lehet azt

megtámadni ?

Az úzok. mint szomszédok, megtámadhatják a kozá-

rokat. szintúgy Alaniának fejedelme. Chazariának kilencz

vidéke ugyanis határos Alaniával. és az alán, ha akarja, ezek-

ben rabolhat és nagy kárt és romlást okozhat ott a kozárok-

nak. Mert ebbl a kilencz megyébl kapja Chazaria egész

élelmét és ellátását,

* Szabó Károly »fene gyerekek«-nek fordítja.
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13. fejezet. A tarkók szomszédjairól.

A turkokkal pedig ezek a nemzetek határosak : iiyu-

goton Frankország, észak felé Patzinakia, délfelé Xagy

Morvaország, vagyis Szfendoplokosz tartománya, a melyet

a turkok teljesen elpusztítottak és elfoglaltak. A horvátok

pedig a kegyeknél határosak a turkokkal,

A besenyk pedig megtámadhatják a turkokat. és

nagy kárt okozhatnak nekik, a mint ez már mondva volt

a besenykrl szóló fejezetben.

A 31. fejezetbl. A horvátok, kik most a dalmát

részeken laknak, a pogány fejér horvátoktól származnak,

kik Turkián túl laknak, közel Frankországhoz és hatá-

rosak a szklávokkal és pogány szerbekkel.

— ^agy Horvátország, melyet fejérnek is neveznek,

mai napig is pogány, csakúgy, mint a vele szomszédos

szerbek. Kevesebb a lovas és a gyalog hadi ereje, mint a

keresztyén Horvátországnak, mert a frankok, besenyk és

turkok betörésétl sokat szenved. Hadi hajói és kereske-

delmi hajói sincsenek, mert távol esik a tengertl. Harmincz

napi járóföldre van oda a tenger, a tengei" pedig, melyhez

30 nap múlva jutnak, az. melyet feketének neveznek.

A 32. fejezetbl. Tudni való, hogy a szerbek a pogány

szerbektl származnak, kiket fejéreknek is neveznek. Ezek

Turkián túl laknak, azon a földön, melyet k Boiki-nak

neveznek. Határos ezzel Frankország és Nagy Horvát-

ország, melyet fejérnek is neveznek.

37. fejezet. A besenykrl.

Tudni való, hogy a besenyk kezdetben az Atel folyó-

nál és a Geikh folyón;ll laktak, a mazaroknak és az úz

nevezetüeknek szomszédságában. Ötven évvel ezeltt az

említett úzok, szövetségben a kozárokkal. megtámadták és

legyzték a besenyket, kizték ket földjükbl, úgy hogy
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azt mai napig az úzok bírják. A menekül besenyk

országot kerestek, hol megszálljanak. így jutottak arra a

földre, melyet most bírnak, és ott találva a turkokat,

háborúban legyzték és kizték ket, és ott megszállottak,

és azon uralkodnak ötvenöt év óta a mai napig.

Tudni való. hogy egész Patzinakia 8 kerületre oszlik,

és mindegyiknek külön nagy fejedelme van. E kerü-

letek a következk: Az elsnek neve Ertem, a másodiké

Csúr. a harmadiké Glyla. a negyediké Kulpei, az ötödiké

Kharoboi. a hatodiké Talmat, a hetediké Khopon. a nyol-

czadiké Csopon. Abban az idben, midn a besenyk régi

lakóhelyükbl kiüzetének, ezek voltak fejedelmeik: Ertem-

ben Maicsa. Csúrban Kuel. Glylában Kurkuta. Kulpeiben

Ipao. Kharoboi-ban Kaidum. Talmat kerületében Kószta.

Khoponban Gryazi. Csoponban Vata. Haláluk után pedig

unokatestvéreik követték ket az uralomban. ]!^áluk tudni-

illik az a régi törvény és szokás, hogy a méltóság nem

száll a fiakra vagy a testvérekre, hanem elég, ha a feje-

delmek addig uralkodnak, a mig élnek, haláluk után pedig

unokabátyáik vagy azok fiai követik, hogy a méltóság ne

szorítkozzék a nemzetségnek csak egj részére, hanem az

oldalágak is részesedjenek benne. Más nemzetségbl való

azonban soha sem lesz fejedelem. A nyolcz kerület negyven

részre oszlik, és apróbb fejedelmeik is vannak.

Tudni való. hogy a besenyk négy törzse, t. i.

Kuarczi-csúr. Szyru-kalpé, Boro-talmat és Bula-csoszpon

túl lakik a Dnyeper felé, a keleti és északi részeken, Uzia,

Chazaria. Alánia. Kherszón és más tartományok felé.

A többi négy pedig innen lakik a Dnyeperen északnak

és nyugotnak. Ugyanis Gryazi-khopon kerülete Bolgáriával

határos, a fels G-yla kerülete Turkiával, Kharoboi Eosziá-

val, Jabdi-ertim pedig a Kosziának alávetett országokkal,

a viltinekkel, dervlyeninekkel, lenzenyinekkel és más
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szklávokkal. Patzinakiának távolsága Uziától és Chazariától

öt napi járó föld. Alaniától 6, Mordiától 10, Rosziától 1.

Tiirkiától négy, Bolgáriától félnapi járóföld. Közel van

Kherszónhoz, még közelebb a Boszporoszlioz.

Tudni való, hogy abban az idben, midn a beseny-

ket elzték, némelyek közülök saját szántukból ott marad-

tak, együtt laktak az úzokkal és most is ott vannak.

Megvannak a jeleik, a melyekrl reájok leket ismerni és

megtudják azt is. hogy népüktl elszakadtak. Mert ruháik

csak a térdig érnek, és ingujjuk is rövidre van vágva^

hogy ily módon is mutassák atyafiaiktól való elszaka-

dásukat.

Tudni való, hogy a Dnyeper folyón innen a Bolgáriá-

nak néz részen egészen ama folyó átjáróiig puszta várak

vannak. Az els várat Fejér-nek nevezik a besenyk, mert

igen fejér kbl épült; a második Tungátai, a harmadik

Kraknakátai, a negyedik Szalmakátai, az ötödik Szaka-

kátai, a hatodik Griaiukátai. E régi várak épületei közt

emlékeket és kkereszteket is találnak, a miért az a

hagyomány, hogy valaha rómaiak laktak ott.

Tudni való, hogy a besenyket Kankarnak nevezik,

de nem mindnyáját, hanem csak három kerületnek népét:

a Jabdiertit, Kuarcsi-csúrt és Khabukszi-gylát, mert a

többinél derekasabbak és nemesebbek. Mert ez a Kangar

szónak értelme.

38. fejezet. A tiirkok népének genealógiája és hogy honnét

származik.

A turkok népe régente Khazariához közel lakott,

a Lebedia nev tartományban, melyet els vajdájuk után

neveztek. Ennek tulajdonneve ugyanis Lebedias volt. mél-

tóságára nézve pedig vajda volt, úgy mint a többi utáua-

való. Ebben a Lebedia nev tartományban van a Khidmas

folyó, melyet Khingylusnak is neveznek. Abban az idben
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nem hittak ket turkoknak, hanem Szabartoiaszfaloinak,

valami okból. Hét törzsbl állottak, és soha sem tettek

meg fejedelmöknek sem közülök valót, sem idegent. Voltak

azonban vajdáik, kik közt az említett Lebedias volt az

els. Három évig együtt laktak a kozárokkal, és együtt

harczoltak velk minden háborúban. Khazaria fejedelme, a

khagán, az ö vitézségök és hadi segítségök miatt a turkok

els vajdájához, Lebediashoz nül adott egy elkel kozár

hölgyet, az hires vitézsége és dics nemzetsége miatt,

hogy gyermeke legyen tle. De Lebediásnak attól a kozár

hölgytl véletlenül nem lett gyermeke. A besenyk ]3edig,

kiket elbb Kangarnak neveztek (ezt a Kangar nevet nemes-

ségök és vitézségök miatt nyerték), haddal megtámadták a

kozárokat. de legyzettek, elvesztették földjüket és a turkok

földjén voltak kénytelenek megszállani. Háború támadván

a turkok és az akkor Kangarnak nevezett besenyk közt,

a turkok tábora megveretett és két részre oszlott. Az

egyik rész keletnek ment lakni, a perzsa részek felé és

ezeket mai napig a turkok régi nevén Szabartoiaszfaloinak

nevezik. A másik rész pedig nyugot felé ment lakni vajdá-

jával és fvezérével, Lebediassal, az Atelkuzunak nevezett

tartományba, a hol most a besenyk népe lakik. Rövid id
múlva Khazaria fejedelme a khagán felszólította a tur-

kokat, küldjék hozzá hajón els vajdájukat. A mint Lebe-

dias Khazaria khagánjához érkezett, megkérdezte tle:

miért hivatta ? A khagán azt válaszolta : azért hivattalak,

hogy te nemes, vitéz, bölcs létedre, mint a turkok közt

az els, fejedelme légy népednek, nekem pedig engedel-

meskedjél. Emez pedig ígj felelt: nagyra veszem irántam

való kegyedet és hajlandóságodat, de mivel az ily uralomra

képes nem vagyok, szavadat nem fogadhatom. Jobb lesz

az utánam való vajda Szalmucsesz, kinek van fia is, Árpád

nev. Vagy Szalmucsesz, vagy az fia Árpád legyen a
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fejedelem és függjön tled. A khagánnak tetszett ez a

beszéd és mindjárt kíUdött vele embereket a türkökhöz.

A mint ezek aztán a turkokkal tanácskoztak, a turkok

úgy Ítélték, hogy jobb lesz Árpádot megtenni fejedelmük-

nek, mint atyját Szalmncseszt, mert méltóbb volt arra,

bölcs tanácsú és gondolkodású, kiválóan vitéz és az ura-

lomra alkalmas. Meg is tették fejedelmöknek, a kozárok

szokása és törvénye szerint felemelvén t pajzsukra. Ezen

Árpád eltt soha sem választottak fejedelmet a turkok

és mind a mai napig az nemzetségébl válik Turkia

fejedelme. Néhány év múlva a besenyk megtámadván a

turkokat, kizték ket fejedelmökkel Árpáddal együtt.

A menekül turkok országot kerestek, a hol megszállhas-

sanak és kizték azokat, kik Nagy Morvaországban laktak,

azon a földön megtelepedtek és ott is laknak mind a mai

napig. Azon idtl fogva pedig soha sem harczoltak többé

a turkok a besenyk ellen.

Ezek a nyugot felé lakó turkok mind a mai napig

követeket küldenek a turkoknak keleten, Perzsia felé lakó

népéhez, szemmel tartják ket és gyakran választ is nyer-

nek tlök.

A besenyk földjét, melyen abban az idben a turkok

laktak, az ott lev folyók neve szerint nevezik. Ezek a

folyók: az els a Barukh, a második a Kubu, a harmadik

a Trullos, a negyedik a Brutos, az ötödik a Szeretos.

39. fejezet. A kabarok népérl.

Tudni való, hogy a, kabarok a kozárok nemzetségé-

bl származnak. Elfordult, hogy pártot ütöttek az uralom

ellen és a polgárháborúban az uralom kerekedett fölül és

némelyeket közülök levágatott, a többi, a ki elmenekült,

elment és a turkokkal együtt lakott a besenyk országá-

ban. Összebarátkoztak egymással és kabaroknak nevezték

Marczali : A magyar tüitéuet kútfi. 4
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ket. Megtanították a turkokat a kozár nyelvre és mai

napig azt a nyelvjárást használják, de a mellett bírják a

turkok másik nyelvét is. Mivel pedig ók a háborúban a

nyolcz törzs közt a legbátrabbaknak és legvitézebbeknek

mutatkoztak, ket választották, hogy a háborúban elöl

járjanak a törzsek közül. Egy fejedelmök van t. i. a

kabarok három nemzetségének, mind a mai napig.

40. fejezet. A kabarok és turkok nemzetségeirl

Ajz els a kabaroknak a kozároktól elszakadt nem-

zetsége, a második a Xeké, a harmadik a Megeré, a

negyedik a Kurtügermat. az ötödik a Tarján, a hatodik

a Grenakh, a hetedik a Karé. a nyolczadik a Kasé nem-

zetség, így összeolvadva laktak a kabarok a turkokkal a

besenyk országában. Azután Leótól, a Krisztust szeret

és nagy hirességü császártól felszólítva, átkeltek és Symeon

ellen harczolva, t hatalmasan legyzték, és t üldözve,

Preszthlavig jutottak, bezárva t Mundragon várába, aztán

haza tértek országukba. Abban az idben Liimtina, Árpád

fia volt a fejedelmök. Mikor aztán Symeon ismét kibékült

a császárral és biztosságban érezte magát, a besenykhöz

küldött és megegyezett velk, hogy megtámadják és meg-

semmisítsék a. turkokat. Es midn a turkok elmentek

csatázni, a besenyk Symeonnal együtt a turkokra ron-

tottak, az családjaikat teljesen elpusztították, és az

országot rz turkokat csúnyául elkergették onnét.. A mint

a turkok visszatértek és pusztának és elhagyottnak találták

a földet, abba az országba mentek lakni, a hol mai napig

is laknak; a melyrl fölebb mondottuk, hogy azt a folyók

után nevezték el. A tartomány, melyet elbb bírtak a

turkok. az azt átszel folyam neve szerint Ételnek és

Kuzunak neveztetik, ott most a besenyk laknak. A tur-

kok pedig a besenyktl elzetve, elmentek és azon föl-
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dön szállottak meg, hol most is laknak. Abban a tarto-

mányban vannak régi emlékek. Az els Trajanus császár

hidja, Turkia szélén, aztán Belagrada három napi járás-

nyira attól a hidtól, a melyben van a nagy és szent

Konstantinus császárnak tornya. Aztán a folyó kifolyásá-

nál van Sermion két napi járásnyira Belagradától, és

azután van Nagy Morvaország, a kereszteletlen, a melyet

a turkok'i szintén elpusztítottak, és melynek azeltt Sfen-

doplokos volt a fejedelme. Ezek az emlékek és elnevezések

vannak az Istros folyam mentén. A mi azon túl esik,

egészen a turkoknak lakóhelye és azt most az ott folyó

folyamok szerint nevezik. Ezek a folyamok a következk:

az els a Timeses, a második a Tutes, a harmadik a

Moréses, a negyedik a Krisos, és ismét más folyó a Titza.

Határosak pedig a turkokkal : kelet felé a bolgárok, kiktl

az Istros folyó, melyet Danubiosnak is neveznek választja

el ket ; észak felé a besenyk, nyugot felé a frankok, dél-

felé a horvátok. A turkoknak az a nyolcz törzse pedig nem

engedelmeskedik saját fejedelmeiknek, hanem szövetségök

van a háborúkra nézve, és a mely részt megtámadják: azt

teljes tanácscsal és törekvéssel megsegítik. Els fejedelmök

az Árpád nemzetségébl örökség szerint való uralkodó, van

még két más fejedelmök is, a gülász és a karkhász, a kik birói

tisztet viselnek. Van még fejedelme mindegyik törzsnek is.

Tudni való, hogy a gülász és karkhász nem tulajdon-

nevek, hanem méltóságok.

Tudni való, hogy Árpád, Turkia nagy fejedelme, négy

fiút nemzett: az els Tarkacsú, a második Jelekli. a har-

madik lutocsa, és a negyedik Zalta.

Tudni való, hogy Ár}iád els fia, Tarkacsú, nemzette

Tevelet, második fia, Jelekh, nemzette Ezelekh-et, harmadik

fia lutocsa nemzette Falicsi-t, ki most fejedelem, negyedik

fia Zalta nemzette Taksi-t.

4*
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Tudni való. liogy Árpád fiai már mind meghaltak^

de vérei Falés és Tasés és azoknak unokatestvére Taksi

még élnek.

Tudni való, hogy Tevele is meghalt, az ö fia pedig

Termacsu, ki mostanában eljve mint barátunk, Bultzúval,

Turkia harmadik fejedelmével és Karkhaszával együtt.

Tudni való, hogy Bultzu karkhasz fia Kale karkhasz-

nak, a Kaié pedig tulajdonnév, a karchasz meg méltósága

valamint a gülász is, mely fölebb való a karkhasznál.

41. fejezet. Morauia országáról.

Tudnivaló, hoijy Moravia fejedelme Sfendoplokos vitéz

ember volt és félelmessé vált a szomszéd népek eltt.

Ennek a Sfendoplokosnak három fia volt. A mint halála

közeledett, három részre osztotta birodalmát, és egy-egy

részt hagyott mindegyik fiára, a legidsebbet rendelve

nagy fejedelemnek, úgy, hogy a többi kett függjön tle.

Megintette ket, hogy ne viszálykodjanak egymás közt,

és ezt a következ példával mutatta meg. Három vesszt

összekötött és az els fiának adta oda, hogy törje szét;

midn az nem birta. oda adta a másodiknak és a har-

madiknak. Aztán szétbontva ket, egyet-egyet adott mind-

egyiknek. Megparancsolta, hogy törjék össze, és igy könn3^en

össze is törték. Es ezen példa alkalmából intette ket,

mondván: ha egyetértésben és kölcsönös szeretetben meg-

maradtok, ellenségeitek soha sem vehetnek rajtatok ert.

Ha azonl)an viszály és irigység támad köztetek, és három

fejedelemségre oszoltok, nem engedelmeskedve bátyátok-

nak, elpusztítjátok egymást és tönkre tesznek a szomszédos

ellenségek. Sfendoplokos halála után egy ideig békében

maradtak, majd viszály és pártütés támadt köztük és a

mint polgárháborút viseltek egymás ellen, az odajöv turkok

mindenestl megsemmisítették és meghódították országukat.
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hol most is laknak. A nép maradékai pedig szétzüllve, a

szomszéd népekhez menekültek, úgy mint a bolgárokhoz,

a tnrkokhoz, a horvátokhoz és más népekhez.

42. fejezet. A föld leírása. Thessaloniké városától a Duna
folyóig és Belegrada váráig. Tiirkia és Patzinakia Sarkéiig a

kozárok váráig. Oroszország és a fekete tengerben a Dnyeper

közelében lev Nekropulék. Kherson és Bosporos, hol a tar-

tományok várai vannak, végre a Maiótis tava, melyet nagysága

miatt tengernek is neveznek Matarkha váráig. Ezután Zikhie,

Papagia, Kazakhia, Alania és Abasgia egész Soteriopolis váráig.

Tudnivaló, hogy Thessalonikétöl a Duna folyóig, hol

Belgrád vára van, nyolcz napi járó föld, ha nem túlságos

gyorsan, hanem meg-meg állva utaznak. A Dunántúl pedig

a turkok laknak Moravia földjén, laknak azonban innen

is a Duna és Száva folyamok közt. Az alsó Dunánál szem-

ben Distrával Paczinakia fekszik, mely onnét egész Sarkel-ig,

a kozárok váráig, terjed. Ebben rség van, melyet idrl-

idre felváltanak. Sarkel-nek pedig az az értelme: fejér

tanya. Ezt a Kamatéros melléknev Petronas spatharocan-

didatus építette Theophilos császár idejében, kit a kozárok

kértek erre. Mert maga a khagán és Khazaria bégje köve-

teket küldtek Theophilos császárhoz, és kérték t, építtesse

meg nekik Sarkéi várjít. A császár, kérésökre hajolva,

az említett Petronast elküldte császári hajókon és a paphla-

goniai katapán hajóin. Petronas pedig Khersonba érve,

ott hagyta a, hajókat és teherhajókon vitte népét a Don

folyó mellett azon helyre, hol a várat építeni akarta. Es

mivel azon a vidéken nincs várépitésre alkalmas k, kemen-

czéket építtetett, és az azokban égetett téglákból építtette

a várat. A meszet pedig a folyóban található apró kavi-

csokból égettette. — Es ily módon alapították Sarkéi várát.

A Dunától az említett Sarkéi vár;lig hatvan napi járó
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földnyi a távolság. E kerületet számos folyó szeli, melyek

közt a legnagyobbak a Dnyeszter és a Dnyeper. A többi

folyó pedig: a SjTigul és a Hiibül, az Almatai, a Kiiphis,

a Bogu és sok más. A Dnyepei- folyó fels folyásánál az

oroszok laknak, a kik a folyón lehajózva jutnak a rómaiak-

hoz. Patzinakia pedig körül fogja az egész Oroszországot

és Boszporost egész Khersonig, Sarat-ig, Burat-ig és a többi

részig. A tengerpart hossza a Duna torkolától a Dnyeperig

120 mérföld, a Dnyeszter és Dnyeper közt pedig 80 mér-

föld: ezt nevezik aranypartnak. A Dnyeper torkolatánál

van Adara és ott van a Nekropyla nev nagy öböl, melyen

nem lehet egészen átjárni. A Dnyepertl Khersonig 300 mf.

és közben vannak azok a mocsarak, melyekbl a khersoniak

sót nyernek. Khersontól Bosporosig vannak a tartományok

várai, a távolság pedig 300 mf. Bosporosnál van a Maiotis

tavának bejárása, mel}^ tavat sokan nagysága miatt ten-

gernek neveznek. E maiotisi tengerbe számos és nagy folyó

ömlik. Északi részébe a Dnyeper folyó, a melyen az oroszok

eljárnak Fekete Bolgáriába, Khazariába és Syriába. A Maiotis-

nak az az öble elér egész szembe ISTekropylával, mely közel

van a Dnyeper folyóhoz, négy mérföldnyire és összeolvad

vele. Ott a régiek árkot vonva átvezették a tengert,

elvágva Kherson földjét, a tartományokat és a Bosporos

tartományát, egy mérföldnyi, vagy annál nagyobb hosszu-

ságban. Számos év elfolytával az az árok be lett hányva

és sr erdvé változott. Csak két út vezet át rajta,

melyen a besenyk átjárnak Khersonba, a Bosporoshoz

és a tartományokba. A maiotisi tónak keleti részébe sok

folyó szakad, igy a Don folyó, mely Sarkéi vára fell j,

és a Khorakul, melyben a berzétost halászszák. Más folyók

is vannak: a Val, a Vurlik, a Khader stb.
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51. fejezet. A császári díszhajóról.

A császári díszcsónakot, mint mondva volt. a császári

asztal mestere kormányozta, Ezntán pedig (Leo) császár

Podaront és az örmény Leót nevezte ki hajóhada alvezérei-

nek. Díszhajója ftisztjeinek pedig kinevezte az öreg

Mihályt, abban az idben a díszhajó els kormányosát,

azeltt pedig a Krisztust szeret Basilius császár díszcsó-

nakjának második kormányosát, aztán a másik Mihályt,

kinek Barkalas volt a mellékneve. Ez azeltt a hajóhad-

ban fkormányosa volt Eustathios patríciusnak és csapat-

vezérnek, a midn átszállította a turkokat és Symeon,

Bolgária fejedelme ellen harczolt. Ez a Symeon ugyanis

megtudva, hogy a hajóhad megérkezett a (Duna) folyamba,

és átakarja szállítani a turkokat ellene, nagy ers köte-

leket készíttetett, hogy a turkok ne kelhessenek át. Ez

által els izben meg is akadálj^ozta a turkok átkelését.

Az említett Barkalas Mihály, két más hajós katonával,

paizsot és kardot ragadva, vitéz és derekas rohammal

kiszállott a hadihajóból, szétvágta a köteleket és igy meg-

nyitotta a turkok eltt az átkelést. A turkok látva Barkalast,

csudálták vitézi tettét, hogy a többi kett eltt járva,

elször vágta szét a kötelet, és bámulva mondták, hogy

t lehetne kinevezni patríciusnak és a hajóhad vezérének.

A császár pedig meghallva Barkalas vitézségét, a császári

díszhajó második kormányosának tette meg t.
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PILIGRIN PASSAUI PÜSPÖK LEVELE
VI. BENEDEK PÁPÁHOZ 974.

Gréza vezér tróuralépése és békekötése I. Ottó csá-

szárral 973-ban, megnjátotta Magyarországot a német térí-

tés eltt. Az els, ki e kedvez helyzetet kizsákmányolni

iparkodott, Piligrin. Passau városának nagyratör püspöke

volt. (971—991).

Buzgóságának nem egyedül a kereszt iránti lelke-

sedése volt az oka. Metropolitájának a salzburgi, érseknek

fönhatósága alól menekülve, meg akarta újítani a régi lau-

reacumi (lorch-i) érsekséget, mely a népvándorlás korában

a kereszténység legfontosabb telepe volt Pannoniában. Hogy
e szék jogait kimutassa, egész sorozatát koholta a hamis

okleveleknek. Világos, hogy igényeinek misem válik annyira

hasznára, mint ha a pápával, mint biróval szemben magyar

térítésének lehet nagy eredményeire hivatkozhatik. így
keresztülviheti. hogy az egész térités mve az kezeiben

központosul, és az uj püspökségek, magyar földön, a lorchi

egyház régi jogai alapján, az metropolitanus megyéjéhez

tartoznak. (V. ö. Dümmler. Piligrin von Passau und das

Erzbisthum Lorch 1854).

Ez a törekvése mindenesetre sokat levon a magya-

rokra vonatkozó adatainak hitelébl. Mindenesetre azonban,

és bár csak kritikával használható, mégis igen fontos emléke

a magyar hittérítés kezdeteinek.
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Kiadták e levelet: Fejér Cod. dipl. I. Ludwig (Script.

Eer. Grerman. II. 365. után). Endlicher Monum. Arpadiana.

131. 1. Kiadásunk két XII. századi kéziraton a kölnin

(8. sz.) és a bécsin (1051. sz.) alapul. Belefoglaltuk Piligrin

hitvallását is, mert az kétségtelen és pontos emléke azon

dogmáknak, melyeket Magyarországon akkor hirdettek.

Kölni városi levéltár, 8. sz. codex, a XII. század ele-

jérl. Bécsi codex 1051. sz. ugyanazon korból.

Ordinis ac nominis carismate praerogato Scae Romanae sedis

universali Benedicto pontifici Pilgrimus ^ Sce Lauriacens'ts eccle-

siae Immílis servitor. fidelitatem precum, devotumque servitium.

Kotnm fieri diguetur vobis summe sacerdotum praesul, quod

super omne animi mei desiderinm nunc delectarer et apostolorum

visitare limina. vestraqiie o])tabili perfrui praeseiitia, et ea facie

ad faciem quae litteris et iuternimtiorum committo indiciis, sanc-

tissimae paternitati vestrae coram ratiocinari. nisi quod a neo-

phita Ungarorum ^ gente huc ire prohibeor, apud quam federe

l)eracto2 sub occasione pacis fiduciam sumpsimns operám exer-

cere i)raedicatioms, ciüiis enim terror gentis ex longo tempore et*

aharum })rovinciarum praedicatoribus meae dioecesis hacteiius

aditiim clansit, ad quas nichilominiis praesentis oportnnitas tem-

poris ire me vocavit. Quibus Deus omiiipDtens. qui solita sna

pietate semper dispersa congregat, a])erire dignatus est ianuam

cordis si din clausam. nt disscisso velamine duriciae suae, depo-

sitaque ferina crudelitate. leni iugo domiiii collá subinittant.

A qua ergo })raefata Ungrornm gente multis ])recibus ipse invi-

tabar venire. aut missos meos in opus ewangelii^ illuc dirigere.

Ad quos duni dirigerem satis idoneos viros ex monachis, cano-

nicosque presbiteros, atque de singulis ecclesiasticis gradibus

clericos et vita omnique conversatione illorum sic ordináta quem-

admodum in gestis Anglorum didici, ^ tantum divina gratia

'

» bécsi c. Piligrimus. * Beda Venerabüis müve : Hi-

» 11. o. Uugrorum. storia ecclesiastica gentis Anglorum,

' federe pacto. a római térítés classikus elbeszélése.

* et iam. ' Bécsi k. hozzáteszi : suis in-

^ evangelii. stitutionibus.
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fructum statim ministravit, ut ex eisclem nobilioribus Ungaris

utriusque sexus, catliolica fide imbutos atque sacro lavacro ablu-

tos circiter qiünqiie milia Cbristo lucrarentur. Cliristiani antem,

quorum maior pars popii est, qni ex omni parte mmidi illuc

tracti smit captivi, quibiis nunqnam soboles siias licuit iiisi furtive

dominó consecrare, modo certatim, niülo obstante timore, offerunt

eos babtizare, et gratidanttír omnes, tamquam de peregrinatione

sua in iDatriam reducti, quod cliristiaiio more oratoria audejit

eonstruere, et licentia percepta, linguam ligatam. m laudem sal-

vatoris praesumunt solvere. Ipsi eiiim barbari, mira omrdpotentis

Dei operante clementia, quorum licet adliuc gentilitate sint qui-

dam detenti, iiullum tamen ex illorum subditis vetant babtizari,

nec sacerdotibus invident quocumque libere ^ íjroficisci. sed ita

concordes sünt íjagani cum christianis, tantamque ad invicem

babent familiaritatem, ut illuc videatur Ysaie impleri prophetia :
'

Lupus et agnus pascentur simul, leo et bos comedent paleas.

Factum est ergo, ut pene tota Ungarorum natio sit prona ad

percipiendum fidem sanctam, sed et alie Sclavorum provinciáé

ad credendum prom])tae, et est ibi messis quidem multa, operarii

autem paucii". Unum quoque visum est jani necessarium esse,

quatenus Sanctitas vestra illic iubeat aliquos ordinari episcopos,

quia et quondam Romanorum G-epidarumque tempore, jjroprios

Vn. antistites eadem orientális Pannónia habuit et Mesia, mee

Stae Lauriacensi, cui ego indignus ministro, ecclesiae subjectos,

quorum et quatuor, usque dum Ungri regnum Bawariorum invase-

runt, sieut praesenti cognitum est etati, in' Maravia manserunt.

Quod nimium grave ac valde onerosum est mihi, ut tot mei

pontificii parrocbias solus praedicando circueam. quibus necessi-

tate et adiutorii inopia cogor nunquam meam subtrahere prae-

sentiam. Ecce dominorum amantissime huiusmodi ecclesiastici

mancipatus officiis detineor, et ne fecissem moram sepedicte gentis

conversioni ire et jjrostemi ad vestra sanctissima vestigia distuli.

Legatos autem meos, praesentium scilicet portitores, ad vestram

destinavi serenitatem, quos audire dignetur, queso. clementia vestra,

et eorum meisque mixtim precibus praebere assensum, quatenus

pallium infulamque pontificalem, quod sjjeciale munus bonoris ab

« libet.

» illic Esaye videatur impleri prophetia. Esai. LXV. 25.

'0 Máté evang. IX. 37.
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hoc secle tantum dirigitur metropolitanis, qnod et mei praedeces-

sores a gloriosis linius principális cathedre primatibus accipere

soliti erant, mihi ver hoc ipsum benigno animo per illos dirigere

dignetur, pariterque et privilegia apostolicae auctoritatis mee

ecclesie per eosdem missos meos vestris praesentata sacris obtn-

tibus, more praedecessorum vestrorum roborari supplico et coníir-

mari, ut hac apostolica sanctione et benedictione munitus, mihi

commissi popii gubernationem canonice exeqiii valeam, et ve-

stris in die iudicii racionibus imputetur, qnod in illis finibus ex

paganis nova ecclesia dominó liicratur. Quia varié ac perverse

hereticorum secte timende siint, qnos sepe contigit deprehen-

di alios, qnibus praesunt, errore suo corrumpere, quos agnitione

orthodoxae veritatis debuerant illustrare. Ut hec tam pestifera

de me amputetur suspicio, soUemne symbokmi catholice fidei-

quam ipse teneo ac doceo, vestro apostolatni ])roíitendnm, salnbre

censeo.

Coníiteor et credo sanctam atque ineffabilem trinitatem,

P A T Rem et íilium et spiritum sanctum nnum deum natu-

raliter esse nnius substantie, nnius nature, unius maiestatis et

virtntis, et patrem (juidem non genitum, non factnm, sed ingeni-

tum proíiteor, fons ergo et origó ipse est tocius trinitatis.

Páter namque ineífabili substantia íilium genuit, nec in aliud,

quam quod ipse est, genuit, deus deum, lux lucem ; filium quoque

de substantia patris sine initio natum ante secula, nec tamen

factum fateor. Igitur, non sicut filius a jiatre, ita páter a filio

est, quia non páter a filio, sed filius a patre generationem accepit,

filius ergo deus de patre, páter autem deus, sed deus non de

filio. Sic enim páter fit, semper habuit filium, cuius páter esset

deus, et ob hoc filium de patre natum sine initio confiteor. Spi-

ritum enim sanctum, qui est tercia in trinitate persona, unum
atque equale cum deo patre et filio credo esse, deum unius sub-

stantie uniusquoque nature, nec tamen genitum vei creatum, sed a

patre filioque })rocedentem amborum esse spiritum. Nec enim i)ro-

cedit de i)atre in filium, nec de filio tantum procedit ad sancti-

ficandam creaturam, sed ab utrisque procedere monstratur, quia

caritas sive sanctitas amborum esse cognoscitur, et nec patris

tantum, nec filii tantum, sed simul patris et filii spiritus dixitur.

In relativis ver personarum nominibus, páter ad filium, filius ad

patrem, spiritus sanctus ad utrosque refertur. Que cum relative
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trés persone dicantur, una tamen síibstantia creditur. Nec sicut

trés personas ita trés substantias praedico. sed unam substantiam,

trés autem personas, Quod enim páter est non ad alium sed ad

filium. et quod filius est, non ad se. sed ad patrem est. Similiter

spiritus sanctus non ad se, sed ad patrem et filium relatíve

refertur, in eo, quod spiritus patris et filii praedicatur. In hac

ergo sánta trinitate trés personas unum deum confiteor. Ergo

non ipsum. qui páter est, dico esse filium. vei spiritum sanctum,

nec ipsum filium patrem, aut spiritum sanctum fateor. vei eum,

qui est spiritus sanctus patrem vei filium dicere valeo, sed quod

páter est, hoc esse filium, hoc esse spiritum sanctum sine uUa

ambiguitate pronuntio. Personas cum distinguo. non naturam dei-

tatis separo. Trés ergo illas unius atque inseparabilis nature per-

sonas, sicut non confundo. ita separabiles nuUatenus praedico,

cum nulla ante aliam, nulla per aliam, nulla sine alia, vei extitisse

vei quip2)iam operasse aliquin credatur. Inseparabiles enim inve-

niuntur in eo, quod sünt, et in eo quod faciunt. Habét enim páter

eternitatem sine nativitate, filius eternitatem cum nativitate, spiri-

tus ver sanctus eternitatem processionis a })atre et filio sine

nativitate. De his ergo tribus personis sola filii persona hominem

verum sine peccato pro liberatione generis humani a MARIA
virgine novo ordine novoque nativitate sumpsit Novo ordine.

quia invisibilis in divinitate, visibilis monstratur in carne. Nova

autem nativitate est genitus, quia incorrupta virginitas et virilem

coitum nescivit, et fecunda per spiritum sanctum carnis matériám

ministravit. Dei enim filius non personam hominis accepit, sed

naturam. Naturam, enim nostram in unitatem sue persone assum-

psit. et idcirco filius dei et filius hominis unus est Christus.

In eo namque quod filius est dei, equalis est patri, et in

eo quod filius est hominis, minus est patre. Quia etiam ex eo

quo homo est pro delictis nostris passionem sustinuit, mortique

addictus et cruci veram carnis mortem accepit. Terciaque die

virtute propria suscitatur de sepulchro. Hocque exemplo capitis

nostri in hac carne, qua nunc sum, nunc moveor, resurrecturum

me credo. Idem autem dominus et salvator noster, peracto resur-

rectionis sue triumpho, paternam sédem repetiit, a qua i^er divini-

tatem nunquam recessit. Inde in finem ^i seculorum ventui'us

'* lunét más irás.
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iudicabit (kétszer) viros et mortuos, reddetque singulis, proiit

gessit quisque in corpore, sive bonum, sive malum. Ecclesiam sane

catholicam pretio sni sanguinis redemptam, cum eo credo in per-

petunni regnaturam. Credo et confiteor iinum baptisma in reniis-

sionem omnium peccatorum. Hanc ergo íidem professionis mee
inviolatam me retinere et ab ea nunquam deviare promiltto. Qua-

liter ergo ex prolibata fide idiotas ^" erudire debeam et ipse in

suscepta novitiorum ecclesia conversari, rescripto paternitatis vestre

cautius flagito ut merear edoceri. Memet ipsum enim iteruin

iterumque sanctitatis ve«tre fidei precibusque submisse com-

mendo. Dignam autem vestre sublimitatis memóriám, quam tota

per orbem frequentat ecclesia, ego cum omnibus milii subditis

votis et orationibiis celebrare non desisto. Qnidqnid et humani
servicii quod vestram deceat magnitudinem ex me conferri ]jossit.

totum et ex totó })ro libitu voluntatis vestre liberaliter expen-

dere, páter dilectissime satago.

»^ A tudatlanokat.



V.

SZ. ISTVÁN ATYAI INTELME FIÁHOZ.

Törvénykönyvünkben mint István els törvénye foglal

helyet az els magyar király atyai oktatása fiához. Ebben

az nralkodó kötelességeit köti Imre szivéhez. Mivel több

ilyen fejedelmi oktatás maradt reánk, Engel (Greschichte

des ungr. Keiches) azt a véleményét fejezte, hogy ez nem

István mve, hanem késbb tulajdonították neki. Különösen

ahhoz mutat bizonyos rokonságot, melyet Basilius kelet-

római császár intézett fiához, a késbbi bölcs Leóhoz,

(Banduri. Impérium Orientale I. 171. 1.)

Világos, hogy az ilynem munka nem jöhetett létre

küls befolyás nélkül, épen úgy. mint a hogy István tör-

vényhozása is magán viseh az idegen hatás bélyegét. De

épen ez a példa bizonyítja, hogy a hatás nem azonos a teljes

átvétellel. A »morum institutio«-ban nincs egj sor sem,

mely ne illenék azon eszmekörbe, melyben István élt és

mködött. Ha csakugyan késbbi szerzetes állította volna

össze ezt az értekezést azon tartalomjegyzék alapján, melyet

Hartvik legendája és a » Legenda maior« jegyzett fel, nem
férfiasságra és erkifejtésre intette volna a királyfit, hanem

a szerzetesi erények gyakorlására, Imre emlékét annyira

ez irányba terelte a hagyomány, hogy ettl késbbi iró

alig térhetett volna el. Épen oly kevéssé valószín, hogy

késbbi iró elhagyta volna a római szentszék iránti hségre

való buzdítást. A pápaságnak pedig még csak neve sem
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fordul el ez írásban. Yan ellenben oly része, a VI. fejezet

az idegenek felvételérl és ellátásáról, mely egészen István

korának és felfogásának szellemét lelielli. A munka hite-

lessége ellen felhozott érveket, melyeket Mátyás Flórián

állított össze (Fontes rer. domest. I. 220—232), épen nem

tarthatjuk döntknek. Nagyon lehetséges azonban, hogy a

munka kidolgozásában része volt Grellért püspöknek, ki

a hagyomány szerint egy ideig nevelje volt Imrének.

A »morum ínstitutio« nyelvezete több pontban összevág

Grellért mvének phraseologiájávai.

Régi kézirata ez intelemnek nem maradt fenn. A leg-

régibb még a XV. századi bécsi 3455. számú codexé, mely

István, László és Kálmán törvényeit is magában foglalja.

Kiadták: Batthyány Ignácz gr.: Leges Ecclesiasticae II.

53^54. 1., EndUcher: Monum. Árpad. 299—309 és Mátyás

FI. i. h. 102—112.

Csak azon fejezeteket vettük át a codexbl, melyek

határozottan történeti értékek és nem csupán általános

igazságokat tartalmaznak. Ilyenek az egyház és a papság,

valamint az urak és vitézek iránti királyi kötelességekrl

szólók, és az, mely a jövevényekkel való bánásmódra nézve

ad utasítást. Ebben fordul el az a nevezetes és sokat

commentált mondat: gyönge és ertelen az egynyelv

birodalom.

De institutione morum ad Emericum ducem.

7. De observancla cafJioUca fide. Quoniam ad regalis digni-

tatis ordinem non 0})ortet nisi íideles et catholica fide imbutos

accedere, idcirco sancte fidei in nostris mandatis, i)rimum damus

locum. In primis praecipio, consiiior, svadeo fili carissime, si

regálém cnpis honestare coronam, ut íidem apostolicam et chato-

licam tali diligencia et custodia conserves, nt omnibns tibi a deo

subjectis exemplís, címctique ecclesiastiei filii merít te veruni

christiane professionis nominent virum. Síné qua, pro certo scías
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christianus non diceris, vei ecclesiae filiis, qui enim falso crednnt,

vei fidem bonis non implent et omant operibus, qiüa fides sine

opera moritur, nec hic honesté regnant, nec eterno regiio vei

corona participant. Si ver retines scutum fidei habeas eciam

galeam salntis. his quidem armamentis contra visibiles et

invisibiles legitimé decertare poteris inimicos, nam ut ait ajjostolus

;

nemo coronabitur, nisi qui legitimé certaverit. ^ Ut patrem deum
omnipotentem factorem tocins facture. et tinigenitum eius íilium

dominum nostrum Jesum Christiim, de Maria virgine. angelo

nunciante natum ^. ac pro tocius mundi salute in crucis patibnlo

passum, et s])iritnm sanctum, qi per prophetas et evangelistas

et apóst olos locutns est, nnam deitatem perfectam, indissolubilem,

incontaminatam esse firmiter credas et sine omni ambiguitate

teneas. Haec est fides catholica, quam sicut Athanasius dixit^,

nisi quis fideliter firmiterqne crediderit, salvus esse non poterit.

Si aliquando infra tnam invenies potenciám, quod absit, qui hanc

collacionem sancte trinitatis dividere vei minuere sive augere

conantur, lios ipsos certe scias esse heresiarche servos et non sancte

ecclesie filios. Tales ver nec nutrias, nec defenclas, ne tu etiam

inimicus dei videaris. Huiusmodi enim viri sancte fidei filios

omnino reddunt morbidos et istam novellám sancte ecclesie

plebem miserabiliter destruunt. Hoc ne fiat, principaliter cura.

II. De cont'mendo ecclesiastico statu. In regali quidem

palacio post ficlem ecclesia secundum tenet locum, a capite

nostro. scilicet Christo primitus seminata. deinde per eius membra
utpote ajjostolos sanctos et patres transplantata et firmitus

aedificata, atque per totum orbem difí'usa. Et quamvis semper

novam babeat prolem, in ceteris tamen locis quasi antiqua

babeatur. liic autem, fili carissime, in nostra monarcbia adhuc

quasi juvenis 'et novella predicatur, atque igitur cautioribus,

evidentioribusque eget custodibus, ne bonum, quod divina

clementia per suam immensam misericordiam nobis concessit

immeritis, per tuam desidiam et pigritiam et negligentiam

minuatur. — Ac per boc fili mi ferventi studio debes invigilare

in sancta ecclesia de die in diem, ut potius augmentum accipiat,

quam detrimentum patiatur. Inde quidem imj)rimis reges augusti

' Sz. Pál Timothoz II. 2. 5.

* Lukács ev. 1.

' Athanasius symboluma.
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dicebantur, quia augebant ecclesiam. Haec et tu facias, ut et

tiia corona laudabitur et vita beatior et prolixior habeatur.

IIL De impendendo lionore xwntificum. B-egmn solium ornat

ordo pontificiim. Per lioc in regali dignitate tertium possident

locum. Pontiíices, carissime fili, sint tibi seniores *, illos ita custodias,

sicut oculorum pupillas. — Illorum precatio commendabit te

omnipotenti Deo. Illos, cnm Dens bumaiii generis fecit custodes,

fecitqne Deus speculatores animarnm ac totiiis ecclesiasticae

dignitatis, atque divini sacramenti compositores et datores. Sine

enim illó nec constituuntnr reges, nec principatus. Per illorum

interventum delicta delentur hominiim. Si illos perfecte amas, te

ipsum sine dubio sanas, tuumque regnum honoriíice gubernas.

In manus enim illorum posita est ligandi nos in peccatis et a

peccatis solvendi (vis). — Nam si tu ordinem servabis, tuam

gloriosam penitus exaltabis coronam.

IV. De lionore principum et militum. Quartus decor regiminis

est fidelitas, fortitudo, agilitás, comitas, confidentia principum,

comitum, militum. Ilii enim sünt regni propugnaculum, defensores

imbecillium, expugnatores adversariorum, augmentatores mar-

chiarum. Ilii enim íili mi ! sünt patres et fratres, ex bis ver

neminem in servitutem redigas vei servum nomines. Ilii tibi

militent, non serviant, eorum omnibus sine ira et superbia atque

invidia pacifice, humiliter, mansuete dominari, memória semjier

retinens, quod omnes homines unius sint conditionis, et quod nihil

elevat, nisi liumilitas, et quod nihil deiicit, nisi superbia et

invidia. Si eris pacificus tunc diceris rex et regis filius atque

amaberis a cunctis militibus, si iracundus, superbus, invidus,

impacificus super comites et principes cervicem erexeris, sine dubio

fortitudo militum hebetudo érit regalium dignitatum, et alienis

tradetur regnum tuum.

VI. De tentione et nutrimento Jiospitíim. In hospitibus et

adventiciis viris tanta inest utilitas, ut digne sexto in loco regalis

dignitatis possit haberi. Inde enim in primis Romanum crevit

impérium, et reges sublimati fuerunt et gloriosi, quod multi

nobiles et sapientes ex diversis illó confluebant jjartibus. Roma
ver usque hodie esset ancilla, nisi Eneades fecissent illám

liberam. Sicut enim ex diversis partibus et provinciis veniunt

Úr, a franczia seigneur.

Mavczali : A magyar történet kútfi. '-'
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liospites, ita diversas liuguas et consuetudines, diversaque docii-

menta et arma secum ducunt, quae omnia regiam omaut et

magnificant aulám, et perterrtant exterorum arrogantiam. Nam
unius linguae uniusque moris regnum imbecille et fragile est.

Propterea fili mi, jubeo tibi. ut bona voluntate illos nutrias et

lioneste teneas, ut tecum libentius degant, quam alicubi liabitent.

Si enim tu destruere, quod ego congregavi studueris. sine dubio

maximum detrimentum tuum patietur regnum. Quod ne fiat.

tuum quotidie auge regnum, ut tua corona ab omnibus liabeatur

augusta.

VIII. De imitatione j^er filios. Imitatio maiorum in regali

dignitate octavum possidet locum. Regale ornamentum scias esse

maximum, antecessores sequi reges, et honestos- imitare parentes.

Qui enim antecessorum decreta sjjernit patrum, nec divinas

procurat leges. Idcirco enim sünt patres, ut nutriant filios.

ideoque sünt filii. ut obediant i)arentibus. Qui patri suo resistit.

inimicus Dei consistit. Omnes enim inobedientes, sünt Deo

resistentes. Spiritus quidem inobedientiae dispergit flores coronae.

Inobedientia enim est totius regni pestilentia, Propterea fili

carissime. edicta patris tui. scilicet mei, semper tibi sint promptuosa

ut prosperitás tua ubique regalibus dirigatur habenis. Móres

quidem meos, quos regali vides convenire dignitati, sine vinculo

totius ambiguitatis sequere. Glrave enim tibi est liuius climatis

tenere regnum, nisi imitátor consuetudinis ante regnantium

exstiteris regum. Quis grecus regeret latinos grecis moribus, aut

quis latinus regeret grecos latinis moribus? Idcirco consuetudines

sequere meas, ut inter tuos babearis praecipuus et ante alienos

laxidabilis.
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V. SZENT ISTVÁN TÖRVÉNYKÖNYVE.

A magyar törvényhozásnak els irott emléke eredeti-

ben nem maradt reánk. Egész az újabb idkig a bécsi

könyvtárnak egy XV. századi codexe volt egyedüli kéz-

irata. Ebbl folyt a Corpus iurisnak számos kiadása. Csak

1848-ban találta meg Wattenbach Vilmos egy XII. szá-

zadi kéziratát a stájerországi Admont klastromban, hol

II. Béla leánya élt jámbor apácza-életet. Ez a fontos lelet

újabb, biztosabb alapra helyezte ezen nevezetes emlékünk

kutatását. Kiadásunk teljesen az eredeti szövegen alapúi,

melyet 1894. augusztusban másoltam le. (712. sz. codex.)

Kútfi tekintetben különösen azon kérdés bír fontos-

sággal : mennyiben utánzás és mennyiben eredeti István

törvényhozása. Már Kollár megállapította, hogy els czik-

kelyei. az egyház jogáról és védelmérl szólók, a 847. és

888-iki mainzi zsinatok szószerint való átvételei. (De

originibus et usu perpetua potestatis legislatoriae circa

sacra regum üngariae libellus singularis. Bécs 1764.

30—50. 1.) Egyebekben azonban, bár a tárgykör termé-

szetesen sokban találkozik, a magyar legislatio teljesen

önálló és sokkal szelídebb, mint Nagy Károly capitulare-jai.

vagy a germán törzsek régi jogkönyvei. Es bár Magyar-

ország csak akkor kezd keresztény állammá válni, igen

jellemz, hogy az egyház berendezésére vonatkozó törvé-

nyek nem oly korból és oly viszonyok közül vétettek át,

hol az egyház megállapításáról, a pogányság elleni küz-

5*
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delemrl volt szó, hanem oly országból és idbl, hol már
végkép gyzött Krisztus tana és csak megszilárdítani

kellett azt. A törvény azon föltevésbl indul ki, hogy

Magyarország egészen keresztyén.

így akarta a törvényhozó királ}^ ki » Isten intelmére

a régi és új császárok példájára kormányozza monarchiáját.«

Az els 14. czikkelyt, melynek tartalma majdnem tisztán

egyházi vonatkozású, maga rendeli el, úgj látszik, mind-

járt koronáztatása után. A késbbi czikkelyekben gyakran

fordulnak el a » regalis synodus«, »regale concilium«

kifejezések, annak jeléül, hogy a király püspökeinek és

jobbágyainak meghallgatásával állapítja meg a törvényt,

A II. könyv késbbi az elsnél, melynek határozatait több

pontban módosítja.

Valószín, hogy így sem bírjuk teljesen István tör-

vényeit. Feltn, hogy míg a tolvaj nk büntetésérl van

czikkely az els könyvben, a tolvaj férfiakéról nincs.

Az admonti codexben található 50. czikkelyen kívül

a bécsi kézirat még 6 czikkelyt tartalmaz. Ezeknek szö-

vegét azonban nem találtam megbízhatónak. A II. könyv

16. czikkelyének (ed. Endlicher. Monum. Arpadiana 323. 1.)

az volt a hagyományos czíme: De testimonio servorum

regalt curie vei civitati i^rojpositorum. Világos, hogy servo-

rum helyett senz'orttmnak kell állani, mint a tartalomból

különben kitnik. Ugyanazon czikkelynek utolsó mondata:

Item si servus seniorem, si miles suum coniitem interfecerit—
ott teljesen értelmetlen. Szembeötl, hogy annak a követ-

kez czikkely végén van a helye. E czikkelyben ugyanis

halálos büntetést mondanak ki arra, ki a király ellen

összeesküszik, vagy az ily összeesküvést, ha tud felle, föl

nem jelenti. Az elbb idézett mondat ide való, azaz, hogy

azt • a szolgát, ki urát, vagy azt a vitézt, ki kapitányát

öli meg, ugyanaz a büntetés érje.
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Több helyen, a mennyire a tér engedte, összehason-

lításul a jegyzetbe helyeztem a capitulare-k hasonló tar-

talmú czikkelyeit,

jN^emcsak egyházi és politikai tekintetben bírunk els

rend történeti emléket e törvényben, hanem társadalmi

tekintetben is. Elég csak utalni is arra az óriási jelent-

ségre, melyet a rabszolgaság e törvény tanúsága szerint

nálunk 1000 után bírt, ép úgy, mint Európa más akkori

államaiban.

Praefatio regalis Decreti. Regnante divina clementia, opus
|

regalis dignitatis alimonia katholice fidei eíFec
j

tum amplius ac

solidins alterius dignitatis operibus sólet esse. Et quoniam una-

queqne gens propriis utitiir legibus, idcirco nos quoque dei niitu

nostram gubernantes monarchiám, antiquos ac modemos imitantes

augustos, decretali meditatione nostrae statuimns genti, quemad-

modiim honestam et inoíFensam ducerent vitám, ut sicnt divinis

legibus sünt ditati, similiter etiam secularibus ^ addicti, ut quan-

tum boni in his divinis ampliantur, tantum rei in istis multentur

:

que autem decrevimus, in sequentibus subnotavimus lineis.

(A fejezetek czimei.)

I. De statii rerum ecclesiasticariim" Quisquis fastu superbie

elatus domum dei ducit contemptibilem et possessiones deo con-

secratas, atque ad honorem dei sub regia inmunitatis defensione

constitutas inhoneste tractaverit, vei infringere presumpserit,

quasi invasor et violator domus dei excommunicetur. Decet enim et

ut indignationem ipsius domini regis sentiat, cuius benevolentie

contemptor et constitutionis i)revaricator extitit. Nichilominus

tamen rex sue concessionis inmunitatem ab omnibus dicionis sue

illesam conservari precipiat. Assensum ver non ])rebeat inprovide

afíirmantibus, non debere esse res dominicas, id est dominó domi-

nantium traditas. Ita sünt sub defensione regis, sicuti proprie sue ^

hereditatis. Magisque advertat, quia quanto deus excellentior est

» Világiak. et possessiones Deo consecratas etc.

« Concilium Moguntinum 847 év szórói-szóra.

7. p. Siquis fastu superbiae elatus ^ Conc. Mog. sünt.

domum Dei ducit contemptibilem
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homine, tanto prestantior est clivina causa mortalium possessione.

Quarum divinarum rerum defensor divinitate^ et cnstos statutns

diligenti cura non solum eas servare, sed etiam multiplicare debet

magisque illa jjrestantiora que diximiis quam sua
j

defendere oportet

et augnientare. Si qnis igitur insanus inoportimitate inprobitatis

sne regem a recto i)roposito pervertere ^ temptavérit, nnllisque

remediis mitigari posse visus fuerit, obsequiis ^ aliquibus transi-

toriis sit necessarius, abscindendus '^ ab eo prescindendusqne est,

iuxta illud evangelicum : si pes, manus vei oculus tuiis scandalizat

te, amputa enm^, et proiice abs te^.

n. De potestate episcoporum super res ecclesiasticas^

eoriimque convenientia cum laicis^^. Volumus ut episcopi

babeant ])otestatenij res ecclesiasticas })rovidere, regere et gnber-

nare, atqne dispensare secundum canonicam anctoritatem. Volu-

mus ut et laici in eorum ministerio obediant episcopis ad regendas

ecclesias, viduas et orpbanos defensandos^^, et obedientes sint ad

eorum christianitatem servandam. Consentientesque sint comites

et iudices presulibus suis ad iustitias faciendas, iuxta precepta

legis divine. Et nullatenus per aliquorum mendacium vei falsum

testimonium neque periurium aut ])er jiremium lex iusta in aliquo

depravetur^^

m. Quales debent esse testes et acciisatores clericonim.

Testes enim et accusatores clericorum sine aliqua sint infamia,

uxores et íilios habentes, et omnino Cbristum predicantes.

IV. Item de eodem. Testimonium laici adversus clericum

nemo recipiat. Nemo enim clericum quemlibet in publico exami-

nare ])resumat, nisi in ecclesiai^.

V. De laboré sacerdotum. Scitote fratres cuncti, quod super

omnes vos laborat sacerdos. Unus quisque enim vestrum suum

fért laborem proprium, ille ver et suum et singulorum. Et ideo

sicut ille pro omnibus, ita et vos omnes per eo summo opere i*

laborare debetis, in tantum ut si necessitas fuerit animas vestras

pro eo ponatis.

* divinitus. " Conc. Mog. 27. pont.

» mutare. " defendendos.

« licet obsequiis. '" V. ö. Kálmán I. 65.

' abiiciendus. '» Concil. Megunt. 888. 12. pont.

8 amputa illa. '* suorum operum a kéziratban.

» Máté evang. V. 29.
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VI. De concessione regali propriarum reriim. Decrevimus

nostra regali potentia, ut unusquisque habeat faciiltateni sua

dividendi, tribuendi uxori filiis filiabusque atque parentibiis, sive

ecclesie, nec post eius obitum quis hoc destruere audeat.

VII. De retentu regalium reriim. Volumus quidem. ut

sicuti ceteris facultatem dedimiis dominandi suarum rernm, ita

etiam res, milites, servos et quidquid ad nostram regálém

dignitatem pertinet, permanere immobilé, et a iiemine qiiid inde

rapiatur aut subtrahatur. Nec quisquam in liis predictis sibi

favorem aquirere audeat.

Vin. De observatione dominici diei. Si quis igitur presby-

ter vei comes, sive aliqua alia persona fidelis, die dominica

invenerit aliquem laborantem, sive cum bubus, tollatur sibi bos et

civibus ad manducandum detur. Si autem cum equis, tollatur

equus, quem dominos bove reluat si velit. Et idem bos mandu-

cetur ut dictum est. Si quis aliis instrumentis, tollantur instru-

menta et vestimenta, que si velit cum cute redimat'^.

IX. Item aliiid. A sacerdotibus ver et comitibus commen-
detur omnibus villicis^^, ita ut illorum iussu omnes concurrant

die dominica ad ecclesiam. maiores ac minores, viri ac mulieres,

exceptis qui ignes custodiunt. Si quis ver non observationis

causa^'' remanebit per illorum negligentiam, vapulent ac depilentur^^.

X. De observatione IlII-or temporiim^^. Si quis quatuor

temporum ieimiia cunctis cognita carnem manducans violaverit,

l)er spácium unius ebdomade inclusus ieiunet^o.

XI. De observatione Vl-te ferie. Si quis in sexta feria ab

omni christianitate observata camem manducaverit, per unam
ebdomadam luce^i inclusus ieiunet^^.

Xn. De his qui sine confessione nioriiintur. Si quis tam
perdurato corde est, quod absit ab omni ohristiano, ut nolit

confiteri sua facinora, secundum suasum presbiteri, liic sine omni
divino officio et elemosinis iaceat, quemadmodum infidelis^s. Sí

"s László I. 8. Synod Strig. I. 7. ^« László I. 24. Kálm. I. 71.

'« Villicus, falu vagy major elöl- »' A lyukban,

járója. 29 Nagy Károly törvénye : Capi-
' causa talán más írás. tulare Paderbrunnense 785. év 4.

'* László I. 11. 15. 24. Syn. Strig. czikkely, halálos büntetéssel íenye-

I- 2. geti azt, ki böjtben hi'ist eszik.

» Kántorböjt. ''^ pogánj'.
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autem parentes et proximi neglexerint vocare presbiteros, et ita

subiacet sine confessione morti; ditetur oratioiiibus et consoletur

elemosinis. sed parentes lavent negligentiam ieiuniis, secundum

arbitrinm presbiterorum. Qiii ver subitanea periclitantur morte,

cum omni ecclesiastico sepeliantur honore. iiam diviiia iudicia

occita nobis sünt et incogiiita^*.

Xin. De observanda christianitate. Si quis observatione

cbristianitatis neglecta, et negligentie stoliditate ^^ elatiis quod

in eam commisserit, iuxta qualitatem offensionis ab episcopo, per

disciplinas canonum indicetnr. Si ver rebellitate instructus ren-

nuerit sibi impositum eque síifíerre. iterum eodem
j

iudicio restrin-

gatiu', et etiam usque septies. Tandem super omnia si resistens

et abnuens invenitur. regali iudicio, scilicet defensori cliristiani-

tatis tradatnr^ö.

XrV. De homicidis. Si quis ira accensus aut superbia elatus

spontaneum commiserit homicidium, sciat se secundum nostri

senatus decretum centum et X. daturum pensas ^^ auri, ex quibus

quinquaginta ad fiscum regis deferantur, alii ver L. parentibus

bentur, X autem arbitris et mediatoribus condonentur, ipse

quidem homicida secundum institutionem canonum ieiunet^s.

Ite7n aliud: Si quis autem casu occiderit quemlibet, XII.

auri pensas persolvat, et sicut canones mandant ieiunet.

Item de homicidiis servorum. Si alicuius servus servum

alterius occiderit. reddatur servus pro servo aut redimatur, et

penitentiam, quod dictum est, agat.

Ifem aliud. Si ver liber alicuius occiderit servum, reddat

alium servum. vei precium componat, et secundum canones ieiunet.

XV. De his qui siias uxores occidunt. Si quis comitum

obduratus corde, neglectusque anima, quod procul sit a cordibus

fidelitatem observantium, uxoris homicidio polluetur, secimdum

decretum regalis senatus, cum quinquaginta iuvencis parentibus

mulieris concilietur, et ieiunet secundum mandata canonum. Si

autem miles vei alicuius vir ubertatis eandem culpam inciderit

solvat parentibus X iuvencos ieiunetque
\
ut dictum est. Si ver

" László I. 24. Syn. Strig. I. 65. István II. 4. törvényébl kitnik,

'5 A kéziratban stolitate. egy tinó értéke. Mai értéke e név-

«« László I. 24. Sya. Strig. I. 61. leges pénznek körülbelül 2 frt 50 kr.

" A pensa = 30 dénár = 2V2 " Kálmán I. 50. Syn. Strig. I. 66.

solidus. A pensának megfelel, mint
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vulgáris in eodem crimine invenietur, cum quinque iuvencis cog-

natis reconcilietur et subdatur predictis ieiuniis.

' XVI. De evaginatione gladii. Ut jiax firma et incoiitaminata

per omnia maneat, tam inter maiores natu, quam inter minores,

cuiuscunqne conditioiiis sint, interdiximus omnino, ut iiullus ad

ledendum alium evaginet gladium. Quod si quis posthac stimulis

sue audacie tactus temptaverit eodem iuguletur gladio^^.

I

XVII. De periiiris. Si quis valentium fi.de commaculatus,

corde- poUutus, iuramento confracto, periurio addictus invenietur,

perditus manu periurium luat, aut cum quinquaginta iuvencis

manum redimat. Si ver vulgáris periurus extiterit, manu ampu-
tata punietur, aut XII. iuvencis redimetur, et ieiunet ut canones

mandant^".

XVIII. De libertis. Si quis misericordia ductus proprios

servos et ancillas libertate feriaverit cum. testimonio, decrevimus.

ut post obitum eius nemo invidia tactus in servitutem eos audeat

reducere. Si autem libertatém promiserit, et morte impediente

non testificatus fuerit, habeat mulier illius vidua, et filii potestatem

banc eandem libertatém testificari, et agapen ^i facere pro redemp-

tione anime sui mariti qualitercunque velit.

/^VIIII. De conventii ad ecclesiam, et de his qui murmu-
rant vei lociintur hóra missé. Si qui ad ecclesiam venientes ad

audiendum officium et ibidem hóra sollempnitatis missarum inter

se murmurant et ceteros inquietant, exponentes fabulas ociosas et

non intendentes divinas lectiones, cum ecclesiastico nutrimento,

si maiores sünt, increpati cum dedecore expellantur de ecclesia.

si ver minores et vulgares, in atrio ecclesie pro tanta temeritate

coram omnibus ligentur et corripiantur flagellis ac cesura capil-

lorum.

XX. De non recipiendis servis vei ancillis in acciisationem

vei testimonium siiper dominos vei dominas. Ut gens Imius

monarcliie ab omni incursu et accusatione servorum et ancillarum

remota et quieta maneat, secundum decretum regalis concilii

penitus interdictum est, ut nullius causa culi)e aliqua servilis

^» V. ö. László II. 8. 3' Eredetileg az els kereszté-

'" Capitulare Franciciim 779. 10. nyék szeretetlakomája. Késbb tor.

De eo qui periurium fecerit nullám Innét felszabadított szolgák torló

redemptionem nisi manum pex'dat. neve.

V. ö. Kálmán I. 26. 27.
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persona contra dommos vei dominas in accusationem vei testi-

monium reci])iatnr.

XXI. De his qui alienis servis libertatém acquiriint. Si

quis improvidus alienum servum sine conscientia sui senioris

ante regem, vei maiores natu et dignitate duxerit, ut soluto servi-

tutis ingó levitatem libertatis sibi acquirat, sciat se si dives quin-

quaginta iuvencos redditnrnm, ex quibus quadraginta debentur
|

regi, X ver seniori servi. Si ver panper et tenuis XII. invencos

ex qnibus X regi, duo seniori servi^^

XXn. De his qui liberos in servitutem redigiint. Quoniam
igitur dignnm deo est et hominibus optimum, unumquemqne sue

industria vite cursum ducere, secundum regale decretnm statútum

est, ut nemo comitum vei militum posthac liberam personam servi-

tuti subdere audeat, quod si elationis audacie sue stimulatus

presumpserit, sciat se totidem ex proprio compositurum. Que
ver comjjositio inter regem et comites dividatur et cetera.

Item de eodem. Sed si quis actenus in servitute retentus, pro

libertate sui tuenda iudicium legale faciens, securus extiterit,

tantummodo libertate fruatur, et ille, a quo in servitute tenebatur

nicbil reddat.

XXm. De his qiii alienos milites sibi tollunt. Volumus ut

unusquisque senior suum liabeat militem, nec aliquis altér illum

suadeat antiquum deserere seniorem. et ad se venire, inde enim

litigium habét inicium.

XXI 1 1 1. De his qui hospites alterius sibi tollunt. Si quis

hospitem cum benevolentia accipit et nutrimentum sibi honesté

inpendit, quamdiu secundum propositum nutritur, non deserat

suum nutritorem, nec ad aliquem alium suam deferat hospi-

talitatem.

XXV. De his qui flagellantur sua querentes. Si cuius miles

aut servus ad alium fugerit, et hic miles vei servus fuga cuius

lapsus est suum miserit legatum ad reducendos eos, et is legátus

ibidem a quoquam percussus et flagellatus extiterit, deceniimus

nostrorum primatum^^ conventu, ut ille percussor X solvat

iuvencos^*.

'» László III. 22. Kálmán I. 42.

'^^ A kéziratban primatuum.
" László III. 30.
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XXVI. De vidiiis et orphanis. Volumus quidem ut et

vidiie et orphani sint nostre legis (sint) ])articipes, tali tenoré,

ut si qiia vidua ciim íiliis íiliabusque remanserit, atqne nutrire

eos et manere cum illis, quamdiu vixerit promiserit, habeat pote-

statem a nobis sibi concessam, hoc faciendi, et a nemine iterum

cogatur in coniugium ; si ver mutató voto iterato nubere voluerit

et orphanos deserere, de rebus orphanorum nichil omnino sibi

vendicet, nisi tantum congrua vestimenta.

Item de viduis. Si autem vidua sine prole remanserit, et se

innuptam in sua viduitate permanere promiserit, volumus ut

potestatem habeat omnium bonorum suorum, et quidquid velit inde

facere, faciat. Post obitum autem eius eadem bona ad sui redeant

parentes mariti, si parentes habét, sin autem, rex sit heres.

XXVII. De raptu militiim. Si quis militum inpudicicia

fedatus puellam aliquam sine concessione parentum sibi in uxo-

rem rapuerit, decrevimus puellam parentibus reddi, etiamsi ab

aliquo vis sibi illata sit et raptor X solvat iuvencos pro raptu,

licet post ea
j

reconcilietur parentibus puelle. Si ver pauper quis

hoc vulgáris agere agreditur, componat raptum V. iuvencis^^.

XXVIII. De fornicatoríbiis cum ancillis alterius. Ut liberi

suam custodiant libertatém incontaminatam, volumus illis ponere

cautionem. Quisquis transgrediens fornicatur cum ancilla alterius,

sciat se reum criminis et pro eodem crimine in primis decoriari.

Si ver secundo cum eadem fornicatus fuerit iterum decorietur

et depiletur, si autem tercio, sit servus pariter cum ancilla aut

redimet se. Si autem ancilla conceperit de eo et parere non

potuerit, sed in jjartu moritur, componat eandem cum altéra

ancilla.

De servorum foniicatione. Servus quoque alterius, si cum

ancilla alterius fornicatur, decorietur ac depiletur et si ancilla

de eo conceperit et in partu moritur, servus venundetur, ac

dimidia pars precii seniori ancille detur, altéra pars ver seniori

servi remaneat.

XXVniI. De his qiii petiint sibi ancillas in iixores. Ut

nemo eorum, qui liberó censentur nomine, cuiquam quid iniuria

facere audeat, terrorem et cautionem inposuimus, quia in hoc

86 László I. 32. Kálmán I. 59.
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regali concilio decretum est, ut si quis liber connubium ancille

alterius, sciente dominó ancille, elegerit, perdita libertatis sue

industria perpetnus efficiatur servus.

XXX. De his qui extra regmim sims fiigiimt uxores. Ut

genus utriusque sexns certa lege et absque iniuriis maneat et

vigeat, in hoc regali decreto statútum est, ut si quis protervitate

preditus propter abbominationem uxoris pátriám effugerit, uxor

cuncta que in potestate mariti liabebantur, possideat, dum velit

expectare virum, et nemo in aliud coniugium cogere presumat,

et si si)onte nubere velit, liceat sumptis sibi congruis vestimentis

et dimissis ceteris bonis ad connubium ire, et si vir hoc audito

redierit, ne liceat sibi aliam ducere jireter suam, nisi cum licentia

episcojji^^.

XXXI. De fiirto mulierum. Cum igitur cunctis horrendum

et omnibus abhominabile sit, virilem sexum repertum furtum

fecisse, et magis magisque sexum femineum, secundum regálém

senatum decretum est, ut si aiiqua mulier maritata furtum com-

m.iserit, a marito ^^ redimetur, et si secundo eandem culpam inci-

derit, similiter redimetur, si ver tercio, venundetur.

XXXn. De incendiis mansionum. Si quis per inimicicias

alterius ediíicia igne cremaverit, decrevimus, ut et ediíicia resti-

tuat, et quicquid supellectilis arsum fuerit, et insuper X\T!.

iuvencos, qui valent XL. solidos.

"

{
XXXIII. De strigis. Si qua striga inventa fuerit, secundum

iudicialem legem ducatur ad ecclesiam, et commendetur sacerdoti

ad ieiunandum, fidemque docendam, i)Ost ieiunium
|

ver domum
redeat, si secundo in eodem crimine invenietur, simili ieiunio

subiciatur, post ieiunium ver in modum crucis in jjectore et in

fronté, atque inter scapulas incensa clave ecclesiastica domum
redeat. Si ver tercio, iudicibus tradatur.^^

XXXIV. De maleficis.^^ Ut creatura dei ab omni lesione

malignorum remota, et a nuUo detrimentum sui passura maneat,

nisi a deo, a quo et augmentatur, secundum decretum senatus

statuimus magni cautionem terroris veneíicis ac maleficis, ut

nulla persona maleficio quemquem hominum subvertere a statu

mentis aut interficere audeat. Ast si quis vei que posthac hoc

36 Syn. Strig 52. ^s László I. 34 Kálmán I. 57.

" László III. 6—7. 3» Megrontok.
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presumpserit, tradatnr in manus^<' maleficio lesi, aut in manus
parentum eiiis, secundum velle eorum diudicandnm. Si ver
sortilegio utentes invenientur, ut faciiint in cinere aut liis simi-

libus, ab episcopis flagellis emendentiir.^i

XXXV. De invasione domorum. Volumus ut firma pax

et unanimitas sit inter maiores et minores secundum apostolum

:

omnes unanimes estote,^^ g^ cetera, nec aliquis alium invadere

audeat. Nam si quis comitum post diffinitionem liuius communis

concilii tam contumax extiterit, ut alium domi querat ad per-

dendum eum, atque sua dissipare, si clominus domi est, et secum

pugnaverit, vei interfecerit, luat secundum, legem de evaginatione

gladii confectam.
|

Si autem comes ibidem occubuerit, sine com-

positione iaceat. Si ver ille non supervenerit, sed suos milites ^^

miserit, centum iuvencis componat invasionem si ver miles quis

curtim vei domum alterius militis iilvaserit. X iuvencis componat

invasionem. si vulgáris quidam alterius sui similis mansiunculas

invaserit, V. iuvencis solvat incursionem.'**

Explicit liber primus.''^

I. De regali dote ad ecclesiam. Decem ville ecclesiam

edificent, quam duobus mansis ^^ totidemque mancipiis dotent,

equo et iumento, sex bubus et duabus vaccis, XXX. minutis

bestiis, vestimenta ver et coopertorium rex prevideat, presbi-

terum et libros episcopi.*'

II. De successoribus regalium beneficiorum. Consensimus

igitur peticioni tocius senatus, ut unusquisque propriorum simul

et donorum regis dominetur dum vivit, excepto quod ad epi-

scopatum pertinet et comitatum, ac post eius vitám filii simili

dominio succedant.'*^ Nec pro ullis causa reatus detrimentum

bonorum suorum paciatur quis, nisi consiliatus mortem regis aut

0 A kéziratban kétszer. curtem et duos mansos térre pagen-

' Kálmán I. 60. ses condonant Capit. Paderbrunn.
2 Philippiekhez írt levél. II. 2. 15. V. ö. László törv. I. 7. 8. Synod.

" A kéziratban kétszer. í^trig. I. 17.

* V. ö. László II. 10. *s Különbség magántulajdon és

*^ Külön sor initialevel. tiszti birtok közt. A királj'i ado-

*« Telek, a német Hufe, Hol". mány is örökös.

*' Ad unamquamque ecclesiam
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traditionem regni fuerit. vei in aliam fugerit provinciám, tiinc

ver bona illius in regiam veniant potestatem. Ast si quis in

consilio regié mortis aut traditionis regni legaliter inventus

fuerit, ipse ver capitali subiaceat sententie, bona ver illius

filiis innocentibus inremota sint. remanentibus salvis.'*^

m. De seruis et seruorum occisoribus. Si alicuius servus

sei'vum alterius occiderit, senior liomicide medietatem servi com-

ponat seniori interfecti, si potest; sin autem, peracta una qua-

dragesima, venundetur servus et precium dividatur.

IV. De liheratione eiusdem. Servum liberari homicidam.

si seniori placuerit cum centum et X. iuvencis aut redimat,

aut tradat.

V, De libertate servoriim. Si quis alienis servis libertatém

acquirere nititur, quod ^° servi totidem mancipia solvat, ex quibus

due partes regi i tercia seniori servorum : rex autem ex sua parte

terciam tribuat comiti.

/ VI. De fiirto servorum. Si quis servorum semel furtum

commiserit. reddat furtum et componat nasum V. iuvencis, si potest;

sin autem abscindatur. Si absciso naso iterum commiserit furtum.

componat aures V. iuvencis. sin autem abscindantur. Si idem tercio

furtum commiserit, careat vita.^^

Vn. De furto liberoriim. Si quis liberorum furtum commi-

serit, h.ac lege comjjonere decrevimus, si semel. redimat se si

potest, sin autem venundetur. Si autem idem venundatus furtum

commiserit, legibus servorum subiaceat.^^

Ifem de eodem. Si secundo. simili légi subiaceat. si ver
tercio, dispendio vite diiudicetur.

Vlii. De compositione regis. Si quis comitum partém regis

defraudaverit. reddat fraudem et duplo componat.

IX. De iniusta appellatione. Si quis militum iudicium a

suo comite recte iudicatum spernens, regem apellaverit, cupiens

comitem suum reddere iniustum. sit debitor decem pensarum

auri suo comiti.

X. De üiolentia comitis. Si quis comitum inventa aliqua

occasione, quid iniuste militi abstulerit. reddat et super ex

])roprio tantum.

*» Kálmán I. 20. 21. ^' V. ö. László II. 6.

»» quot helyett. " László III. 1. 45. II. 1. 1.
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XI. De solutione mendacii. Si quis autem militum suum
spontaneum donum clicens sibi vi ablatum, mendax extiterit, et

hoc careat. et insuper tantundem solvat.

/ XII. De iudicio gladii. Si quis gladio hominem occiderit.

eodem gladio iuguletur.

XIII. De debilitatione membroiiim. Si quis autem gladio

evagiiiato alium quemlibet debilitaverit, vei in oculo, vei in

pede. vei in manu, consimile dampnum sui corporis paciatur.^''^

XIV. De gladii vulneratione. Si quis ver gladio vulnera-

verit aliquem, et \iilneratus de eodem vulnere sanus et incolumis

evaserit. bomicidii compositionem vulneris illator componat.

XV. De gladii evaginatione sine vulnere. Si quis furore

repletus evaginaverit gladium et tamen non laeserit, pro sola

evaginatione mediam homicidii compositionem absolvat.

XVI. De testimonio seniorum ^* regali curiae vei civitati

propositoriim. Si quis senior curti regali vei civitati i)raeficitur.

testimonium eius inter comites recipiatur.

XVII. De conspiratione regis et regni. Si quis in regem

aut in regnum conspiraverit. refugium nullum habeat ad ecclesiam

et si quis circa regis salutem aut dignitatem quolibet modo ali-

quid conspiraverit, aut conspirare aliquid tentaverit, seu tentari

sciens consenserit, anatbematizetur, et omnium fidelium commu-

nione privetur, et si quis buiusmodi aliquem novérit et probare

valens non edicaverit praedictae subiaceat damnationi.

Item si servus seniorem. si miles suum comitem interfecerit.^^

^_XVIII. De decimatione. Si cui deus decem dederit in anno

decimam deo det.^^ et si quis decimam suam abscondit VTHI.

det, et si quis decimationem episcopo separatam furatus fuerit.

diudicetur ut fur. ac buiusmodi compositio tota pertineat ad

ejnscopum.

XIX. De versatia comitum. Si (^uis versutiis alicui comitum

vei alteri personae fideli dixerit : audivi regem ad tuam perditionem

loqui et hic inventus fuerit, pereat.^^

°8 A bil)liai talio. fejezet végére teszik, hol annak
8* A bécsi kéziratban és az ösz- nincs semmi értehne.

szes kiadásokban servorum. De az *« Paderbrunni Capit. 17. V. ö.

értelem szerint csak seniorum leliet. László I. 80. 40. Kálmán I. 25. 65.

^^ E mondatot úgy a kézirat, ^'- Ez a hat pont, XIV—XIX.,

mint az összes kiadások az elbbi nincs meg az admonti kéziratban.
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XX. (XIV.) De adulatoribiis. Si quis falsum testimonium

vei adulationis sermonem contra aliquos protulerit, tacereqiie

eos deprecatus fuerit, ut astucia diaboli ad invicem eos separet,

solvat duas composiciones fallacis linguae pro reatu mendacii ; si

uni soli adulatus fuerit, privetur lingua.

XXI. (XV.) Ne fiiris testimonium recipiatur. Si quis

illorum, qui vulgo udvornicli vocantur, furtum commiserit, lege

(liberorum) diiudicetur; testimonium autem eorum inter liberos

non recipiatur.



A TIHANYI APÁTSÁG ALAPÍTÓ OKLEVELE. 1055.

Ez legrégibb, teljesen egykorú s hiteles Írásban meg-

maradt oklevelünk. Nemcsak tartalmánál fogva fontos,

hanem azért is, mert biztos alapot nyújt, összehasonlítás

által, a Sz. Istvánnak tulajdonított, de kétes oklevelek

kritikájához.

Képét nyerjük belle, min egy akkor alapított klas-

tromnak birtoka, gazdasága, famíliája. Es szembetn,

min kezdetlegesek, szegényesek e viszonyok a késbbi

századokban hamisított vagy kiigazított oklevelek adatai-

hoz képest.

Nevezetes ez oklevél úgy is, mint a magyar nyelv leg-

régibb emléke. Szamota István (A tihanyi apátság 1055-iki

alapító oklevele. Bp. 1895) 58 magyar szót állított össze

e textusból, st egj egész mondat csaknem tisztán magyar

szavakból áll.

Eredetije megvan a pannonhalmi levéltárban. Fejér-

pataky László barátom szívességébl az pontos másolatát

használhattam. Szövegünkben az egyes sorok is fel vannak

tüntetve.

A tüianyi apátság alapító oklevele. 1055.

Li nomine sancte et iiidivickie triiiitatis Andreas dei

annnente clementia Pannoniorum invictus rex
|

quum nonuulh

mortalium plerumque hebetati mente, sive per ignaviam, seu

Marcziili : A magyar történet kútfi. o
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per negligeiitie ciilpam, sepissime etiam. per saeciaris rei curam,

non multo post tempore peritnrani
|

que viderant et audierant

oblivionis levitatibus inscii, immemoresque, crediderunt doctores

philosoplii, patresqiie nostri quam plurimi consilio prudentia

suaque invenerunt industria, ut quicqid linmane filii propaginis

ratum íieri decernerunt, per nianus scriptoriim ingi studio litterarnm

menioriis commendarent, ne per cariosam vetustatem posset

deleri apud posteri snccessores evi. Id ergo quia utile ipsis visum

est et boniim, cunctis modernis sapientibus
|

utilius id ipsum

videatur et optimum. Unde itaque cbristianissimns sceptrifer

Andreas iussu auctoritativo sub cartali testamento liuins privilegii

exarari
|

edixit tbomo praesente seriatim monstrante, quicqnid

ad ecclesiam sancte Marié, sanctiqiie aniani episcopi et confessoris,

in loco qiii vulgo dicitur tichon super balatin, prosua
|

et coniugis,

íiliorum íiliarumque et omnium parentum suorum vivorum sive

defunctorum salute tradidit, in terris cultis, et incultis. in

vineis, in agriculturis, in servis in
|

ancillis, in equis, in bubns et

ovibus, et porcis, in apibus et ipsarum custodibus et in orna-

mentis eiusdem ecclesie, honori pertinentibus. Tradidit enim

inibi gloriosus prefatus
|

rex locum i)rescriptum in qua eadem

insula scilicet fundata est ecclesia cum suis terminis, quorum

nomina sic adnotantur. Est lacus in circuitu et vallum ab antiquis

laboré
j

manuum operatum, quicquid intra liec continetur in

piscationibus, in arundinetis, ibi pertinentia sünt. Est in eodem

lacu locus qui vocatur petra cum ceteris
j

inibi pertinens. Et hoc

notum sit cunctis, quod omnia que illa clauduntur in insula, in

fructectis, in cumulo, et in omnibus^ — vineas ibi pertinentia sünt,

jirata autem regalia
|

que ad villám liunc insula proximam adiacent

ad eaclem ecclesiam sünt pertinentia. Est et portus super lacum

eundem similiter pertinens. B-ivulus^ namque, qui dicitur fuk^

íluens de prefato lacu, liabet super se in loco in quo transitus

est populorum aliquando per pontem, sepe etiam per vadum, et

hic ibi pertinet. Locus est alius qui dicitur huluoodi procedens

ab eodem lacu
|

qui totus ibi apendet, et ab eodem liuluoodi quic-

quid est usque ad monticulum, et ex lioc usque ad lacum turku,

qui medius ad populum, medius autem pertinet ad ecclesiam, et

' Itt egy szó teljesen olvasha- ^ E szó fölött kereszt,

tatlan. 3 Siófok.
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hic
I

exteiiditur usqiie ad zakadat inde ad magnam viam, ex liinc

usque ad angiüum aruk, et postea usque ad seg, ac deiiide ad

Vrsa, inde ver ad magnum lacum. Preter liunc est
|

aliiis locus

foeno liabilis et aptus inter Zilii kut et Kues kiit, ibidem pertiuens.

Similiter pertinet ibi alins locus, Kerthel nomine ad fenum utilis.

Rursus est
!
locus pertinens ad prefatani ecclesiam, qui incipit ab

eodem lacu bolatin, cuius est vocabulum Koku zarma, tendens

usque ad magnam viam, que dirigitur in Keuristue,
]

et inde iterum

ad iam sepe praenominatum lacum. Quecumque autem continentur

infra hec, sive insule, seu fen habiles térre, seu prata procul

dubio eiusdem sünt ecclesie preter bee servi ecclesie illius cum
terra et cum piscationibus, quam prius cum ceteris populis i)0ssi-

debant. ibidem pertinent. Arbusta autem quam plurima per

circuitum iacentia
|

eidem domo dei de parte praenoti regis per

ministrorum suorum manus sünt designata. Inter Sekuveieze, et

viam que ducit ad portum, sive in piscationibus seu in árun-
!

dinetis eidem ecclesie adpendent. Cum liis que praescripsimus

est alius locus in eodem bolatin inter putu uveieze et knez, ad

sanctam pertinens ecclesiam cum suis piscatio
|

nibus et arundinetis.

Preter ista locus est cognominatus lupa, ubi sünt arbores diversi

generis, cumulo et pratis, ibi similiter cum suis redditibus

adpenden
|

tia, et hinc circumiacent tria alia lóca ad fenum
secandum non parum apta inibi adpendentia. Alias est villa que,

vocatur gamas, in qua habét praefata ecclesia terram
|

que duabus

continetur viis, quarum una vocatur Ziget Zadu, altéra magna,

que simul ad sanctum clementem terminantur. Silva autem quam
ibi rex habebat circumquaque campis ibi adiacentibus ad prefatam

pertinet ecclesiam. Exceptis his que praenotata superius videntur.

lAHus locus qui gisnav dicitur
|

hec talibus terminatur confiniis,

luxta fizeg munurau kerek, inde uluves megaia, i)Ost monarau
bukurea, hinc ad fizeg azaa, deinde ultra

|
fyzeg ad brokinarea,

et exinde ad publicam viam que, protelatur usque ad kurtuelfa,

inde ver ad hurhu, hinc usque ad aliam viam, que ducitur

iterum ad monorau kerek. Quecunque enim his confiniis conti-

nentur* — ad iam predictam ecclesiam pertinentia sünt, Adhuc^
autem est locus mortis dictus,

|
cuius incipit terminus a sarfeu

eri itur ea, hinc Ohut cutarea, inde ad Ohut cutarea, inde ad

* Egy szó kitörve. » E szó fölött kereszt.

6*
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holmodi rea, postea gtiir® uwege holmodia rea et exinde mortis

uiiasarakuta
|

rea, ac postea nogu azah feherea, inde ad castelic'^

et f'ehernuarurea meneli hodu utu rea, post hec petre zenaia hel

rea. Cnm his est alias villa qiie vocatur fotudi, in qiia habét

eadem ecclesia terram arabilem, que concluditur bis terminis.

Magiiavia inde aruktue que vallis usqne ad Kangrez
|

viani exten-

ditur, queque tendit usque ad leansyher indeqne ad amkfee post

ad luazuholma postea ad viam que, ducit ad kaztelic. Quicquid kis

terminis
]

continetur similiter ecclesiae prefate adpendet, ex alia

parte, est locus et terra arabilis cum pratis que ibi similiter

designata est a ministris regis. Infra
[

terminos kuius ruris silva

est que habét vadum(?) ad portum ecli usque ad fidemsi, exinde

ad magnam viam que ducit ad aruktue hinc ver ad caput
i
petre

posthec ad bagat mezee. et exinde ad asauuagi. Continet hec

silva quam plures parvulas piscinas que omnes sünt prescripte

ecclesie, preter trés, quarum due, sünt regis, tercia namque

sancti Michaelis.8 Opoudi et lopdi regis sünt. Sique ver sünt

arbores fructifere sive nonfructifere
|

eidem pertinent ecclesie cum

his que prono(tavimjus est locus ad pascua equorum qui habét

inicium ad viam baluuana in parte orientali exinde ad utu(?)

posthec ad eleuni humuk, inde ad harmu ferteu, postea ad

ruvoz licu. indeque ad harmuhig, inde ad iohtucou, post hec
[

ad

bábu humca, inde ver ad oluphobrea, postea ad cuest, l inde per

médium aque que vocatur culun ex qua ad feketekumuc, hinc

enim ad fuegnes humuc, postea ad cues humuc, posthec ad

gunusara hinc usque ad Zakadat, ac deinde ad serneholma.

posthec ad aruk
;

que ducitur usque ad baluuan. :Hec lóca quicquid

in se in frutectis, in arundinetis in pratis continent, huic domui

dei adpendent.
j

Cum omnibus que iam prescripta sünt addidit

bonus rex eidem sante ecclesie, terciam partém forensis tributum

de sumig et cum eo similiter terciam partém in thelena cum

portu et tributu, Addidit etiam lacum segisto. Ad servicium

quoque divinum strenue et indefesse per agendum, sed et ad

laudem ac sanctorum venerationem monachorum gregem ibidem

congregavimus, quibus et necessaria queque ad victum potum seu

vestitum
!
forent ex regali habundantia administravimus, ne in dei

« Két bet kivakarva. « Veszprémi püspökség.

' Szintén.
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servicio tepescant, ut vacandi occasionem habeaiit. Ne autem in

processn temporum siiper his que, ad honorem Christi et ibi

degencium sibique famulantium snstentacionem ad praefatam

ecclesiam contulimus aliqua paciantur calumpiiiam, singiilatim

cuncta in praesenti
|

cartnla notarii nianu adsignata habentur.

Snnt igitnr aratra XX. cum LX. mansionibns. Vinitores cum
vineis XX., equites XX., piscatores X., agasones Y.. bubulci III.,

pastores ovium III., subnlci II., apinarii II., coqninarii II., sutores

II., fabri H., aurifex I., dolatores II., molen
|

dinarii cum molendinis

n., tornator I., vestimentorum ablutor I., cerdo I., ancille X., preter

hec snnt emissarii XXXIIII., cum snbditis eqnabus Uacce C,

öves septingente, porci C, Apinm vasa L., Preterhec ad neces-

saria fratrum per singulos annos constitnimus de armento regali L.

jjoledros. Inter omnes namque snnt servornni ecclesie, mansiones

C.,XL. Hec omnia libera donatione ad praefatum coenobium

contulimus, et ne quis per succedentium temporum
|

curricula

aliquid ex his defraudare vei retraliere audeat interminando

detestamur. Siquis autem malo depravatus consilio istius decreti

trans
j

gessor re])ertus fuerit, sequestratus a cleo perpetua feriatur

vindicta et XII. libras auri persolvere cogatur. Et ut liec

descriptio ráta atque incon
|
uulsa permaneat sigillo nostri impres-

sione signavimus, fidelibusque nostris corroboranda tradidimus

f Signiini Benedicti arcliiep. f Signum Mauri episcopi

f Signum Lazari abbatis. t Sig. Clementis ep.

-j- Sig. Gilconi comitis. t Sig. Nicolai ep.

f Sig. Zache comitis palatii. Audreas t Sig. "VVoiteh comitis.

f Sig. Lutovic comitis. t Sig. Ernei comitis.

•}• Sig. Viti comitis. (P. H.) t Sig. Martini comitis.

f Sig. Helie comitis. t Sig- Andreáé comitis.

f Sig, Fancel comitis. Rex t Sig. Nane agasonis.

f Sig. Cupan judicis. t Sig. Preca insertoris.

f Celu minister.

Anno salutifere incarnationis unici numinis celi septemplicis

universeque creationis Mill. L. Y, feliciter I regnante praefoto

victoriosissimo principe, anno regni sui YIII. et cum eo nobi-

lissimo duce B(ela) conscriptum est hoc privilégium a beatissimo

praesule Nicolao qui tunc temporis vicém i)rocurabat notarii in

curia regali consignatumque manu regis,
|
iam sei)e ])rescripti

praesentibus testibus.
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Az oJclevél hátán egyJcorn hézzel:

De ecclesiasticis sanctae marié scilicet sancti aniani quia

refmidere omnes non potnimus subscripsimus antem liinc
|
VI.

planetei et VI. albe, cum amictis et stolis, atque cum manipnlis

et capitnlnm dalmatice, et II. subtilia, I. curtina,
|

linea, calices

aurei scilicet trés
|

duo candelabra argentea. Unmn tburibiünm

aureum et nna criix erea deaiirata. Pallia XII. dno missales,

uniim noctnrnale, dno gradalia,^ ampnla argentea, ima scuteUa

argentea, et salinnm argentenm. Unnm cocleare argentenm in

pecia duo. Et baccinia dno. Adinnxit qnoqne piissimns rex pro

necessitate eccle atqne fornm
|

bezprenensis mercati tribntnm

videlicet snam partém in cacabis et comenibns (?) in ydriis etiam

in omnibns ferramentis.

' Planéta = casula, papi ruha. szintúgy az álba, amictus, stóla és

clalmatica.

- Edény.



VIII.

SZ. LÁSZLÓ ELS TÖRVÉNYE.
»

I. László király elsó törvénye egyúttal els emlékünk,

mely feltünteti a törvényhozó országgylés alkotó részeit.

Egyházi és világi gylés egyaránt. A királylyal tanácskoz-

nak a birodalom püspökei, apátjai és jobbágyai, de hatá-

rozataikhoz hozzájárul az egész nép.

Nagy Károly korára emlékeztet viszonyokra mutat,

hogy ez a gylés egyaránt foglalkozik egyházi és világi

ügyekkel. Bár legtöbb határozata egyházi érdek, a világi

tárgyak sincsenek kizárva. így a 42. és 43. czikkelyek

tisztán bírósági ügyekben döntenek. A gylésnek neve

» szent zsinat «. Elnöke maga az »igen keresztény király «.

Már némi n3^oma van e törvényben a VII. Gergely-

féle egyházi reformnak. Coelibatusról még szó sincs, de a

papokat arra kötelezi, hogy csak hajadonokat vehessenek

nül és eltiltja ket a második házasságtól.

Elrendeli az izmaeliták megkeresztelését (9). Megtiltja,

hogy zsidó keresztyén nt vehessen nül, vagy keresztyén

szolgát tarthasson (10). A pogány szertartások követjeire

— aránylag csekély — bírságot szab (22). Rendezi a dézsma

ügyét. Az erre vonatkozó határozatokból látjuk, hogy a

len és kender termelése hazánkban akkor már el volt

terjedve.

A törvény legrégibb kézirata a bécsi 3455. számú XV.

századi codexben található.



Incipit prológus.

Regnante creatore et salvatore nostro dominó Jesu Christo

anno incarnacionis cius MXCII. XII. Kalencl. Junii, in civitate

Zabolcz sancta synodus liabita est, presideute cliristianis&imo

Ungarormn rege Ladislao, cum iiniversis regni sui pontificibus

et abbatibus, nec non cum cnnctis optimatibus, cum testimonio

totius cleri et populi, in qua sancta synodo canonice et lauda-

biliter decreta hec inventa sünt.

1. De bigamis presbiteris et diaconibus. Bigamos presbite-

ros et diaconos et viduarum et repudiatarum maritos iubemus

separari, et jjeracta jjenitentia ad ordinem suum reverti, et qui

noluerint illicita coniugia dimittere, secundum instituta canonum

debent degradari, separatas autem feminas parentibus suis iube-

mus reddi, et quia non erant legitimé, si voluerint liceat eis

maritari.

4. De consensu episcoporum nolentibus separari ab illi-

cito coniugio. Si quis autem episcopus aut arcbiepiscopus ab illici-

tis coniugiis separari nolentibus, aut consensum praebuerit, aut

ecclesiam dederit, aut aliquid, quod ad ordinem pertinet agere

permiserit, a rege et episcopis, secundum quod racionabile videtur

eis, diiudicetur, si ver arcbipresbiter ignorante episcopo, et per

consilium illius in tali vicio permanserit, iudicio episcopi volun-

tario subiacebit.

5. De dote ecclesiariim non expleta. Quicunque ecclesiam

deo edificaverit, et dotem nominaverit, nominatam non dederit,

ad illud explendum transmisso nuncio prevaleat episcopale iu-

dicium. cui si quis contradixerit, et contradicendo verberaverit,

ipse regali iudicio subiacebit.

7. De restauratione desolatarum ecclesiarnm propter se-

dicionem. Ecclesias propter sedicionem desolatas aut combustas,

iussu regis parochiani restituant. Calices vei vestimenta ex sumptu

regis dentur, libros episcopus provideat.

9. De negociatoribus qiios Ismaelitas appellant. De negoci-

atoribus quos appelant Ismaelitas, si post baptismum ad legem

suam antiqiiam inventi fuerint redivisse, a sedibus suis separati

ad alias villás transferantur, illi ver qui inculpabiles per iudi-

cium apparuerunt, in propriis sedibus rem.aneant.
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10. De coniugio christianoriim et Judeorum mulierum.

Si Judei uxores cliristianas sibi associaverint, aut aliquam per-

sonam christianam in servicio apud se detinuerint, ablate ab eis

libertati reddantur.

11. De negligentia ecclesiariim in dominicis. Si quis in

dominicis diebus vei in maioribus festivitatibiis ad ecclesiam

non venerit parochialem, verberibus corripiatur, si ver ville

remote fuerint, et ad ecclesiam parocbianam villani venire non

potuerint, unus tamen ex eis nomine omninm cum baculo ad

ecclesiam veniat. et trés panes et candelám ad altare afferat.

13. De interfectione aduitere. Si quis uxorem cum alio viro

adulteránte necaverit, deo racionem reddat, et si voluerit aliam

ducat, si ver ex propinquis aliquis femine in eum insurrexerit,

quod iniuste interfecisset, iudicio discuciatur et illud a vicinis

eorum omnimodis investigetur, si in despectione et contemptu

apud virum suum esset, aut aliqua suspicio fornicacionis de illa

jjrius orta fuisset, et hoc secundum quod racionabile videtur

diiudicetur.

15. De negligencia festivitatum ob negociiim. Si quis in

dominicis diebus vei in maioribus festivitatibus ecclesiam ne-

gligens mercatum frequentaverit, equo careat.

17. De hospitibus. Si quis hospes clericus in lianc pátriám

sine commendaticiis litteris episcopi sui venerit, ne forte monaclius

aut liomicida fuerit, iudicio sub testimonio discuciatur.

18. De coherencia clericorum. Si quis clericus in hanc

pátriám veniens, alicui episcoporum vei comitum adlieserit,

et eum dominus suus bene habuerit, et secundum quod cum eo

conveniet, tractavérit, si discedere ab illó voluerit, nequaquam

discedat, donec prius de iniusticia sibi illata in audiencia regis

declamaverit.

19. De sprecione propriariim ecclessianim. Si derelicta

ecclesia villani alias transiverint, pontificali iure et regali mandato,

unde transierunt ibi redire cogantur.

22. De ritii gentiliiim. Quicumque ritu gentilium iuxta pu-

teos sacrificaverit, vei ad arbores et ad fontes et lapides oblacio-

nes obtulerit, reatum suum bove luat.

27. De laboribus ludcoriim in festivitatibus. Si in die do-

minico aut aliis maioribus festivitatibus Judeum laborantem
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aliquis inveiierit, ne scanclalizetur cliristianitas, cum qibus iiistru-

mentis laboraverit, illa aiTiittat.

29. De testibus iadicii ferri et aqiie. Quociescumque vei

aqua vei ferro iuclicium factum fuerit, intersint ibi trés idonei

testes iureinrando probati, qui et imiocentis innocenciam et e

contra culpabilis ciilpam perliibeant: presbiter de ferro duas

pensas et de aqua nnam pensam accipiat.

32. De carnis dimissione. Latini: qui Ungarorum con-

suetudird legitimé consentire noluerint, scilicet íjostquam Ungari

cames dimiserunt, ipsi iterum in secunda et tercia feria comederint,

si se nostre consuetudini meliori non consentire dixerint, quo-

cunque voluerint eo vadant. Pecuniam ver, quam hio acquisierunt

liic relinquant, nisi forte resipuerunt, et carnes nobiscum dimiserint.

35. De satisfactioae meretricam vei strigarum. Meretrices

et strige, secundnm quod episcopo iuste visum fuerit, ita diiu-

dicentur.

41. De decimationem negantibus. Episcopus accipiat deci-

macionem in omnibus, sed eo tenoré : i^ristaldus episcopi interroget

possessorem annonarum seu bestiarum quantum babeat: si ver
crediderit, accipat lioc quod dixit, si autem non crediderit, faciat

illum iurare, et accii^iat. In annona ver commixtum non accipiat,

sed separatim. Si ver post iuramentum dominum annone quis

alienus jjeriurium clixerit, preter j^ristaldum episcopi, ante pristal-

dum et comites numeretur annona. Si culpabilis inventus fuerit

dominus amione, ei autem decima pars detur, et novem partes

dentur episcopo. Si autem ipse qui insurrexerat mendax érit,

eodem iudicio persolvat culpam. Si non habuerit uncle se redimat,

solus vendatur exceptis liberis. Decimacio autem tota coUigatur

usque ad nativitatem domini. Filius qui in domo patris est, seu

íilius, seu servus non separetur, sed simul dent decimacionem

cum j)atre, a filiis ver aut servis qui per se babent domos, acci-

piant decimam de omnibus que habent. Si autem contumax
aliquis interrogatus decimam noluerit indicare pristaldo episcopi.,

tunc pristaldus coram idoneis testibus designat, quantum videtur

esse instum.

Linum vei canabum quantum potest jjugillus digitis pressis

ad terram j)remere, accipiat. Si trituratam annonam invenerit, si

decem idrie fuerint, nihil accipiat, si viginti vei plures, accipiat

decimam partém.
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42. De litigatorihiis uenientibus ad regedé palaciiim. Si

quis nobilinm seu militum in curiam causa licmm venieiis acl

regale palaciiim cum suo litigatore non steterit, et regio nuncio

vocatns sine regis licencia domum perexerit, racionem perdat, et

insnper si quid ab eo abstnlerit, dupliciter reddat.

43. De spretu sigilli regis vei iiidicis. Si quis autem regis

sigillnm super aliquem proiciens, et ipse in curiam venire ne-

glexerit, racionem perdat et quinque pensas persolvat, et quocies-

cunque renovaverit, tocies quinque pensas persolvat. Si ver iudicis

sigillum proiciens non venerit, centum nummos solvat.



IX.

SZ. LÁSZLÓ MÁSODIK TÖRVÉNYE.

László uralkodásának elején sem sznt meg egészen

az a törvénytelen, a személj és vagyon biztosságát veszé-

lyeztet állapot, mely örökségül maradt a lefolyt, majdnem

félszázadon át tartó polgárháborúk után. Mint az elbbi

törvényben, ebben is különösen a tolvajlás ellen hoztak

szigorú, szinte drákói intézkedéseket. Maga a törvény régibb

kelet az elsnél, és, mint bevezetésébl kitnik, a király

távollétében készült. A törvényhozók a birodalom »opti-

mates«-ei, tehát els sorban világi urak voltak. A törvény

hatása mégis kiterjeszkedik az egyházi rendre is, melyet

tolvajlás esetén ép oly keményen sújt, mint a \T.lágiakat.

Csak a deákokat Ítélik enyhébben ; azokra kisebb lopás esetén

csak a mester virgácsa vár (11. czikk). Nevezetes, hogy

elször e törvényben találimk a kivitelre és annak meg-

szorítására vonatkozó határozatokat. A határrzéssel meg-

bízott ispán elveszti méltóságát, ha megengedi, hogy a

király engedelme nélkül kivigyenek az országból ökröket

és lovakat (15). Külföldi keresked pedig csak a királyi

poroszló eltt vásárolhat lovat vagy más egyebet, és csupán

annpt, a mennyire engedelme van a királytól (16).

Ezen törvény is legrégibb kéziratban a bécsi, XV. századi

codexben maradt reánk.
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1. Temporibus piissimi regis Ladisclavi omnes nos regni

Pannoniéi optimates in Monté sancto fecimus conventus, et quesi-

vimiis qualiter malorum hominum impedirentur studia et gentis

nostre expedirentur negocia. Primo omnium iureiurando constitni-

nrns ut qualiscunque proximiis principum reperiretur in furti culpa

ultra precium gallinarum, nnllatenus possit abscondi vei defendi

a quolibet eorum. Piacúit quoque ut iste fur, nisi ceciderit in

ecclesiam, suspendatur, et omnis familia depereat. Et si inprudencia

eius qui ceperat eum, evaserit in ecclesiam vei in curiam regis

vei ad pedes episcopi, careat qui non cavit vendicacione furti, si

de manu fideiussoris evaserit, de patibulo quidem liberatus, verum
tamen cum eodem fideiussore in aliam regionem venumdetur,

et bona ipsius regali íisco vendicentur.

2. De fiirto servi. Si servus fur inventus fuerit, non possit

l)recio commutari nasus eius nisi ceciderit in ecclesiam vei in

curiam regis vei ad pedes episcopi. Et si ceciderit, careat custos

eius vendicacione furti. Si ver secundo captus fuerit, suspendatur.

3. De ligacione furis. Si quis autem furem ligavérit, liabeat

potestatem eum ligandi et ducendi ad iudicem, sive iuste sive in-

iuste ligaverit. Si autem eum ligare si quis proliiberet, persolvat

LV. pensas, et eandem noxam reddat in ligamine.

4. De piirgacione furti. Si quempiam denique tota villa

furem esse i^roclamaverit, probetur iudicio unde si mundus
apparuerit, persolvat solummodo unam pensam presbytero. Si

autem reus, omnis substancia eius vindicetur regi, unde detur

IV. pars villanis. Si ver aliquem personaliter furem esse proclama-

verit, accipiant unam pensam. Si eutem una i)ars accusaverit

furem, alia ver defenderit, non recipiatur corum defensio et

probato fre iudicio, si culjiabilis fuerit inventus, non habeant

partém in quarta í)arte vindicacionis.

5. De inquisitione furiive rei. Si quis vestigia sequitur

furtive rei, nuncium premittat in villám, in quam dirigunt ve-

stigia ne excutiendo bestias suas, perturbent villani vestigia

sequenda. Quod si contumaciter fecerint, })erditas res i)ersolvant.

Si autem ])riusquam nuncius venerit villani excusserint bestias

suas, tum investigatores perscrutentur singulas domos ut ipsis i)la-

cuerit. Si cui i)erierit res, eat cum testibus idoneis investigare rem,

ubi putaverit esse et si proliibitus fuerit, jjroliibitores probentur

iudicio, et si culpabiles eíFecti fuerint, pereant ut fures. Si ver
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muiidati, propter prohibicionem quinquaginta quinque pensas

persolvant. Si antem instinctu comitis sui milites mvestigacionem

impediveriiit, pro ipsis quinquaginta pensas comes persolvat, et

post hec probetur iudicio.

10. De nohili vei milite invadente. Si quis nobilium vei

militum alterius nobilis domum invaserit, et ibi pugnam fecerit,

et uxorem eius ílagellaverit, si tantani substanciam habuerit, due

partes eiusdem substancie pro reatu commisso dentur, tercia uxori

filiisque suis remaneat. Si autem substancia defuerit, raso capite

ligatus et flagellatus circa fórum ducatur, et sic vendatur. Alii

ver qui cum illó erant liberi reatum suum LV. bizanciis redimant.

servi ver eadem pena dampnentur ut dominus eorum. Servi

ver alieni qui ad lianc pugnam insciis dominis convenerint,

venumdentur. et dimidium precium pro reatu detur, dimidium

ver ad dominos illorum redeat.

11. De fiirto clericoriim. Ordo clericalis si anserem et galli-

nam. aut poma vei hys similia furatus fuerit, scopis tantum a

magistro corrigatur. Sed quod furatus est restituat. Maius hys si

furatus fuerit, ab episcopo suo degradetur et iudicio vulgari

damnetur.

12. De liberó in fiirto reperto. Si quis liber X denariorum

precium furatus fuerit. suspendatur, minus decem denariis si

furatus fuerit, furtum duodecies reddat, et unum bovem persolvat.

Servus autem si tale furtum fecerit, duplum reddat, et unum
bovem persolvat. Servus autem si tale furtum fecerit, duplum

reddat et nasum amittat. Servus profugus si alicubi in furto

deprehensus fuerit obcecetur et ideo ne suspendatur nec lingua

abscindatur decernimus, ut si postea dominus suus eum invenerit,

requirat per eum siquid perdidit.

13. Ut nulli negociatorum liceat emere vei vendere eqiios

vei boves nisi quantmn ei necesse fuerit capitulum. ISTullus mer-

cator in aliquo liuius térre confinio equum aut bovem vendere vei

emere presumat, sed equum solummodo sibimet ad expedicionem

necessarium, aut boves ad arandum aptos si voluerit emat.

14. De vendicione equorum vei boiim sine licencia. Si quis

equum ad vendendum sine licencia regis in confinium duxerit,

equus ab eiusdem confinii comite auferatur, vei equi dominus in

carcerem mittatur, donec testimonio comitis sui comprobetur et
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si reus extiterit, sicut fnr pereat, sin antem liber et sospes éva-

dat et equuni qnem addnxit amittat.

15. De privacione honoris comitum. Comites confiiiiorum

si eqnos vei boves ultra fiiies hnius patrie sine licencia regis

vendi permiserant, comitatus lionore priventur, custodes ergo con-

finiormn, qui vulgo Ewri vocantur, si absque sciencia comitum

tale quid consenserint, libertatém amittaut si pauperes fuerint,

illis ver custodibus qui presunt, si in culpa eadem rei inventi

fuerint, cum omnibus que liabuerint pereant. Soli íilii et filie in

libertate permaneant.



X.

SZ. LÁSZLÓ HARxMADIK TÖRVÉNYE.

Sz. István törvényei ol}^ állapotokat akartak létesí-

teni az országban, mink a keresztyén országokban már

megvoltak. Ezért sok czikkelyök egyenesen más, nyngoti

országok törvénykönyveibl van átvéve ; honi viszonyoknak

és elnevezéseknek pedig alig találjuk bennök nyomát.

Midn a keresztyénség és a királyság már meg kez-

dett gyökeresedni, az ellentét a nemzet és uralkodója között

nem volt többé oly éles, a törvényhozás jobban tekintetbe

vehette a tényleges \'iszonyokat és a nemzeti élet szük-

ségfeit. Az a törvénv. melvet a törvénvkönyv I. László

III. decretumának nevez, a legrégibb azok között, melyek

valóban hazai jogfejlést tükröztetnek vissza, minden kimu-

tatható idegen hatás nélkül.

E törvényrl Büdinger (Ein Bucii ungarischer Ge-

schichte) kimutatta, hogy nem László idejében készült,

hanem jóval elbb, Salamon uralkodása kezdetén. Erre

nézve különösen az »usucapcionibus«-ról szóló 27. ez. a

dönt. Csakugyan szinte lehetetlen, hogy László király

korában elrendelték volna a Béla király kora óta, tehát

legalább 15 év óta használt bitang jószágok visszaadását.

Pauler Gryula érvelése ez ellen (M. n. tört. L, 566. 1.) épen

nem meggyz, mivel ezt a nehézséget nem oszlatja szét.

De különben is igen kezdetleges viszonyokat ismerünk

meg e törvénybl. Ez az, melyben elfordul a Karchas
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biró összeírása (2. ez.), mi még szinte pogánykorbeli viszo-

nyokra emlékeztet. Az egész akkori magyar társadalom-

nak h rajza ez és történeti tekintetben egyike legfonto-

sabb és legbecsesebb emlékeinknek.

Kár, kogy nem hiteles szövegben, hanem egy átíró

hibáival s megjegyzéseivel maradt csak meg a bécsi XV.

sz. codexben.

1. De centiirionibus comitatuum et decurionibus. Hoc
decreverunt, hanc legem constitueriuit

:

Ut nnncins regis per omnes civitates dirigatur, qui con-

greget centuriones et decnriones eorum qui vulgo Ewri vocantur,

cum omnibus sibi commissis, et precipiat eis, ut si quem furti

culpabilem sciant, ostendant, et qui pro culpabilibus ostensi fuerint,

si quod non sint culpabiles iudiciuni portare voluerint, iudicium

detur illis. Quosque nominaverint Ewri, illi parciantur sub

decenario numero, quorum unus pro decem portét iudicium, qui

si fuerit salvus, reliqui novem salvi fiant. Sin autem, novem

portent iudicium unusquisque pro se, ille autem qui pro novem

iudicium i^ortaverit, ipse etiam pro se portét aeque iudicium.

Post hec inquiratur a cunctis optimatibus et populo, si

quam villám sciant furto diffamatam, et si quam dixerint, dicat

nuncius regis villanis, ut quos fures sciant in villa, illos reddant.

Quos autem reddiderunt, si iudicio se velle defendere dixerint,

ne proliibeantur. Sed qui fures multo antea aucliti fuerant, illis

nequaquam detur iudicium.

Preterea eiusdem ville villani per decem et decem dividantur,

et decimus pro novem portét iudicium. Si fuerit ipse mundus,

reliqui novem mundi sint. Si culpabilis, sicut supra diximus, unus-

quisque pro se portét, decimus autem qui pro novem portaverat,

ipsémet aeque iudicio probetur.

Deinde nuncius regis de villa in villám vadat, sciscitando

a villanis, ut ubi furem sciunt, monstrent, notum eciam faciat,

tocius Ungarie i)rincipes sacramentum fecisse, quod neque furi

parcant, neque celent eum, ipsi quoque simihter faciant, et si

rustici dixerint iusiurandum se velle observare, tunc ostendant

fures, ubi sciunt. Sed si postea aliquis fures celasse eos accusaverit,

Marczali : A magyar történet kíitföi. •
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et ita perinri inventi fnerint, pro commiitacione liiigne decem

pensas solvant. et caiinonice peniteant.

2. De his qiii servientem alioriim detinent. Precipimus

eciam, ut iclem regis nuncius palám faciat omnibus tam nobilibus,

quam ignobilibus, imjjrimis episcopis, abbatibns, comitibus, postea

ver minoribus

:

Qud a temiiore regis Andree et diicis Bele, et a descriptione

iiidicis Sarcbas nomiiie, apud qiiemcumque aliqiii civiiim vei

illorum, qui dicnntur Ewnek, vei servi detinentiir, in assumpcione

s. Marié omnes regi presententur. Quod si qiiis forte detiiiuerit,

dupliciter reddat, vei is qni defendere voluerit, in })redicta festivi-

tate veniat ad cnriam et defendat.

Veniant et illi omnes qiü dicuntur Wzbecb ad curiam in

eadem festivitate et secundum quod regale iudicium ordinaverit,

IDOstmodum ratum permaneat, et quisquis ultra terminum predic-

tum aliquem illorum, quos tum reddi precipimus detinuerit,

dupliciter reddat, et quinquaginta quinque i)ensas propter trans-

gressionem solvat, et si qua suspicio de illó qui alterius rem
detinebat liabita fuerit, eo quia ille que retinuerat, fur et latro

diífamabatur, ipse expurget se iudicio. Si culpabilis fuerit, ut fur

ipse diiudicetur.

Ilii qui dicuntur vulgo Wzbech, cuicunque persone adbese-

rint, representent eos regi in assumpcione s. Marié virginis, quod

si quis transgressus fuerit, bis totidem reddat, et insuper propter

legis fracturam quinquaginta quinque pensas adhibeat.

3. De Palatino comite. Piacúit eciam, ut si aliquando Pala-

tínus comes domum iverit, regis et curie sigillum, qui in vice

eius remanserint, illi dimittat, ut sicut regis una est curia, et ita

unum sigillum persistat. Domi ver comes idem quamdiu perman-

serit, super neminem sigillum mittat, nisi super eos duntaxat qui

vocantut udvornik, et qui spontanea voluntate iverint ad eum,

illos ei liceat iudicare, quod si aliter fecerit, quinquaginta quinque

pensas solvat. Similiter et ducis comes, qui super alios quam
suos iudicaverit, eadem sentencia corrigatur.

13. De collectoribus fiirtivarmn reriim. Rerum furtivarum

collector, quem vulgaritcr joccerydech ^ dicunt, quidquid colligit,

ad civitatem eiusdem provincie congreget, et regis agaso et comitis

' A kéziratban ioocedeth.



99

eiiisdem civitatis in suburbio stabulnm faciat, ubi usqne ad festivi-

tatem sancti Micliaelis arcliangeli qnidqnid pecoriim collectnm est,

servatur. Due partes fugitivorum hominum ioch scilicet donentur

regis pristaldo, tercia pars comiti et usqiie ad pronunciatam festi-

vitatem sancti Michaelis, quando dividuntur, nuncius episcopi

decimam partém accipiat ; a festivitate sancti Martini usque ad

f'estivitatem sancti Georgii congregentnr öves et boves, et siniili

modo dividantur. . et si iterum rerum fugitivarum collector, quem

dixi, boc transgressus fuerit, exceptis filiis et nxore eius, cum
omni substancia perdatiir, si comitis collector fugitivorum liber

fuerit, simili modo dispendatur, si servus, comiti auferatur. Si

regis fugitivorum collector de his que collegit, aliquid denegaverit,

alicui dederit, tam qui recipit, quam qui dederit, ambo perdantur

et si quis ei quidquam de talibus negaverit, quantum negavit,

duodecies reddat.

15. De his qui decretiim regis spermint. Quicunque ver
regis et principum decreta fregerit, si episcopus est, secundum

voluntatem regis diiudicetur, si comes, a comitatn degradetur, si

centurio, lionore privetur, et insuper quinquaginta quinque pensas

solvat, miles consimiliter quinquaginta pensas solvat.

21. De iisiicapcionibiis. Usucapciones capiantur a fest

s. Georgii usque ad festum s. Joannis Baptiste, et ducantur in

civitatem, teneanturque usque ad festum sancti Micliaelis, ac

presententur assidue in mercatu, ut si quispiam suam repererit

personam, redimat nonaginta denariis, equum duodecim, bovem

quinque, ex quibus due partes regi, tertia comiti tribuantur. Si

ver usque festum s. Michaelis inventi non fuerint, dividantur

predicto modo. Tamen nullo pacto vendantur vei celentur, sed

tantum laboré eorum utantur. Si collector vendiderit vei celaverit,

triplum reddat, ipseque decem pensas persolvat, comes ver si

itidem fecisse probabitur, quinquaginta quinque pensas persolvat.

Simili modo iubemus, ut qui usucapciones tenuerint a tempore

regis Bele, usque ad festum s. Stepliani dimittant.

28. De his qui domi fecerunt pugnani. Si qui domi pugnave-

rint, et ad iudicem non venerint, nil querat iudex. Si venerint ad

ius eius, fiat libitum, quod si concordati alic^uid iudici inde de-

derint, terciam sibi, duas i)artes regi servet.

7*



XI.

SOMOGYVÁRI MONOSTOR ALAPÍTÓ LEVELE. 109L

A somogjvári klastrom alapító levele mintája azon

kiváltságoknak, melyeket a » királyi ^< klastromok élveznek.

E kiváltságok mellett azonban nagyon eltérbe lép a király-

nak kizárólagos védelmi és rendelkezési joga is. Épen ez.

oklevélben annál feltnbb a királyi jogok hangoztatása,

mert az alapítás a pápai követnek, Teuzo bíborosnak,,

jelenlétében történik.

Ezen új klastrom a legszorosabb viszonyba lép a déli

francziaországi St.-Grilles-i nagy klastromhoz. Tagjai nem is-

lehetnek, csak francziák. írja Albericus Trium Fontium

a XIII. század közej)én. Maga az oklevél is Francziaország-

ban maradt meg. Kiadta Menard, Histoire civile et eccl.

de Ximes, utána közölte Fejér is. C. D. I. 468. Waitz

György, a híres tudós, szíves volt velem a kézirat több

változatát közölni, egy XIII. századi lyoni kézirat után.

Universalis et catholica sancta mater ecclesia e diversis par-

tíhus unigeniti filii Dei sanguine nnita, caritativa comijassione

per omnes orbis fiues diííundere volens, iiotificat tam praesen-

tibns quam fnturis, se esse auctam in Pannóniáé partibus una

regahs abbatia MXCI. anno dominicae incamationis, indictione

AHTT. regnante Logescelao gloriosissimo eiusdem regionis rege.

Locus autem ille. im quo Deus i)reelegit sibi sanctam fundari

ecclesiam. non liabentem maciilam nec rugam, vocatur Sumich,

nobihssima urbimn terrae
;
quam cnm territorio suo predictus

rex. audiens opinionem meritorum beati Egidii confessoris ad

honorem sancte et individue Trinitatis et beatorum apostolorum
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Petri et Pauli et S. Egidii confessoris, pro redemtioiie ^nime

sue, et antecessorum siiorum, et omnium fidelium christianorum,

in presentia dompiii Odilonis abbatis, prelibatis apostolis Petro

et Paulo et beato Egidio dedit, et ipsi abbati et snccessoribus

suis ad regendiim tali tenoré

:

üt quicunque ad finem seculi Sumichiensis abbas fuerit,

abbati, qiü tnnc temporis fuerit in monasterio S. Egidii in valle

Flaviana,! obedientiam veram promittat, et usque in finem vitae

suae teneat. Preterea ver ipse elegantissimns rex, antecessoribus

suis non se inferiorem iudicans, ea conditione et tam perpetuo

iure libertatis supradictam fundavit ecclesiam, ut post Deum et

Sanctos eius, in quorum honore dedicata est, eiusdem ecclesie

abbas ipsum solum audiat, soli inclinet, ipsum in omnibus neces-

sitatibus tutorem et iudicem suarum rerum tantummodo cognoscat,

salvo episcopali iure. Átrium autem eiusdem ecclesie, ad quod

omnes tam in vita, quam in morte, qualibet necessitate circum-

venti aufugere debent, chriseianissimus rex taliter consecrari fecit,

ut omnes illuc pro tutamine fugientes, tam corporis quam animi

solamina reperiant, et sui vei suarum rerum preiudicium non sen-

tiant. Quapropter, sicut regale est monasterium, ita omnium bo-

norum consensu regalis est prohibitio, ne quis mortalium, preter

ipsum regem, super res Ecclesie iudicare presumat. Átrium ver

si quis, quod absit, violaverit, legem patrie persolvat in undecu-

plum. Quod si quis contra Deum et Sanctos eius, et contra regalia

decreta aliquid ex his, quae dicta sünt, preter átrium nefario auso

violenter temeraverit, ex precepto prefati regis, quod audacter

presumat, restauret, et insuper L. marchas cocti auri persolvat.

Dator istius precepti rex Logescelaus. Testes, qui cum eo fuerunt

:

Dux Lambertus fráter eius, Dux Dávid consobrinus " Greroscelaus

filius regis Rutlienorum, gener ipsius ;
^ Almanus Vesprimiensis

episcopus, Comes palatínus Petrus et comes Aclia ; Michael, Sera-

phin, Copan capellani eius, Rodbertus de Groslaria spatarius eius,*

Arnulfus legátus ipsius; receptores ver istius doni vei precepti

sünt isti : Teuzo sancte romane ecclesie legátus ; dompnus Odilo 8.

Egidii Abbas; Monachi qui adfuerunt : Petrus prepositus, qui

>St. GillesLanguedocban.Nimes » Javoszláv a kievi nagyfejede-

közelében, lem fia.

2 Salamon király fia. Képes Kardhordó.

Krónika.
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jiostea primns incle abbas effectus est, Rostagnus Eainonis ; Petrus

Arinarins ; Ugo et Dániel capellani eius ; duo diacones, Petrus

et Rostagnus ; Petrus Camerarius ; Dalmacius decanus ; Raimun-

dus Felicis ; Bernardus Amaria ; E,ainaldus Arvei ; Maimbaldus

et Arveus et alii quam plures.

Hic subscribuntur singulatim honores supradicto monasterio

ab ipso rege douati : Sumich, cum territorio suo ; ecclesia eius-

dem loci cum servis et territorio suo ; Pincinaticorum villa cum

servis et territorio suo; villa Sancti Georgii cum servis et terri-

torio suo ; villa currualis cum servis et territorio suo ; villa vini-

torum cum servis et territorio suo ; triginta vineas cum vinitori-

bus suis ; in LX. vineis medietatem, cum vinitoribus suis, domus

CCC. servorum et C. militum domus.

Ego fráter ille i)romitto stabilitatem meam, et conversionem

morém meorum, et obedientiam coram Deo et Sanctis eius ; se-

cundum regulám S. Benedicti, in hoc monasterio S. Egidii, salva

obedientia in omnibus et subiectione monasterii S. Egidii in

Valle Flaviana siti, in presentia dompni P. abbatis. Notum sit

omnibus. Sumicliiensis coenobii fratribus tam presentibus quam

futuris, insuper et omnibus cliristianis. Domi)num Odilonem, abba-

teni S. Egidii, et consensu Dompni Petri, eiusdem loci abbatis,

et fratrum ibidem degentium lianc professionem in predicto ce-

nobio observandum perpetuo iure coníirmasse, et sui impressione

sigilli, sub eodem anatbematis vinculo, inviolabiliter decrevisse.

Quam si quis maligno zelo ductus temerario ausu violare pre-

sumserit, et predictum cenobium ab unitate capitalis nostri se-

gregare voluerit, cum Datlian et Abiron se dampnare sciat. Ut

autem lioc edictum indissolubile permaneat, a predictis patribus

sancitum est, ut nuUus omnino monaclius de monasterio S. Egidii

vallis Flavianae, sine litteris commendatitiis et sigillo confirmativo

in Sumiciensi congregatione recipiatur. Et idem decretum de

Sumiciensibus apud S. Egidium observetur.

Huius edicti testes et coníirmatores sünt: dompnus Odilo

abbas S. Egidii; dompnus Petrus abbas Sumicensis; Dominus

Teuzo cardinalis; dompnus Petrus abbas S. Martini; dompnus

Petrus abbas Ticbonensis ; Petrus Prior, Petrus decanus; Lau-

rentius decanus, Petrus Minerbensis, Mainerius et Johannes, ca-

pellani dompni Odilonis abbatis; fráter Odo, huius decreti scri-

ptor et ceteri fratres.
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DECRETUM COLOMANNI REGIS AB ALBRICO
COMPILATUM.

Kálmán király 1100 körül Tarczalban hozott törvény-

könyvével nyeri betetzését a magyar állam újjáalapítása,

a keresztyénség, a királyság és a megye alapján.

A törvényt a király hozza, a birodalom föembereivel

és egész senatusával. A törvényt a király köztanácsával,

communi concilio, adja ki. Egyházi és világi ügyekrl

egyaránt rendelkezik; az egyházi vagyont még a királytól

függ állapotban mutatja be.

Bevallott czéljok, István törvényeinek átdolgozása,

enyhítése. László törvényhozását nem is említik, hanem

tudatosan mellzik.

A közigazgatás és pénzügy rendezése, a bíróságok

megalkotása, az örökösödés és a honvédelmi kötelesség

átalakítása, az egyházi fegyelem szigorítása csak legfon-

tosabb részei e decretumnak, mely sokoldalúságánál és

intézkedéseinek bölcseségénél fogva, azon kor törvény-

kezési emlékei közt, tán legels helyen áll. Kiterjeszkedik

a birodalom egész lakosságára, rendre való tekintet nélkül

és még a rabszolgákról sem feledkezik meg.

E törvényünket sem bírjuk teljes authentikus formá-

ban. Alberich nev pap szerkesztette Szerafin érsek fel-

szólítására, de maga is bevallja, hogy »e nép nyélvében

kevésbbé jártas «. Még nagyobb baj, hogy csak igen kési,

XV. századi másolatban maradt meg a bécsi codexben.



104

Kálmán király törvénykönyvébl. Bevezetés.

Dei Gratia Serapliiii ^ Archipraesii, divinarmn igne virtutum

ardenti, Albriciis, quamvis unus ex minimis, tamen servus Sancti-

tatis noncupatus. in palacio coelestis contemplationis.

Quoniam. fiduciam talein habemus per Christum. ad Deum,

non qnod suíficientes simus cogitare aliqiüd a nobis, qiiasi ex

nobis 2 sed sufficientia nostra ex Deo est, cum spirituális gratiae

inspiratio mentem tuam coelestis sapientiae thesauro ditaverit,

et quam pliirimis exsertio ad didascalici meriti lucidas contu-

bemii tui officinas, qiiasi totidem gemmis ornaverit, haiid pariun

ingenioli mei reformidat rusticitas, duni me, nt ita dicam elinguem.

ac pene totius urbanitatis extorrem, iubes, o presnl, regalium

instituta coUationiim recolere. vei Senatoria totius regni decreta

ieiuna oratione recapitulare. Neque enim ad regalia consilia me
consultricis prudentiae inculta provehit materies, nec tenuis rei,

stantem pro foribus intromittit despecta pauperies. Quia ver
obedientiae eligo magis operám dare, quam caritati omnia speranti

aliquid denegare, malo etiam ultra vires obtemperando praesu-

mere, quam praesumptuose minimé obtemperare. Quamvis enim

imperitia mea dictandi non praestet facundiam. caritas tamen

obedientiam non negat. Porro non in hoc opere proprii arbitrii

vestigia figo, verum praeviis alieni itineris nisibus insisto, ob

quam videlicet causam. si quid in errabundo vestigio liberius

evagatus meus deviaverit calamus, non ambigo quam facilis apud

te sit veniae locus, que res pigram etiam impellit huius consilii

moram. Sed sünt fortasse nonnulli. qui sine rationis circum-

spectione, idem unde sermo est, consilium turzoUinum '"^ autumant

esse superfluum, minus provide asserentes, antiquis dicentes potius

piorum insistendum esse relatibus : quorum profecto quam frivola,

quamque sit inconsulta coniectura, non est supervacuum pausUsper

commemorare. Quia hi regni detractores magis proprio consulunt

1 1095 1104 esztergomi érsek. irat curzollinum, a másik turzolli-

Knauz, Monum. Eccl. Strigon. I. 68. niimot mutat. Leguagj-obb való-

'^ Korinth. II. 3. 5. szinüség szerint Tarczal, nem pedig

» A corpns iurisban Yercellinum Vencsellö, mint sokan a Vercelli-t

áll. De ez csak magyar zsinatra magj-arázták, vagy Kartal, mint

vonatkozliatik, nem pedig az 105.3. Pauler véli.

évi vercelli-i zsinatra. Az egvik kéz-
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arbitrio quam communiter regni provectui administrando. Nam
quis ambigat a sancto patre nostro Stephano, viro quippe apo-

stolico, legem populo nostro datam, in quibusdam austeriorem,

in qnibusdam ver tolerabiliorem, in Kis qnoque intensius vindi-

cantem, atque in aliis remissius indulgentem
;
nec quemqnani tamen

absque disciplinae verbere dimittentem, cum praedestinationis

tempns nuUum adhuc verum adduxisset fidei sponsorem, nec hoc

quidem praeter divinae destinationis respectuni eredére nefas est.

Nam cum tempore praedicti patris, nniversum regnum eius bar-

baricis inservierit cultibus, ac rudis coactusque Cbristianus contra

commonitorem Sanctae íidei stimulnm adhuc recalcitraret, adhuc

contra poenitentialia ultricis virgae verbera remorderet, opere

precium fit, ut sanctae disciplinae coactio, infidelibus quidem ad

conversionem fidei, sed conversis fieret ad iustitiam poenitentiae.

At christianissimus rex noster Oolomanus, Columbinae gratiae

simplicitate, cum omni virtutum discretione praeditus, postquam

vidit adultam fidem perfectae religionis robur accepisse, legális

vinculum catenae cogitavit relaxare prudenter, utpote indignum

esse propendens, si iam spontaneum fidei militem, legális poenae

timor torqueret, quam nec ipsa mors ab agnitae iam confessione

veritatis absterrere potuisset. Hic nimirum cum videret propter

civilia bella usque ad tempus illius ingravescentia, paternis tra-

ditionibus iam magna ex parte solutis, Regni consilium labe-

factari, Curiae* honorem vilescere, timens, ne miles, insolens pacis,

domesticus tamen virtutis hospes, irrevocabilis fieret iniquitatis,

Regni principibus congregatis, totius Senatus consultu praefati

regis sanctae memóriáé Stephani legalem textum recensuit, de

quo, si rem consideres, nihil comminuit, sed auxit, non tamen

quasi fundator, sed supraedificator. Quatenus primitiva plantaria,

salubri veluti respersionis infusione irrigata, percipiant iustitiae

incrementa. Et ille quidem destructor fit infidelium, iste rectae

conversationis augmentator in iustificatione ; ille lorica fidei popu-

lum induerat, iste terrenae ambitionis superfluenta, cingulo iusti-

tiae praecingebat ; ille gladio spiritus verbi Dei perterruit : iste

galea salutis decoravit. Postremo hunc uterque regum finem rebus

imposuit, ut dum debita ultrix poena filios perditionis consu-

meret, filios praedestinationis re foveret.

* A királvi udvar.
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Non enim sine causa rex glaclium portat. Dei enim minister

est, vindex in iram, eius qui malum ágit. Nam principes non sünt

terrori boni operis, secl mali. ^ Quis enim est, qui noceat vobis,

si boni emulatores fueritis ? Hactenus haec. Contra supradictos

antem liuins concilii detractores, de singulis capitnlis, qnae ab

re esse mentiuntnr, possem etiam scribendo satisfacere, nisi episto-

laris ego sermonis niodum excedens, modestiae tuae (o praesulum

decus) aures timuissem fastidire, possunt tamen illa ex his

coUigi, quae moderata satis brevitate praescripsi. Verumtamen
tn Domine, ^ qui in huius populi linguae genere, minus me
l)romptum consideras, si quid calamus a suscepti itineris transite

declinaverit, tua quaeso in me solita benevolentia et supervacua

reseces et imperfecta suppleas, errata corrigas, commode dicta

paterna gratia ])rovelias, et antequam in aures prodeant publicas

curae tuae digitum dignanter imponas, et quae tuo dumtaxat

doctissimo digna constitui examine tuo etiam iudicio a detra-

hentium munientur livore.

1. Piacúit regi et omnium concilio ut dotis cuiuslibet pos-

sessiones monasteriis sen ecclesiis a beato Stepliano rege disposite

inconvulse remaneant et cetera.

2. Quia 2)opulus noster magnis sepe tam vie quam inopie

laboribus jn^egravatus pro qualibet necessitate curiam regálém

adire non potest, bis in anno, id est in festivitate ajjostolorum

Pliili})pi et Jacobi, et in octavis sancti Michaelis, synodum in

uno quoque episcopatu celebrari constituimus, in qua tam comes

et comites, quam reliquorum magistratuum potestates ad suum

episcopum conveniant, ad quam quicunque eciam sine sigillo vo-

catus non venerit, reus iudicii érit.

14. Nullus presumat secularis iudicis sigillum clerico dare.

15. Quia eo minus videtur valere curia, quo minus suppe-

tunt necessaria, ne nostra liabundancia in eius superíluat penuria,

})lacuit omnes piscinas, preter quas sanctus Stepbanus donaverat,

sum])tui regali reddere, quia indignum erat nobis recedentibus

curialem nobiscum honorem récédére, ubi prestat nos venientes

copiam lionoris invenire.

° Róm. 13. 3. világosan az érsekhez szól, kinek
s E részt a corj^us iuris 1628-iki a m ajánlva van.

kiadása imádságnak tekinti, pedig
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16. Similiter decrevimus piscinas monasteriis vei ecclesie

clatas alias quidem reddere, sed necessariis cottidiano fratrnm

usiii relinqnere, nullás ver nisi sui^erfluas auferre.

17. Vinee, mansiones, térre, a regalibiis quibuslibet date,

perseveranter his qibus dabantur, permaneant.

18. Silvas ecclesiis datas minimé aufPerri concedimus.

19. Yeteres coloni eiecti, terram non habentes alibi ad snam

revertantnr. si terra eorum data est monasteriis vei ecclesiis, et

ijjsi aliam liabent, lioc inviolabiliter ita permaneat.

20. Possessiones quelibet a sancto Stephano date, liumane

successionis qnoslibet contingant successores vei heredes. posses-

sio ver ab aliis regibiis data de patre descendat ad íilium. qiü

si defiierint snccedat germanus, cnius íilii eciam post mortem
illins non exlieredentur. germanus autem predictus si non inve-

niatur, regi liereditas deputetur.

21. Hereditas empticia nulli lieredi auferatur, sed tantum

eadem testimonio coníirmetur.

22. ludicium ferri et aque in aliqua ecclesia fieri interdi-

cimus, nisi in sede episcopali et maioribus preposituris, nec non

Posonii et Nitrie.

25. De tributis autem vectigalibus sicut comitibus terciam

partém dare decrevimus, ita decimam quoque episcopis censemus.

quia cum tam növi quam veteris testamenti pagina decimas dan-

das esse proclamet, incautum et inconsultum est, si instituta

sanctorum presumamus infringere, que summa pocius devocione

debemus adimplere.

33. Mercatores, ob id solum ut ditescant venialium rerum

dediti studiis, pristina duplicent tributa. paui)eres ver qui de

mercato vivunt, persolita tributa persolvant.

36. Quando rex vei dux in comitatum aliquem intraverit,

tunc legális equus exercitualis prestetur. (|ui si quo casu mortuus

fuerit, XV. pense dominó equi donentur. si ver aliquomodo. sed

non usque ad mortem lesus fuerit, i)redicti precii pars dimidia

pro equo reddatur.

Si magna íama in marchiam intraverit, comes nuncios duos.

equis exercitualibus quatuor ad regem dirigat. (jui cum i)roprio

cibo illuc i)ervenientes, precium viatici sui a Palatino comite

exigant, et tantundem ad reditum suum. si ver equi illorum
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mortni vei lesi fueriiit, tot pense quot supra diximiis pro equis

redclantur. sed si sani redeant, pro ima via exercituali deputetur.

37. In quamcumqne civitatis megam rex digrediatur, ibi iu-

dices duos megales cum eo comigrent, qui contenciones populi

illius discreto examiiie dirimant. et ipsi, cum clamor populi iii-

gravescat, a comite Palatmo diudicentur.

39. Omnibus interdicimus tenere quemquam de civilibus ad

fugám facientem absque regis licencia, at si quis tenuerit, quasi

legis fracturam emendet.

40. Comites si propria in villa suos liberos habuerint de

quibus equos accipere, et centum pensas possint coliigere, lorica-

tum unum regi de sumptu illó j^rocurent. si ver quadraginta

pensas, militem absque lorica educent. ac si minus, suis lioc

13roj)riis usibus reservent.

41. Si rex aliquem vagum servum alicui donavérit, hic mé-

dium caput eius tondat. quod si non fecerit, decem pensas amit-

tat, cui si uxorem dederat, eciam illám cum eo perdat.

42. Quicunque absque regis licencia vagum tennerit, quin-

quaginta quinque pensas solvat. et si apud dominum quidquid

sit furatus, dominus a crimine iudicio purgetur. et qui fideiussor

eius fuerat, illum ostendat, idemque si inculpatus fuerat, eandem

legem persolvat, quam retentor eius. et si non babét, propriam

libertatém amittat.

45. Denarii octo, qui de liberis singulis coUigebantur, a

modo non accipiantur. de civilibus hebdomadariis octo denarios

precipimus coUigi, inter quos scilicet si quis liber, non a rege,

sed ab ipsius civibus. si autem liberi, qui regi per fines eorum

transmigranti equos, currus subductorios et servicia stipendiaria

suppeditabant, quatuor denarios persolvant. et similiter liberi,

qui cum eis coliabitare consenserint, antea exeant.

46. Si quis Ismaelitas in ieiunio seu comestione, porcine

quoque carnis vescencia, vei in ablucione aut in quolibet sue

secte facinore deprehenderit, Ismaelite regi deputentur. qui ver
eos accusabat, de substancia eorum partém accipiat.

47. Unicuique ville Ismaelitarum ecclesiam edificare, de

eademque villa dotem dare precipimus. que i)Ostquam edificata

fuerit, média pars ville Ismaelitarum villám emigret, sicque al-

trinsecus sedeant, et quasi unius moris in domo, nunc nobiscum

in una eademque ecclesia Cbristi in divina unanimiter consistant.



109

48. Ismaelitarum ver nnllus audeat filiam siiam iungere

matrimonio alicui de gente siia, sed iiostra.

49. Si quis Ismaelitarum hospites habuerit, vei aliqiiem in

convivium. erogaverit, tam ipse, quam convive eius de porciua

tantum carne vescantur.

57. De strigis ver que non sünt, ne lüla questio fiat.

58. Mulieres partum suum necantes, archidiacono oblate pe-

nitenciam agant.

59. Raptns muliernm episcopus seu archidiaconus diiudicet.

60. Malefici per nnncium archidiaconi et comitis inventi

iudicentur.

61. Aduiteri episcopo vei archidiacono adducti, debitis pe-

narum iudiciis deputentur.

67. Bigami et viduarum vei repudiatarum mariti a con-

iugiis cessent illicitis, vei a cleri excludentnr consortiis.

70. NuUus qui in clero estimatur vestibas utatur laicalibus,

utpote fisso pellicio vei tunica sparsa, manica gilua, rubra stra-

gula vei viridi clamide, caliga seu cappa, calceo picto vei seri-

cato. camisia quoqne tunica et serico in pectore, non conserantur

nodis vei fibulis, sed amplexentur colliim quasi.

73. Sepulture Christianorum non nisi in atriis ecclesiarum fiant.

74. Nullus ludeus ciiristianum mancipium emere vei vendere

audeat, ant in suo servicio tenere sinatur. ninic ver qui habét,

si interea datis induciis non vendat, amittat.

75. Agriculturam autem si quis eorum liabet, paganis lianc

mancipiis exerceat. possessiones qnidem ludei qui possunt emere,

habeant, sed ipsi nusquam nisi ubi sedes episcopalis est, manere

sinantur.

76. NuUus habitancium in Hungária adiacentibus Hungarie

regionibus liungaricum equum emere audeat. quod si quis emeret,

ac ut eum furatus sit sibi impositum fiierit, infra Hungáriám,

et usque ad fines Hungarie tantum causam sue excusacionis pro-

tendere ei liceat. cum ver equi venditorem in extranea querere

voluerit patria, non illuc ire permittatur, sed ferri iudicium por-

tét, si reus apparuerit pro fre iudicetur, si mundus non ut fur

teneatur, sed precio quo emerat solummodo careat.

77. Nemo servum in genere Hungarorum, vei quemlibet in

Hungária natum alienigenam, nec ancillam, exceptis lingue alte-

rius servis, qui ab aliis ducti sünt regionibus, vendat. nec aliud
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animál preter boves masciilos exti'a Hungáriám vendere vei du-

cere audeat. quod si quis comitum infringeret, aut honore suo

jirivetur. aut duas rernm suarum partes amittat, tercia ver sub-

stancie porció uxori atqiie heredibus suis remaueat.

78. Quisquis comitum in comitatu suo terciam ubique par-

tém babeat de tributo. rex ver ad plénum de tributo omnium
similiter duas partes babeat.

79. Singuli comites jier qaemcumque suorum voluerint de-

narios, qui per universas Hungarie partes coUiguntur, quantum
super uno quoque centurionatu fuerit coUectum, nominatim sub

certo scribentes numero, Strigonium usque ad festum sancti

Micbaelis mittant. neque prius rege comites vei centuriones par-

tém accipiant, sed in eodem loco, videlicet Strigonii, fiat omni-

um parcium divisio. si quis autem usque ad tempus presignatum

nummos illos cum pleno numero non attulerit, dupliciter reddat.

82, Egressuri de Hungária a tbelonariis tam regis quam co-

mitis, qui exitus tenent, sigillum querant. quod thelonarius regis

ab una parte cum sigillo comprimat, ab altéra parte thelonarius

comitis figura comitis sui concludat. si quis absque tali sigillo

egredi temptavérit, ut legis prevaricator quinquaginta i^ensas

persolvat.
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SYNODUS STRIGONIENSIS PRIOR.

Kálmán koráig az egyházi törvényhozás a világitól

nem volt elválasztva. A királyság els századaiban hozott

törvénykönyveink e tekintetben megfelelnek a frank kapi-

tnláreknak. Az egyházi szervezet kifejldése, a hierarchikus

szellem terjedése azonban nálunk is maga után vonta a

külön egyházi, zsinati törvényhozást. Ennek ez a zsinati

törvény az els emléke. Idejét pontosan meg nem határoz-

hatjuk, de tartalmából azt következtethetjük, hogy még
Kálmán uralkodásának els évtizedében tartották. A világi

törvénjmél, mely sok egyházi ügyre is kiterjeszkedik, azon-

ban mindenesetre késbbi.

A szorosan vett egyházi fegyelmen kivül kiterjesz-

kedik a házassági perekre, a házasságtörésre, a leány-

rablásra is, mely ügyek mindig egyházi hatóság alá tar-

toztak. A papok házasságát még elismeri (31), csak a

püspökökre nézve tesz kivételt (11). A püspök rendel-

kezési jogát szerzett vagyona felett, egyháza érdekében

megszorítja (12). Az apátokat alárendeli a püspököknek

(36). Az egyházi rend megersödését mutatja, hogy köte-

lezvé teszi a kanonokoknak a latin beszédet (5), és meg-

hagyja, hogy tudatlant ne szenteljenek fel papnak (6).

A pogányság utolsó nyomainak eltörlését aránylag enyhe

büntetésekkel igyekszik elérni (5). Megtiltja, hogy a pap

keresztelésért vagy temetésért valamit követeljen (43).
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Nagyon szigorúan intézkedik a tolvaj, korcsmalátogató és

részeges papok ellen. Eltiltja, hogy nem szabad, vagy polgár-

embert ura engedelme nélkül tanítsanak, vagy kispapnak

bevegyenek (65).

Mindamellett a királyi fhatalom még rendületlenül

fennáll. A zsinat összes végzéseinek végrehajtására a királyt

szólítja fel.

E czikkelyek a Pray codexben (Nemzeti Múzeum)
maradtak fenn. a XIII. század els felébl ered kéziratban.

In primis interpellandiis est rex:

1. ni cause clericorum vei ecclesiasticarum rerum canonice

finiantur.

2. ut omni dominico die in maioribus ecclesiis evangélium

et epistola et fides exi^onantiir populo, in minoribiis ver ecclesiis

fides et oratio debita,

3. iit omnis popnlns in jjascha et pentecosten et natale

domini penitenciam agat et communicet, clerici ver in omnibus

maioribus festis communicent.

5. ut canonici in claustro et canonici in curia literatorie

loquantur.

6. ut ydiote ^ presbiteri non orclinentur, qui ver ordinati

sünt. discant, aut dei^onantur.

7. ut nullus aliquid de ritu gentilitatis observet. qiú ver
fecerit, si de maioribus est XI dies clistricte peniteat, si autem

de minoribus septem dies cum plagis.

9. si quis pro facinore commisso iniunctam penitenciam

negligens, ab episcopo excommunicatus in eadem perversitate

obierit, in cimiterio ecclesie non sepeliatur, nec a presbiteris.

12. episcopos si trés partes de acquisitiis ad utiUtatem

ecclesie fideliter contulisse videtur, liceat ei agere de quarta quod

volnerit.

13. episcopi qui iam obierunt, neque ecclesie sue providerunt,

sed tantum filios suos ditaverunt, piacúit inde medietatem auferre

' Tudatlan, írásban járatlan.
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et ecclesie reddere. monasteria ver talium in potestatem succe-

dentis episcopi transeant, et faciat quod inde melms visnin fuerit.

17. ecclesia non consecretiir, si dos et terra prius non dantur.

23. quicumqne ad titium ordinatus est vei ctim professione

susceptus, non privetur ordine vei honore, nisi super certis crimi-

nibns iudicio canonico. sed neque ijjse récédére audeat, nisi forte

ad maiorem promoveatnr gradiim, qiiod eciam episcopus suus

benigne debet consentire.

31. presbiteris nxores, quas in legitimis ordinibus accepe-

runt, moderaciiis liabendas provisa fragilitate indulsimus.

32. qiü in diaconum vei presbiteratnm sine matrimonio

adepti sünt, uxorem ducere non licet.

33. uxores episcoporum episcopalia praedia non inhabitent.

34. si quem episcopus excommnnicaverit, lioc regi et fratri-

bns suis datis litteris indicet.

38. ut abbates raro de monasteriis egrediantiir, neque ad

regem, neque ad remotas possessiones sine consciencia episcopi

pergant, verum tamen diucius immorari non debent.

abbates parentibus suis non plus quam ceteris jjauperibus

solacium faciant. quod si abbas inventus fuerit bona monasterii

dissipasse aut dispersisse, ipse deponatur, et substancia illa ecclesie

reddatur.

46. nichil legatur neque cantetur in ecclesia, nisi quod fuerit

in synodo coUaudatum.

60. Judei servos vei ancillas neque proprios neque venales,

neque mercennarios Cbristianos habere audeant.

65. si quis alterius servum vei servientem talem, qui dominó

suo sine ipsius voluntate alienari non potest, ant quemlibet de

civili populo literas docuerit, seu clericum fecerit, absque con-

sciencia et confessione ^ domini sui, i})sum redimat et insuper quin-

quaginta pensas persolvat.

1 Tán concessione helyett.

Marczali : A magyar történet kútfi.
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COLOMANNI REGIS REFUTATIO INVESTITURAE

EPISCOPORUxM.

Kálmán király uralkodása elején még meglehets távol

tartotta magát a pápai széktl és befolyástól, bár nem
folytatta azt az ers ellenzéket, melyet eldje, László király,

VII. Grergely utóda ellen kifejtett, és melyet 11. Orbán

pápa 1095. jul. 27-iki levelében oly éles szavakban itélt el.

Közeledést köztük leginkább Dalmáczia elfoglalása

hozott létre. A dalmata városok papsága szorosan ragasz-

kodott a szent székhez; a magyar uralomnak pedig ott a

papsági'a kellett támaszkodnia. Épen Spalato érsekségének

betöltése alkalmával tnt ki. milyen nagy az eltérés a

pápai és a magyar felfogás között a püspökök kinevezése

dolgában. (Paschalis pápa levele 11 02— 1103. Fejér: CD. II,

32., 36., 37.) Az a kizárólagos kinevezési jog, melyet a

magyar királyok István óta gyakoroltak, nem maradhatott

épen a keresztyénségben uralomra jutott reformiránynyal

szemben.

Ezért Kálmán, az 1106-ban tartott guastallai zsinat-

hoz intézett iratában maga lemond ezen kizárólagos jogról.

Akkor teszi, midn IV. Henrik halálával a pápaság nagy

ellene kidlt. Teszi saját szántából, a kényszerítésnek még
látszata nélkül is, fenntartva méltóságát és befolyását.
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E. refiitatió ki van adva Mansi, Concilia XX. kötet.

1211—1212. lap.

Refiitatio investitiire episcoponim, qiiam fecit rex Ungarie ad

mandátum papé.

Denímciainus vobis páter venerande, nos légi divine siib-

ditos, ac secundnm eam vobis servire paratos, nnde et investi-

turam episcoporum hactenus a maioribiis habitam, et si quem in

electione huiusmodi minus canonice retroactum est, de cetero

deo volente cavebimus.

8'^



XV.

SYNODUS ALTÉRA HABITA SUB COLOMANNO
REGE.

E zsinat határozatai jelölik a cluny-i reform fköve-

teléseinek, különösen a papi nötlenségnek, befogadását a

magyar egyházi életbe. A 9. czikk megtiltja, hogy a püspök

ezentúl olyant avasson diaconussá, ki önmegtartóztatást

nem fogadott. A 10. ez. pedig azt a papot, ki feleségével

él, eltiltja az oltártól. Végrehajtva azonban ez a törvény

nem volt; egészen a XIII. század végéig folyton küzdenek

a pápai legátusok és a zsinati határozatok a papok házas-

sága ellen. (Griiidó pápai legátus 1267. 1., 17., 18., 19.

Budai zsinat, 1279. 9. 10. ez.).

Az els esztergomi zsinat még a királyt kéri fel ren-

delkezéseinek végrehajtására; a második már a pápai tekin-

télyt ismeri elsnek. Annak meghagyására rendeli el a

mindennapi imádságot a királyért s birodalma megmara-

dásáért. (1. ez.) De a király iránti hséget nemcsak ez által

tanúsítja, hanem azon végzése által is, hogy kiátkozza azt,

ki bármi módon összeesküszik a király ellen (2. czikk).

E végzésbl is következtetni lehet arra, hog}^ e zsinatot

akkor tartották, midn a Kálmán és Almos közti viszály

tetpontját érte, 1112—1115 közt, talán Cono pápai legá-

tus elnöklése alatt.

Nevezetes az utolsó pontja, mely a házasság kötését

szabályozza és elírja, hogy csak a templom színe eltt
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kötött frigyet tekinti az egyház törvényes házasságnak.

Ha e pont nem késbbi betoldás, úgy hazánk a házassági

jog e formulázásában messze megelzte északnyugoti szom-

szédjait, hol csak a század végén rendelték el a házasság-

kötés ezen alakját.

Kiadásunk a Pray-codexben lev, a XIII. század els

felébl ered kéziraton alapul.

1. Ex anctoritate Apostolid pro regis nostri salute et regni

eius stabilitate in omiiibus cotidie ecclesiis oraiidum censemus et

districte precipimus.

2. ut si quis contra regis salutem aut dignitatem quolibet

modo aliquid conspiraverit, aut conspirare aliquid temptaverit,

seu teraptandi sciens consenserit, anathematizetur, et omninm

fidelium communione privetur.

7. ut si quis uxorem exosam liabens spoiite se servituti sub-

diderit, ut ab exosa separetur, uxor eum salva libertate sequatur,

aliter innupti permaneant.

8. ut clerici bigami et viduarum ac repudiatarum mariti,

temporalibus ecclesie beneficiis et cunctis dignitatibus ecclesi-

asticis priventur.

9. ut nullus episcopus aliquera promoveat clericorum ad dia-

conatum vei ultra, nisi prius contiiienciara voverit, et si uxorem

habuerit, ex eius fiat consensu idem promittentis.

10. ut nullus coniugatus presbiter aut diaconus altari deser-

viat, nisi prius uxori concedenti et continenciam voventi locum

separatum et necessaria vite temporalis provideat, et secundum

apostolum, liabens quasi non habentem se esse intelligat.

13. ut villa in qua est ecclesia, ab ecclesia longius non rece-

dat, quod si recesserit X pensas persolvat et redeat.

16. piacúit sancte synodo, ut omnis coniugalis desponsacio

in conspectu ecclesie, presente sacerdote, coram ydoneis testibus

aliquo signo subarrationis ex consensu utriusque fieret, aliter non

coniugium, sed opus fornicarium reputetur.



XVI.

OTTONISI FRISINGENSIS EPISCOPI GESTA

FRIDERICI IMPERATORIS. LIBER I.

Ottó freisingi püsi^ök (meghalt 1158) a középkori

trténetirók között els sorban áll, és méltán. Annál fon-

tosabb, bogy az ó tollából birjuk Magyarország akkori

bels állapotának leírását. Ezen leirás hitelességét és Író-

jának jól értesültségét nem szabad kétségbe vonnmik, hisz

szerzje a 11. keresztes hadjárat alkalmával maga is átuta-

zott hazánkon és külömben is, mint Henrik osztrák herczeg

testvére, nagy érdekkel kisérte az itteni állapotokat és

viszonyokat. Ex3en ez a rokoni összeköttetése a Baben-

bergekkel s magokkal a Hohenstanfokkal okozza, hogy

épen nem tekinthet részrehajlatlannak és elfogulatlannak.

Azt a történeti momentumot örökíti meg, melyben a Kálmán

intézményei alapján megersödött Magyarország teljes nem-

zeti különállásban áll szemben a már feudális alapon szer-

vezett Németországgal. Bizonyára épen a közjogi, alkot-

mányos és társadalmi viszonyok ez a teljes külömbözsége

birta reá a püspököt a magyar viszonyok tüzetes jellem-

zésére. Ez a jellemzés úgy is nevezetes, mert tán az els

hasonló nem a középkor egész történeti irodalmában.

Kiadásunk mveinek a Monum. Grerm. Hist. XX. köte-

tében közölt editióján alapul. Az illet hely a Gesta Fride-

rici ImjD. I. 31. fejezetében található.
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30. fejezet végén : Rex aiitem Ungarorum.i dampnum sibi a

Teutonicis illatúm graviter ferens" ducem Noricum^ habere sus-

pectum hostem denmiciat, exercitumque maximum per totam

regni sui latitudinem colligit. Sed antequam de egressione iiuius

gentis dicamus, breviter quaedam de ipsius terrae situ, nationisque

ritu praelibanda videntur.

31. Haec enim provincia, eo quod circumquaque sylvis et

montibus et praecipue Appennino clauditur, ex antiquo Pannónia

dicta.* intus ])lanicie campi latissima, decursu fluminum et amnium
conspicua, nemoribus diversarum ferarum generibus jjlenis conserta

tam innata amoenitate faciei laeta, quam agrorum fertilitate

locuples esse cognoscitur, ut tanquam paradisus Dei vei Aegyptus

spectabilis esse videatur. Habét enim pulcherrimum, ut dixi, natu-

raliter spectaculum, sed et barbáráé gentis ritu moenium vei

aedium rarum ornatum, terminosque non tam montium vei sylva-

rum, quam cursu maximorum fluviorum septos.

Attingitur ab oriente. ubi Sawa famosus lluvius Danubio

recii)itur, Bulgária, ab occidente Moravia et Orientali Teutoni-

corum Marcbia, ad austrum Croatia, Dalmatia, Hystria vei Carint-

liia, ad Septentrionem Boemia, Polimia, Rutbenia.^ Inter austrum

et orientem Ráma, inter aquilonem et item orientem Pecenatorum

et Falonum maximam venationum copiam habente sed vomere

ac rastro pene experte campania. Crebras ver barbarorum irrup-

tiones passa, liaud mirum, si moribus et lingua agrestis manet

et insulsa. Num })rimo, quod alibi latius a nobis dictum est,''

Hunorum, qui iuxta Jordanum'^ ex incubis et meretricibus orti

fuerant, direptioni patuit, postmodum Avarorum crudis et immun-
dis camibus vescentium conculcationi, ad ultimum Ungarorum a

Scythia egressorum, qui et adliuc eam incolunt, relicta est

])Ossessioni.

' II. Géza.

2 Pozsoii}' várának elfoglalását

béke idején, meglepés által.

* Henrik osztrák herczeg. (Jaso-

mirgott).

* Rósz etvniologia.

* Szembetn a világtájak meg-

jelölésében egy körülbelül 4.5»-nyi

tévedés. Bolgárország, Ottó szerint,

keletre, a besenyk s kunok földje

északkeletre, Ráma délkeletre fek"

szik Magyarországtól. E tévedés-

nek valószinü oka az, liogj' az

Al-Duna folyását a becs—váczi

vonalrész egyenes fölkutatásának

tartották, és igy azt vélték, bogy

a folyam egyenesen keletre tart,

nem pedig délkeletre.

6 Chronicon, Liber IV. 16. pont.

•" De rebus Geticis 24. pont.
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Sünt antem praedicti Ungari facie tetri, profundis ociüis,

statura humiles. moribus et lingua barbari et feroces, ut iure for-

tuna ciilpanda, vei potius divina patientia adiniranda sit, quae,

ne dicam hominibus, sed talibus hominum monstris, tam delectabi-

lem exposuit terram. In lioc tamen G-raecorum imitantur soler-

tiani, quod nullám rem magnani sine crebra et longa ausciütatione

agrediuntur. Deniqne enni vilissima in vicis vei oppidis ibi. id

est ex cannis tantum, rara ex lignis, rarissima ex lapidibus lia-

beantur habitacula, totó aestatis vei antnmpni tempore papiliones

inhabitant. Ad curiam regis sui singulis ex primoribus sellam

secum portantibus conveniunt^ ac de suae rei pnblicae statu

pertractare et discutere non negligunt. hyemis algore in domi-

ciliis, qnae babent. id ijjsum facientes.

At omnes sic principi sno obsequntnr. nt unusquisque, ne di-

cam manifestis illnm contradictionibns exasperare, sed et occnltis

susurris lacerare nefas arbitretnr. Hine est, ut cum praedictum

regnum per 70 vei amplius divisum sit comitatus,^ de omni iusticia

ad fiscum regium duae lucri partes cedant, tertia tantum comiti

remaneat,i° nuUusque in tam spacioso ambitu, rege excepto,

monetam vei theloneum liabere audeat. Quod si quis ex comitum

ordine regem vei in modico offenderit, vei etiam de boc quan-

doque non iuste infamatus fuerit. quilibet infimae conditionis lixa,

a curia missus, eum, licet satellitibus suis stipatum, solus compre-

hendit, in vinculis ponit, ad diversa tormentorum genera t rabit.

Nulla sententia a principe, sicut apud nos moris est, per pares

suos exposcitur, nulla aceusato excusandi licentia datur. sed sola

principis voluntas apud omnes pro ratione babetur.

Si quando ver exercitum rex ducere voluerit. euncti sine

contradictione quasi in unum corpus adunantur. Coloni quidem,

qui in vicis morantur. novem decimum, vei etiam septem octavum,

vei infra, si necesse fuerit. cum supellectili ad bellum necessaria

instruunt, caeteris pro cultura terrae domi relictis. Qui ver de

militum ordine sunt^ nulla occasione nisi gravissima domi

remanere audebunt. At in ipsa regis acie hospites, quorum ibi

8 V. ö. Rogeriias, Carmen mise- *<> Kálmán törvénye, I. 78.

rabile, 4. fejezet. " Miles a nemest, lovagot je-

9 Ez a megyék számára vonat- lenti,

kozó lesfréeibb adat.
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magna cojna est, et qui apud eos principes dicimtur, latus priu-

cipis ad mnniendiim ambiunt. Omnes peiie tetri tetris in armis

procedmit, nisi quod iam ab hospitibus quos nunc solidarios'^

dicimus, educati, vei ab eisdem etiam geniti, quandam non inna-

tam sed quasi extrinsecus afifixam virtutem trahentes, principes

tantum et hospites nostros in pugnandi peritia, armorumque
splendore imitantur. Sed de i^raedictae gentis ritu, haec dicta

sufficiant.

'2 Solidarius = zsoldos.



xvn.

III. ISTVÁN EGYHÁZI CONSTITUTIÓJA. 1169.

Csak néhány oklevélben, mint pl. a somogyváriban,

találjuk némi halvány nyomát annak, min teljes hatalom-

mal intézkedtek Sz. István és els utódai királyságuk egy-

házi ügyeiben. A legendákból, III. Innocentius pápa idejé-

ben, tudatosan kihagyták, a pápa meghagyására, az erre

vonatkozó adatokat. Kálmán volt az els, ki legalább némi

engedményt tett a hatalmasan feltörekv pápaságnak-

Voltakép csak a II. Géza után hazánkat fenyeget görög

veszély bírta a királyságot arra, hogy szorosabban csatla-

kozzék Hómához. Külömben is az ország els fpapja,

Lukács esztergomi érsek, lelkének egész erejével azon volt,

hogy hazánkban is meggyökerezzenek VII. Gergely és

III. Sándor pápák kormányzati elvei.

Lukács befolyásának tulajdonítható, hogy III. István

a papi rend és a pápaság javára lemond koronájának

számos, addig gyakorolt kiváltságáról. Épen ez a részleges

lemondás, atyja, II. Géza és III. Sándor pápa iránti kegye-

letbl, mutatja az addig érvényben volt királyi jogok

óriási terjedelmét. A magyar papi rendet, mint kiváltságos

testületet, voltakép ez az oklevél teremti meg, és a pápa-

ságnak voltakép ez ad elször jogot a beavatkozásra a

püspökök letételét és áthelyezését illetleg. Nem csuda,

ha ez az oklevél be van véve azon párisi kéziratba, mely a

pápai jogoknak és jövedelmeknek összefoglaló gyjteménye.

Nevezetes, hogy a korona, még midn enged is, mennyit
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tart fenn magának. Még az egyházi vagyon fell való

rendelkezés jogát sem adja ki kezébl teljesen, feltétel

nélkül. Nevezetes továbbá a reformáló esztergomi és a csak

ezután reformálandó kalocsai érseki megyék közt már itt

szembetn külömbség és versengés.

Kiadta Endlicher, Monum. Arpadiana, 382—384. 1.

Stephanus dei gratia rex Ungarie, Dalmacie Croacie Eame-

qiie, Lucae, eadem gratia Strigonieiisi, Cosme Coloceiisi archi-

episcopis atque omnibus eonim suíFraganeis, praepositis quoque

regalibus, nec non omnibus universaliter ecclesiasticis personis

in presentibus arcbiepiscopatibus constitutis, tam presentibus

quam futiiria.

Justum ac rationi consentaneiim, esse dinoscitur ac sancta-

rum scriptnrarum testimoniis comprobatur, nt qui regié celsitu-

dinis culmen ab eterno rege merentnr accipere, iis que ad ecclesiae

et cbristianitatis noscimtur in aliqno pertinere, tanto teneantur

provida soUicitudine et cautela intendere, quanto pro lionore

a divina dispositione coUato debent suo creatori nberiorem devo-

tionem prae ceteris exliibere. Ea propter propria ratione inducti

et sahiberrimis exbortationibus M. venerabilis sanctae Eomanae

ecclesiae cardinalis propensiiis attenciusque commoniti devocionem

qnoqiie venerandae memóriáé regis Geysa, patris nostri, qnam

circa sacrosanctam Románam ecclesiam et sanctiim nostrum

dominum Alexandrum pontificem studiiit per omnia exhibere

módis omnibus, quibus possumus imitare volentes

:

Constitutionem super depositione et transmutatione episco-

])orum, quod in suis posteris dominó Alexandro papae et suis

successoribus noscitur concessisse : videlicet, qnod absque aucto-

rítate et consilio eius et successorum suorum deposicionem seu

translationem episcoporum non facérét vei fieri i)ermitteret,

coníirmamus, et tam in nobis quam in posteris perpetuo invio-

labiliter duraturam censemus.

Praeterea antecessorum nosti^orum consuetudinem retro

temporibus habitam relinquentes, in nobis et nostris ])Osteris

immobili firmitate valiturum sancimus, quod decedentibus episco-

pis in rebus ei)iscopalibus ])rocuratores laicos ^ de cetero non

' Gondvisel, advocatus, a német Vogt.
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ponemus atque póni nullatenus permittemus, sed lionestos clericos,

qui non ad voluptatem, sed ad necéssitatem victus de ipsarum eccle-

siarnm rebns moderate accipiant ibidem institiiemus, qui reliqua

omnia bona fide et sine fraude ad reaedificationem ipsarum ecclesia-

rum. et domorum episcopalium seu canonicorum, ad usus quoque
pauperum viduarum et orphanorum fideliter debeant asservare.

Nos ver et posteri nostri nibil unqnam de iisdem rebus in

usus proprios ulterius redigemus, nisi forte, quod absit, hostes

regni manu valida fines ipsius regni intraverint, vei aliqua alia

urgentissima necessitas postulaverit, et tunc quoque id sine

episcoporum consilio non faciemus.

Addimus etiam et robore inconcusso tam in nobis quam in

posteris nostris perpetuo observandum statuimus, quod regales

praepositi vei abbates de suis praeposituris vei abbatiis seu

dignitatibus non a modo deponentur, in liac consuetudini nostrae

antiquae per nos et jiosteros nostros renunciantes, nisi infauste

casu contingeret, eos super certo crimine canonico ordine convinci,

vei crimen suam j^ublice confiteri.

Ad baec Cosmas arcbieinscopus Colocensis, omnes episcopi

et electi, regales praepositi et abbates, munificentiam ac liberta-

tém, quam pro reverentia beati Petri et sanctissimi papae nostri

Alexandri, nec non et M. venerabilis diaconi cardinalis, aposto-

licae sedis legati sibi concessimus attendentes, pravam suam
consuetudinem et omnibus canonibus obviantem, quam in instru-

endis et destruendis j^raepositis et aliis dignitatibus et eccle-

siasticis beneíiciis subtrahendis exercebant, in manus praedicti

cardinalis penitus reliquerunt.

Unde communi consensu et libera eorum omnium volun-

tate decernimus, et inviolabiliter j^raesenti privilegio valituro

perpetuo stabilimus, quod nuUi arcbiepiscoporum, episcoporum,

electorum, praepositorum, abbatum deinceps licentia pateat de

praeposituris suos praepositos removere, vei alias ecclesiasticas

personas suis dignitatibus aut ecclesiasticis beneficiis j)rivare,

nisi forte de crimine fuerint convicti canonice vei confessi.

• Haec autem omnia consilio gloriosae regináé matris nostrae

et arcbiepiscoijorum, episcoporum omnium electorum, praejjosito-

rum regalium atque abbatum comitum omnium principum et

aliorum principum stabilita ac firmiter corroborata noscantur.

Actum in civitate W. anno M. C. LXIX.
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KÁLMÁN KIRÁLY OKLEVELE TRAÚ VÁROSA
RÉSZÉRE, ÖSSZEVETVE SPALATO ÉS SEBENICO

OKLEVELEIVEL. 1108., 1145., 1167.

Kálmán mint hódító vette ugyan birtokába Dalmáczia

városait, de aztán nagy bölcseséggel és mérséklettel töre-

kedett arra, hogy érdekeik elmozdítása által koronája

állandó h alattvalóivá tegye a római élet ezen virágzó

központjait. Dalmáczia ezen szervezésére nézve a Traú

városának 1108-ban adott kiváltságlevél a kiindulópont.

Hiába keresnénk akkori más szabadságievelet, melyben

király városát hasonló jogban részesíti. Legfölebb az

I. Henrik által London városa részére körülbell ugyan-

azon idben kiadott privilégium mutat néhány hasonló

vonást.

Késbbi királyaink ugyanazon az úton jártak, mint

ezt a II. Gréza által Spalato; III. István által az ujabban

alapított Sebenico javára kiadott, szószerint egyez oklevelek

mutatják. A spalatóiban már a kereskedés elmozdítása is

szerepel.

Eredetiben ez oklevelek nem maradtak fenn. Közli

ket Lucius Dalmatiája s Farlati Illyricum Sacrum-a után

Endlicher, Monum. Árpad.

Anno dominice incarnacionis

MCVin. mense V. die XXV.
Anno XII. reí^ni nostri.
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Ego Colomannns rex Hungarie,

Chroacie atque Dalmacie

1. iuro super sanctam crucem

vobis Tragurinis meis fidelibus

civibiis firmám pacem.

2. Mihi et filio m.eo aut síicces-

soribus tributarii ne sitis.

3. Episcopiim ver aut comitem.

quem clerus et populus elegerit,

ordinabo.

4. Et lege antiquitus consti-

tuta vos uti permittam.

5. Preterquam. introitus civi-

tatis de extraneis diias partes rex

babeat. terciam ver comes epi-

scopus.

6. In civitate qnoque vestra

neminem Hungarorum vei alieni-

genarum liabitare permittam, nisi

quem voluntas vestra expetierit.

7. Quum ad vos coronandus,i aut

vobiscum regni regocia traeta-

turus advenero, nemini vis infera-

tur domorum suorum, nisi quem
dilectio vestra receperit.

8. At si forte dominium meum
aliquem aggravare videbitur, et

alias ire volnerit, secure cum uxore

et filiis et familia et omnibus suis,

quocunque sibi placuerit, eat.

9. Hoc autem sacramentum a

rege et ab archiepiscopo Laurentio

Seb. : Hoc autem sacramentum

a rege Stephano, secundi G-eyse

Ez alatt nem érthet ünnejiélyes

koronáztatás Horvátország vagy Dal-

máczia királyává, mint azt sokan

hiszik. A királyok az országot bejárva,

ha nagyobb ünnepekre valamely na-

gyobb városba mentek, koronásán

fogadták a hódolatot. Hogy csak ez a

szertartás értend és nem más, világo-

san kitnik abból, hogy a Spalato és

Sebenico részére kiadott oklevelekben

szórói-szóra megtaláljuk ezt a monda-

tot. Pedig három városban csak nem
avatták fel a magyar királyt Horvát-

ország vagy Dalmáczia királyává.
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et comitibus Hungarie confirma-

tum est.

Ego Joannes palatinns comes

laiido et confirmo, ego Appa comes

laudo et confirmo, ego Thomas

Albanensis comes laudo et con-

firmo, ego Jacobus Borsodiensis,

comes laudo et confirmo, ego Sla-

viz comes Neogradiensis laudo et

confirmo.

Seb. : 9. uj pont : et hoc illis

concedo per regale iudicium et

sigillum, quod extra civitatem

non exeant. Si de civibus iudi-

care voluerint, in civitate cum

comite et nobilibus iudicentur.

8. Spal. ludicem in vos et extra-

neos a me constitutum in civitatem

sedulo commorari volo, nec eum

extra urbem alias proficiscentem,

sui precepto aut sigillo a vobis

causa piacitandi sequendum con-

cedo.

9. Si quis vestrorum per meum
regnum terra marique negocia

exercuerit, mihi aut alicui nostro-

rum liominum ex proprio com-

mercio nuUum persolvat debitum.

10. Obsides a vobis nullo modo

recipiam, sed in curia nostra regia

servientibus rogam impendam, et

morandi sive discedendi ad suum

velle facultatem obtineant, nul-

lamque sujjcr hoc molestiam in-

feram.

12. hec autem omnia absque

frande et ingenio, ad detrimen-

tum civitatis in aliquo attinentes

observabo.

regis filio et a principibus Hun-

garie confirmatum est.

7. Ego Sayna Colocensis archi-

episcopus laudo et confirmo, ego

Wulcina ultrasylvanus laudo et

confirmo, ego Stephanus Morisene

sedis electus laudo et confirmo,

ego Ompudinus comes palatínus

atque banus laudo et confirmo,

ego Grurg laudo et confirmo, ego

Smaragdus laudo et confirmo.

Spal. Sacramentum hoc a rege

et archiepiscopo Muchia confir-

matum est.

Ego Bachinensis crchiepiscopus

laudo et confirmo. Ego Martinus

Agriensis episcopus laudo et con-

firmo, ego Paulus Vesprimiensis

episcopus laudo et confirmo. Ego

Uerblen Zagrabiensis episcopus

laudo et confirmo. Ego Zacheus

Javar episcopus laudo etconfirmo.

Ego Joannes Quinqueecclesiensis

episcopus laudo et confirmo. Ego

Paulus Canadiensis laudo et con-

firmo.
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A MAGYAR KIRÁLY ÉS A MAGYAR PÜSPÖK-

SÉGEK JÖVEDELMEINEK KIMUTATÁSA IIL BÉLA

IDEJÉBEN.

Magyarországnak ez elsó statisztikája valószinúleg

azon alkalomnak köszönhet, midn III. Béla Fülöp Ágost

franczia király nvérének kezét megkérte és követei a

franczia uralkodót felvilágosították urok hatalma és gazdag-

sága fell. Ez a kimutatás tetpontján mutatja az ország-

nak csaknem összes gazdasági erejével rendelkez király-

ságot. A fpapok jövedelmének kimutatása még kiegészíti

a királyi segédforrások összefoglalását. A pénzegység az

általános európai márka, a fél font ezüst, mai értékében

körülbell 48 korona, de aklíori értékében, a ftermények

olcsóságát tekintve, tán nyolczannyira tehet.

Hitelességében kételkedni nem lehet, bár csak késbbi,

XV. századi kéziratban maradt meg a párisi nemzeti

könyvtárban. E kézirat (6238. sz. 20. 1.) pontos másolatát

dr. Lederer Béla úrnak köszönöm. A leglényegesebb el-

térése az eddigi kiadásoktól az, hogy a kéziratban nincs

szó a harminczadról.

Kálmán törvényéhez és a Freisingi Ottó által fel-

tüntetett állapothoz képest különösen az jelöl változást,

hogy a királyt a megyék jövedelmének már nem a két-

harmada, hanem csak az egyharmada illeti. Ezért némi
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kárpótlásnak tekinthet az ispánoknak tekintélyes, köteles

ajándéka. Aránylag igen nagy az erdélyi vendégek után

való jövedelem, mely valószínleg a bányák gazdagságára

vezethet vissza. Ügy társadalmi, mint politikai tekintet-

ben rendkívül fontos az az adat, hogy a föld népe teljesen

ellátja élelemmel a királyt. Gazdasági tekintetben ez volt

a várrendszernek legfontosabb eredménye.

Eegni Ungarie fines et dominatns amplitndo. Ungarie domi-

nium. In regno Bele regis Ungarie sünt liae térre : Ungaria, caput

regni, Croacia, Dalmatia et Ráma. In Ungaria sünt duo sedes

Archiepiscopales : Strigoniensis et Colocensis. Strigonium habét de

curia regis de moneta VI. mille marcas ut ^ decimas monetarnm,

et est metropolis Ungarie. Colocensis sédem habét bachiensem et

habét dno millia et qningentas marcas. Suífraganei domini

Strigoniensis siint : episcopns Agriensis habens III millia mar-

carum, episcopus "Woacensis habens septingentas marcas, episcopus

Qninqueecclesiensis habens mille et qningentas marcas ; episcopus

Jenriensis habens mille marcas, ejiiscopus Wesprimiensis habens

mille septingentas marca,s, episcopus Nitriensis habens mille centum

marcas. Suffraganei Colocensis sünt : episcopus Sunadensis vei a

fluvio preterlabente Morisensis, habens duo millia marcarum, epi-

scopus Biarch, cuius sedes dicitur Orosiensis ^ habens mille

marcas, episcopus Ultrasylvanus habens duo millia marcarum,

episcopus Zagrabiensis super flumen Soa habens mille quingentas

marcas. In Dalmatia sünt duo Archiepiscopatus, Jaderensis, habens

quingentas marcas, Espaletensis, habens quadringentas marcas.

Unde Espaletensis et insimul habens suíFraganeos decem. Rex
Ungarie de reditu monete sue habét sexaginta millia marcas per

annum.2 Id,em habét de sale suo XVI. millia marcas. Idem habét

' A kiadásban et áll. De ezt a teleimé teszi, hogy sz. István ala-

változtatást szükségesnek hiszem, pitotta a váradi püspökséget, ezt

mert 6000 márka épen tizede a biharinak nevezi — Oroszi= Várad-

király pénzverési jövedelmének. Olaszi.

Az esztergomi érseket pedig ez a « Ebbe bele kell érteni a bányák
tized illette. jövedelmét is, mely különben nincs

' A »fvindatio ecclesiae Sancti felsorolva.

Albani namucensis*, mely kétség-

Marczali ; A magyar történet kútfi. 9
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de pedagiis ^ et passagiis et mercatis sen foris, quae omiiia sua

smit, XXX. millia marcarnm. Idem liabet de alienis liospitibns

regis de Ultrasylvas XY millia marcarum. Idem liabet de sua

tertia parte ^ de septnaginta duobus comitibus suis de redditis

anno XXY millia marcarum. Idem liabet de duce Sclavonie per

annum X millia marcas.^ Unusquisque comitum LXXTT. semel

in anno regem Ungarie procurat. et antequam de mensa surgat,

dona dat munus centum marcarum, et aliquiis eorum IIC. marcas.

In quibus ad minus presumitur summa solius regis larga compu-

tatione X mille marcarum. Et preter bee dona regine. et filiorum

regis magna in argento, seu panno, sericis et equis. Et j^reter bee

omnia '^ populus térre regi facit victum plenarium.^

* Rév, komp, átjáró = a franczia lalni Horvátország és a dalmát vá-

péage. rosok és szigetek jövedelmét.

5 Feltn, liogy itt a kiráhnak ' Az eddigi kiadásokban trice-

csak egy harmadát tulajdonítják a sima = liarminczad áll.

vármegyei jövedelemnek. * A terményekkel való ellátás, a

6 Ebbe az összegbe be kell fog- frank servitium.
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AZ ARANYBULLA 1222. ÉS 123L

Alkotmányos történetünk els nagy emléke, az arany-

bulla, II. Endre uralkodásának zavaros viszonyaiból fejl-

dött. A királyi hatalom megrendítése a királyi jószágok

elidegenítése által; az ispánságok örökössé válása és ígj

az állami hatalomnak felosztása az új földbirtokos f-

nemesség között, gazdasági és közjogi tekintetben egyaránt

sértették a király szabad szolgáit, a köznemeseket. Még
közvetlenebbül érintette ezeket az új kis királyok törvény-

kezési hatósága, melyet a nyugoti feudális urak módjára

gyakoroltak. A dominiumait vesztett király új jövedelmi

források után nézett és a regáléknak, sónak, vámnak,

harminczadnak bérbeadása elviselhetetlenné tette a szegé-

nyebb néposztályok sorsát.

Mind e baj orvoslására volt hivatva az az arany-

pecsétes levél, melyet a király 1222-ben adott ki. Egyházi

híveinek sérelmeit már elbb orvosolta, most a világiakat,

különösen a szabadokat, servienseket, akarta kielégíteni.

Minthogy hasonló, általános szabadságievélrl addig nálunk

soha nem volt szó, — az angol magna charta is csak

hét évvel azeltt kelt — 'a történeti alapot abban találták

meg, hogy a serviensek szabadságát Sz. Istvánra vitték

vissza, minek azonban ennek törvényeiben alig van nyoma.

9*
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Csak az örökösödés szabályozásában vehet észre némileg

az István törvényéhez való visszatérés Kálmán törvényével

szemben. Egyebekben a viszonyok annyira változtak, hogy

azt a hivatkozást inkább csak legális fictionak kell tekinteni.

Formájára nézve az aranybulla eltér a törvényekétl.

A király maga adja ki, minden tanács vagy gylés emlí-

tése nélkül. Tartalmára nézve els sorban a köznemesek

és a király jogait állapítja meg a fnemesekkel szemben,

de azáltal, hogy az addigi sérelmeknek országosan akar

véget vetni, elkészíti a közszabadságot.

Ami eredetét illeti, sokáig uralkodott az a vélemény,

mintha a magna chartá-nak lett volna reá valami befolyása.

A két szöveg összehasonlítása nem mutat semmi rokon-

ságot. Az ellenállás jogát, mely az angol szabadságlevélben

szabatosan meg van határozva és körülirva, nehezen vették

át onnét. Inkább kell Aragóniára gondolnunk, hol ez a jog

szintén érvényben volt. Ez az ország ugyanis, Imre király

neje révén, elég élénk összeköttetésben állott hazánkkal.

Bár hét példányban állították ki, egyik sem maradt

meg. Legrégibb az 1318 körül irt, az esztergomi primási

levéltárban meglev másolat. Ezenkívül az 1 35 1-iki tör-

vénybe is be van iktatva, mel}^lek még meglev öt pél-

dányát összehasonlítottam.

Minthogy az aranybulla az egész állapot elidéz okát,

a királyi javak elidegenítését, nem szüntette meg gyöke-

resen ; minthogy továbbá korlátozta ugyan a visszaéléseket,

de a király részére új jövedelmi forrásokat nem nyitott

meg: végrehajtása igen nagy akadályokba ütközött. Azt

lehet tán mondani róla, hogy ez els törvényünk, mely

lényegében sohasem volt végrehajtva, mi már maga is

mutatja az els Árpádok erélyes és hatalmas közigazgatá-

sától való eltérést. Az ellenállás joga nem hogy megszün-

tette volna a bajokat, hanem még tetézte azokat.
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így már kilencz év múlva kénytelen volt II. Endre

új szabadságlevelet kiállítani, mely bár sokban megegyezik,

néha szószerint is, az elsvel, sokban kiegészíti és magyarázza

azt, néhány lényeges pontban pedig teljesen eltér attól.

Fölötte tanulságosnak tartjuk a két kiadás összevetését

és ezért párhuzamosan közöljük a két szöveget.

Az új oklevélben különösen az egyháznak növeked

hatalma és tekintélye jut kifejezésre. A törvénynapon már

nemcsak a király vagy nádor kötelesek megjelenni, hanem

a fjDapok is. Eeájok van mintegy bízva a kormánynak

és bíráskodásnak, különösen a nádornak ellenrzése. Az

els aranybulla azon czikkelyei, melyek a papság érdekei-

nek meg nem feleltek, vagy reá terheket róttak (20—21.),

itt egyszeren kimaradtak, pedig minden egyébben az új

szöveg sokkal bvebb és részletesebb a réginél.

Legjobban kifejezi a két szöveg közti külömbséget

a befejezés. 1222-ben a nádorra bízták a végrehajtást.

Azért van nála a bulla egyik példánya, hogy mindig

szem eltt tartva azt, »sem maga el ne térjen tle, sem

a királyt és a nemeseket ne engedje eltérni «. Utolsó esz-

köznek, sanctiónak, ott a nemesi ellenállási jog van fenn-

tartva. Itt ellenben, ha a király nem tartja meg a törvényt,

az esztergomi érseknek jogában áll t és fiait kiátkozni.

Tudjuk, hogy az egyházi fegyver ép oly kevéssé vezetett

czélhoz, mint a világi. IV. Béla a II. Endre eltti állapotok

visszaállítására törekedett. Csak az 1267-iki törvényen

látszik ismét az aranybullának és pedig a másodiknak

hatása. Az igazi aranybulla és a nemesek ellenállási joga

csak az Anjouk alatt jutott ismét érvényre és igazában

csak Verbczy korában ment át a nemzet köztudatába.

Az 1231-iki aranybullát kiadta Kovachich M. G-y.

a »Vestigia Comitiorum « -ban, 1790.
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1222.

In nomine sancte Trinitatis et

individne miitatis. Andreas dei

grácia Himgarie, Dalmacie, Croa-

cie, Eame, Servie, Grallicie, Lodo-

merieque E-ex in perpetuum.

Quoniam libertás tam nobilium

Regni nostri, quam eciam alio-

rum, instituta a sancto Stephano

Rege, per aliquorum Regum po-

tenciám, ulciscencium aKquando

iram propriam, aliquando eciam

attendencium consilia falsa ini-

quorum liominum, vei sectancium

propria lucra, fuerat in quam plu-

rimis diminuta, multociens ipsi

nobiles nostri serenitatem nostram

et predecessorum nostrorum, Re-

gum suorum, precibus et instan-

cia multa pulsaverunt super re-

formacione Regni nostri.

Nos igitur eorum peticioni in

omnibus satisfacere cupientes, ut

tenemur, presertim quia inter nos

et eos occasione ac (sic) iam se-

pius ad amaritudines non modi-

cas est processum, quod ut Regia

lionorificencia plenius conserve-

tur, convenit evitari; hoc enim

per nullos alios melius fit, quam

per eos. Concedimus tam eis,

quam aliis liominibus Regni nostri

libertatém a sancto Rege conces-

sam. Ac alia ad statum regni

nostri reformanclum pertinencia

salubriter ordinamus in hunc

modum

:

1. Ut annuatim in fest sancti

1231.

In nomine S. Trinitatis, et in-

clividuae Unitatis. Andreas, Dei

G-ratia, Hungáriáé, Dalmatiae,

Croatiae, Ramae, Serviae, G-ali-

ciae, Lodomeriaeque Rex in per-

petuum.

Quoniam Libertás tam Nobi-

lium Regni nostri, quam etiam

aliorum a S. Stepliano rege in-

stituta, per aliquorum Regum
Ijotenciam, ulciscentium aliquando

iram propriam, aliquando etiam

attendentium consilia falsa liomi-

num iniquorum fit in quam-

l^lurimis diminuta, multoties ipsi

Nobiles Nostri Serenitatem No-

stram, et Praedecessorum Nostro-

rum Regum suorum precibus, et

instantia multa pulsaverunt, super

Reformatione Regni Nostri.

Nos igitur petitioni eorum sa-

tisfacere cupientes, in omnibus^

ut tenemur, praesertim, quia inter

nos, et eos occasione hac jam

saepius ad amaritudines non mo-

dicas est processum, quod, ut

Regia bonorificencia plenius con-

servetur, convenit evitare. Hoc

enim per nullos alios melius fit,

quam aliis lobagionibus, ac Ser-

vientibus Regni nostri Liberta-

tém a S. Rege concessam, ac

alia ad Statum Regni Nostri or-

dinandum ]iertinentia in bunc

modum confirmamus

:

1. In fest S. Regis Nostri,



135

Regis, nisi arclno negocio ingrn-

ente vei infirmitate fuerimus pro-

hibiti, Albe teneamur solempni-

zare. Et si nos interessé non

poterimiis, Palatínus procul dubio

ibi érit pro nobis, vt vice nostra

causas audiat et omnes seruien-

tes, qni uoluerint, libere illuc

conueniant.

2. Volnmns eciam, quod nec

nos, nec posteri nostri aliquo

tempore servientes capiant, vei

destruant, fanore alicuius poten-

tis, nisi primo citati fuerint et

ordine iudiciario conuicti.

3. Item nullám collectam, nec

nisi arduo negocio Regni Nostri

ingrnente, vei infirmitate prolii-

biti fuerimus, Albae tenemur so-

lemnizare, ut ibi oppressi sine

timore quaerimonias suas possint

exponere. Sed si nos non possu-

mus interessé. Palatínus interessé

tenetur, et vice Nostra causas

audiat, et omnes servientes Nostri,

et alii, qui volunt, libere, et sine

timore illuc conveniant.

2. Praelati Ecclesiarum, et Ar-

chi-Episcopi, et Episcopi ad pau-

])erum quaerimoniam audiendam

et infractae forte libertatis con-

firmationem, nisi canonica prae-

peditione fuerint impediti, tenen-

tur interessé.

3. Si Palatínus interim male

administraverit Negotia Eegis,

et Eegni, supplicabunt Nobis, ut

utiliorem loco ejus constituamus

quem volumus, et Nos precibus

eorum annuemus.

4. Volumus quod nec Nos, nec

posteri Nostri aliquos unquam

capiant vei destruant nisi prius

ordine judiciario conveniantur.

5. Et cum ista Sacramento

Nostro, et Principum Nostrorum

fuerint confirmata, si qui per Nos,

vei per filios Nostros, vei i)er

quoscunque post idem temi)us, sci-

licet XVII. annum Regni Nostri,

sine judicio sünt spoliati, plene

restituantur,

6. Item nullám Collectam, nul-



136

liberos denarios colligi faciemus.

Super predia servientium, nec

domos, nec villás, descendemus,

nisi vocati. Super populos eciam

ecclesiarum ipsorum nullám peni-

tus collectam faciemus.

4. Si quis seruiens sine íilio

decesserit, quartam partém pos-

sessionis íilia optineat, de residuo,

sicut ipse uoluerit, disponat. Et

si morte preventus disjjonere non

potuerit, propinqui sui, qui eum
magis contingunt, obtineant, et

si nullám penitus generationem

habuerit, Rex optinebit.

5. Comites parocbiani predia

serviencium non discuciant, nisi

causa monetarum et Decimarum.

Comites Curia Parocliitani (sic)

nullum penitus discuciant, nisi

pojjulos sui castri. Fures et latro-

iies Biloci Ragales (sic) discuciant,

ad pedes tamen ipsius comitis.

6. Item populi coniurati in

unum, fures nominare non pos-

sint, sicut consueuerant.

7. Si autem B-ex extra B-egnum

Exercitum ducere voluerit, ser-

uientes cum ipso ire non tenean-

tur, nisi pro pecunia ii)sius et

post reuersionem ludicium exer-

citus super eos non recipiet. Si

ver ex aduersa parte exercitus

venerit su])er Regnum, omnes

vniuersaliter ire teneantur. Item

si extra regnum cum exercitu

lam exactionem, nec lucrum Ca-

merae quocunque numero possit

censeri, occasione aliqua super

homines cujuscunque Nationis,

vei conditionis colligi faciemus

exceptis iis, qui Fisco E-egio in

Censu debito tenentur.

10. Si quis serviens Noster sine

haerede decesserit, quartam pos-

sessionem íilia obtineat, de resi-

duo, sicut ipse voluerit, disponat

;

et si morte praeventus disponere

non posset, propinqui sui, qui

eum magis contingunt, obtineant,

et si nullám penitus cognationem

habuerit, Rex habeat.

12. Comites parochiani praedia

servientium, et villás Ecclesiarum

non discutiant nisi in caussa mo-

netae, et decimarum.

13. Curiales Comites Parochiani

nullum penitus discutiant nisi

jiopulos Castri sui. Fures, Latro-

nes per Bilochos Regales discu-

tiantur, ante pedes tamen Comi-

tis populi.

14. Conjurati fures nominare

non possint, ne per hoc innocens

popellus opi)rimatur.

15. Nobis facientibus exercitum

extra Regnum Nobiles Nobiscum

ire non teneantur, nisi Comites,

et Stipendiarii, et Jobbagiones

Castri, et qui ex officio debito

tenentur, et quibus amplas con-

cessimus Possessiones.

16. Si ver exercitus sui)er

Regnum venerit, universi, et sin-

guli ad defensionemPatriae contra
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iuerimus, omnes, qui Comitatus

habent. uel pecuniam nostram,

nobiscum ire teneantur.

8. Palatiniis omnes homines

Regni nostri indifferenter discu-

ciat. Sed cansam nobilium, qiie

ad perdicionem Capitis, vei ad

destruccionem possessionum per-

tinent, sine consciencia Regis

terminare non possit. ludices vi-

carios non liabeat, nisi unum in

Curia sua.

9. Ciirialis Comes noster, donec

in Curia manserit, omnes possit

indicare et causam in Curia in-

coatam ubique terminare. Sed

manens in Predio suo, Pristal-

dum dare non possit, nec partes

facere citari.

inimicos se opponere teneantur.

Regresso superveniente hostium

exercitu, pro vindicta ipsos tenen-

tur persequi.

17. Palatinus ver omnes ho-

mines indifferenter discutiat, prae-

ter persona s Ecclesiasticas, et

Clericos, et praeter caussas Matri-

moniales, et Dotes, et alias Ec-

clesiasticas, quacumque ratione

videntur ad Ecclesiasticum exa-

men pertinere.

18. Causae Nobilium, quae ad

perditionem Capitis, aut destru-

ctionem possessionum earundem

pertinent, sine conscientia Regia

per nuUos ludices terminentur.

19. Palatinus ludices vicarios

non habeat, nisi unicum in Cu-

ria sua. Et caveat diligenter, ne

contra praesens Statútum aliquem

judicet, vei condemnet.

Curialis Comes noster, dum in

Curia nostra manet omnes judi-

cet ; et causam inchoatam in

nostra Curia ubique possit ter-

minare, sed existens in praedio

suo vei alibi extra Cúriam no-

stram, nec dare Prestaldos, nec

Partes possit citari facere.

21. Et quia multi in Regno

laeduntur per falsos Prestaldos.

Citationes, vei testimonia eorum

non valeant, nisi per testimonium

Dioecesani Episcopi, vei Capituli

;

nec falsificatus Prestaldus ])Ossit

se justificare, nisi eorumdem testi-

moniis. In causis ver Minorum,
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10. Si qiiis lobagio habeiis lio-

norem, in exercitu fuerit mortiius,

eiiis filius vei fráter congrno lio-

iiore sit donandiis. Et si servieus

eodem modo fuerit mortuus, eiiis

filius, sicutRegividebitur, donetnr.

11. Si bosijites videlicet boni

bomines, ad Regnum venerint,

sine eonsilio E-egni ad dignitates

non promoveantur.

12. Vxores decedencinm uel

condemiínatornm ad mertem jjer

sententiam, uel in Duello succum-

bentium, uel ex quacumque alia

causa, non fraudentur dote sua.

13. lobagiones ita sequantur

Curiam, uel quocumque profici-

scantur, ut i)auperes jier eos non

opprimantur, nec spolientur.

14. Si quis Comes honorifice

se iuxta Comitatus sui qualita-

tem non babuerit, uel destruxerit

populos Castri sui, convictus su-

l^er boc, coram omni regno di-

gnitate sua turpiter sjiolietur cum
restitucione ablatorum.

15. Agazones, Caniferi et fal-

conarij non presumpmant descen-

dere in villis seruientum.

vicinorum Conventuum, vei clau-

strorum testimoniis.

22. Prestaldum nuUus per an-

num, vei biennium, vei ultra

secum detineat, nisi ad decisio-

nem causae, ad quam impetravit.

23. Hospites Nobiles, ad Re-

gnum venientes, nisi Incolae esse

velint, ad dignitates non i)romo-

veantur; i)er tales enim divitiae

Regni extrabuntur.

24. Uxores decedentium, vei

condemnatorum per sententiam

ad mortem, vei in duello succum-

bentium, aut alia ex quacunque

causa non frustrentur dote sua.

25. Uxores furum vei latronum,

ac eorum liberi pro delictis pa-

trum non vendantur.

7. Super domos servientium

vei villás nec Nos, nec Agazones

Nostri, nec Falconarii, nec Cani-

feri, nec Curriferi Nostri descen-

dant, ipsis invitis, ubicunque

autem alibi Nos, vei dictos Offi-

ciales Nostros descendere conti-

gerit, justam aestimationem solvi

faciemus sicut continetur in se-

quentibus.

8. Et quia propterea tam pro-

pter descensus Nostros, et Do-

minae Regináé, ac filiorum No-
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16. Integros Comitatus uel cli-

gnitates quascumque in Predia

seu possessiones non conferemus

perpetuo.

17. Possessionibus eciam, quas

quis iusto seruicio obtinuerit,

aliquo tempore non priuetur.

18. Item seruientes, accepta li-

cencia a nobis, possint libere ire

ad filium nostrum, seu a maiori

ad minorem, nec ideo possessio-

strorum, quam etiam Archi-Epi-

scoporum, Episcoporum, Baronnm,

et Nobilium Nostrorum intolera-

bilia damna, et gravamina per

totum Regmim Nostrum fieri vi-

debamur, districte statuendo prae-

cipimus, ut nihil recipiatur ad

Coquinam Nostram, vei Nostro-

rum, nisi justo dato pretio.

9. Pro Domestico autem, cui

justicia exbibita non fuerit, trés

Rustici de villa jurare debeant,

et ad eorum juramentum hospes,

quicunque fuerit, Domestico ple-

nam faciat justitiam cum judicio

Eegali, vei Dominus villae qui-

cunque fuerit, sive Arclii-Epi-

scopus, sive Episcopus, sive No-

bilis ille personaliter liaec verba

veritatis dicere teneatur.

10. Quicunquever Nobiles juxta

formám Statuti Nostri justitiam

non fecerint, tales quilibet Epi-

scopus in sua Diocesi excommu-

nicet et, nos eos pro excommu-

nicatis tamdiu habebimus donec

injuriam passo satisfaciant com-

petenter.

26. Integros Comitatus vei Di-

gnitates in Praedia, vei Posses-

siones non transferemus.
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iies eornm destruantur. Aliquem

insto Indicio filij nostri condem-

pnatum, iiel cansa incoata coram

ipso, priusquam terminetur coram

eodem. non recipiemus, nec e

conuerso filins noster.

19. lobagiones Castrorum te-

neantur secundnm libertatém a

sancto Rege institntam. Similiter

et hospites cuiuscumque nacionis

secundiim libertatém, ab inicio

eis concessam. teneantur.

20. Decimé argento non redi-

mantur, sed siciit terra protulerit

viniim vei Segetes persoliiantur.

Et si Episcopi contradixerint,

non iuuabimus ipsos.

21. Episcopi super Predia ser-

uientum equis nostris decimas non

dent nec ad predia Regalia populi

eornmdem Decimas suas apportare

teneantur.

22. Porci nostri in Siluis, uel

Pratis seruiencium non pascantur

contra noluntatem eoriim.

23. Noua moneta nostra per

annum obseruetur, a Pasca usque

ad Pasca. Et denarij tales, sicut

quales fuerunt tempore E-egis

Bele.

26. Statuimiis lobbagiones Ca-

strorum secundum libertatém a

S. Rege concessam ; similiter et

Hospites cujuscunque Nationis,

secundum libertatém ab initio

eis concessam perpetuo teneri.

28. Ad secandas Indagines et

Fossata facienda, ad hortos, et

quaecunquae Regia aedificia, vei

Officinas, Servientium vei Eccle-

siarum populos non cogemus.

29. Praeter Vicesimam, quam
ab antiquo Reges habent, deci-

mas non exigemus, quia per hoc

populus gravatur.

30. Porci nostri in silvas, vei

Prata servientium contra volun-

tatem eorum non pascantur.
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24. Comites Camere, Monetarij,

Salinarij, et Tributarij, nobiles

E,egni(smt), Hysmahelite et Indei

íieri non possint.

25. Sales in ineclio Regni non

teneantur, nisi tantum in Zoloch ^

et in Scegoed et in Confinijs.

26. Possessiones extra Regniim

non conferantur. Si alique col-

late, uel nendite, popnlo Regni

ad redimendnm reddantur.

27. Marturine inxta consuetii-

dinem, a Colomanno Rege con-

stitutam, sohiantur.

28. Si quis ordine ludiciario

fuerit condempnatus, nnllus po-

tentiim eum possit defendere.

29. Comites Inre sui Comita-

tus tantum fruantur, uetera ad

regem pertinencia, scilicet Cybrio-

nes, Tributa, Boues et diias par-

tes Castrorum, Rex obtineat.

31. Monetae et Salibus, ac aliis

publicis ofíiciis, ludaei et Sara-

ceni non praeficientnr.

32. Possessiones extra Regniim

non conferantur ; et si aliquae

sünt collatae, vei venditae, po-

pulo Regni ad redimendum red-

dantur, vei simpliciter recipian-

tur.

33. Item pro Singulis Martu-

rinis quatuor Pondéra })ersolvan-

tur. Quantumcumque in ea pro-

venerit tertia i)ars Dominó Fundi,

et duae partes Dominó Terrae

persolvantur.

34. Comites iure sui Comita-

tus sint contenti, cetera ad Regem
pertinentia, scilicet Cibriones, Tri-

buta, boves et duae partes Castro-

rum, ad Regis voluntatem, cui

vult, distribuantur.

35. Item, (|uandocumque ali-

quos ordine judiciario convinci

contingerit, in voluntate nostra

érit, Bona ii)Sorum penes nos re-

tinere, vei aliis pro velle nostro

distribuere. Incendium tamen

mitti nolumus super Villás eo-

rumdem.

' Szalacs, Biharmegyében. Ha ugyan nem iráshiba Szolnok helyett.
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30. Item preter lios quatuor

lobagiones, scilicet Palatinnm,

Bannm et Curiales Comites E,e-

gis et Regine, duas dignitates

nuUiTS teneat.

31. Et iit liec nostra tam con-

cessio, quam ordinacio sit nostris,

nostrorumqne snccessornm tem-

poribus in periietuum valitura,

eam conscribi fecimus in septem

pária litterarum et aureo sigillo

nostro roborari. Ita quod vnum
par mittatnr dominó paj^e et ipse

in Registro suo seribi faciat. Se-

cundum penes Hospitale. Tertinm

penes templnm. Qiiartum apnd

Regem. Qiiintum in Oapitulo

Strigoniensi. Sextum in Colocensi.

Septimum apud Palatinnm, qui

pro tempore fnerit, reseruentnr.

Ita. qnod ipsam scriptnram pre

ocniis semj)er liabens, nec ipse

deuiet in aliqno in predictis, nec

Regem, uel nobiles sen alios con-

senciat deviare vt et ipsi sua

gaudeant libertate, ac propter

hoc nobis et snccessioribus sem-

per existant fideles, et Corone

Regié obsequia debita non ne-

gentur. Statuimus eciam, qnod

si nos, uel aliquis successorum

nostrorum aliqno unquam tem-

l^ore huic disposicioni contraire

uoluerit, liberam habeant harum
auctoritate, sine nóta alicuius

infidelitatis, tam Episcopi, quam
alij lobagiones ac Nobiles Regni

nostri, vniuersi et singuli, pre-

sentes et posteri, resistendi et

Ut autem liaec nostris, et suc-

cessorum nostrorum temporibus

firma et inconcussa permaneant,

tam nos, quam filii nostri prae-

stito corporaliter luramento con-

firmavimus, et tam nostro, quam
filiorum nostrorum sigillis feci-

mus roborari.

Spontanee consentientes, ut,

sive nos, sive filii nostri et suc-

cessores nostri hanc a nobis con-

cessam libertatém confringere

voluerint, Arcbiepiscopus Strigo-

niensis praemissa legitima ad-

monitione nos vinculo Excommu-
nicationis, et eos innodandi babeat

potestatem.

Dátum Anno ab Incarnatione

Domini 1231. Anno ver Regni

nostri 29.



143

contradicendi nobis et nostris

successoribiis in perijetuum fa-

ciiltatem.

Dátum per manus Clety. Aie
nostre Calcellarij, Agriensis ec-

clesie Prejiositi. Anno verbi in-

caruati M". C. Co. X". X". n. Ve-

nerabili lolianne Strigon. ; Reue-

rendo Ygrino Colocensi Arcbi-

episcopis existentibiis. Desiderio

cbanadiensi; Roberto Wesprimi-

ensi : Thoma Agriensi ;
Stbepbano

Zagrabiensi ; Alexandro Wara-

diensi ; Bartbolomeo Qninqiieec-

cliensi ; Cosma lanriensi ; Bene-

dicto 'Wac(iensi Episcopis) exi-

stentibus. E,e2:ni nostri anno 'KYTL.

^öí/YVTÁRN^
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XXI.

11. ENDRE SZABADSÁGLEYELE A SZÁSZOK
RÉSZÉRE.

Mióta Kálmán Dalmácziát megliódította, az általános

birodalmi jogon kívül ismerte már a magyar közjog egjes

vidékeknek hagyományos, de királyi szabadságlevéllel meg-

ersített különjogát, autonómiáját. Az országba teleped,

városalapító németek és olaszok is megtarthatták külön

jogaikat. Ezt egyenesen tudjuk a milanói telepesekrl, kik

Francavillát és Kovilt alapították a Szerémségben. Az
aranybulla 19-ik czikke is meghagyja, hogy a kíüömbözö

nemzetektl jött vendégek (hospites) megtartassanak kez-

dettl fogva élvezett szabadságukban.

Xagy lépés választotta el azonban az egyes városok-

nak vagy telepeknek adott kiváltságot attól, hogy egész

\^déknek, eredetében nem is azonos, lakossága részesüljön

ily autonómiában. II. Endre, ki minden téren oly könnyel-

men bánt koronája méltóságával, ezt a lépést is megtette.

Egy, külön törvény alatt álló néppé tette az Erdély déli

részében lakó »német « telepeket. Mint az aranybullánál, itt

is régi idre viszi vissza e szabadságok kezdetét, 11. Gréza

korára. Pedig kétségtelen, hogy a királyföld lakosai nem
voltak tisztán szászok, hisz kezdetben flandriaiaknak nevezik
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ket, azonkívül pedig számos volt e földön a magyar és

a székely telep.

Egyebekben a szászoknak adott szabadság lényegében

nem igen külömbözött attól, melyet a trauiak, spalatoiak

stb. nyertek. Csak a birodalom bírósági egysége bomlott

meg az által, hogy a szászok ispánján kívül csak maga

a király bíráskodhatott a szászok fölött, nem pedig a

nádor is. De még sokkal lényegesebb, hogy egy jókora

terület nyert külön, a magyartól eltér szervezetet és ígj

maga a király szolgáltatta ki a telepeseknek az e területen

lakó magyarokat és székelyeket. A külön jog volt az egész

középkoron át a külön nemzetiség legersebb védpaizsa

és ígj a magyar király túlságos kegyessége a vendégek

iránt akadálj^ozta meg azok beolvadását a magyarságba.

Eredetiben ez a szabadságlevél sem maradt fenn. Leg-

jobb kiadása, a XIV. századi másolat után. a Zimmermann-

Werner-féle ;>ürkundenbuch«-ban található. Kiadásunk

ezen alapul.

In nomine sanctae trinitatis et individuae unitatis. Andreas

dei gratia Hungáriáé, Dalmáciáé, Croaciae, Ramae. Seruiae, Gal-

Hcie, Lodomeriaeqiie rex in perpetuum. Sicut ad regálém pertinet

dignitatem, superborum contumaciam potenter opprimere, sic eciam

regiam decet benignitatem. oppressiones humilium misericorditer

sublevare et íidelium metiri famulatum et unicuique secundum

pro]n'ia merita retributionis gratiam impertiri. Accedentes igitur

íideles hospites nostri Theutonici ültrasiluani universi ad pedes

maiestatis nostrae humihter nobis conquerentes sua questione

su})pliciter nobis monstravernnt, quod penitus a sua libertate

qua vocati fuerant a piissimo rege Geysa avo nostro excidissent,

nisi super eos maiestas regia oculos solitae ])ietatis nostrae ape-

riret, unde prae nimia paupertatis inopia nuhum maiestati regiae

servitium jjoterant impertiri. Nos igitur iustis igitur eorum

quaerimoniis aures soHtae pietatis incHnantes, ad praesentium

posterumque notitiam vohimus devenire. quod nos antecessorum

nostrorum piis vestigiis inhaerentes pietatis moti visceribus

Marczali : A magyar történet kútfi. • It'



146

pristiiiam eis reddidimus libertatém. Ita tameii quod universiis

popnlus incipiens a "Waras ^ usque in Boralt " cum terra Sycu-

lornm terrae Sebus et terra Darans unus sit populus et sub uno

iudice censeantur, omiiibus comitatibus praeter Chybiiiiensem

cessantibus radicitus. Comes ver quicunque fuerit Chybiniensis

nuUnm praesumat statiiere in praedictis comitatibus, nisi sit

infra eos residens, et i})snm i)0})nli eligant, qui melius videbitur

expedire, nec etiam in comitatu Chybiniensi aliqnis audeat com-

parare pecunia. Ad lucrum ver nostrae camerae quingentas

marcas argenti teneantur dare annuatim, nullum praedialem vei

quemlibet alium volnmns infra terminos eorundem positum ab

liac excludi redditione, nisi qiii super hoc gaiideat privilegio

speciali. Hoc etiam eisdem concedimus, quod pecunia, quam
nobis solvere tenebuntur seu dignoscuntur, cum nullo alio pon-

dere nisi cum marca argentea quam i:)iissimae recordationis páter

noster Béla eisdem constituit videlicet quintum dimidium ferto-

nem Cliybiniensis ponderis cum Coloniensi denario, ne discrepent

in statera, solvere teneantur. Nunciis ver, quos regia maiestas

ad dictam pecuniam coUigendam statuerit, singulis diebus,

quibus ibidem moram fecerint, trés lotones pro eorum expensis

solvere non recusent. Milites ver quingenti infra regnum ad

regis expeditionem servire deputentur, extra ver regnum cen-

tum, si rex in propria jiersona iverit, si ver extra regnum

iobagionem miserit sive in adiutorium amici sui sive in projjriis

negotiis quinquaginta tantummodo milites mittere teneantur.

Sacerdotes ver suos libere eligant et electos repraesentent et

ipsis decimas persolvant et de omni iure ecclesiastico secundum

antiquam consuetudinem eis respondeant. Volumus et etiam

íirmiter praecipimus, quatenus ipsos nullus iudicet nisi nos vei

comes Chybiniensis, quem nos eis loco et tempore constituemus.

Si ver coram quocumque iudice remanserint, tantummodo iudi-

cium consuetudinarium reddere teneantur, nec eos etiam aliquis

ad praesentiam nostram citare praesumat, nisi causa coram suo

iudice non possit terminari. Praeter ver supradicta silvam

Blacorum et Bissenorum cum aquis usus communes exercendo

' Broos-Szászváros. Mint neve mutatja valószínleg eredetileg ma-

gyar telep.

3 Bárót.
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cum praedictis scilicet Blacis et Bissenis eisdeni contiüimus, ut

praefata gaudeiites libertate nuUi iiide servire teneantur. Insiiper

eisdem concessimus, qnod nnicum sigillum liabeant, quod apud

nos et magnates nostros evidenter cogiioscatur. Si ver aliquis

eornm aliquem convenire voluerit in cansa iiecuniali, coram

indice non possit nti testibns, nisi personis infra terminos eornm

constitntis, ipsos ab omni iurisdictione penitus eximentes. Sales-

que minutos secundum antiquam libertatém circa festnm beati

Georgii octo diebus, circa festnm beati regis Stephani octo et

circa festnm beati Martini similiter octo diebus omnibus libere

recipiendos concedentes. Silvam ver cnm omnibus appendiciis

suis et aquarum nsus cum suis meatibus, quae ad solius regis

spectant donationem, omnibus tani pauperibus quam divitibus

libere concedimus exercendos. Volumus etiam et regia auctoritate

praecipimus, ut nuUus de iobagionibus nostris villám vei praedium

aliquod a regia maiestate audeat postulare, si ver aliquid postu-

laverit, indulta eis libertate a nobis contradicant. Statuimus

insuper dictis fidelibus, ut cum ad expeditionem ad ipsos nos

venire contigerit, trés descensus tantum solvere ad nostros usus

teneantur. Si ver vaivoda ad regálém utilitatem ad ipsos vei

per terram ipsorum transmittitur, duos descensus, unum in

introitu et unum in exitu solvere non recusent. Adiicimus etiam

supra dictis libertatibus praedictorum, quod mercatores eorum

ubicumque voluerint in regno nostro libere et sine tributo vadant

et revertantur, efíicaciter ius suum regiae serenitatis intuitu

prosequentes. Omnia etiam fora eorum inter ipsos sine tributis

praecipimus observari. Ut autem liaec quae ante dicta sünt

firma et inconcussa permaneant in posterum, praesentem paginam

duplicis sigilli nostri munimine fecimus roborari. Dátum anno

ab incarnacione domini M®. CC. XXini". regni autem nostri

anno vicesimo primo.

10*



xxn.

KINNAMOS JÁNOS A MAGYAR TRÓXÖRÖKÖSÖDÉS

TÖRVÉNYÉRL.

Kinnamos János görög történetíró, ki Mánuel császárt

Magyarországba is elkisérte, bven kiterjeszkedik munká-

jában a görög-magyar viszonyokra is.

Azt a felfogást, mely XI. és XII. századi történetünk-

ben oly gyakran jelentkezik és annyi trónviszályhoz vezet:

hogy t. i. a magyar királynak nem fia a jogos utódja,

hanem öcscse, nálunk mint elvet látjuk kifejezve, szinte

codificálva.

Megítélésénél azonban nem szabad megfeledkeznünk

arról, hogy Mánuel épen mint ilyen mellzött királyi test-

véreknek, II. Lászlónak és lY. Istvánnak, pártfogója akarta

uralmának alávetni Magyarországot és harczolt II. Gréza fia,

III. István ellen.

A munka czíme, Epitome, arra mutat, hogy tán csak

kivonata maradt reánk. Kiadta Meinicke a Corpus Script.

Hist. Byzantinae bonni editiójában 1836.

NójLiog yuo oí'Tog rraoa Tolg Ovivoig loriv, tTil rovg TtegtóvTctg

ual rujv dSilifwv t6 öTtCfog Öia^alvELV. — — ^larCccg tov TtárQiov

TiaQiScov vófiov íTív TOV viov uQxi]V ie^i^aoev. (203. 1.)

^'E&og yccQ Ovvvoig iorl tov iv oqiiöLV agxovTog Ítzí Tiaiot

TeTÚ.íVTi]y.6rog^ ecog uev 6 t}}V íjyeuovlav tx tovtlov Ttaga la^ojv

uQotvog ovx eú] 7taTt)o TicctSog, "^vvuvaL re ákh']'koig Tovg áSehjüvg
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xal r}]q ttkq' dX?./j)MV Tvyxccveiv eivoíag. íitudav Ss rjStj Tcalq avTÍxj

yévtjTat, vxért t})v Í7tl r/Js X^Q^? (yvyxojgetv dtaTQi(3}]v, dlV /) raq

oipeiq ixxevTti&elaiv. (9. 1.)

Tijj ye fÁr]V ^retpdvo) — — rz/v OvQoiifi aTrsy.Xt'iQioaav rv/tjv.

^ovkerai Se rovro Tiagd Ovvvoiq rov rjjv aQxhv 8iccSi^óuevov tQf(>i-

VEVEtv ró ovo^ia. (9. 1.)

Az a törvény van a magyaroknál, hogy a korona mindig

az életben lev testvéreket illeti. — — Géza ezen törvény

mellzésével fiára ruházta az uralkodást (203. 1.).

Az a szokás a magyaroknál, hogy ha meghal a fejedelem

és gyermekei maradnak, amíg az uralomra jutottnak nincs fia,

együtt élnek a testvérek és a legjobb viszonyban vannak. De

mikor már fia született, nem maradhatnak tovább az országban,

csak megvakítva (9. 1.),

Istvánt »Urum«-nak tették. Ez a név a magyaroknál a trón

örökösét illeti (9. 1.).



XXIII.

MAGISTRI ROGERII CARMEN MISERABILE.

Krónikáink épen a tatárjárás leirásában nagyon gyérek

és szegények. Azok a nagy bels bajok, melyek ez óriási

csapást elidézni segítették, bennök épen nem említtetnek.

Ezt a hiányt pótolja az olasz származású Eogerius

mesternek, a katastropha idején váradi esperesnek, siralmas

éneke, melyet Toledoi János paestumi püspöknek ajánlott,

kinek, mint pápai követnek, kíséretében jött elször hazánkba,

1223-ban. Elbeszélése a tatárok dühöngésérl annyira érde-

kes és tanulságos, hogy Gibbon a legjobb leírásnak mondja,

mely a barbár betörés jellemzéséül reánk maradt. De histo-

riailag tán még becsesebb Magyarország akkori zilált álla-

potának rajza. Egyszer nyelven, de igazi államférfiúi

elfogulatlansággal és éleslátással ítél az akkor dúló viszá-

lyok fell, és bár egyaránt elsorolja a király elleni vádakat

és IV. Béla párthíveinek válaszát azokra, nem nehéz észre-

venni, hogy voltakép az uralkodónak ad igazat a pártosok-

kal szemben.

Regerius késbb, 1249-ben, spalatoi érsek lett és ott

fejezte be életét 1266-ban. Kortársa, spalatoi Tamás f-

esperes, ki t kevéssel élte túl, megemlékezik róla » História

Salonitana«-jában és kijelenti, hogy mennyit köszönhet neki

a tatárjárás eseményeit illetleg. így a munkának, melyet
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Rogerius valószínleg még érsekké emeltetése eltt irt meg,

tán Olaszországban, hitelessége teljesen meg van állapítva.

Kézirata nem maradt fenn; az egyetlent, melyrl

tudomása volt a szakirodalomnak, több izben is liiába

kerestem a belgiumi G-entben, hol a káptalan könyvtárá-

ból elveszett. Kiadták 1488-ban Thuróczy brünni kiadásá-

nak függeléke gyanánt. Ujabban, sok hibával. Mátyás

Flórián.

3. De odiis inter regein et Hiingaros et primo de caiisa

odii prima.

Cum rex Cumanorum cnm snis nobilibus et rusticis, cepit

Hmigariam i^eragrare, quia íumentornm habebant armenta infinita,

in pascis, segetibiis, hortis, virgnltis, vineis et aliis Hmigaros

graviter offendebant. Et qiiod liorribilius esset eis, cum essent

sílvestres homines, virgines pauperiun abominabiliter opprimebant,

et thonim poteiitinm, quando commode fieri poterat, maculabaut,

licet mulieres ipsorum taniqnam viles ab Hiingaris prosternerentur.

Et, si in rebns vei in persona Comanum Hungarus oíFendebat,

statim de ipso fiebat iustitiae complementum, sic ut alius similia

facere non auderet. Si ver a Comano Hungarus laedebatur, illi

de ipso iusticia non íiebat. Et si quando instare volebat, pro

verbis interduni verbera reportabat. Et sic inter ])opulares et

regem ódium est generatum.

4. De seciinda odii caiisa inter regem Belam et Hungaros.

Licet digressionem faciam aliquam, tamen ut legentes intelli-

gent et audientes non ignorent, destructionis Hungáriáé fundamen-

tum ; revertar quantocyus ad stylum inceptae matériáé prosequen-

(him. Bonae memóriáé rege Andrea, genitore istius Belae regis,

mortis debitum jiersolvente, subito rex cum regni principibus et

nobilibus venit Albam regiam civitatem, et ibi postquam per manus

Strigoniensis archiepiscopi, prout moris est, regali diademate extitit

coronatus, quosdam de suís baronibus qui patri adhaeserant contra

eum, compulit exulare, quosdam carceralí custodiae, quos habere

l)otuit, mancipavit, quendam de maioribus, Dion\^síum, palatinum.

prívari fecit lumine oculorum. Quaedam autem statuta ibidem faei-

ens, iussit promulgari : ut terra, malis hominibus, qui abundabant
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plurimum, exj)urgaretur. Baronum quoque praesumtuosam audaciam

reprimendOj praecepit. ut exceptis suis principibus, arcliiepiscopis

et episcopis, si aliquis baronum sedere in sede aliqua in sua

praesentia auderet, debita poena plecteretur. comburi faciens

ipsornm sedes quas potuit invenire. Quod cognati exulum et

cai)tÍYorum amici, sibi etiam timentes in posterum, pro malo non

modico habuerunt. Exinde inter eis scandalum est ortum.

5. De tertia odii caiisa.

Praeterea nobiles cum cordis amaritiidine referebant ;
quod

cum ipsi vei i^rogenitores eorum. contra Rutlienos, Comanos, Polo-

nos et alios in expeditionem a regibus saepius essent destinati,

et aliqui essent ibidem gladio interempti. aliqui fame mortui.

aliqui carceribus mancipati, et aliqui diversis tormentis afflicti,

reges, qui pro tempore fuerant, revertentibus. vei captivorum

proijinquis recompensationem et remunerationem congruam facie-

bant, villás, possessiones et j^raedia concedendo eis, in peri)etuum

possidenda. Hic autem, non soluui eis non addidit aliquid, sed

concessa ad ius et proprietatem cuiusque, sine diminutione aliqua

revocavit. Hic est dolor, bic est gladius, qui transfixit animas

Hungarorum. Nam qui erant divites et potentes et secum habe-

baut multitudinem effrenatam, vix se solos poterant sustentare.

6. De qiiarta odii caiisa inter regem Belam et Hungaros.

Item saepius conquerebantur, quod rex contra regni con-

suetudinem, in depressionem eorum, prout voluit ordinavit : quod

quaKscunque eminentiae fuerint nobiles, in eius curia negotium

movere, aut ei oretenus loqui nequiverint, nisi supplicationes

cancellariis porrigerent, et exinde íinem negotii expectarent.

Propter quod jjlerique pro minimo tantum in curia tenebantur,

ut equos et res alias pro expensis expendere cogerentur, et mul-

toties non expeditis negotiis recedebant. Nam cancellarii, ut dice-

bant, pro eo, quod nisi per ipsos requisitos regi loqui poterant,

deprimebant et sublevabant aliquos, ut volebant. Propter quod

illos suos reges esse generaliter et publice fatebantur, et regem

alium non habere se dicebant.

7. De quinta odii causa.

Hoc aliud referebant, quod praeter, vei contra eorum con-

silium, et ad depressionem et confusionem eorum Comanos

adduxerat. Quod patebat ex eo, quia quando ipsi vocati vei non

vocati ad curiam accedebaut, copiam videndi regem non habebant,
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nisi a remotis, et illi solum per interpretem loqueiidi habebant

facaltatem.i Et si minimiis Comanorum accederet, statim ut

parebat aditus intrabat, et Comanos tam in sessionibus quani con-

siliis, et in omnibus Hiingaris praeferebat. Propter quod tanta

indignatio erat eis, ut vix possent tolerare, et licet non exprime-

rent, ad ipsum tamen bonum cor et animum non habebant, nec

pro ipso pacis consilia cogitabant.

8. De responsione ad primam odii causam.

Fantores enim et faventes regi, iustificare ipsum in omni-

bus nitebantur, sic ad praemissorum singulare sjjondentes. Coma-
nis introductis, cum per fidedignos ad regis notitiam pervenisset,

quod per Comanos Hungari gravarentur, principibus, baronibus,

comitibus et Comanis omnibus circa monasterium de Kew circa

Ticiam convocatis,^ deliberatione diligenti, communi consilio est

sancitum, quod nobiles Comanorum cum suis famulis divisim per

singulas Hungáriáé provincias mitterentur, et moram quilibet in

provincia traheret sibi assignata, et ita cum multi simul non

essent, gravamen inferre Hungaris non valerent. Et si Comanus
Hungarum, vei Hungarus Comanum offenderet, comites, quibus

boc sub poena gratiae regis iniunctum fuerat, iustitiam facerent

equivalentem : licet Comanis hoc, quod separari deberent, pluri-

mum displiceret. Et sic ipsi postea sine offensione cuiusquam,

cum suis tentoriis filtreis iumentis, pecoribus, terram vacuam
Hungáriáé peragrabant. Et cum essent multi et pauperes inter

eos, habebant Hungari de eis quasi pro nihilo servientes et sic

status eorum magis ad commodum, quam ad incommodum erat

eis. Cessare igitur debebat in hoc malevolentia populorum.

9. De responsione ad secundam odii causam:
Si rex mortuo genitore suscipiens gubernacula regni sui,

quosdam de maioribus fecit quaestionibus subiici et tormentis,

sanae mentis non debet aliquis admirari. Nam iidem inter ipsum

regem et patrem suum saepius seditionem et scandalum procu-

raverunt, ita, quod hinc inde saejiius militia congregata, dimicare

ad invicem voluerunt, nisi per tenentes médium inter eos, essent

* A kunok tehát nem beszéltek monostora a Dimánál, Pétervárad

magyarul, különben nem lett volna közelében, Szabó Károly szerint

szükségök tolmácsra. Kötelek, a Tiszánál.

' Pauler Gyula szerint Bán-
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pacis foedera reformata.^ Ciim et ipse rex ad patris curiam

accedebat, iidem in nallo ei ijenitus deferebant, immo dehonestare

ipsum verbis et factis in quantum poterant, nitebantur. Quod

celari non potest. Et contra vitám patris et íilioruni nequiter

conspiraverant ; nt illis gladiis interemptis, facilius quilibet posset

d« Hungária, qnam sibi per partes diviserant, portionéra sibi debi-

tam, sine conditione cuinslibet obtinere. Et cum concepta nequirent

eíFectni mancipare, alind nequius cogitarnnt. Daci Austriae* literas

cum certis pactis et conclitionibus clestinando, dominó Frederico

B-omanomm imperátori coronam regni et Hungáriám dare pro-

mittebant. Sed nuncius in via captus regi fit cum literis praesen-

tatus. Unde conservando ipsos ad vitám, misericordia, quae super-

exaltat iudicium, usus est contra eos. Si ver statuit, quod terra

malis hominibus purgaretur, cjuam iniquitatem continet hoc statú-

tum ? Si sedes baronum cremari fecerit, quae iniquitas fit ista ?

Num quid debent domini subiectis esse pares ? Igitur non erant

iusti Hungari in hac parte.

10. De responsione ad tertiam odii caiisam.

De tertia causa odii regem taliter excasabant : Est omnibus

non ignotum, quod septuaginta duos habét Hungária comitatas,^

hos reges Hungáriáé bene meritis eonferebant et auferebant sine

iniuria possidentis. Ex his comitatibus habebant clelicias, divitias

et honores, potentiam, altitudinem et munimen. Sed per prodigali-

tatem quorundam progenitorum suorum,^ iura' comitatuum

eraut adeo climinuta, ut meritis et demeritis personarum non

discussis, eisdem possessiones, villás et praaedia ad comitatus

pertinentia, in perpetuum contulisseut. Ex quo viros comites non

habebant, et cum incederent, simplices milites propter diminutio-

nem comitatuum putarentur. Qui autem potentiores erant, sicut

Thavernicus, qui et camerarius dicitur, ac clapiferorum, pincerna-

rum nec non agazonum magistri,^ et ceteri qui habebant in curia

5 Ilyen összeütközések voltak « Imre és Endre.

1223—24-ben, aztán ismét 1234rben. ' A megyék jövedelmei.

* Babenbergi Fridrik. * Az vidvari méltóságokkal nagy
* Ugyanaz a szám mint III. jövedelem járt. Az vidvar bírájának

Béla idejében. A tatárjárás kora- fizetése 1278-ban 1000 márka volt,

béli megyék névsorát összeállítót- a királyné tárnokmestere V. István

tam. M. nemz. története, II., 449. 1. korában 500 márkát kapott. '

jegyzet.
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dignitates, exinde in tantum incrassati erant, ut reges pro ni-

hilo reputarent. Hic autem cupiens redintegrare coronam quae

l)aene parvae potentiae facta erat, licet pliirimis displiceret, male

tamen alienata studuit revocare, ad ius et i^roprietatem comitatuum.

tam a sibi contrariis, quam a suis. Licet non faciendo iniuriam

alicui, iare suo in omnibns uteretur, tamen de regalibns bonis,

bene ac fideliter servientibiis remiinerationem congruam faciebat.

Unde quia iisus fit iure sno, cessare debebat malevolentia Hun-

garornm.

11. De responsione ad qiiartam odii caiisam.

Cum esset propter diversitates multiplices et ritus diversos

paene totum regniim Hungáriáé deformatum, et rex ad reformatio-

nem eius totis viribus anhelaret,^ et implicitus rebus arduis,

nequiret singulis audientiam benevolam exhibere, duxit delibe-

ratione provida statiiendum, qnod negocia siiorum regnicolarum

deberent ad instar Romanae cnriae, per petitiones in sua curia

expediri, snis cancellariis ita mandans, quod per se levia et

simplicia negotia expedirent, quantocyus possent; ad suum audi-

tórium ardua et gravia perferentes. Hoc ideo faciebat, ut negotia

finem debitiim velociter sortirentur. Sed malevoli, quod ad leva-

men oppressorum fuerat adinventum, ad iniquum compendium

retorquentes, nodum in stipa et pilum in ovo invenire mendaciter

satagebant.

12. De responsione ad quintam odii caiisam.

lUud asserebant penitus falsum, quod rex introduxisset

Comanos ad depressionem et ódium Hungarorum : sed solum prop-

ter hoc, ut cultus divini nominis in Hungária suis temporibus

augeretur, et sic, quando ipsum adversus inimicos coronae guerram

habere contingeret, contra eos cum eis fortius et durius dimi-

caret. Si autem Comanos phis quam Hungaros honorabat, hoc

i])si aegre ferre non poterant, nec debebant. Nam decebat regiam

dignitatem introductos hospites honorare ; maximé cum eis hoc

promiserit iuramento, et ipsum in fide sua ceperint imitari. Et

cum essent eis Hungari odiosi, solum regem habebant in Hun-

gária protectorem. Nam Kuthen rex Comanorum per regem, et

quamplures alii ])er maiores et nobiles regni fuerant baptizati,

ita quod iam cum Hungaris connubia contrahebant. Et si rex eis

" Reformatio kifejezést találjuk az arany bulUlban is.
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favorabilis non fuisset. ipsi in Hungária non stetissent. Auditis

autem liinc inde propositis scriptor finem linius negotii non im-

ponit, lector, si valeat, causam terminet iustitia mediante. — Et si

qui ipsum lingua mordere voluerint toxicata, dicentes, quod inter-

positiones liuiusmodi nil ad rem pertinerent, et bene poterat esse

sine illis : non est verum, quia liaec discordia potissimus fomes

fit, quare Hungária sic velociter est destructa.

14. De üiilgari Hiingaroriim opinione.

AHi ver quamplurimi fatebantur, ut haberent de rege

matériám obloquendi, quod Cománi societatem contraxissent cum
Rutbenis,!" ut simul contra Hungaros, a quibus multa mala jjrece-

perant et saejiius destructi fuissent, dimicarent. Et propter boc.

plus quam per annum. eos praedictus Kutben cum suis praevene-

rat, ut conditiones terrae addiscerent, et linguam facérét sibi notam,ii

et cum introitum illorum perciperet, i:)ugnam inciperet contra

regem, st sic facibus ilb portám jDOSsent obtinere, et ad ipsius

Kutben auxilium festinare, et ita citius aliquam partém Hun-

gáriáé devastare, gaudendo et mordendo regem, pro eo ut Comanos

introduxerat, ut supeiius est expressum. Et in bac opinione

quamplurimi concordabant.

" Irásliiba Tartaris helyett, mi togy a kúuok nem beszéltek ma-

a következ mondatból kitnik. gyarúl.

" Dönt bizonyíték arra nézve,



XXIV.

BELAE REGIS lURA lUDEORUM.

A tatárjárás után IV. Bélának fgondja volt az ország

népesítése. Számos oklevele tanúsítja, min bkezen adott

jogot, földet az új telepeseknek. A zsidók befogadásánál

ez általános szemponton kívül az a tény is érvényesül,

liogy az ország szegénysége, a folytonos háborúk s más

költségek miatt a király nagyon reájok szorult. Az arany-

bulla azon pontját, mely ket kamarai tisztségekbl ki-

zárta, soha se hajtották végre. Még kamara ispánja is

vált közülök és többen nagy földbirtokokat szereztek.

Mint Kálmán törvénye, ez is különösen a zálogköl-

csönöket rendezte. De nem annyira a régi magyar törvé-

nyen alapul, mint babenbergi Frigyesnek az osztrák zsidók

részére kiadott kiváltságlevelein, mint ezt Kohn Sámuel

(A zsidók története Magyarországon, I. 101—115. 1.) ki-

mutatta. Lényegesen több jogot ad nekik mint a régi

törvény, és úgy a kölcsönt, mint a kereskedést és föld-

birtoklást illetleg körülbelül egy sorba helyezi ket a

városi polgárokkal. A mellett vallásuk, templomuk, isko-

lájuk is részesül védelemben.

Hanem az idegen jogi felfogás, mely ily módon a

zsidókat illetleg e kiváltságlevélben érvényesül, másrészt
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igen káros visszahatással volt a zsidóság helyzetére. Igaz,

hogy oltalomban részesülnek, de csak a király részérl.

ket is a kir. kamara tulajdonának kezdik tekinteni, úgy
mint Németországban. Üzérkedhetnek, megszedhetik mago-

kat, de a mit szereztek, utoljára mégis a királyé.

E kiváltságlevél sokáig érvénj'-ben maradt. Eredetije

nincs meg, csak Hunyadi Mátyástól származó átirata, mely

után kiadta Endlicher, Monumenta 473—477. 1.

Béla dei grácia Hungarie, Dalmacie. Croacie. Rame, Servie,

Gallicie, Lodomerie Comanieqne rex, omnibus Christi íidelibus

])resentes literas inspecturis salutem in omnium salvatore.

Qiium uniuscuiusque condicionis homines in nostro regno

commorantes volumus gracie et benevolencie nostre ijercipienciam

invenire, Judeis nniversis in regno nostro constitutis hec iura

ordinavimus ipsis inviolabiliter observanda.

1. Statuimus itaque primo : ut pro pecunia a mobili aiit

pro re immobili, aut in causa querimoniali qiie tangit personam

aiit res Judei, nulliis Christianus contra Judeum, nisi cum
Christiano et Judeo in testimonium admittatur, nisi factum adeo

sit notoriam et manifestum ut in dubium neqiieat revocari, et

nulla egeat probacione. Et istud temperamentum in quolibet

capitulo hiiins privilegii volumus observari.

2. Item si Christianus Judeum impetit, asserens quod ei

sua pignora obligavit, et Judeus hoc diffidetur, si Christianus

Judei simplicí verbo fidem adhibere noluerit, Judeus iurando

equivalenter sibi obligato suam intencionem probabit, et transiet

absolutus.

8. Item si Judei de facto inter se discordiam moverint

aut guerram, iudex civitates nostre nullám sibi iurisdictionem

vendicet in eosdem, sed nos aut summus noster cancellarius

iuclicium exercebit. Si autem reatus vergit in personam, soli

nostre persone hic casus reservabitur iudicandus.

9. Item si Christianus Judeo qualecunque vulnus inflixerit,

reus nobis solvat penam secundum consuetudinem regni, vulnerato

duodecim marcas argenti et exi)ensas, quas pro suimet curacione

expenderit medicine.
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10. Item si Christianiis Jucleiim interemerit, digno iudicio

])uniatiir, et omnia eius mobilia et immobilia in nostram traiiseant

potestatem.

11. Item si Christianus Judeum ceciderit, ita tamen quod

sanguinem eius non effnderit, solvet nobis iudicium secundum

consuetudinem regni percussor quatuor niarcas argenti. Si pecu-

niam habere non poterit, alia pena que nobis videbitur puniatur.

12. Item vibicunque Judeus domininm nostrum transierit,

nullus ei aliquod impedimentum prestabit aut inferet, nec gra-

vamen. Sed si aliquas merces vei alias res duxerit, de quibus

tributa debeant provenire, per omnia tributorum lóca nonnisi

debitnm solvat tribiitum, quod solveret unus civium illius civi-

tatis, qua Judeus eo tempore demorabitur.

14. Item si aliquis iactaverit temerarie super scholas Judeo-

rum. iudici Judeorum marcam et dimidium volumus ut persolvat.

18. Item statuimus ut nullus iuret pro re modica super

librum Moysis, qiii podale appellatur, nisi ad nostram vocatus

fuerit maiestatem.

23. Item in domo Judei nolumus liospitari.

24. Item si Judeas super possessionem aut literas magnatum

regni pecuniam muttiaverit, et hoc per suas literas et sigillum

probaverit, nos Judeo possessionem assignabimus obligatam, et

eos contra violenciam defensabimus, et faciemus eum percipere

fructus provenientes, donec Christianus appareat, qui velit redi-

mere omnes possessiones taliter obligatas. Super Christianis tamen

in eisdem possessionibus existentibus Judeum aliquam iurisdictio-

nem nolumus exercere.

26. Item si Judeus receptum a Christiano pignus per spácium

anni tenuit, si pignoris valor mutuatam pecuniam et penam non

excesserit, Judeus iudici suo pignus demonstrabit, et prius ea

vendendi habeat libertatém.

27. Si quod i)ignus per annum et dum ultra terminum

convencionis apud Judeum absque ulla protestacione remanserit.

nuUi supra hoc postea respondebit.

28. Item volumus ut nullus Judeum super sokicione pi-

gnorum in sua feriali die audeat coercere.

29. Item quicunque Christianus Judeo per vim abstulerit

pignus suum, et quid violenter in domo sua exercuerit, ut vio-

lator camere nostre graviter puniatur.
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31. Statuimus eciam, quod si index civitatis, in qiia Judei

morantur, noluerit eosdem secniidum tenorem huiusmodi nostri

privilegii iudicare, sed contra statuta consuetudinis et libertatum

ipsorum hactenus observata aggravaré, voluerit, priusquam nobis

per ipsos imiotuerit, removeatur, et alius de nostra sciencia

constitnatur.

üt autem bee nostra constitucio perpetuam obtineat firmi-

tatem, presentes concessimus literas, duplicis sigilli nostri muni-

mine roboratas. Dátum anno ab incarnacione MCCLI. nonas

Decembris, regni autem nostri anno XVI.



XXV.

IV. BÉLA LEVELE IV. INCZE PÁPÁHOZ

1253. NOV. 11-ÉN.

E levelet Theiner adta ki a vatikáni levéltárban lev

eredetibl (Monum. Hung. Vatic. I.). Már elbb kiadta

Fejér. Cod. Dipl. (IV. 2. 218—224.)

A levél keltének napja van csak megjelölve, az éve

nincs. 1254-nél késbbre nem teliet, mert IV. Incze az

év végén meghalt. Viszont sokkal elbbre sem helyezhetjük,

mert István herczeg már házasnak van mondva benne,

pedig 1254-ben is csak 15 éves volt. Annak, hogy 1254-re

tegyük, mint a kiadók, két nehézsége van. Az egyik az,

hogy IX. Lajos keresztes hadjáratát még nem tartja be-

fejezettnek. Pedig a franczia király már 1254 nyarán

visszajött Egyptomból. A másik az, hogy a németekkel

való háborúskodásról szól, ennek pedig véget vetett az

1254. április 3-án kötött béke.

Egyike diplomatiai történetünk legfontosabb emlékei-

nek. Magyarország helyzete a Kelet és Nyugot közt itt

van elször teljes világosságba helyezve. Többször fordul

el benne az »Európa « kifejezés, mint a nyugoti keresztény-

ség megjelölése. Magyarország ehhez akar tartozni, de saját

erejével nem bír megvívni a Kelettel, a tatárral. Ha pedig

elbukik, veszélyessé válik a Nyugotnak helyzete is. Mert

a Duna az igazi választó-folyam, ennek vonalát kell a tatár

ellen megersíteni. Ennek bizonyítására több történeti

Maiczali : A magyar történet kútfi. 11
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példát sorol fel, a melyek, ha nem is felelnek meg a való-

ságnak, az iró b oh^asottságáról tesznek tanúságot.

Érdekes a hagyomány fejldésére nézve, hogy Attilát

és a hunnok birodalmát, történeti szerepöket tekintve, nem
a magyarhoz csatolja, hanem épen a tatárral állítja pár-

huzamba.

Igen jellemz továbbá lY. Béla állására és jellemére

nézve, min lealázásnak tekinti, hogy a politikai czélszerü-

ség szempontjából kénytelen volt leányait orosz és lengyel

fejedelmekhez adni nül, fiának pedig kún feleséget választani.

Sanctissimo in Christo patri et dominó I(nnocentio), Dei

gratia sacrosanctae B-omauae Ecclesiae summo pontifici, B(ela)

eadem gratia rex Hungáriáé, reverentiani in omnibus tam debitam

quam devotam. Cnm regnuni Hungáriáé per pestem tartarorum

pro maiori parte in solitudinem sit redactnm, et quasi ovile

sepibus sit diversis infidelinm generibus circumseptum, utpote

Ruthenorum, Brodnicornm i a parte orientis ; Bulgarorum et

Boznensium haereticorum a parte meridiei, contra quos etiam

ad jjraesens, per nostrum exercitum dimicamur, Alamannorum -

ver a parte occidentis et aquilonis, a quibus projiter consimi-

lem professionem fidei fructum aliciiius subsidii dictnm regnum.

sentire deberet ; non fructum sed spinas guerrae suae sentire

compeDitur, bona dicti regni per rapinas subitaneas diripientium,

jjropter quod, sed maximé propter tartaros, quos timere per expe-

rientiam belli didicit, prout aliae nationes, per quas transiveruiit

consimiliter didicerunt ; requisito consilio Praelatorum ac prin-

cipum nostri regni ad Christi vicarium ac fratres suos, tamquam
ad unicum et ultimum in ultimis christianae fidei necessitatibus

protectorem, dignum duximus confugere : ne nobis, ymmo potius

vobis in nobis et aliis Cliristicolis accidat, quod timetui'. B-umo-

res enim de tartaris de die in diem nobis adveniunt, quod non

' Nem nemzet, lianem külön- szr 122'2-ben fordulnak el a mai
bözö népekbl ered rabló szke- Olábországban.

vénybad, mint késbb a kozák. El- - A németek olasz és franczia

elnevezése.
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solum contra nos, cni indignati suiit quam })lurimum, eo quod

post tantara lesionem eis subesse renimus, cum omnes aliae

nationes, contra quas experti sünt vires suas, tributarias se

eisdem constitnerunt, et si)ecialiter regiones quae ex parte orien-

tis cum regno nostro conterminantnr, sicut Riiscia, Cumania,

Brodnici. Bulgária, quae in magna parte nostro dominio antea

subiacebant . janmo etiam contra totam Christianitatem condi-

xerunt. et prout a quampluribus íide dignis ])ro certo dicitur

firmiter in brevi proposuerint contra totam Európám suum innu-

merabilem exercitum destinere. Timemus etiam, quod si ipse

gens venerit, ut nostri requeuntes, vei etiam nolentes saevitiam

ferocitatis tartaricae hostiliter sustinere, eorundem iugo, Nobis

etiam invitis, timore ducti, se submittant, prout iam fecerunt

sui praefati alii convicini, nisi per circumspectam sedis Apostolicae

provisionem regnum nostrum cautius et potentius muniatiu-, ut

consolentur populi, qui liabitant in eadem. Nos autem hec

scribimus principaliter propter cluo, ne possimus argui super

possibilitate et negligentia. Super possibilitatis articulo dicimus,

quod quicquid ad esse possibilitatis nostrae super hoc per expe-

rientiam facti concludi potuit, nos conclusimus, Nos et Nostra

tartarorum viribus et ingeniis nondum cognitis exponentes.

Super negligentia ver nequaquam redargui possumus. Requisi-

vimus enim, adliuc tartaris in regno nostro dimicantibus contra

nos, super condicto negocio trés tocius Cliristianitatis i)rinci})alio-

res Curias, scilicet Vestram, quae domina et magistra omnis

Curiae a Christicolis creditur et habetur, et imperialem, cui

etiam propter lioc nos submittere decreveramus, si tempore

praedictae pestilentiae nobis competens auxilium impenderet et

iuvamen.2 Francorum etiam curiam requiri fecimus,* de quibus

omnibus nicliil consolationis, vei subsidium recei)imus, nisi verba.

Nos ver ad id quod potuimus recurrentes propter bonum
Cliristianitatis maiestatem regiam humiliando duas íilias nostras

3 IV. Béla követe, a váczi püspök oklevelében feloldotta a magyar
által. 1241. júliusban azt az aján- királyt a hübérrel járó minden kö-

latot tette II. Fridrik császárnak, telezettsége alól. Mégis e képzelt

hogy Magyarország a liübére lesz, jog alapján ajándékozta Habsburgi

ha visszaállítja. De a császár nem Rudolf 1290. aug. 31-óu Magyar-

tett semmit, úgy, hogy Incze pápa országot fiának, Albrechtnek.

1245. augusztus 20-áu Lyonban kelt * IX. Lajos franczia királ}-.

11*
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duobus diicibns Ruthenorum ^ et tertiam duci Poloniae^ tradi-

dimus in uxores, ut per ipsos et alios amicos nostros qui suiit ex

parte orientis, sciremus nova, quae multnm latent de Thartharis, ut

sic eorumdem conatibus et fraudulentis ingeniis ntcunque com-

modins resistere valeremns. Cumanos etiam in regno nostro

recepimus, et prob dolor! per Paganos liodie regnum nostrum

defendimus et per Paganos infideles ecclesiae concnlcamus.

Amplius, propter defensionem íidei cbristianae filio nostro primo-

genito Cumanam quamdam thoro conimiximns maritali'' nt per

boc vitaremus deterins, et nt occasionem aliquam nancisci pos-

semus, per qnam valeremus eosdem, sicut pkires iam fecimns,

ad baptismi lavacrum convocare. Ex hiis ergo et aliis exopta-

mus, ut pateat sanctitati Summi pontificis per argumentum

evidens, quod in tot rerum angariis, a nuUo cbristianorum Europae

principe seu gente alicuius iuvaminis emohimentum recepimus,

nisi a domo bospitalis iherosolymitani ^ cuius fratres ad requisicio-

nem nostram nuper arma sumpserunt contra Paganos et Scisma-

ticos ad defensionem regni nostri et fidei cbristianae, quos iam

partim collocavimus in loco magis suspecto, videlicet in confinio

Cumanorum ultra Danubium et Bulgarorum per quem eciam

locum tempore invasionis regni nostri ad nos aditum bábuit

exercitus Thartbarorum,'* de quo loco eciam intendimus et spera-

mus, quod si factum nostrum et dictorum fratrum deus prospe-

raverit, et sedes apostolica eisdem favorem suum dignata fuerit

impertiri, quod propagines catbolicae fidei, sicut protenditur

Danubius usque ad maré Constantinopolitanum per ipsos poteri-

mus propagare, et sic Eomano imperio i° et etiam térre sancte

poterunt impendere subsidia oportuna. Partim ver eosdem in

medio regni nostri collocavimus, ad defensionem castrorum. quae

circa Danubium aediíicari facimus, cum gens nostra ad boc exti-

^ Annát csernigovi Easztiszláv- nül vette a kún Erzsébetet. Ez^

hoz, Konstantiát przemysli Leóhoz mint a »quandam« bizonyítja, nem

adta nül. lehetett Kuten, vagy más kún

« Kiinigunda (Kinga) Béla leg- király leánj^a.

idsebb leánya, V. Boleszlónak, » Sz. János lovagjai.

Krakó és Szendomir herczegének » Körülbelül a mai kis Oláh-

volt a neje. A magyar király mes- ország. A vöröstoronyi szoros,

alliance-nak nézte ez orosz és len- '" A konstantinápolyi latin csá-

gyel házasságokat. szárságnak.

'' István tehát már 1254. eltt
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térit insueta. Quia in hoc resedit examinatnm qnam pluries

nostrorum consilinm, quod esset salubrius nobis et tote Europe,

iit Danubius fortalitiis muniretur. Haec enim est aqua contra-

dictionis. Hic Eraclius occurrit Cosdroe pro Romano impcrio

defendendo,!^ et liic etiam nos quantumcunque improvisi et tunc

enormiter laesi per decem menses contradiximus Tliartharis,

regno nostro tunc fere penitus fortaliciis et defensoribus immu-

nito.'2 Qnod. quod absit, si possideretur a Thartliaris, esset pro

ipsis apertum hostium ad alias fidei catholicae regiones ; tum

quia ex ista parte versus Cliristicolas non est niare impediens,

tum quia possent familias suas in quibus abundant mirabiliter

ibidem aptius quam alibi collocari. Totila ^^ in exemplum veniat

C[ui ex parte orientis ad occidentalem reniens subiugandam. in

niedio regni Hungáriáé sedeni suam principaliter collocavit. et

contra Caesares qui ex occidente ad sibi submittendum oriens

dimicabant. quam plurima ad constructionem exercitus faciunt.

infra regni nostri terminos deponebant.i* Super liiis ergo pro-

videat circumspecta pontificalis Sanctitas et antequam vulnus

marcescat, salutare dignetur apponere medicamen. Admiratur enim

quam plurimum sapientium multitudo eo, quod rebus ut nunc,

sic se habentibus Regem Franciáé, tani nobile membrum Eccle-

siae, de Europae finibus Yestra Paternitas licentiari sustinuit.i^

Admiratur sinquam et admirari non desinit, eo quod Apostolica

Clementia multis provideat, sicut Constantinopolitano imperio et

ultramarinis partibus, quae si ammitterentur, quod absit, non

tantum noceret Europae habitatoribus, quantum si regnum nostrum

solum a Thartliaris contingeret possideri. Protestamur itaque Deum

" Vonatkozás Heraklios római

császár háborújára, Khoszru perzsa

király ellen. Kr. u. 617. Ennek szín-

helye soha sem volt a Duna mel-

léke. A levélíró ezt az adatot frei-

singi Ottó krónikájából m.erítette

(V. k. 9.) occisoque singulari con-

gressu super pontem Danubii Cos-

droae filio-victor rediens. E téve-

désre az szolgáltathatta az okot,

hogy Anastasius chronographiája,

Theophanes görög krónikájának

latin fordítása a görög-perzsa há-

borúban a Torna folyó liídját em-

líti (Ed. Boor. 199. 1.).

'3 1241. április — 1'242. januá-

riusig.

" Attila helyett.

'* Kifejezése a dunai végek je-

lentségének a római birodalomra

nézve.

'5 IX. Lajos 1248. aug. 25-én

indult nagy keresztes haddal Egyp-

tomba és onnét csak 1254. jun. 2tí-án

ért vissza.
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et hominem
,

qiiod tanta est necessitas et magnitúdó dicti

negotii, quod nisi diversa viarnm pericula nobis contradicerent,

non solum nímcios qnos mittimus, mitteremns, . sed etiam ad

proclamandum in facie totiiis Ecclesiae, ad excusandum nos et

licentiandum, etiam licet invitos ad componendum cum Tartaris,

si super hoc auxilium impendeiit j^aterna sanctitas et necessitas

ingrneritj ad pedes vestros personaliter venissemus. Supplicamus

igitnr, ut consideret S. mater ecclesia, et si non nostra, saltem

sanctorum Regum, praedecessorum nostrorum merita, qni plena

devotione et reverentia se et suum popnlum, per eorum praedi-

cationem orthodoxae fidei subiugatnm, inter ceteros mundi prin-

cipes in puritate fidei et obedientiae servavermit, propter quae

sibi et suis successoribus, qnamdiu eisdem successerunt prospera

Apostolica sedes irrequisita interdum promittebat omnem gratiam

et favorem, si necessitas immineret. Eya igitnr gravis necessitas

nmic imminere pro certo creditur, aperite patema viscera,

mamim competentis subsidii pro defensione fidei et utilitate publica

in tantae prosecutionis tempore porrigendo. Alioquin, si in peti-

tioné tam favorabili et nniversaliter i^ro obedientibns üomanae
Ecclesiae tam necessaria, qnod eredére non possumus, pateremur

reijulsum, cogeremur non tamquam filii sed privigni necessitate

compulsi quasi extra gregem patris exclnsi, suífragia mendicare.

Dátum in Potoka ^^ in die S. Martini episcopi et confessoris ül
Idus Novembriis. 1''.

E levélen vörös és kék selymen függ a király arany bullája.

"« Sáros-Patak. irt levelébl kitnik, Béla tle.

" IV. Incze már 1254. deczem- Incze utódjától is kért 1000 balista-

berben meghalt Nápolyban. Mint riust. Fejér cod. dipl. IV. 2. 514 1.

IV. Sándor pápának 1259. okt. 14-én
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IV. BÉLA KIRÁLYNAK ÉS FIAINAK, ISTVÁNNAK

ÉS BÉLÁNAK TÖRVÉNYE 1267.

lY. Béla a tatárjárás után inkább egyes intézkedé-

sekkel, mint általános törvényhozással állította helyre az

országot. Csak mikor a közvetlen veszély elmúlt és a

nemzet ismét fellélekzett, lehetett ismét szó az aranybullá-

hoz fzd nagyobb alkotásokról. Az 1267-iki törvény,

az els, mely eredetiben fennmaradt, nem is más, mint az

aranybullának a viszonyok szerint módosított harmadik

kiadása.

A f változás abban áll, hogy a köznemesek és a király

között már el van ismerve a furak, bárók rendje, mint

a király tanácsa. Ennek mintegy ellensúlya a köznemesség-

nek megyék szerint történt szervezkedése, mely szintén

e törvényben nyilvánul elször.

Nevezetes, hogy bár az ország akkor a király és két

fia közt tényleg fel van osztva és különösen az ifjabb

király, István, majdnem egész teljességökben gyakorolja

a felségi jogokat: a nemzet egysége törvényhozás dolgá-

ban nem szenved semmi csorbát.

Kiadásunk az eredetin alapul, mely megvan az orsz.

levéltárban. Az oklevélnek egyes sorait is megjelöltük.
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Nos B(ela) elei gratia rex Hungáriáé et St(eplianus) per

eandem Junior rex Ungarorum et clux Transsilvanus, ac Béla

Junior dux tocius Sclavoniae Significamus omnibus praesentes

litteras inspecturis quod nobiles Regni Ungariae universi qui
|

servientes Regales dicuntur ad nos accedentes, pecierunt a nobis

liumiliter ac devote, ut ipsos in libertate a sancto Rege St(ephano)

statuta et obtenta dignaremur conservare, ut ipsi tanto nobis et

chorone tenerentur
|
fidelius et aífectuosius famulari, quanto eos

gratiosioribus libertatibus dotaremus. Quorum peticiones et

instantias considerantes fre iustas et legitimas, liabito Baronum ^

nostrorum consilio et assensu duximus admittendas. Attendendo,

quod per hoc invigilari de commodiori debeat statu Eegni. Sta-

tuimus itaque, quod collecte vei exactiones racione camere, vei

aliqua racione de poj^ulis nobiliuni nullo unquani tempore recepi

debeant nec
|
victualia nec etiam ratione descensus per nos vei

per alios molestari.^ Item volunius, quod omnes térre castri vei

udvornicoruin ad quos populi nostro nomine vei domine Regine

sünt congregati, castro et udvornicis restituantur,
|
ne ipse ville

gaudere debeant jjrivilegiato nomine hospitum liberorum. Item

ordinavimus quod nullus ex nobilibus propter maiam suggestio-

nem debeat sine strepitu iudicii per nos captivari, incarcerari

vei
I

dampnari rebus seu persona.^ Sed tractns in iudicium prae-

sentibus baronibus exclusis ira odio vei favore, iudicetur iuris

ordine observato. Item concessimus quod nobiles petita licencia

et optenta, ad quemcunque nostrum
|
se transferre voluerint

transferendi liberam habeant facultatem, nec propter hoc pos-

sessiones eorum destruantur.* Preterea statuimus quod térre

nobilium, quas populi liberarum villarum nostrarum, vei domine

Eegine seu udvonrici seu
|

castrenses quocunque occasione occu-

paverunt et detinent, restituantur ipsis nobilibus. secundum fidem

et scientiam duorum baronum nostrorum, quibus nos et ipsi

nobiles íidem duximus adhibendam. Item volumus, quod si ali-

quem de
|
nobilibus sine heredibus móri contingeret, possessiones

et bona ij)sius medio tempore non distrahantur, nulli donentur,

nulli conferantur, nulli perjjetuentur, donec cognati et genera-

' Ez anglo-nonnanii kifejezés itt - Arany bulla 8.

fordul elször el törvénj'ben, a ' A. b. 2.

régibb jobbágy értelmében. * A. b. 18.
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ciones eiusdem decedeiitis ad iiostrani presenciam evocentnr
|
et

ipsis ac baronibus nostris presentibus de eisdein ordinetur, sicut

dictaverit ordo iuris. Interim autem et possessiones et boiia

ipsins decedentis cognati et generacioiies debeant conservare.

Item statnimns, qnod si ad occupanda vei
|
acquirenda regna et

terras contingnat ^ exercitum nos movere, nobiles invitos ad

exercitum non trahemns, nisi qui sponte volnerint proficisci vei

pro nostra pecnnia, nec etiam in snbsidium filioriim nostrornm

vei aliorum invitos
|
ire aliquatenus compellemus.^ Item ordina-

vimiis qnod singnlis annis in fest sancti Regis unus ex nobis

Albam venire debeat, et de quolibet comitatu duo vei trés

nobiles debeant convenire nt in eorum presencia de
|
omnibus

dampnis et ininriis per quoscunqne datis et illatis omnibus

querelantibus satisfiat.'^ Item si aliquis ex nobilibus non habens

heredem in exereitu mortnns fuerit, possessiones if)sius (kétszer)

quoquomodo acquisite ad manus
|
regias non devolvantur, sed

cognato vei generacioni decedentis in exereitu cedere debeant,

ita videlicet, quod possessiones ipsius liereditarie cognacioni sue

remaneant, empticie ver vei acquisite cuicunque in vita sua

conferre voluerit
\

relinquantur.^ Item cause nobilium sine peti-

cionibus debeant expediri.^ Et in liiis omnibus ac aliis libertatibus

a sancto Rege Stepliano constitutis ipsos nobiles manutenebimus,

et conservabimus inviolabiliter, sic nos
|
deus adiuvet et sancta

dei evangelia et vivificum dominice crucis lignum. Si quis autem

nostrum imposterum presentis statuti et libertatis a sancto Rege

St. constitute, transgressor extiterit, quod absit
|
ipsum dominus

Arcliyepiscopus Strigoniensis per censuram eccliasticam compellat

ad premissa inviolabiliter observanda, prout id nos ipsi assum-

psimus pari voto.^° Ut autem hec nostra ordinacione perpetuum

robur obtineant
|
firmitatis, presentes eisdem literas nostris sigil-

lis fecimus communiri. Dátum Anno domini Millesimo CC" sexa-

gesimo septi(mo).

« contingat helyett olaszosan, » y. ö. arany bulla 10.

vagy francziásan. » Az írásbeli eljárás eltörlése.

« Arany b. 7. '• V. ö. 1231-i arany bulla be-

' Arany bulla 1. íejezése.
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IVÁNKA CSALÁD RÉSZÉRE ADOTT ADOMÁNY-
LEVÉL 1274.

Régi idkben nagy hézag választotta el a köz-

szabadokat, vagyis a király nemes szolgáit, a várak job-

bágyaitól, még a hadakozóktól is. A tatárjárás után egyre

csekélyebb lesz ez a hézag. A szegény köznemes jobbágy

sorsra jut : a magát kitüntet harczos jobbágy nemességet

nyer. Különösen Kún László idejébl maradt reánk igen

számos ilyen nemesítés. Kézai, azon kor történetirója, a

várjobbágyokat » szegény nemeseknek « nézi.

Az itt közlött oklevél fontossága a bevezetésében

foglalt közjogi elméletben áll. Régi magyar felfogás az,

hogy az egész nép »mint Hunor és Magyar ivadéka

«

kezdetben egyforma szabad volt. Királyi kegy emelte fel

méltóságra az egyiket; saját bne vagy szerencsétlensége

taszította le a szolgaságba a másikat. Még Sz. István is

ígj szól fiához : »Ne feledd, hogy minden ember egyenl «

(De morum institutione 4. ez.). Ez az igazi magyar fel-

fogás tükrözdik vissza abban a mondatban, hogy kezdet-

ben minden ember egyformán szabad volt, és ígj a királyi

kegpiek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy azok, kikért saját

vagy mások érdemei szólanak, a régi szabadságba \dssza-

helyeztessenek. A magyar nemesség ugyanis, az akkori

felfogás szerint, nem kiváltság, hanem » arany szabadság ^<.
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A nemesített családot nem is nevezik nobilisnak, hanem

a királyi szolgák (serAdentes regales) társaságába sorozzák.

Az oklevél eredetije a M. JST. Múzenmban, az Ivánka

család levéltárában. Kiadta Ivánka Zsigmond: 6 oklevél

az Ivánka család oklevéltárából.

Ladislaus dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame.

Servie, Gallicie, Lodomerie, Cümanie, Bulgarieque rex omnibus

presentes litteras iiiS2)ectiiris saliitem in omnium salvatore. Cum
ab exordio rerum hnmane conditionis libertatis ortiiiinni una

eademqne fuerit conditio, divina permittit pietas et id ipsiim

regalis debet annuere benignitas, nt pro quibus ipsa vei aliornm

merita suifragantur, ad pristine libertatis aeram restitueiidi fre

censeantur. Proinde ad universorum, tam presentiiim, quam futu-

rorum notitiam liariim serié voliimus perverdre, quod ciim Paulus

filius Iwanka, Petrus, Micon, Joliannes et Nicolaus filii Iwanch

et Egidius filius Dúsa de iobagionibus castri de Abawyvar oriundi

a temporibus pueritie sue in diversis expeditionibus Regni

Hungarie, tam nostris, quam karissimi patris nostri Regis Ste-

pliani felicis recordationis temporibus fideles famulatus et obsequia

impendissent gratiosa, specialiterque sub castro Jauriensi, quod

per Teotonicos casualiter captum fuerit, Idem pro fidelitate Regno
debita et corone, morti se intrepide exponere non formidantes,

viriliter usque ad effusionem sanguinis eorundem dimicaverint,

prefatis Petro, Paulo et Micon in exj^ugnatione castri eiusdem

letaliter vulneratis, coram oculis nostre maiestatis remanentibiis

semivivis. Nos, qui ex debito nostri officii metiri debemus merita

singulorum, ut eos et eorum exemi)lo reliquos ad fidelitatis opera

devotius invitemus, licet potioribus et maioribus digni liabeantur

et nostre sit intentionis ipsis in i)luribus providere cum se locus

et tempus optulerint oportunos in recompensationem servitiorum

suorum aliqualem eosdem Petrum, Paulum, Micou, Johannám,

et Nicolaum ac Egidium et per eos heredos eorum, heredumque

successores de ipso iobagionatu castri pure et sim})liciter eximendo

cum terris eorum, quocunque iusto titulo possessis, in numerum.

cetum et consortium servientium regalium de plenitudine nostre

gratie duximus transferendos, volentes, ut de cetero de pristine

conditionis honere penitus exuti, aurea libertate perpetuo gratu-
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lentur. Ut igitur series gratie iiostre huiusmodi robur optineat

perpetue firmitatis, nec processu temporum possit per quempiam

iii ii'ritum revocari. preseiites concessimus litteras, duplicis sigilli

nostri munimine roboratas. Dátum per manns magistri Benedicti,

sancte Strigoniensis ecclesie electi, eiusdemque loci comitis per-

petui, Budensis prepositi et aule nostre vicecancellarii, dilecti et

fidelis nostri, Anno domini M" CC" LXX"^ quarto, Indictione

Secmida, Xü^ Kalendas Septembris. Eegni autem nostri Anno
Secundo, venerabilibus patribus Stephano Colocensis et Johanne

Spalatensis arcliiepiscopis, Lamperto Agriensi, Briccio waradiensi,

Tymotheo Zagrabiensi, Dionisio Janriensi et Petro Transsilvano

episcopis ecclesias dei feliciter gubernantibus, Dionisio Palatino,

comite de Oklycli et Judiee Cumanorum, Henrico bano totius

Sclavonie, Nicolao Judiee curie nostre, comite de Guechke,

Joacliino magistro Tavarnicorum nostrorum, comite de Plys,

Nicolao woyavoda Transilvano, comite de zounuk, Eenoldo ma-

gistro dapiferorum nostrorum, comite Zulgageuriensi, Herbordo

magistro agasonum nostrorum, comite de Barana, Paulo bano de

Sceurino, Moys magistro tavarnicorum ipsius domine Regine,

comite Symigiensi, Dedalo comite Zaladiensi, Gregorio comite

oastri ferrei, Jolianne comite Supruniensi. Jacobo comite Nitriensi

et aliis quampluribus comitatus Eegni tenentibus et honores.
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IV. LÁSZLÓ TÖRVÉNYEI A KUNOKRÓL.

A kunok befogadása a tatárjárás eltt a király sze-

mélyes ténye volt, azon törekvés kifolyása, hogy Magyar-

ország a fenyeget ellenséggel szemben ers, megbízható

szövetséges hadsereget nyerjen bennök. Megszállásuk, müit

Rogerius eladásából látjuk, mégis nagy viszályokra adott

okot kunok és magyarok között. Ezen viszályok követ-

keztében a kunok nem is tették meg azt a szolgálatot,

melyet IV. Béla tlük várt. Egy részök az országot

pusztította, a másik a tatárok ell Bolgáriába vonult.

A tatárok kivonulása után ismét visszahívta ket a király,

szövetségre lépett velk, családi összeköttetésbe fejedelmeik-

kel és lakóhelyet adott nekik az alföldön. Ennek elpusz-

tulása következtében már nem volt annyi összeütközés

kún és magyar közt, mint annak eltte. Ügy az osztrák-

cseh mint a bosnyák háborúban, még inkább tán a IV. Béla

és fia István közt folyó harczokban, a kunok meglehet töb-

ben voltak a magyar hadi ernél.

Hanem az a probléma : hogyan lehet meg egy ország-

ban, egymás • mellett, két, erkölcsben, vallásban, életmódban

annyira külömböz nemzet, még korántsem volt megoldva.

Már IV. Béla is nagy megaláztatásnak nézte, hogy neki

pogányok segítségére kell támaszkodnia és hogy még fiának,

örökösének is a kunok között kellett keresnie feleséget.

IV. László alatt, kit anyja egészen a kunok társaságába
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vont, az ellentét a keresztyén, már telepedett magyarok

és a pogány, nomád kunok között egyre élesebbé vált.

A királyt rokonsága és erkölcseinek lazasága inkább a

kunokhoz vonta. A magyar egyház és a magyar urak

egyetértettek abban, hogy Lászlót a kunok társaságától

elvonják és feleségéhez, Anjou Károly leányához közelítsék.

A pápai legátus, Fülöp fermói püspök, ki 1278. szén jött

hazánkba, igen határozottan lépett fel a kunok pogánysága

s üstökös hajuk, bozontos szakálluk ellen. Az alföldi magyar

urak pedig, kiknek birtoka és élete a kóbor, vad tszom-

szédok miatt soha sem A^olt biztonságban, nem akarták

tovább trni azok féktelenségét és rendelkezésére áUottak

a legátusnak.

Ily viszonyok közt jött létre Lászlónak elsó kún tör-

vénye a Budán 1279. június 22-én tartott országgylésen.

Ebben a király megesküszik arra, hogy a kunokat meg-

keresztelteti, életmódjuktól elvonva állandó lakóhelyre

kényszeríti, a rablástól eltiltja és keresztyén rabszolgáikat

kiszabadítja. A királynak, ki Sz. István követjének mondja

magát, ezen akaratába belenyugszanak Uzak és Tolón

kún fejedelmek. Csak rideg parancsról, kényszerítésrl van

szó, melynek teljesítése fejében a kunok semmi kedvezésben

nem részesülnek.

Egészen más a másfél hónappal késbb, ugyancsak

Lászlótól kiadott kún törvény. Az alávetés volt; ez meg-

egyezés. A király most is megköveteli ugyan a kereszt-

ségét, és Alpár és üzur, a kunok urai, ehhez hozzá is

járulnak, de már az életmód és a rabszolgák ügyében sok

engedményt tesz. Elismeri a kunok törzsszerkezetét, melyet

voltakép csak e törvénybl ismerünk meg, és fbenjáró

ügyekben megalkuszik régi jogszokásaikkal (11— 12. ez.).

Még fontosabb ennél, hogy óriási földbirtokot jelöl ki a

kunság kizárólagos tulajdonául és ahhoz csatolja az azon
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bell es használatlan magyar földeket is. A kunságot

pedig, nemzetül, a magyar nemesség szabadságaival és

kiváltságaival ruházza fel. így ez a törvény lett a kunság

megtérítésének és a magyarságba való beolvasztásának leg-

ersebb elmozdítója. Az 1280-iki kún felkelés ezt hát-

ráltatta ugyan egy ideig, de azóta e történeti folyamat

faltartóztatható nem volt, mig, körülbell Mátyás korában,

teljes befejezésre nem jutott.

A kún törvények ki vannak adva a Fejér C. Dip.

V. 2.és Endlicher Monumenta 554—565. Mindkett Farlati,

Illyricum Sacrum V. k. után.

IV. László törvénye a kunokról 1279.

Ladislaus dei grácia Hmigarie, Dalmacie, Croacie, Rame,

Servie, Gallicie, Lodomerie, Cnmaiiie, Bulgarieque rex, omnibus

christi fidelibiis 2:)resentes inspecturis salutem in auctore salutis.

Divine visitacionis exordium, quo nos dominus verus oriens

visitavit ex alto, quo sancte matris visceribus adunamur liimine

catholice fidei illnstrati, in progenitore nostro sancto Rege Ste-

phano, a sacrosancta romána ecclesia recognoscimus ut debemus,

in ipso enim orthodoxe fidei, divina afflante clementia sacrum

redolevit nngiientum. in ipso, allndione celestis gracie pullulante,

una cum serenissimis regibus Hmigarie claro germine descenden-

tibus, ab eadem regni gubernaculum suscepimus et coronam, et

ut principatum fidei in sacrosancta romána ecclesia consistere,

eandemque Christi thalamum et Trinitatis hospicium luculencius

demonstraret, non a se vei ab alio, sed ab eadem ecclesia romána

matre omnium et magistra, regni diadema revelacione divina

meruit obtinere, ut ab ea quasi quodam capite principali, dona

sua in omne corpus effunderet lux divina, et exsortem se ministerii

intelligeret esse divini, qui a Petri soliditate recederet deviando.

Et quia nihil est quod lumine clariore perfulgeat quam in prin-

cipe recta fides, cupientes totó mentis annisu tentorium fidei

dominice ampliare, eiusdem sanctissimi regis Stephani progeni-

toris nostri vestigiis pro modulo inherentes, ut in aream domini
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sub unitate fidei inter ceteros Cumanorum multitndinem pro

parte charactere dominico insignitam, snscepto bai^tismatis sacra-

mento, quamvis adhuc in via morum errantem, reliquam eciam

partém a ritu pagardsmi ad agnicionem Cliristiane fidei, mediante

venerabili et sanctissimo patre dominó Philippo dei grácia epis-

copo Firmano, apostolice sedis legato, eiuscjue sancto ministerio

domini cooperante clemencia perducamiis, quatemis celeste re-

gnum proficiat per terrénum, solemniter promisimiis et iuravimus

ad sacrosancta dei evangelia, in presencia einsdem venerabilis

patris domini legati et omninm prelatorum et religiosornm viro-

rum et satraparum nostrornm, qni aderant tunc presentes.

Primo quidem iuravimus : quod fidem catbolicam et ecclesia-

sticam libertatém servaremus et teneremus, ac teneri faceremus

et servare in regno nostro et terris nobis subiectis, quodque

constituciones et decreta sanctorum regum progenitorum nostro-

rum, et bonas consuetudines eorundem, nec non omnia alia et

singula, que nostri progenitores in sua consueverunt coronacione

iurare, inviolabiliter servaremus. venerabilique patri Philippo

apostolice sedis legato et aliis quibus ex officio competeret. assi-

steremus debito cum effectu iurisdictionis et potestatis nostre

bracbio, ad comprimendos et expellendos liereticos de regno et

terris nobis subiectis.

Secundo iuravimus in presencia predictorum, quod novem
alios articulos, qui quidem catbolicam et ecclesiasticam libertatém

nec non Cliristianorum et Cumanorum statum tangunt effectua-

liter impleremus, ea modo simili servaremus et servari a nostris

subditis faceremus.

Demum promisimus et iuravimus venerabili })atri dominó

legato prefato attendere et servari facere articulos infrascriptos,

quos pro cultu iusticie et unitate fidei observanda Usacus et

Tolón princijjales Cumanorum, quorum vicém et consensum se

liabere dicebant, in presencia eiusdem domini legati et nostra

solemniter et publice se facturos et servaturos sine refragacione

qualibet assumpserunt et módis omnibus curabimus ac in nostrum

suscijjimus officium et ministerium regié maiestatis, sub obligacione

regni nostri et nostra, eosdem principales Cumanorum et uni-

versos Cumanos articulos infrascriptos fideliter observaturos, om-

nem ad hoc, quantum ad nostrum spectat officium, curam et

operám impendendo, qui quidem articuli hoc ordine declarantur

:
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Ariiculi Ciimanorum.

I. Ut scilicet universi Cumani et singuli cuiuscunque etatis

et sexus, quicumque nondum sünt bajitisati. volunt et desiderant

recipére bajitismatis sacramentum et susci})ere et tenere omnia

ecclesiastia sacramenta, et quecunque alia servanda docet, tenet

et predicat Romána ecclesia sacrosancta, et idolorum cultura ac

omnibus et singulis ])aganorum ritibus dimissis et ])rorsus relic-

tis, servare catholice fidei unitatem.

II. Et qnod discedent et recedent a tabernaculis suis et

domibus íiltrinis, et habitare et morari in villis Christiano more

in edificiis et domibus solo fixis expressius assumpserunt, et

conformare se in omnibus moribus et ritibus Ohristianis ])romise-

runt expresse.

III. Preterea in regno et terris nostro dominio subiectis

ab omnibus insolenciis et homicidiis faciendis, ac interfectione

Christianorum et eorundem sanguinem eíFundendo retrahant

I)enitus manus suas, ut in antea nallo unquam tem])Ore facient.

nec pacientui' fieri huiusmodi aliquatenus per suos famulos et

subiectos.

IV. Preter hec iidem Cumanorum eidem dominó legato

humiliter sup})licarunt, quod ipse dominus legátus procuret ordi-

nare inquisitores aliquos íide dignos, qui per singulas generacio-

nes eorum et generacionum gradus sibi invicem quacunque linea

attinentes, et per omnes alios subiectos eorum inquirant et sciant

super premissis omnibus et singulis veritatem, quam dominó

legato et nobis referre et exponere teneantur, ut is qui in aliquo

j)remissorum tansgressor inventus fuerit, jienam ecclesiasticam

quam meretur ab eodem venerabili patre et ecclesia ipsa reci-

{)iat. et per nos temporalis vindicte debitam senciat ulcionem.

V. Ceterum sepedicti procuratores nomine Cumanorum procu-

ratorio pro se et pro eisdem Cumanis renunciaverunt et ab-

dicaverunt omnia monasteria et ecclesia s, et possessiones mona-

steriorum, ecclesiarum et omnium nobilium et ceterorum Christia-

norum. que et quas hactenus iniuste et minus debite occuj)arunt

ac eciam tenuerunt, asserentes eosdem Cumanos et se esse para-

tos ad remittenda et restituenda iuxta mandátum eiusdem do-

mini legati omnici et singula su])radicta.

Promittimus eciam sub sponsione íidei et prestiti iuramenti

Mavczali : A niagyav történet kütföi, 12
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ac obiigacionibus supradictis. quod ut premissa omnia et que-

cunque alia pro ampliacione fidei Christiane et ecclesiastice liber-

tatis, ac snblimacione regalis solii. et statu i)acifico regni i nostri

idem páter venerandus apostolice sedis legátus in(coii)vocacione

l)ublica regni nostri facienda vieesima die jjost festum beati

Johannis Baptiste duxerit ordinanda. acceptabimus. servabimus

et attendi et servari ab omnibus nostre dicionis subditis firmiter

faciemus. Qne omnia. videlicet tam articulos prenominatos,

qnam alia, que in prefatam convocacionem per ipsum dominum
legatum fuerint ordináta et solemniter ])ublicata ad eternam rei

memóriám in nostris scri})tis pnblicis sub bulla aurea seriatini

redigi faciemus. ac sic redacta et bullata legato trademus et

tradi faciemus prefato. Quod si prefatos Cumanos ad predicta et

singula observanda et imjjlenda. exhortacionibus, persuasionibus.

racionibus et precibus forsan inducere non possemus, recepimus

;

promisimus, et iuravimus. quod in congregacione predicta contra

dictos Cumanos iudicemus et faciemus exercitum generalem de

regno et terris nobis subiectis. ad quem nostros et regni nostri

invitabimus. ac invitari faciemus amicos. ad compellendum eos

jier dictum exercitum et alios quoslibet utiles módos brachio

regié potestatis. ad recipienda. facienda ac eciam observanda

omnia et singula supradicta : promittimus sub obligacionibus

supradictis. quod eos faciemus dare necessarios obsides custodien-

dos et tenendos iuxta regnum et terram nostram ad mandátum
et preceptum prefati domini legati in loco seu locis per illum

seu illos, de quo vei quibus eidem dominó legato videbitur

expedire. In quorum omnium testimonium, memóriám et noticiam

l)leniorem. nec non perpetui roboris firmitatem presentes concessi-

mus literas dui)licis sigilli nostri appensione et munimine robo-

ratas. Dátum Bude per manus magistri Nicolai aule nostre vice-

cancellarii, dilecti et fidelis nostri. Anno domini millesimo ducente-

simo septuagesimo nono. IX. Kalendas Julij. regni autem nostri

anno septimo.

IV. László törvénye a kunokról 1279.

Ladislaus dei grácia Hungarie. Dalmacie, Croacie, Rame.

Servie, Gallicie. Lodomerie. Cumanie. Bulgarieque rex. Omnibus

Christi fidelibus presentem i)aginam ins])ecturis salutem in salu-
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tis largitore. Ad uiiiversornm noticiam. tam presencium, quam
futurorum volumus pervenü'e, quod cum venerabilis páter Philippus,

dei grácia Firmanus episcojius, apostolice sedis legátus, ad nos et

regnum nostrura specialiter ab eadem sede sancta, a Cliristi scili-

cet vicario fuisset destinatus, ipsius salubri suasione et sancta

inductione concurrentibus, piacúit dominis Comanorum. scilicet

Alpar et Uzur, et ceteris dominis de Comanis, ac simpliciter om-
nibus nobilibus de Comanis et universitati eorundem, ut ipsi

relicti idolorum cultura, et omnibus ac singulis paganorum riti-

bus prorsus dimissis. ad catholice seu orthodoxe fidei unionem
convertantur. ac sacri baptismatis universi et singuli cuiuscunque

etatis et sexus, qui nondum sünt baptisati, recipiant sacramentum,

et servent omnia ecclesie sacramenta, et quecunque alia docet,

tenet, et predicat ecclesia Romána sacrosancta, et quia fides sine

opere mortua, sicut legitur, reputatur, nos, ut assumpte fidei

sancte perfectio apud íjjsos et in ipsis sumat inicium, et princi-

j)ale iaciat fundamentum, cum ad bocce eosdem dominus legátus

quodammodo coa retarét, recipimus et prius de septem generacio-

nibus eorumdem Comanorum, prout sünt, septem obsides, que
nos ad tempus faciemus obtineri, quos quidem dominos de Cu-
manis et nobiles Comanorum et totam gentem eorumdem, in

regno nostro existentem, nos solemni et publica congregacione

in regno nostro facta. et diligenti deliberacione cum baronibus

et nobilibus regni nostri habita descendere f'ecimus, modo ac locis

infrascrijjtis.

1. Videlieet a modo descendent et recedent a tabernaculis

suis et domibus filtrinis, et habitabunt ac morabuntur in villis

more Christianorum, in edibus et domibus solo fixis.

2. Preter abrasionem barbarum et abreviacionem capillorum,

et liabitum vestium eorumdem. super <[uibus eosdem preter ipso-

rum voluntatem venerabilis páter dominus legátus, ad nostram

devotam instanciam, lenitate i)aterne pietatis condescendens, in-

vitos non coegit. sed in aliis se moribus Christianorum confor-

mabunt.

3. Et quod in regno et terris nostris ab omnibus insolen-

ciis et insidiis faciendis, ac interfectione Christianorum, ac eorum

sanguine eífundendo, retrahent j)enitus manus suas.

4. Et ut antea nuUo unquam tempore facient, nec fieri

permittent huiusmodi per suos famulos et subiectos, et ut premissa

12*
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per eosdem observentur. ordinabit dominus legátus inquisitores

aliquos fide dignos, qui ])er singulas generaciones eorumdem et

generacionum gradus. quacimque linea sibi invicem attinentes,

et jjer alios omnes subditos eorum inquirant, et sciant super

premissis omnibus et singulis veritatem. quam nobis et eidem.

dominó legato, immo ecclesie, referre et exponere teneantur. ut

ille, qui in aliquo premissorum transgressor inventus fuerit,

penam ecclesiasticam, quam meretur, ab ecclesia accipiat. et nihil o-

minus ])er nos tempóra lis vindicte senciat ulcionem.

5. Et quia copiosa multitudo Comanorum copiosum térre

s])ac-ium cu])iebat. statuimus. ut hi qui cum generatione sua inter

Danubium et Ticiam. aut iuxta íluvium Kriss. vei inter flumina

Morus et Kris. aut ex utraque parte fluminis eiusdem. vei inter

flumina Tymus et Moros, aut circa eadem descenderant. et non

alias, sed super eisdem fluminibus seu locis, sive terris, super

quibus ])rimitus quamlibet generacionem cum suis tabernaculis

dominus Béla rex avus noster illustris rex Hungarie, inclyte

recordacionis. descendere fecerat. ibi et nunc descendant et resi-

deant modo premisso, tanquam nobiles regni nostri. conferendo

et dando eis ibi terras condicionariorum, aut hominum nobilium,

sine berede decedencium, quamlibet illarum cum pertinenciis et

utilitatibus suis. S3dvis videlicet. feuetis, piscaturis. quas eorum

descensus concluserit. que nostre coUacioni de iure dignoscuntur

pertinere, remanentibus iuribus et ])essessionibus monasteriorum

et ecclesiarum sem])er salvis.

f). Dedimus insuper et contulimus eisdem vacuas terras

nobilium et iobbagionum castri, tales que a tempore Tartarorum

vacue perstiterunt et fructuosis utilitatibus carent, videlicet

piscaturis et sylvis kicrativis, ita tamen. quod iisdem nobilibus,

et iobbagyonibus castrorum nos pro talibus vacuis terris ipsorum

aut iustum precium persolvemus, aut concambium equivalens

conferemus. quas omnes iidem domini et nobiles de Comanis, de

(jualibet generacione ipsimet inter se divident. ])ro modo et quali-

tate cuiuslibet, sive statu.

7. Tales ver vacuas terras nobilium et iobbagionum castro-

rum, (]ue fructuosis vigent utilitatibus et abundant piscaturis

videlicet et sylvis indensis, quemadmodum est premissum, et

eciam terras tales, super quibus iidem nobiles et iobbagiones

castri domicilia aut populos. seu villám habent, seu in aliis
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minoris utilitatis existant. easdem tales terras i])si quidein nobi-

les et iobbagiones castri, quorum fueriiit, libere et pacifice inter

eosdem Comanos possidebunt, quod et predicti domini de Comanis

et generaliter omnes nobiles Comanorum consenserunt, ut ad

presens inter ipsos et eosdem nobiles mutua compaternitas et

cognacionis affinitás contrahatur. et maior inter ipsos dilectio et

amicicia propagetur. verum iidem nobiles et Coinani eqnali prero-

gativa libertatis gratulentnr.

8. Precise expressimus, quod domini et nobiles Comanorum

universi et singuli ad nostrum exercitum, ad quem nos persona-

liter accesserimus, venire teneantur, sicut ceteri nobiles regales

servientes. et si qui ex iisdem negligentes exstiterint, eandem

ulcionem. idemque iudicium pacientur. quam vei quod incurrent

alii nobiles regni nostri. qui non veniendo exstiterint negligentes.

1). Ceterum. cum super articulo restitucionis captivorum

Christianorum. (juem dominus legátus })recii)uum et maximum
]iro ceteris mente reputabat. ad nostram et venerabilium patrum

episcoporum et ceterorum prelatorum ac baronum nostrorum

instanciam. idem dominus legátus paternaliter condescendit hoc

modo : quod ca])tivos, quos in regno et terris nostris Christianos

quoquo modo retinebant. {jrecise et absolute reddere, nec retinere

tenebuntur. alios ver ca])tivos suos, in extra neis regnis captivatos

retinebunt.

10. Ad hec: quia ])ití(licte septem generaciones Comanorum

in fliversis locis, et in pluribus processibus, utpote domini archi-

e])isco})i Colocensis, et venerabilium patrum dominorum Vara-

diensis. Agriensis. Ghána diensis et Vaciensis episcoporum resi-

(lebunt et descendent. volumus eodem dominó legato annuente.

ut unus (juisque eorumdem venerabilium ])atruni accedat ad

generacionem in sua diocesi descendentem, cum uno barone nostro

pt duobus servientibus de regni nobilibus fide dignis. et idem

nondum ba))tizatis sacri bai)tismatis imponat sacramentum. et

tum su])e]- captivis. ([ui in i-egno et terris nostris fuerint capti-

vati remittendis, quam eciam super vacuis terris nobilium preta-

xatis, quas modo premisso eorumdem Cumanorum descensus

incluserit, videant et inquirant omnimodam veritatem, et demum
nobis fideliter debeant remandare, ut nos eisdem nobilibus regni

nostri, quorum térre fuerint, sciamus in [)recio vei in concambio

res|)0ndere.
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11. Nec laoc pretermittimus, c|Uüd iidem domini de Comanis

et nobiles et universitas Comanorum, iudicio Palatini regni nostri,

qui fuerit pro tempore constitutus. siibiacebunt, sicut tempore

Bele, avi nostri fuerat institutiim, qui quoslibet cum incolis regni

nostri in omnibus articulis iudicabit, assidente ei iudice seu prin-

cipe, qui in generacione qualibet fuerit institutus, prout a tem-

])ore avi nostri exstiterat observatum, hoc duntaxat excepto. quod

si lis inter duos nobiles Comanos super eífusione sanguinis, vei

aliquo casu iudicerit, extunc eundem solus iudex illius generacionis,

qui de parte rei exstiterit, iudicabit, nihilque in eorumdem duo-

rum nobilium Comanorum litibus precipere poterit Palatinus, et.

si altér huiusmodi duorum inter se litigancium sentenciam iudi-

cis sue generationis refutaret, ad nostram presenciam evocando,

extunc eosdem duos nos personaliter assidente nobis similiter

iudice generacionis sue iudicabimus iusticia mediante : hoc speciali-

ter declarato, quod si in alterum talium duorum nobilium Coma-

norum eífusio sanguinis immineret, et idem ])ertinens ad mortem,

ad nos confugere i)Osset incidenter, ex tunc huiusmodi eífusionem

sanguinis. ex hoc, quod ad nos pervenit, evadet, sed nihilomiims

debebit exsulari, et sic manendo extra regnum, tanquam exul

requiret gráciám redeundi ab iis, quos excesserat, si poterit

obtinere, sed interim donec obtinebit, non in regno sed extra

regnum permanebit, si ver persona excedentis talis fuerit, ])ro

qua intercessores de dominis et nobilibus Comanorum statim,

cum ad nos confugerit, accesserint veniam super exulacione

excedentis postulantes, extunc talis excedens ab liuiusmodi exilio

érit absolutus, sed de rebus et bonis suis, et in (juem excessit,

ut }U'emisimus, satisfaciat.

12. Porro assumsimus et assummimus, quod iieminem de

servis eorumdem dominorum et nobilium de Comanis, si ad nos

venerit recipiemus, nec barones, nec nobiles regni nostri eosdem

recipére poterunt vei tenere, immo eosdem servos cum universis

rebus suis. apud quoscunque inventi fuerint, restituere tenebuntur,

villás eciam, quas a (juibusdam ex iis, que nostre coUacioni de

iure spectant, abstuleramus, eisdem a quibus abstulimus restitui

faciemus.

13. Ceterum quoniam predicti domini de Comanis et nobi-

les Comanorum una ac eadem cum regni nobilibus perfruantur

libertate, statuimus, ut sicut a tempore sanctorum regum progeni-
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torum iiostrornm super regni nobiles et eorum pojiulos, nec per

nos, nec per regni barones descensus fieri clebebit violentus : ita

et snper eosdem dominos et nobiles de Comanis, ac eorumdem

})0])ulos. nee per nos, nec per dominam reginam, karissimam con-

sortem nostram, et nostros barones descensus violentus fieri non

possit, nec debeat, uUo modo.

14. Insuper eciani terras seu possessiones, quas hactenus ex

collacione ])rogemtorum nostrorum et nostra, cum privilegiis

eorumdem et nostro, vei aliquibus aliis evidentibus instrumentis

iuste et ])acifice ])ossidere dignoscuntur, ea possidere valeant et

liabere.

Ut igitur series huiusmodi ordinacionis per nos facte robur

obtineat perpetue firmitatis. presentes concessimus litteras duppli-

cis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus discreti

viri magistri Nicolai aule nostre vicecancellarii, dilecti et fidelis

nostri, anno domini MCCLXXIX. quarta idus Augusti, regni

autem nostri anno se})timo.



XXIX.

III. ENDRE TÖRVÉNYEI 1291—1298.

Régi igazság, liogy a közszabadságok kivivására nincs

alkalmasabb kor a király gyöngeségénél és a trónviszáljok-

nál. Ezeket az alkalmakat használta fel a középkor feu-

dális társadalma az országok egységének megbontására;

ezeket használták fel nálunk is az országnagyok a királyi

jövedebnek lefoglalására és területeik kikerekítésére. Nálunk

a fejldés annyiban különböz, a mennyiben az ország

nagy része érzi a királyi hatalom ersítésének szükségét

és azt támogatja a bárók ellenében. A közszabadság, azaz

a nemesség szabadsága, ígj a legszorosabb szövetségbe lé])

a királyi hatalommal.

III. Yelenczei András alatt az ország ziláltságát még

növelte, hogy a király származását az Árpádoktól és így

jogát a koronához is kétségbevonták. Ezért, törvényeink-

ben elször, igen hangsúlyozzák a törvények a király jogát,

születésének rendje szerint ordine geniturae<

.

ügy a királyi birtokok visszaszerzését, mint a nemesi

szabadságokat illetleg az 1291-iki törvény az aranybulla,

alapján áll. Két lényeges pontban azonban tovább megy

annál, bizonyságot téve arról, mennyit haladt azóta a

uemesség politikai érzéke és önkormányzata.

Elször is, a király kijelenti (9. ez.), hogy a ftiszt-

viselket nemeseinek tanácsa szerint fogja kinevezni.
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A nemesség így elször nyer befolyást inagának a, kor-

mánynak alakítására.

Másodszor, ha a nádor az országban ítélöszéket tart,

ót minden megyében necsak az ispán kisérje, hanem vele

;i négy szolgabiró is. kik esetleg törvénytelen eljárása

ellen a királyhoz fölebbezhetnek. így a nemesi megye az

igazságszolgáltatás terén mint ellenr lép fel és közvetlen

Asszonyba jnt a legfbb jogforráshoz, a királyhoz.

Akkor még azt remélhette a király, hogy a nemesség

szinte támogatásával leküzdheti a nehézségeket. Mncs is

szó e törvényben sem az ellenállás jogáról, sem az inter-

dictumról, mint az els aranybullákban. De ez a remény

hiúnak bizonyult. A bárók túlkapásai és erszakoskodásai

már végromlással fenyegették a királyi hatalmat és a

nemesi szabadságot egyaránt, midn az egyházi rend veze-

tése alatt 1298-ban újra összegyltek a magyar nemesek

és a király s a bárók beleegyezésével újra határozatokat

hoztak »ezen romlásnak induló birodalom felsegélésére<

.

Ezen pesti gylés ily módon határozott pártgyléssé válik,

mely a legersebb rendszabályokkal is kész keresztülvinni

a, bárók megfékezését. Vissza akarja állítani a királyi

hatalom teljét, de ha a király nem jár el a bnösök ellen,

t is kiátkozással fenyegeti. (6.)

A nemzet részvételét a kormány vitelében a 23. czikk

szabályozza. K szerint a kir;ilyt mindig kisérje két-két

püspök és ugyanannyi választott nemes. A király fonto-

sa.bl) elhatározásai és adományozásai csak úgy kötelezk,

ha e taii;i(;s()8ok liozzájárultak. így mi'iv az ellenjegyzés

agy neme lionosodott meg nálunk. Tovjíbbi következése

azonban e törvénynek egyelre nem volt és csak a XVI.

század elején újult meg, sokban hasonhS viszonyok közt, a

rendek törekvése, közvetlen befolyást nyerni a kormány

vitelére.
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: E törvény csak I. Ulászló egy átiratában maradt reánk.

Ugy látszik, csak els 44 czikke való 1298-ból, a követ-

kezk »de inquisitionibus« valószínleg az Anjou-kor kez-

detén toldattak hozzá.

Kiadták Kovachich, Suppl. ad. Vest. Gomit. I. és

Endlicher.

Az 1291-iki törvény ellenben fennmaradt a gyula-

fejérvári káptalannak egy egykorú, de meglehets rongált

állapotban lev átiratában, az országos levéltárban. Kiadá-

sunk ezen alapul. Kiadta Endlicher is.

1291.

Ca])itiihim ecclesie beati Archangeli Transilvane. Universis

Chri fidelibus praesens scriptum inspecturis salutem in omnium
salvatore. Ad universorum noticiam harum serié volumus i)er-

venire literarum, quod cum Dominus Andreas Dei gratia illustris

rex Hungarie, conscriptis libertatibus nobilium Regni Hungarie
j

antiquis insertis etiam quibnsdam articulis de novo eoncessis

eisdem nobilibus privilégium concessit, et per ipsos nobiles idem

privilégium apud nos. tamquam in loco communi. pro eo ut

recursus faciliter ad ipsum habeatur, sit depositum, nobiles i)re-

fati per quosdam ex ipsis nobis supplicarunt
|
ut tenorem huius-

modi })rivilegii rescribi facientes. sigillo nostro firmari faceremus,

ad hoc ut in parte necessitatis sue eo uti ]»ossent, cuius ([uidem

])rivilegii tenor talis est.

Andreas dei grácia Hungarie, Dalmacie. Crovacie, Rame,

Servie. Gallicie, Lodomerie, Comanie. Bulgarieque i rex omnibus

Christi fidelibus. ]iresentes literas inspecturis salutem in omnium

salvatore.

Ad universorum, tam presencium quam futurorum noticiam

liarum serié volumus pervenire, quod cum anno domini millesimo . .

.

(1290) et consensu venerabilium jjatrum Arcliiepiscoporum. episco-

porum, Baronum. j)rocerum
j

et omnium nobilium regni nostri apud

Albam, in loco nostro catedrali, annente rlomino fuissemus coronati

et in regni gubemaculum successissemus iure et ordine geniture,

habita congregacione generáli in von . . . nobilium regni nostri. a
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sanctis progeiiitoribus nostris data et concessa
|

que in articulis

exprimuntur inf'rascriptis, involabiliter, firma fide })romisimus

observare.

1. Primum videlicet, quod omnia iura ecclesiarum in ])0s-

sessionibus, foris, tributis et aliis, que ecclesiis a sanctis vei aliis

regibus, progenitoribus nostris. sive aliis incolis regni nostri data

sünt et concessa. conservamus, et omnia in
|
tegralitei" restituemus

ab ecclesiis occupata.

2. Item nnllum comitatum regni nostri ecclesiis vei earum

])relatis, baronibus vei nobilibus alicni vei aliquibus in i)erpetuum

conferemus. Imitantes in lioc sanctorum })rogenitorum nostrorum,

regum illustrium Hiingarie, vestigia pro modulo et i)ro posse.

3. Promittimus
|
eciam. quod dignitates seu comitatus regni

nostri, seu castra. advenis vei hospitibus aut paganis vei igno-

bilibus hiis, qui in regno nostro nocumenta frequenter intulerunt,

nuUatenus conferemus, nec consiliis nostris interessé i)ermittemus.

4. Nec eciam barones suas dignitates in certa quantitate
|

pecunie locare permittemus, nec vices suas, sive iudicatus in i)a-

rochia conferri ignobilibus paciemur.

5. Item nuUus sine testimonio capitulorum vei conventuum

ad jjresenciam curialium comitum vei vicecomitum citari })0ssit.

nec comes iudicium reci])ere. aut iudicare ])resumat. absque qua-

tuor nobilibus
|
nominatis.

6. Item donaciones que i)er dominos Belam et Stephanum.

inclytos reges Hungarie, felicium recordationum factas . . . inüla-

tenus revocamus, cum iidem mediante iusticia, feliéi successu et

prosjiero regnum Hungarie gubernaverint et salubri sem]ier con-

silio fuerint usi.

7. Nec hoc pretermittimus quod (juia dominus rex Ladizlaus

fráter noster, in etate tenera fuerat constitutus et regnum Hun-

garie Tartari in . . . frecjuenter invaserunt, et quorundam nobilium

regni nostri patres et fratres in defensione regni sünt interempti.

donaciones ])ro eorum serviciis meritoriis per eundem regem
|
La-

dislaum Juste et legitimé factas, iuxta consilium archiei)ico])orum.

episcoporum, et consiliariorum nostrorum i)er regnum deputato-

rum conservari faciemus.

8. Collaciones ver indebitas et iniustas tempore i))sius Ladiz-

lai regis factas, revocabimus consilio eorundem. Hoc tamen ex-

presso, quod collaciones ab ipso rege Ladizlao
|

factas usque fe-
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stuiTi sancti regis Stephani nunc venturum, apud eosdem, quibus

sünt coUate. faciemus conservari. exceptis iuribus regalibus vide-

licet castris. prediis. civitatibus, hospitibus et udvornicis, que

nobis omnes et singuli, si qui habent, vei tenuerunt. reddere et

i'estituere ])romiserunt et
j
eciam assumserunt.

9. Item Palatinum. magistrum Taveniicorum nostrorum, vice

cancellariuni. iudicem curie ex consilio nobilium regni nostri, ex

antiqua consuetudine regni nostri faciemus. Salvo tamen iure

Albensis ecclesie et jjrivilegio. (juod Albensis ecclesia nostra in

i])sa vice cancellaria habét et habere dignoscitur ab antiquo.

10. Item si aliqua potencia extrinseca ad invadendum re-

gnum nostrum venerit. aut aliqua pars vei provincia regni ab obe-

diencia regis vei potencia et regni se abstraxerit. aut alienare

aliquo modo voluerit. nobiles regni nostri. et Saxones Transylvani,

])redia tenentes. et more nobilium se geren
|
tes. nobis astare et

adiuvare nos tenebuntur. Sed si ad occujjandum regnum extrin-

secum procedere vellemus. non nisi pecunia a maiestate nostra ero-

gato procedere teneantur. hoc eciam expresso. quod nobiles regni

nostri et i)redicti Saxones regni Transylvanie. cum nullo Baronum

nostrorum coacti vei
|
inviti. super factis et negociis regni nostri

intrinsecis vei extrinsecis absque nobis sine pecunia ire teneantur.

11. Item nullám coUectam vei acones aut descensus su])er

ipsos nobiles et Saxones prenotatos ac populos eorundem recipi

faciemus, nec eciam occasione lucri camere nstre. vei aliqua a] in

racione exigi
|
volumus ab eisdem.

12. Et si monetam nostram in regno nostro currere facere

volnerimus. de qualibet provincia quatuor boni homines cum co-

mite parochiali, ipsam monetam nostram currere faciant et quanbiri.

13. Xnllu . . . ii)si monete nostre in regno nostrf* fieri j)ro-

mittemus.

14. Item si Palatínus
;
in regno nostro ad faciendum iudi-

ciniii processerit. in qualibet provincia quatuor iudices deputati

cum (omite parochiali ire et judicare debeant. et ius, quod co-

miteni |)arochialem in iudiciis contingit, ipsi comiti debeat plene

ac ... t-t persolvi. si ver Palatínus sinistre procedere intenderet,

iidem (juatuor homines i cum comite i])sorum prohibere et nobis

intimai'e teneantur.

l. Item statuimus, quod poj)ulis Archiepiscoporum. Ei)isco-

porum et ecclesiarum privilegitarum. in causis temporalibus nul-
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lus indicum preter personam nostram possit iudicare, et qiiod

nullus indicum archiepiscoporuni in foris sen villis predictorum

Archiepiscoporum nobiles regni nostri et populos
|
eorundein,

possit iudicare, hospites eciam liberarum villarum, regis scilicet

et regine, nobiles regni nostri non ])0ssint iudicare.

16. Impignoraciones super transeuntes incolarnni regni no-

stri. penitus nolumus et fecimus aboleri.

17. Item ouinia tributa. tempore Ladislai regis facta. om-

nino extir})entur.

18. Volumus
]
eciam, (juod in locis antiquorum tributorum

populi nobilium et ecclesiarum tributa non persolvant. sed tan-

tummodo mercatores de aliis regnis ad alia regna transeuntes.

19. Preterea turres sive castra super ecclesiis edificata, aut

locis aliis jjro nocumento constructas penitus evellantur.

20. Item })Ossessiones. fora et castra quorumcunque i ])er vio-

lentos detentores indebite occupate restituantur et reddantur.

21. Item decimas frugum secundum decreta sanctorum re-

gum solvere teneantur, ita videlicet. quod quilibet nobilis sive

Saxo de numero nobilium, de quolibet aratro unum fertorem pro

decimis solvat, po])uli autem ipsorum nobilium et Saxonum de

singulis capeciis
|
solvant unuin })ondus, et decimator non i)er se,

sed cum homine ])arocliialis comitis dicare debeat, ustjue festum

S. Martini super iuramento po])ulorum nobilium ipse decimé per-

solvantur. post ipsum autem festum credatur decimatorum iura-

mento, item decimé vini in autumpno in specie recipiantur cum
musto, si ver tempus növi vini sive musti in exigendo distulerint.

existimacio, sive i>recium solvatur ])ro musto.

22. Item, privilégium {|Uod cum bulla, aurea consignatum

fuerit, a cancellario decem marcis argenti redimi debeat, aut

marca auri, si ver sub })endenti sigillo cereo fuerit, a vice-

caiicellario marca argenti et a notario fertone redimatur.

23.

24. . . . videlicet pO])ulorum iudicabimus oi-dine iudiciario

causas litigancium cognoscentes.

25. Item in quolibet anno semel omnes Barones et nobiles

regni nostri Albam íid congregacionem debeant convenire . . . de

statu regni et inquirentes de factis Baronum, qualiter (|uilibet

ipsorum in suis comitatibus processerint et conservaverint iura

regni. et secundum sua merita premia et demerita vei commissa
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supplicia ipso die secundum iudieium nostrum et consiliariorum

nostrorum rece})erit.

Item concessimus, quod si quis nobilium sive Öaxoniim pre-

dictomm sine herede decesserit, possessiones sic decedentis here-

ditarie, empticie, vei eciam acquisite nuUatenus debeant confi-

scari. Sed idem decedens propinquis suis aut alicui propinquorum
seu uxori vei eciam ecclesiis

|

pro remedio anime sue legare in

morte, vei conferre in vita cuicunque voluerit liberam babeat

facultatem.

Item si qui nobiles aut alii nocumenta intulerint. si ex cle-

mencia regia personis eorum jjarcere oporteat. vei debeamus
([uerelantibus tamen iusticiam omnimodam faciemus.

Item si quis ma
\
lefactorum coram aliquo Judice convictus

aufugerit nullatenus ipsum recipiemus. nec defensamus et simi-

liter per Barones noluimus nec paciemus defensari.

Preterea si aliqui ex ipsis Regnicolis nostris vi vei metu
possessiones suas vendiderunt. aut cum vendentes instrumenta

vendi
|
cionis contra se prepotentibus confici cobacti fuerunt, si

huiusmodi violencia sive metus legitimé et racionabiliter con-

stiterit. instrumenta taliter confecta sicut viribus vacuata et pe-

nitus red(denda) . . ,

Item (in possessiones) nobilum seu Saxonum predictorum

non possit introire extraneus racione \ dotis aut racione quarte

filiabus debite, sed heredes decedentium, vei proximiores de ge-

neracione sua redimant eas secundum existimacionem iustam

regni nostre consuetam.

Item Comites Parochiales . . . causam ad predictos Saxones

Transilvanos non nisi in tribus articulis, videlicet fur
|
to et latro-

cinio, facto decimarum et monetarum debeant iudicare.

Item si aliqui ipsorum per comitem parochialem se senserit

agravatum. ipsam causam revocet et reducat nostri iudicii ad . . .

cum centum hominibus infra vei supra iuraverint non nisi quadra-

ginta denarios purgacionis solvere teneantur.

Item. si quis nobilium vei Saxonum prefatorum suorum

possessiones suas pro suis excessibus et maleficiis amittere debeat

vei contingat, cognati ipsius et propinqui possessionem ipsam

redimendi liabeant facultatem, ne in possessionibus propriis et

aritis extraneum doleant possessorem. i

Item volumus, quod Voyvoda Transilvanus nobiles sive
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Saxones memoratos partis Transilvanie et Banus tocius Sclavonie

nobiles partis Dravane nuUatenus descendere possit, nec ipsos

in aliquo indebiter aggravare.

Ut igitur haec nostra ordinatio . . . pocius a predecessoribus

nostris
I

regibus illustribus Hungarie primitus obsei-vata robor

optineat perj^etue firmitatis, praesentes concessimus literas duplicis

sigilli nostri munimine roboratas. Dátum pro inanus discreti viri

magistri Theodori Alb. ecclesie prepositi aule nostre vicecancel-

larii dilecti et fidelis nostri. Anno
|
Dui M. CC. nonagesimo

primo octavo kalendas Mártii Regni autem nostri primo anno.

Hátlapon. Bonifacius a predicator ós Minor barátokról.

Dat. Latrán XII. Kai. Marcij i)ontiíicat. nostri anno 6.

Hátirat. Az Mágiarorzaghi nemesseknek. Erdelieknek es Zaz

nemeseknek sok hasznos volna ebben.

hogy az Nemességre ne zalljanak itt megh. esküt An-
drás kirali

hogy ha idegen országban megyén az kirali vár vini, pinz

nelköl nem tartoznak ell menni.

Az kirali zemóljón kivul semmi ur mellé fel ülni nem tar-

toznak pónz nélkül.

1298.

Tempore coronationis domini Andreáé regis illustris Hun-
gáriáé, etsi non omnes conditiones, seu libertates regni Hungáriáé

ab antiquo observatae. quaedam tamen ex ipsis libertatibus et

conditionibus notabiles et plus necessariae, puplico scripto, sigillo

eiusdem domini regis munitae fuerint declaratae, quae quia

iniquis hominibus et cupiditate excaecatis pravitatibus iiiter-

venientibus minimé fuerunt observatae, et ex tepiditate domini

regis fuere penitus et postpositae, regnum Hungáriáé in omni
sua parte fluctuare fecit, et per vastus varios ae plurimos ex

})otentia Baronum et aliorum potentum ])rovenientes in tantum

anullari, ut ecclesiae et nobiles alii autem regnicolae in suis

rebus et facultatibus ad extremam exinanitionem devenerint. Quo
viso idem dominus Andreas s})iritu sancto suggerente aures aj)e-

ruit suae clementiae et fidelibus consiliis acquiescens, congregatio-

nem indixit generalem, ad haec ut praelatos et viiros ecclesiasticos,

nec non et nobiles regni, exclusis quibuscunque Baronibus,, pi'out
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moris est. hiiic regno casuro et per nimios vastus diminuto salu-

briori consilio quo posset, subveniretirr.

Nos itaque Joaimes dei gratia archiepiscopus Colociensis.

Aulae domini regis cancellarius. Petrus Transylvaniensis, Andreas

Agriensis, Thomas Bosnyensis, Benedictus Vesprimiensis, Quinque

ecclesiensis Paulus per procuratores suos solempnes, Haab Vacien-

sis, Theodorus Zagrabiensis. Emericus Varadiensis, Anthonius

Chaiiadiensis ecclesiarum episcopi ai)ud Ecclesiam fratrum mi-

norum in Pest anno 1298 in festivitate beati Dominici confessoris ^

cum omnibus nobilibus Hungáriáé, singulis Saxonibus, Comanis

in unum convenientes. accejjta auctoritate ex consensu domini

regis et Baronum totius regni, prouti et aliorum. invocata Spiri-

tus sancti gratia tractare coepimus de his. quae regiae magni-

ficentiae et statui regni totius ac etiam ipsarum ecclesiasticarum

personarum et ordinum aliorum consuleretur.

A királyra, a királyi javakra és a királyi tanácsra vonatkozó

czikkelyek.

I. Ut dominuni Andreám ex regali stirpe descendentem

revereamur tamquam dominum naturalem.

n. Et ut in j)ersona ipsius regalis dignitas secundum exigen-

tiam sui culminis fulgere jjossit, omnia regalia pariter et reginalia

per quemcunque et (|uamcun(jue indebite occupata, ])leno iure

restituantur."

V. Et quicunque regalia et reginalia indebite occupata,

possessiones etiam ecclesiarum et nobilium, fora, tributa hactenus

indebite obtenta non restituerint. et infra spatium trium men-

sium a die congregationis computandorum dimittere non cura-

verint, aut siqui de novo ad spoliandum et occupandum possessio-

nes resales et resiuales. ecclesiarum et nobilium contra haec

statuta sui'rexerint. sententiam excommunicationis -- incurrant

ipso facto, a qua absolvi non valeant. nisi ajmd arcbiepiscopum

Colocensem, omnium episcojjorum nichilominus consensu et assensu

interveniente. et praehabita satisfactione competenti domini regis

cedant iudicio poena debita puniendi. Possessionibus tamen

omnibus íjjso facto ))rivati, deducta repensione dampnorum per

' Augusztus 5-én.

' Arany bulla 17.
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tales illatorum, — Oeterae possessionum partes in manus regias

devolvantur, ita quod haeredes eorum propter excessus parentum

legitima parte haereditatis denudati, inter nobiles non debeant

computari, et ab actibus nobilmm, atque ab aditu (regiae aulae) ^

exclusi maneant. ab omnibus actibus legitimis alieni.

VI. Si qui ver ex istis insurgerent, quos dominus noster

rex invocata et congregata regni sui manu deprimere non posset,

et poenis supradictis adducere, licitum sit illi auxilium aliunde

implorare, per quod convinci possit feritas delinquentium.'*

Vn. Et si idem dominus noster rex huiusmodi delinquentes

persequi non curaret, et poenis supradictis negligenter punire

admitteret, denunciando omni priuilegio, si quod habét, de eo quod

excommunicari non possit. per dominum Archiepiscopum Colocen-

sem, omni praelatorum consilio attendente. prout ad hoc dominus

rex se per literas suas speciales obligavit, a romána sede capella

eius interdicatur.

X. Item munitiones et castella de novo absque licentia domini

regis vei quae fuerint tales de quibus detrimenta inferuntur, vei

in posterum inferri praesumerentur, aut etiam quibus ijjsae possessio-

nes non sufficiunt, minores etiam super ecclesias et monasteria

factas sine dilatione omni deleantur. Quae si destructa non fuerint

detentores earundem munitionum sentenciam excommunicationis

incurrant. Et nichilominus per dominum regem ubi idem processe-

rit in regno, vei per palatinum huiusmodi municiones deleantur

terrae si qüidem, ubi tales munitiones per dominum regem vei

palatinum repertae fuerint, per quos dictae munitiones constructae

fiierunt, in ius regium devolvantur, nulla redemptione vei commu-

tatione recepta, si ver fuerint aliorum. veris et propriis dominis

restituantur.

XX. Statuimus etiam, ut sicut ex parte regnicolarum praeci-

pitur fieri occupatorum restitutio, sic etiam d. rex. quae ecclesia-

rum et nobilium esse dinoscuntur, restitutionem teneatur. quod

si non fuerit, sententiam excommunicationis incurrat.

' Több oklevél bizonyítja a mondatot, a »regiae aulae«-vel. A
magyar nemes azon jogát, hogy a kiadások ott hézagot mutatnak,

királyi udvarban megjelenhetett. * Ezt a segítséget Albrecht osz-

Ezért véltem kiegészítendönek a trák herczegtöl, római királytól,

Marczali : A magyar történet kútfi.

apósától várhatta a király.

13
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XXI. Et si aliqua pars regni quocunque titulo vei colore per

quemcunque regum alienata extitisset, teneatur revocare, idem

dominus rex ad ius regium, iit regniim Hungáriáé quasi quoddam
ius totum, suarum possit partium integritate gaudere. — Senten-

tiam — incursurus. si hoc. legitimo impedimento cessante, idem
dominus rex neglexerit emendare.

XXTTT. Item statuimus, ut curia domini regis honorificentius

regi possit et regnum Hungáriáé decentius gubernari, dominus

noster rex singulis tribus mensibus singulos duos episcopos secun-

dum exigentiam ordinis. unum de suffraganeis Strigon. et alterum

de suffraganeis Coloc. ecclesiae, totidemque et quasi omnes nobi-

les regni quos ex nunc elegimus, secum babeat, congruis stipen-

diis de bono regio sustentandos. Et si idem dominus rex hoc

facere obmiserit, quidquid praeter consilium praedictorum sibi

applicandorum in donationibus arduis et dignitatibus conferendis,

vei in aliis maioribus fecerit, non teneant.

XXIV. Statuimus etiam, quod domina regina Hungáriáé ^

debitae dignitatis culmine gaudere possit, curia sua dignitatibus

et bonore in personis Hungarorum nobilium, non ver alienige-

norum solempnius, sicut debet, ordinetur, et ut curia eiusdem

dominae regináé decentius gubernetur. quosdam electos a dominó

rege Barones, ipsa domina regina habere teneatur, et regalia seu

reginalia in tributis seu tricesimis cum omni integritate percipi

possint.

Egyházi ügyek.

XXVI. Statuimus equidem et perpetuo edicto stabilimus,

quod ecclesia tam in capite quam in membris gaudere valeat

suis libertatibus. Jura eciam ordinamus imo ab antiquo ordináta

declaramus, ut tempore vacationis bona et jDOSsessiones ecciesia-

rum non per dominum regem vei ab eo missum, nec per eos, qui se

nominant parochianos occupentur, spolientur et laedantur in parte

vei in totó.®

XXVII. Bona etiam decedentis episcopi dominus rex vei

quaelibet alia psrsona rapere non possit, sed utilitati ecclesiae,

cuius idem praelatus fuisse dinoscitur, si intestatus decedit, appli-

centur.

' Erzsébet, Habsbui'gi Albreclit leánya.

' V. ö. 1279. zsinat 44.
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XXVII I. Si ver compos sui mentis de his dispcsuerit,

secundum promissionem iuris eis dispoui debent, quibus fuerint

appromissa — seu detentione cognatorum servientium aut officia-

lium episcopi intervenientis.

Adó és pénzügy.

XXX. Et si qui collectas vei exactiones quascunque super

populos ecclesiarum et nobilium facere praesumserint. vei quoquo

modo fiendos indixerint (excoimminicatio).

LX. Item quicunque nobilium lucrum camerae iuxta regni

consuetudinem ab autiquo approbatam f'acta dicatione et termino

congruenti sibi assignato solvere non curarent, tunc possessiones

vei possessiónariae portiones talis vei talium — praesente uno

vei duobus praelatoriun tamdin per comitem Camerarum regalium

debet occnpari, quousque dicta solutio — fuerit persoluta.

XXXYH. Statuimus etiam. ut per totum regnum una rega-

lis et celebris sit moneta, quinqualitate combnstum ad duos annos.

In reliquis ver annis ex argento decimae combustionis confecta

per omnes regni civitates et villás fora continentes valorem cer-

tum currere debeat.

XXXVm. Et si qui nobilium vei potentum in foro suae

possessionis, vei etiam aliis in locis, de commissis secundum
antiquam consuetudinem, monetam eandem currere non fecerit

ex tunc iure fori priventur, et ipsum ius fori ad illum vei ad

illos devolvatur. qui — modum in hoc et in aliis digno et debito

ferantur honore.

XXXTX. Et nicbilominus, si qui eandem non assumpserint

monetam, ad coUectam dimidii fertonis per singulas mansiones

suae possessionis teneantur.^

XL. Et si quae persona ausu temerario monetam in sua

possessione vei domo cudi fecerit, illa possessione vei domo pri—

vetur, })oenam legis susceptura.

A nemesek öröklése és birtokjoga.

LXXV. Si quis nobilis sine haerede masculino ab hac luce

decederit, cuius possessiones de iure ad manus regias sünt devol-

' Úgy látszik ebbl fejldött a kékre, kapukra, Róbert Károly
lucrum camerae-nek kirovása a tel- által.

13*
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vendae, tunc ius ratione filialis filiae vei sororis eiusdem decessi

eisdem filiabus et sororibus cum possessione in uno loco et in uno

ambitu debent extradari, perpetuo possidendae.

LXVn. Si quis nobilium possessionem, seu possessiones aut

j)articulas suas possessionarias necessitate praepeditus vendere

vei impignorare, aut se alienare intenderet, tunc primo et princi-

paliter eisdem vei ipsorum fratribus et hominibus suae gene-

rationis vei condivisionalibus, vei cometaneis, aut vicinis suis tali

modo vendere possit. ut talem possessionem seu portionem

possessionariam, cuius fruetus. i)roventus et utilitates ad unam
marcam se extendunt, per anni circulum facere possunt, pro decem

marcis, cuius ver ad duas. pro viginti marcis et sic successive

vendere debeant, et ipsam venditionem primitus coram dictis

iuratis, ipsis fratribus, homnibus generationalibus cometaneis aut

vicinis suis notificare teneantur, et si ipsam proprio cum prae-

scitu vendere vellent, bene quidem, alioquin eam quibuscunque

aliis voluerint, vendendi habeant facultatem.

LXVm. Si cuiuscunque nobiles possessiones ratione suorum

excessuum vei gravaminis ad manus iudiciariis aut partis adversae

devenerint, tunc easdem ipse vei alii, quibus congruit, a mani-

bus eorundem iuxta regni consuetudinem ab antiquo conservatam

redimere possit, videlicet unum aratrum térre pro tribus marcis,

ecclesiam cum campanili pro XV. marcis et sine campanili pro

decem marcis et sic de singulis.

LXIX. Quicunque nobilis possessionem vei possessiones suas

alicui bomini vendidisset, et ipsum in suum verum successorem

in ordine assumj)sisset, et tandem talis possessio ab ipso emptore

per formám iuris per quemcunque requireretur, tunc talis expedi-

tor (venditor) et sui successores módis omnibus emptorem et

suos successores secundum suum assumptum in perpetuum expedire

tenebitur in facto possessionario praenotato.^

A jobbágyok költözése.

LXX. Item quilibet rusticus seu lobagio alicuius nobilis

si voluerit de possessione domini sui, babita licentia et iusto ac

consveto teiTagio ^ sui persoluto ad possessionem alterius nobilis,

" Az evictio kötelességének els » Földadó. V. ö. jászói oklevél

törvényes megállapítása. 1243. Endlicher Monum. 462. 1.
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vei alias, quo ei placuerit. cum omnibus suis rebns libere se

causa commorandi transferre valeat.

LXXn. Quiscunque homo seu advena de extraneis regnis

ad istiid regnum se transferret moraturum, ab eodem et suis

bonis apud ipsuin habitis. tempore suae translacionis in nullo

loco aliquod tributum exigatur.

LXXTTT. Si quis rusticus seu Jobagio alicuius nobilis se de

ipso dominó suo ad alium nobilem transferre vellet moraturum,

ab eodem rustico seu lobagione modo simili tempore translationis

suae, nuUum aliquod tributum accipiatur.





VEGYES CSALADOKBOl. VALÓ KIRÁLYOK KORA.





AZ ANJOU-KOR FORRÁSAI.

Hazai források.

A budai krónika Róbert Károly uralkodását elég

részletesen irja le, különösen terjedelmes temetésének leirása.

E része a budai krónikának megegyezik azon szöveggel,

melyet a bécsi, dubniczi ki'ónikák és Turóczi tartottak

fenn (Podhradczky kiadása. Buda. 1838. 218—266. 1.).

Nagy Lajos rövid életrajzát KüküUei János fóesperes

irta meg. Önállóan nem maradt fenn e m, mely egészen

1386-ig terjed, hanem Turóczi tartotta fenn krónikájában,

e mellett átvették szövegökbe a budai és dubniczi krónikák

is. Elsrangú forrás Nagy Lajos életére vonatkozólag, meg-

bizhatósága és eladásának élénksége miatt is (Schwandtner

Scriptores I.).

A dubniczi krónikában KüküUei mve negyedik feje-

zetének helyébe egy önáUó m van beillesztve, mely egészen

1355-ig terjed. Ezen igen érdekes és részletes elbeszélés

minden valószínség szerint azon János nev minoritától

ered, ki az eladás folyam<ín többször elfordul s Nagy

Lajost mint gyóntatója elkisérte olaszországi liadjárataiban.

Kiadta Endlicher a Wiener Jahrbücher für Literatur-ban.

(Ezeket a részeket közölte Podhradczky a, budai krónika

kiadásában.

)

Külföldi források.

Az interregnum idejére vonatkozólag nevezetes for-

rások a »Chronicon aulae regiae«, mely 1253-tól 1347-ig
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terjed s a cseh vonatkozásokról ad felvilágosítást (kiadta

Losertli a Fontes rer. austriac. SS. VIII. k.-ben) és Hornecks

Ottokár stájer író 1309-ig terjed, német nyelven írt verses

krónikája, mely számos bö és megbizható, bár költileg

feldiszített részt tartalmaz a magyarországi eseményekrl.

(Kiadta Seemüller Monum. Grerm. hist. SS., qui vernacula

lingua nsi sünt 5. köt.)

Róbert Károly délvidéki hadjáratait leírja Mica Madio

dei Barbazanis elkel származású spalatói író »De gestis

Homanorum imperatorum et summorum pontificum« ez.

rövid mve, mely 1282-tl 1330-ig terjed. Róbert Károlyról

s a magyarokról nagy tisztelettel ír (Schwandtner Scri-

ptores III.).

Pontos forrás megbízhatósága és pontossága folytán

Paulus de Paulo zárai patriczins » Memóriáié « ez. napló-

szerü mve, mely az 1371— 1407 közé es eseményeket

tárgyalja (Schwandtner Scriptores III.).

Zára 1345/46-i ostromát egy ismeretlen zárai író,

valószínleg minorita, »Obsidionis Jadrensis libriduo« ez.

mvében irta le. Ezen író Zára városát dicsíti, nemcsak

Velencze, hanem a magyarok rovására is. (Schwandtner

Scriptores III.).

Velenczei részrl ugyanazon eseményt bven és a

diplomácziai levelezések felhasználásával elbeszéli egy egy-

korú latin munka, melyet Moreili Jakab adott ki 1796-ban,

egy XV. századi olasz fordítás után (Monumenti Venetia-

nidi varia Letteratura. I—XXXVIII. L). írója, a leg-

nagyobb valószínség szerint Benintendi di Ravagnani

velenczei kanczellár, Dandolo dogé és Petrarca barátja.

Nagy Lajos Velenczevei \avott háborúira nézve foi-

rásaink Raífaele Caresini rövid krónikája, mely Andrea

Dandolo dogé »Chronicon Venetum«-ának folytatását képezi

1280-tól kezdve (Muratori Scriptores rer. italic. XII. köt.),
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és Lorenzo de Monaci »Chronicon de rebus Venetis<<^ ez.

tizenhat könyvbl álló müve, mely Velencze alapításától

egészen 1354-ig terjed. (Kiadta a Kis Károly haláláról

irt költeménjaiyel együtt Tlam. Cornelius. Velencze, 1758.)

Mindkéi író velenczei diplomata volt.

Az olasz hadjáratoknak elsrangú forrása a három

YiUani »Istori riorentine« ez. olasz nyelv müve. A guelf-

párti GioA^anni a legrégibb idktl 1348-ig adja el

Florencz történetét, öcscse Matteo folytatta 1363-ig és

befejezte ennek fia Filippo 1364-ig. (Legújabb kiadás

A. Rachelistl, Triest, 1855—58.)

iS^em kevésbbé nevezetes a nápolyi Domenico Grravina

»Chronicon de rebus in Apulia gestis« ez. müve, mely

1330-tól 1350-ig terjed. Az író a nápolyi udvarban tar-

tózkodott és Endre herczeg pártján állott (Muratori

Scriptores XII. k.).

Az osztrák vonatkozású eseményekrl János victringi

apát müvébl meríthetünk értesülést. E nagy tudományú

és éles ítéletü történetíró, ki politikai elveire nézve mér-

sékelten ghibellin érzelm, több mvet írt, melyek 1343-ig

terjednek, de csak töredékesen maradtak fenn »Liber

certarum historiarum« név alatt. (Kiadta Böhmer Fontes

rer. Grermanic. I. köt.)

Végül a lengyel ügyekre nézve Jan Dlugoss krakkói

kanonok » História Polonica'-ja (Lipcse, 1711— 12.) a for-

rásunk. Az író ugyan a XV. században élt (1415— 1480.).

de a korát megelz idkre nézve is nevezetes, mert

régebbi, megbízható forrásokat használt. Szigorúan vallásos

és hazafias oondolkozású.



INSTRUMENTUM AUTHENTIGUM CORONATIONIS

CAROLI I. REGIS HUNGÁRIÁÉ.

A magyar királyok koronázási esküjérl elször

II. Endre korában van szó. Akkor még alig terjedt a

királyi fogadalom többre, mint a koronázás egyházi szer-

tartásának megfelelen, az egyház jogainak fenntartására.

III. Endre koronázása alkalmával a stájer rímes krónika

említi a koronázási esküt, mely akkor már az egész ország

szabadságának biztosítására kiterjed. Teljessé azonban a

magyar közjognak ezen nevezetes alkotórésze csak Róbert

Károly idejében válik, midn az királylyá avatása hosszú

zrzavarnak vet véget.

Ebben az esküben is a királynak az egyház iránt

való kötelessége áll els sorban. Külön is ki van emelve

a pápa iránti tisztelet és a szentszék birtokainak és jogai-

nak védelme. Azután következik a birodalomnak és jogai-

nak fenntartása, a magyar nemesek megvédelmezése a

zsarnokok elnyomásától. Az eskü még a király magán-

viszonyaira is kiterjed : kötelességévé teszi, hogy törvényes

házassággal elégedjék meg. A királyi esküt követi, annak

magyarra fordítása és a magyar bárók és nemesek hségi

esküje és fogadalma.

E jegyzkönyvnek eredetije megvan a vatikáni levél-

tárban. Kiadta Kovachich. Vestiffia Comitiorum.
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In nomine domini Ámen. Anno eiusdem nativitatis millesimo

trecentesimo nono, die decimaquinta lunii, Pontificatus domini

Clementis Papae V. anno quarto, in Maiori Ecclesia S. Mariae

de castro Budensi, Wesprimiensis dioecesis, reverendo in Cliristo

patre et dominó, dominó fratre Gentili, tituli S. Martini in mon-

tibus, Presbitero cardinali, apostolicae sedis legato, iuxta maius

altare ipsius ecclesiae S. Mariae sedente, ac venerabilibus in

Ckristo patribus dominis, Thoma^ Strigoniensi Arcliiepiscopo ad

coronationis magnifici principis domini Caroli, Ungariae regis

illustris, et Missarum solemnia celebranda ante ipsiun altare,

stante parato, et Vincentio Colocensi archiepiscopo, Emerico

Varadiensi et loanne Nitriensi episcopi eidem Strigoniensi Archi-

episcopo assistentibus, Praeposito Posoniensi, Seraphino in Diaco-

natus et Micbaele Canonico Strigoniensi in subdiaconatus ordini-

bus, praefato Strigoniensi Archiepiscopo administrantibus, ac.

loanne praeposito, loanne cantore, Colino custode, Petro, Stephauo,

Paulo, lacobo, loanne et Nicolao Canonicis ecclesiae Albensis

dictae Wesprimiensis dioecesis regalia paramenta, ut moris est,

supra Altare ipsum praeparantibus, nec non Magnificis et Nobi-

libus viris, Ungariae regni baronibus, videlicet Homodeo Pala-

tino pro se et filiis suis, et fratribus suis, Dominico magistro

filiis Nicolai, et Nicolao de Geraldo pro se et fratribus suis

Kokos et Loscho, Demetrio magistro filio Nicolai et Philippo de

S. Geroldo pro se et fratribus suis Kokos et Lozoho, Demetrio

magistro filio Nicolai et Philippo de S. Greroldo pro se et Mattkaeo

Palatino de Chaak, Stepkano filio Bagim de Posega, AUadaro de

Forró, Petro et Marco filiis Stepkani de genere Ckaak, Becca

magistro pro se et pro fratribus suis, magistro Dionysio Aj^nardi

et magistro Benedicto pro se et pro magistro Ugrino. magistro

tavernicorum domini regis Ungariae praedicti, Ladislao Vernerii

comite Budensi, ac venerabili in Ckristo patre fratre Petro archi-

episcopo Spalatensi pro Paulo bano Croatorum et Bosnae dominó,

Nicolao postulato ad ecclesiam laurinensem pro magistro Henrico

bano Sclavoniae et pro magistro Nicolao eiusdem magistri Hen-

riéi nepote, et Petro Arckidiacono de Ckasma in ecclesia Zag-

rabiensi pro Stepkano Ivanio et E-adislao filiis Bobonics, magnis

comitibus Sclavoniae ante altare })raedictum adstantibus. In j)rae-

' Tamás esztergomi érsek 1305—21. Lodomér unokaöcscse.
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fata quoqiie ecclesia S. Mariae, Venerabilibus in Cliristo pátribus

M. Agriensis, Aba Vaciensis, P. Quinqueecclesieiisis, B. Vesprimi-

ensis, A. Zagrabiensis, R. Cenadiensis, L. Sirmieiisis et G. Boö-

nensis episcopis ac P. Scepusiensi praeposito,- aliisque Praelatis

et Clericis religiosis et saecularibus, ministro Minorum^ et prio-

ribus Praedicatorum * et Heremitarnm S. Augustini provincialibus,^

et alionmi ordinum fratribus : nobilibus insuper. civibus et popu-

laribus civitatum, castrorum et villarum atque locomin regni

Hungáriáé in multitudine copiosa praesentibus. praefatus domi-

nus Carolus Ungariae rex, in manibus praefati Strigoniensis

Archiepiscopi et mei Notarii infrascripti Librum tenentium flexis

genibus ante altere praedictum et coram eodem Strigoniensi

Archiepiscopo, tactis et osculatis Sacrosanctis Evangeliis, infra-

scripta primo literaliter lecta, deinde in Ungarico exposita per

saepedictum Strigoniensem Archiepiscopum inviolabiliter servare

iuravit ; videlicet

:

Deo subdi, légi eius obsequi, fidem Catholicam, quam univer-

salis Romána ecclesia mater praedicat et docet, tenere et eandem

ecclesiam Románam, et praefatam S. Mariae et S. Adalberti,*

ceterasque ecclesias in ditione sibi credita, constitutas, et earum

episcopos et praelatos, cum omnibus illis legitimé subiectis, et ex

Deo sibi creditis secundum Deum commendare, honorare et de-

fendere. Papám Romanum, et legatos ipsius ecclesiae Romanae
non impugnare sed potius defendere, eiusque ecclesiae Romanae
iura non laedere, nec terras ad ipsam pertinentes, vei statuta seu

ordinamenta ipsius in eisdem terris scienter violare, Regnum sibi

commissum et iura Regalia non minuere nec alienare sed potius

augere, et male alienata hactenus, secundum datam sibi gratiam

ad ius pristinum revocare.

Nobiles regni sui Ungariae in approbato et antiquo iure

suo servare, atque a Tyrannorum oppressione eripere, legitimo

coniugio tantum uti et contentum esse, dicente Scriptura : relin-

quet vir })atrem et matrem suam et adbaerebit uxori suae, et

- Marton egri püspök, Haab váczi, * Domokos-rendiek.

Péter pécsi, Benedek veszprémi, * Sz. Ágoston remetéi, a késbbi
Angustinus zágrábi, Benedek csa- pálosok.

nádi, László szerémi és Gergely « Sz. Adalbert esztergomi egy-

bosniai püspökök. háza.

' Ferencz-rendiek.
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erunt duo in carne una et quod Deus coniunxit, homo non sepa-

ret.' Populo Dei sibi ex Dei providentia commendato prodesse

et non obesse, et neminem ex eis sine iusti legitimique iudicii

examinatione condemnare, et de terra delére. Deleetatus Psalmistae

voce dicentis : Beati qui custodiunt iudicium et faciunt iustitiam

in omni tempore. promittens, spondens atque pollicens coram

Deo, Beáta et Grloriosa semperque virgine Dei genitrice Maria,

Beato Adalberto Martyre atque Pontefice, et omnibus sanctis,

praelatis, baronibus, nobilibus, religiosis, et aliis supradictis om-
nia praedicta et singula firmiter et inviolabiliter observare, in

quantum Divino fultus adiutorio fuerit secundum scire suum et

posse. Snper quibus tam Barones praedicti praesentes ibidem

quam alii praenominati nomine et pro parte absentium praedicto-

rum a saepe fato Archiepiscopo Strigoniensi singulariter requisiti,

tactis eisdem sacrosanctis Evangeliis eadem omnia et singula suo

iuramento firmantes, ipsumque dominum Carolum recognoscentes

in verum et legitimum regem Ungariae, ac suum et dicti Regni

dominum naturalem, ijjsi regi saepedicti Arcliiejjiscopi Strigoni-

ensis et mei jjraedicti Notarii manibus, ut jjraedicitur, librum

tenentium, praestiterunt debitae fidelitatis homagium* et solitum

Ungariae regi ab eiusdem regni Baronibus iuramentum. Et ego

Guillelmus de Sanguineto, Apostolica et Imperiali auctoritate

Nótárius publicus praedictis omnibus praesens interfui, ipsaque

de mandato ac auctoritate praefati domini Legati scripsi et

publicavi, et ad maiorem praedictorum roboris íirmitatem ac

memóriám futurorum supradictus dominus legátus praesens Instru-

mentum publicum fecit sigillo proprio roborari.

Máté evang. XIX. 6.

" Hbéri hódolat.
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RÓBERT KÁROLY OKLEVELE A BÁTHORYAK
RÉSZÉRE 1330.

Róbert Károlyijai kezddik a magyar aristokratiának

teljes elismerése, mely ellen még az utolsó Árpád is végsó

erfeszítéssel küzdött. Az Anjouk megegyeztethetnek tar-

tották hatalmukkal a nagy földbirtokosoknak feudális

jogokkal való felruházását. Megengedték, a mi ezzel egy-

értelm volt, az egyes kiváltságosok alattvalóinak kivonását

az országos bíráskodás és az országos adó alól. A mi

IV. Béla ideje óta elfordul ugyan, de csak mint ritka

kivétel: a birói, katonai és pénzügyi hatóságok egyesítése

a földesúr kezében, mindinkább általánossá kezd válni.

Mikép megy végbe az országos jogoknak és köte-

lességeknek ilyen felaprózása, arra nézve classikus példát

mutat Róbert Károlynak 1330-ban a Báthory család sei

részére kiadott oklevele. Nagy szolgálataikért, hüségökért,

melyet iránta, Csák Máté, a Tamásfiak és az erdélyi lázadás

ellen küzdve, tanúsítottak, nem ad nekik ujabb birtokot,

hanem kérelmökre fölmenti si birtokukat, Nyir-Bátort

minden országos és megyei biró hatásköre alól és egyúttal

minden országos pénzbeli és terményadó alól. A király

szerint ugyan » sokkal többre is méltók lettek volna «, de

az ilyen adományt alig lehet elég nagyra és jelentékenyre

becsülni. Mert a királyi adó helyébe a földesúr szolgálata
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lép, és a bíráskodás egészen az úr kezébe adja a polgárok

életét és vagyonát egyaránt. A király fenntartja ugyan

magának e patrimonialis bíráskodás ellenrzését, de világos,

hogy ez ellenrzés csak igen ritkán érvényesült. Ellenben

ott volt és mindenkinek szemébe tnt az alkalmas helyen

felállított bitófa, az uradalmi pallosjog küls symboluma.

Az oklevél eredetije nincs meg. Istvánfy Miklós

codexében (Nemz. Múzeum 2275. sz.) van egy másolata,

405—411. L, mely után Fejér György közölte, Cod. D.

VIII. 3., azonban számos hibával és több kihagyással. Meg-

van még egy hiteles másolata 1618-ból, a liber regiusok

Vl-ík kötetében, az országos levéltárban, mely azonban

sokkal hibásabb mint az Istvánfyé. Ennek eltér olvasásait

jegyzetben közöljük.

Carolus dei grácia Hungarie. Dalmatie. Croatie, Rame, Ser-

vie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque rex, princeps

Saternitanus i et honoris ac montis Sancti Angeli dominus. Omni-

bus Christi fidelibus tam praesentibus quam futuris, praesens

scriptum inspecturis, salutem in omnium Salvatore. Ad ea praeser-

tim regia sublimitas suum debet sedulo dirigere arbitrium, per

que terrena eius dignitas prosperis successibus felici incremento

adaugetur. Hoc autem tunc praecipue perfectionis opere comple-

tur, cum Deus, per qtiem Reges regnant. et in regimine solii

iusta decernunt, condigne honoratur, Et cum fidelibus subditis

pro laboribus multis, pro moribus castis et pro actibus strenuis

grata remuneratio exhibetur. Ex hoc enim debitus ordo rerum

observatur, et gloriosus Deus collaudatur. Eaprojjter ad universo-

rum notitiam tam praesentium, quam futurorum harum paginarum

serié volumus pervenire. Quod venerabilis in Christo páter

Dominus Andreas eadem gratia episcopus ecclesiae varadiensis

ac magistri Johannes, Leukus^ et Nicolaus, fratres eiusdem, fihi

videlicet Briccij de Batur. dilecti et fidelis nostri, ad nostre

' Salernitanorum.

" Leokeos.

Mavczali : A magyar (örtéin't kútfi. ^^
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Maiestatis a'ccedentes presentiam. et suae fidelitatis servitia,

revera multa recommendatione digna. nobis impensa, rememoran-

tes et declarantes premio donativorum nostrae gracie se dignos

fre, consequi arbitrantes, ut dictam possessionem Bathnr i})soruin,

et per consequens hospites et populos, iobagiones ipsorum. congre-

gatos et in luturum ad eandem congregandos, ab omnium iudieum

et iustitiariorum regiii nostri iurisdictione, iudicatu, collectis et

exactionibus quibuslibet et victnalium administrationibus qui-

buslibet debitis perhenniter eximere. et perpetue exemptionis

titulo, prout clarius inferius exprimetur, decorare et praedotare

dignaremur, nostro exinde culmini hiimili^ et devota i)recum

instantia ad nostre Maiestatis pedes provoluti supplicare cura-

verunt. Nos igitnr ad ipsorum nobis dilectorum petitiones, suppli-

cationes et proposita, vultum et intuitum nostre regié considerati-

onis sublevantes. fidelitates, fideliumque servitiorum multa laude

dignorum, merita considerantes. quae cum sedula soUicitudine in

l)lerisque processibus prosperis et adversis. et expeditionibus

nostris ac regni nostri tam intra confinia eiusdem regni, quam

in aliis plerique regnis habitis quilibet eorum iuxta sui status,

qualitatis et facultatis exigentiam strenue procedendo et sollerti

fidelitate laborando, fortuitis et inopinatis casibus eventibusque

se ipsos exponendo exhibuerunt, fervidaque aviditate impende-

runt ; fratresque cognatos et propinquos nec non ministros eorum

familiares, ac universam substantiam eorundem usque ad ultimam

exinanitionem, specialiter autem eandem possessionem Bathur,

unde et de qua primitus egressi, tanquam de bona terra fructus

optimi, nostro lateri obsequiis mancipati nostris inhaeserunt. simul

cum aliis possessionibus eorundem, invasioni, perditioni, destruc-

tioni, depopulationi, exterminationi * infidelium nostrorum propter

nos relinquendo. Ex quorum propinquis et familiaribus ministris

nonnullis praeter ^ infinita damna rerum, tempore quondam Kopos ^

et Beké, filiorum Thome. infidelium nostrorum, tetris carceribus

inclusi. tormentis afflictis membris atrociter mutilati, verbera

quampluries et ludibria experti. nonuulli etiam ex eisdem pro fideli-

tatibus memoratorum filiorum Briccij. quibus nobis assiduo nite-

bantur complacere detestabilibus'^ frenis. nexibusque adstricti,

3 humilima. ^ Kopaz.
* concremationi. ' detestabiliter.

'^ post.
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alii in ore gladii, puta de ministris et famulis et iobagionibus

eorumdem numero quinquaginta trés saltem de Bathur, miserabi-

liter sünt occisi. Hi sünt, qni Evangelicae íluenta doctrinae et

nostram regiam sequentes Maiestatem abnegaverunt semet ipsos,

suos atque sua, non eos terrnerunt mortis mine, non eorum
damna, non contentiones, non alie temptationes que humánum
consueverunt fragilitatem ab incepto oj)erationis bonae proposito

revocare. Pridem síDecialiter cum adversus Mattheum, quondam
Palatinum. exercitum et expedicionem circa Kassám movissemus,

dictus magister Joliannes filius Briccij ferociter inter ceteros se

0})ponendo, tunc ibi non sine laude memória digna bellicosa

virilitate dimicavit. Idem ^ etiam cum quondam adversus filios

Thome ])redictos, vexillo nostre regié Maiestatis erecto, gentem

nostram et exercitum ^ nostrum transmisissemus circa Debrecen,

strenuae dimicationis officium in acie congressae gentis oppositae,

feliciter et valide se i° gestando triumphavit. Tertio etiam cum
partibus in Transilvanis Dousam^^ quondam voivoclam, tandem

Palatinum, contra Mo^^us filium Moyus, infidelem nostrum capi-

talem, cum debito gentis apparatu. inter ceteros principaliores

suos lateri insistentes. cum eodem ipsum magistrum Johannem

proficisci iussissemus, tunc similiter non sine laboriosi concer-

taminis laude, severa ferocitate hostiliter dimicavit. Hic nempe

simul cum aliis fratribus suis pro nobis generaliter ad omnia acl-

versa se viriliter })ro nobis et regno nostro opponentes, semper

et indefesse, servitia fidelitatum praeclara laude digna constiterunt

consecuti. Quae omnia speciali annotatione sermonum longum

enarrare. et jn^aesentibus inseri f'oret tecliosum; ut sic crucem

Domini tollentes nostram secuti extiterunt Maiestatem. Ex quo

dignum itaque et justum aestimantes, ut magna magnis et digna

dignis impendantur. et immensos labores copiosa merces reficiat et

restauret. Ut ipsorum exemplo reliquos ad fidelitatis antidota

accendamus : fliscant et ceteri sub ])rincipe gratioso devotius

famulari. Volentes tam meritoriis et gratuitis obsequiis volun-

tatis^^nostre gratie occurrere donativo, licet eorum merita longe et

l)eramplius his maiora exigerent : tamen ut in aliqualem recom-

pensationem eis jjaulisper respondeamus et resi)ectu horum que

* Idein igitur. •' Istvánfy codexéheu Dowsam,
' Episcopatuiu. az 1618-iki másolatban Derowsani.

'» Hiányzik se.

14*
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ipsis imi)endere. petitionibus et supplicationibus eorundem coiides-

cendendo debemus ; munera^^ fuisse et esse reputantes : memo-

ratis Dominó Andreáé Episcopo. item Magistris Johanni, Lewkus,

et Nieolao et per eosdem ipsorum, heredumque suorum successori-

bus. de gratia nostra regia speciali et ex plenitudine nostre

regié potestatis. ipsam praerogativam libertatis. liumiliter ac de-

vote a nobis petitam atque postnlatam : duximus admittendam,

daudam et concedendam atque perpetuo conferendam, ut videlicet

inter ceteras possessiones ipsorum, prenominata possessio Batbur

et per consequens hospites, iobagiones et populi ad eandem congre-

gati aut congregandi, ab omni iurisdictione iudicatu et poten-

tia Palatini nostri.i^ geu Palatinatus regni nostri Hungarie,

ludicis Curie nostre. Comitum parocliialium et specialiter comitum

de Zatlimar et ludicum Nobilium et eorundem Vices gerentium,

et generaliter quorumlibet iustitiariorum regni nostri, nunc et

pro tempore futuro constituendorum, perpetue exemptionis titulo

liberi, absoluti et exempti. tamquam nostre civitatis liberi cives

et liospites perfruantur. Ita videlicet, quod eandem villám Bathur

et bospites ac populos de eadem, seu quemquam vei quoslibet

ex eisdem neque iudicare. neque iudicio eorumdem astare compel-

lere, seu quomodolibet alibi bona eorundem' et personas seque-

strare aut impedire, aut sequestrari aut imi)ediri facere, nec aliquas

talias 1* coUectas, procurationes et exactiones. tam penales quam

alias quascunque. nec etiam victualium administrationes quomo-

dolibet recipére et extorquere ullo unquam tempore, perpetuo

debeant valeant atque possint. Sed prorsus et generaliter ab omni

jurisdictione, iudicatu et potentia eorundem, et ab omnibus

collectis. talliis, procurationibus, exactionibus penalibus et pecunia-

libus et aliis victualium administrationibus, specialiter a victuali-

bus cum vicinis et provincialibus villis, usque modo simultanee

debitis, deinceps exigendis et dicandis. Item Fertonum^^ regalium

et etiam Camerarum, seu pretextu monetarum regalium, sine

quovis alio modo debitorum dicationibus et exactionibus om-

nino et simpliciter ac perpetuo liberi, absoluti, ac per omnia

exempti liabeantur, personas etiam eorumdem heredum in here-

des, nostro dumtaxat j)erpetuo edicto regio iudiciario examini

>• immunia. '* tassillas. Talia. taille = adó.

'» nostri helyett Curie. " florenorum.
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preservanfces ; hoc tauien adliibito moderamine. qnod quibuslibet

q uerulantibus ex parte dictornm hosjntum. populorum et iobagio-

num i])soruni, ipsi iidem Nobiles, quibuslibet in eausarnm arti-

culis, semper iustitiae coinplenaentum exhibere et imjjendere. vei

exhiberi et impendi facere teneantur. Quia^^ si in lioc negiigentes

et reniissi fre ex certa scientia dinoscenturi'^ ipsi nobiles Domini

hospitum eorundem, et non hospites ad nostram praesentiam

("itari debebunt atque evocari, de negligentia justitiariae ex-

hibitionis nobis rationem reddituri. Adjicimus insuper de pleni-

tudine nostre regié gratie quod omnes causas tam criniinales.

(juam civiles, etiamsi mortem, patibnlum ant sanguinis effusonem.

ut puta amjjutationem capitis, membroruni mutilationem et ignis

concremationem et cetera similia in personis eorundem. qui

ratione commissorum facinorum in ipsa villa aut territorio eius-

deni bee páti meriierint. prenominati nobiles Domini térre aut

ville antedicte secure ac libere iudicare, ac ipsum judicium seu

sententiam super praemissis latam executioni mandare perpetuo

heredum in heredes valeant atque possint ; facultatem eisdeni

auctoritate ])resentium tribnendo, quod in loco ad boc apto in

territorio -ville Bathur sepius nominate, possint et valeant et

debeant ad penam et terrorem malefactorum unum patibulum

perpetuo erigere et tenere. Caeterum annuentes concessimus, ut

quorumlibet hospitum de dicta villa Bathur emenda homicidii

usque ad XXV. marcas et iuramentum ipsorum in jjraestatione

Sacramenti faciendum usque ad mediam marcam ex speciali

])raerogativa libertatis i)raesentibus date. donate et per nos con-

eesse ))rivilegio distendatur. In cuius rei memóriám, perpetuamque

íirmitatem. concessimus literas nostras privilegiales memoratis

Nobilibus duplicis sigilli nostri növi et authentici munimine
roboratas. Dátum ))er manus venerebilis viri Magistri Endre.

|)repositi ecclesiae Albensis. aulae nostrae Vicecancellarii. dilecti

et fidelis nostri, pridie i^ Idus Marcii Anno Domini Millesimu

trecentesimo, tricesimo. Regni autem nostri similiter tricesimo.

Venerabilibus Patribus, vacante ecclesia Strigoniensi, Fratre Ladis-

lao, Archiepiscopo Colocensi aulae nostrae Cancellario, Ladislao

Quinque Ecclesiensi. Nicolao lauiicnsi, Hcnedicto Chanadensi,

'« Qui.

" dinoscantur.

'* hiányzik.
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Henrico Vesprimiensi, Aulae Dominae B-eginae, consortis nostrae

carissimae. Cancellario. Georgio Sirmiensi, fratre Petro Boznensi.

Chianadino Agriensi. Miskone Nitriensi, Andrea Transsilvano.

Ladislao Zagrabiensi. praescrijito Dominó Andrea Waradiensi.

et fratre Rndolplio Vaciensi Ecclesiarum Episcopis Ecclesias

Dei feliciter gubernantibus. Magnificis viris loanne Palatino,

Paulo íilii Simeonis Curie nostre Judice. Demetrio Magistro

Thavernicorum nostrorum. Tlioma Voivoda Transilvano et comite

de Zonuk,^^ Mickeli ^^ Bano totins Sclavoniae, Jobanne filio Log-

reti^i Bano de Machou.22 Jobanne fibs Bobonnik. Magistro

Thavernicorum Domine regine. consortis nostre charissime, Desew

Judice Curiae eiusdem Domine regine. Dionysio Dapiferorum

nostrorum, et Stepbano Agazonum nostrorum Magistris, Nicolao

Comite Posonienis, et aHis quam pkirimis regni nostri Comita-

tus tenentibus et bonores.

''• Zolnyk.

2» Mikcz.

21 Istvápfy megjegyzése : Iste í'uit Rhagusiiiiis.

"- Makow.



III.

NAGY LAJOS TÖRVÉNYE. 1351.

Magyarország közállapotai törvényesen még mindig az

ai'anybullán és a végrehajtása végett az utolsó Árpádok által

tett rendelkezésein nyugodtak a XIV. század els felében is.

A végbement óriási társadalmi változás csak tényeken és

egyes királyi intézkedéseken alapult: országosan elismerve

még nem volt. Ezt az elismerést Xagy Lajos 1351-iki

törvénye adja meg. Ez teremti meg az siségét, ez czik-

kelyezi be a kilenczedadót. A nemesi társadalom félezred

évig. 1848-ig, ezeken az oszlopokon nyugodott.

Ez a törvényhozás tehát nem elméletekbl, általános

elvekbl indul ki. hanem a meglev, de addig inkább

szokáson alapuló viszonyokat codificálja. Minden ízében

conservativ: erre mutat az 1222-iki aranybullának egész

terjedelmében való fölvétele is a törvény szövegébe. A hol

változtat, mint az örökösödés kérdésében az siség meg-

jíllapításával, ott a szokás és elég gyakran a királyi intéz-

kedés is már megdöntötték a törvény áltahíuos érvényes-

ségét. Még a kilenczedet sem szabad valami gyökeres

reformnak tekintenünk. Körülbell az íítlaga lehetett ez

annak, a mivel a jobbágy addig is szolgált urának, csak-

liogy nem törvéuy. hanem inkább szok;is ahi})j;in.

A törvényt a király hozza, anyjának hozzája rulás;ival.

l)áróinak tanács;íra. a nemesség egyetemének kért'sére.
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l^evezetes. hogy a törvényhozás tényezi közt az egyházi

rend épen nem említtetik. A Corpus Juris kiadásai be-

iktatják ugyan a praelatusokat is, de ez csak késbbi

hozzátoldás.

Maga a törvények szövegezése az Árpádok jó traditiói-

nak felel meg rövidségével, határozottságával. Csak a be-

vezetés terjengsebb. ékes szavakkal festvén a király és

nemesei közti viszonyt, melyet különösen az utóbbiaknak

a nápolyi háborúkban hozott áldozatai tettek annyira

bensvé és szintévé.

Most már nagyobb gondot fordítanak a törvények

publicatiójára és terjesztésére. Ot példány maradt reánk,

köztük három megyéé. Szepes, Bihar, Beregé, melyek a

Nemzeti Múzeumban riztetnek. Kiadásunk, ezek felhasz-

nálásával, az országos levéltárban 4239. szám alatt meglev

példányon alapul, melynek sorait is feltüntetjük.

Lodovicus dei gratia Hungarie. Dalmatie. Croacie. E,a.me,

Servie. Gallicie. Lodomerie Cumaiiie Bulgarieque rex, princeps

Sallernitanus et honoris Montis Sancti Angeli dominus. Omnibus

Christi fidelibus praesentihus pariter et futuris praesencium

notitiam hahituris Salutem in eo qui Regibus dat feh
|
citer

regnare et victoriose triumphare. Trónus et potencia Regalis digni-

tatis tunc dinoscitur roborari, cum subditorum quieti et tranquili-

tati provida circuraspectione providetur. Ipsisque digno re-

muneracionis bravio in libertatibus largiendis ymo eciam per

alios Reges pia consideracione institutis confovendis nec non

•confirmandis
j
liberaliter respondetur. Nam observantia fidei sui

trahens originem debitum racionis nature legibus, stabihs perse-

verat cum benivolencia principis in suos ostensa, regnicolas sic

semper evalescit in subditos. ut nisi vite sufíbcetur igniculus,

in Corpore vigor fidei non lentescit. Ea propter ad universorum

noticiam harum serié volumus perve I nire. Quod Baronum nec non

procerum et nobilium E-egni nostri cetus et universitatis ydemp-

titas nostrum regium conspectum adeundo, fidelitatibus suis et

fidelium servitiorum praeclaris meritis in cunctis nostris et regni



217

iiostri negociis prosperis et adversis cum sumpmae íidelitatis

et votiva diligenfcia nostre maiestati exhibitis et impensis, de-

claratis
|
et nostram in memóriám revocatis. Exhibiierunt nobis

quasdam literas privilegiales illustrissimi principis domini Andree.

tercii Bele regis filii, olim incliti B-egis Hungarie avi et prae-

decessoris nostri pie recordacionis, aurea Bulla sua roboratas.

libertates ijisorum per sanctissimum St(ephaniim) Hungarice gen-

tis Regem et apostolum ut praedictae literae de
j
clarabant, ipsis

institutas, innovantes et confirmantes tenoris subsequentis. Suppli-

cantes unanimiter et conformiter nostre biimiliter maiestati, ut

ipsas acceptantes. ratificantes et approbantes, praesentibus de

verbo ad verbum tramssumpmi faciendo simjil cum omnibus

libertatibus eorum in eisdem exjjressis. exce])to solummodo uno

articulo in subset][uentibus deciara ndo. con
|

firma re et easdem

libertates in dictis literis éxpessas ex regié benignitatis clemencia

auctoritate regia innovando, ipsos in eisdem ])erliempnaliter

fruituros et gavisuros literis nostris privilegialibus mediantibus

stabilire dignaremur. Quarum tenor talis est. In nomine sanctae

Trinitatis et individue unitatis. Andreas dei gratia Hungarie

Dalmacie
|
Croacie. üame, Servie Gallicie. Lodomerieque Rex in

perpetuum. Quoniam libertás tam nobilium regni nostri quam
etiam aliorum instituta a Sancto Stephano rege per aliquorum

regum jjotentiam ulciscentium aliquando iram propriam. aliquando

etiam attendentium consilia falsa liominum inicorum vei sec-

tancium propria lucra fuerat in quam plurimis diminuta multocies

ipsi nobiles
i

nostri serenitatem nostram et predecessorum nostro-

rum Regum suorum precibus et Instantia multa pulsaverunt.

super Reíbrmatione regni nostri. Nos igitur ])eticioni dictorum

Baronum (procerum) et nobilium Regni nostri aures exau
|
dibiles

regio cum favore inclinantes, consideratis et in memóriám revo-

catis fidelibus obsequiis et sincerissimis con(placentiis eonindem

qui)bus in cunctis nostris et regni nostri negociis prosperis

pariter et adversis specialiter ver in summenda vindicta inno-

xiis (sic) sanguinis olym domini Andree Jerusalem et Sycilie

regis fratris nostri karissimi beaté recordacionis cuius dii'e

necis acerbitas fere tocius orbis (fines) seu plagas j)ropul
|
savit,

ad dictum Regnum Sycilie nobiscum i)roficiscendo inopinatis

A () foglalt helyek i'ijabl) Írással vannak pótolva.
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fbrtune casibus et varijs person(ariiin periculis summa) fideli-

tate fulti intrepicle submittendo nostrae maiestati studuerunt

complacere et se reddere utique gratiosos et acceptos. Volentes

voto ipsorum gracioso occurrere et eorum beneplacitum. adim-

j)lere. ut iyjsos ad similia fidelitatis opera exercenda devota men-

I

te incitemus. predictas literas ipsius domini Andree regis et

predecessoris nostri karissimi aurea bul(la sua robo)ratas, omni

j)enitus suspitione carentes ac veros, ad verbum praesentibus

insertas accei)tantes ratificantes et approbantes simul cum omnibus

libertatibus in eisdem expressis, excepto solummodo uno arti-

culo modo praenotato de eodem privilegio excluso, eo videlicet.

([uod nobiles homines
|
sine baerede decendentes (sic) possint et

queant ecclesiis vei aliis quibus volunt in vita vei in morte dare

vei legare possessiones eorum, vendere vei alienare, ymo ad ista

faciendi nullum penitus habeant facultatem. Sed in fratres proxi-

mos et generationes ipsorum possessiones eorundem de iure et

legitimé, pure et simpliciter absque contradictione aliquali devol-

vantur. Ut tenor continet privilegii
|
Bullati Domini Andree Regis

supradicti confirmantes et easdem libertates de beneplacita volun-

tate serenissime principisse domine Elyzabetb eadem gratia Regine

Hungarie genitricis nostre karissime ac de auxilio eorundem

baronum nostrorum ex regié benignitatis clementia innovando.

ipsos in eisdem perhempnali commisimus fruituros et gavisuros.

Insuper pro tranquilliori statu et pacifico comodo eorundem

Reg
I

nicolarum nostrorum, de voluntate eiusdem genitricis nostre

et consilio eorundem baronum nostrorum. i])sis ex solita libera-

litate buiusmodi libertates infrascriptos super ad(d)endo duximus

concedendas.

I. Quod si prelati vei
|
aliqui viri ecclesiastici contra

nobiles regni nostri in aliqua causa in i)resencia alicuius iudicis

regni nostri processerint et litem babuerint, tunc pro causa pro

qua agitur, lite pendente, interdictum in eos
|

ponere vei contra

ipsos sentenciam exconununicacionis non jjossint promulgare,

sicut hactenus usi sünt et consueti. absque scitu et noticia B-egie

maiestatis, et si iidem viri ecclesiastici seu prelati tramite iuris

observato, in alicuius Regii iudicis presencia de iure convicti

fuerint, tunc in eandem gravaminis jjenam, quo eorum adver-

sariis intendebant honerare seu aggravare, incidant
|
eo facto.

n. Nec pro funere hominum ])er aliquem vei aliquos interemp-
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torum. Archidiaconi mala consuetudine. sicut usi sünt, unam
marcam exigére valeant atqne })Ossint.

III. Minuti etiam conventus ab emanacione literarum suaruin.

super pei})etuatione possessionum conficiendarum cessent. et eorum

sigilla omiii careant íirmitate.

IV. Lucrum ver Camere, i)rout tempore Incliti principis do-

mini Karoli olym Regis Hungária
|

genitoris nostri karissimi,

])ie memorie. de quolibet integro fundo Camere (Curie) trés grossi

solvebantur, sic et nmic cum tribns grossis, in nostra Camera cuden-

dis, quorum grossornm unus sex denarios Camere nostre in valore

et quantitate sex latorum Wyennensium valeat, et ipsorum

grossorum quatnordecim unum fertonem faciant, persolvatur.

Superfluos autem denarios videlicet dicarum redemptionem et

victualia recipére
[
non valeant.

V. Villicos et servientes in i)ropriis eorum possessionibus com-

morantes, ac servos, ijjsius lucri Camere dicatores dicare et super

ipsos lucrum Camere exigere non possint, et generaliter dicendo

nichil plus quam trés grossos recipére valeant et extorquere.

VI. Praeterea ab omnibus aratoribus lobagionibus nostris et

vineas liabentibus in quibuslibet villis liberis ac etiam udvarni-

calibus villis quocunque nomine vocitatis
|
ac reginalibus consti-

tutis, exce])tis Civitatibus muratis. Nonam ])artem omnium frugum

suarum, et vinorum ipsorum exigi faciemus, et domina reginn

exigi faciet, ac j)redicti Barones et nobiles similiter ab omnibus

aratoribus lobagionibus et vineas liabentibus in quibuslibet pos-

sessionibus ipsorum existentibus nonam i)artem omnium frugum

suarum et vinorum suorum eorum usibus exigant et recipiant.

Prelatique et viri ecclesiastici Jobagiones babentes primo deci-

mas, et post liaec similiter nonam partém omnium frugum suarum

et vinorum ipsorum exigant. Et si qui in exactione predictn

secus fecerint. nos in talium rebellium et presentem nostram

statutionem alternaucium possessionibus pro usu nostro ij)sam

nonam partém (ii)sorum) frugum et vini exigi faciemus. sine

(liminucione et relaxatione aliíiuali. Ut per hoc honor nostei*

augeatur
|
et ipsi regnicole nobis fidelius possint famulare.

VII. De possessionibus enim a nobis et nostris successoribus

inveniendis iuxta earum (^uantitatem. videlicet de ])OSsessioiie

|)roventus decem marcarum facienti, vicecancellarius noster unam

martam et scriptor unum fertonem et de maioribus j)OSsessioni-
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bus proventiis viginti marcarum facientibus duos marcas et

scriptor similiter imum fertonem recipére possint et habere
j
et

sic consequenter iuxta excrescentiam possessionum de novo inveni-

endarum.

VIII. Tribiita etiam iniusta super terris siccis et fluviis ab
iufra descendentibus et supra euntibus non exigantur. Nisi in pon-

tibus et navigiis ab ultra transeuntibus persolvantur. cum in eis-

dem nobiles et ignobiles Regni nostri multo et nimium ]jercepimus

aggravari.

IX. Ceterum si quis nobilis ordine iudiciario facto potentiali

succubitu du ! elli in pena calumpnie, astacionis falsi termini et

exibitionis falsarum literarum ac sententiae capitalis pro quocunque

facto in presencia Palatini et ludicis Curie nostre aut alteritis

cuiuscunque ludicis presencia convictus fuerit, Index illius cause

talem convictum recaptivet et tribus diebus causa reformacionis

pacis inter partes fiendae et ordinandae detineat, et si concordare

nequirent. tunc in manus sui adversarii
|
ad iníligendam sibi

penam. iuxta regni consuetudinem, et de iure debitam, assignet.

Et si tali convicto pars adversa mortem vei aliani penam consue-

tudinis regni de iure debendum, iníligerit vei fecerit tunc a

ludice et parte adversa sine receptioné alicuius pecunie vei

gravaminis possessionis sue érit expeditus.

X. Filiique fratres proximi. sorores et uxores pro excessu
1

talis pereuntis hominis non debeant agravari, sed in possessioni-

bus domibus et bonis ipsorum quieti et pacifici permaneant.

Si autem cum parte adversa bomo praemisso modo convictus,

l)0sset concordare, ludex non ultra nisi quinquaginta marcas,

dando sibi terminum debitum. ad easdem persolvendos, recipére

possit. et si dato sibi termino solvere non curaret, de possessione

sua. exspirato ipso termino recepto. homine regio et testimonio

alicuius Capituli vei credibilis
|
Convictus. porcionem vei por-

ciones ipsas, quinquaginta Marcas valentem vei valentes possit

occupare. tandem possidendam vei i)0ssidendas. donec i)er his,

quorum redempcioni eaclem, vei eedem magis convenire digno-

scuntur. pro ipsis quinquaginta Marcis redimantur.

XI. Ad eorundem eciam nobilium peticionem annuimus, ut

universi veri nobiles intra terminos regni nostri constituti, tam
|

in tenutis ducalibus sub inclusione terminorum ipsius regni nostri

existentes, (sub) una et eadem libertate gratulentur.
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Xn. Lucrum etiam Camere nostrae nobiles inter fluvios

Drave et Savé (et montem vicoid vocati) ac de Posogu, nec non

de Walko cum aliis veris nobilibus regni nostri unanimiter sol-

vere teneantur, nec racione coUecte mardurinarum Banzulusmaya

vocatorum amodo in posterum molestentur, sed ab omni exactione
|

quarumlibet coUectarum hactenus persolvi consuetarum exempti

penitus, tamquam ceteri regni nostri nobiles aliorum partium

immunes babeantur.

Xni. Si ver aliquae minerae auri vei argenti cupri, ferri

vei alie fodine in possessionibus nobilium invenirentur, absque

conpetenti concambio non auferantur, sed pro talibus possessioni-

bus mineras auri in se germinandis, si Eegie placuerit voluntati,

aequales possessiones conferat nobilibus praenotatis, alioquin
|
si

ipsas possessiones minerosas Eegia Maiestas pro concambio habere

nollet, extunc lus Regale seu urburas iuri regio pertinentes, suo

nomine faciet easdem possessiones ipsis nobilibus cum ceteris

quibuslibet suis utilitatibus proventibus et iuribus relinquendo.

prout etiam idem Dominus Karolus rex genitor noster karissi-

mus ipsis Regnicolis annuerat literarum suarum per vigorem.

XIV. Si autem
|
alicui possessionem vei possessiones contu-

lerimus, ille possessionem vei possessiones eidem collatos pro se

recipiat, et non nomine nostro, sed nomine ipsorum proprio, cum

contradictoribus in statutione dicte possessionis a])parentibus

trahat litem. Ita, ut nomen nostrum ipsi litigiosae quaestioni

non immisceant nec procuratorias literas ad executionem talium

causarum a nobis recipére possint, seu impertire.

XV. Nobiles
|
etiam ad lóca tributorum ire non compellantur,

sed per portus, quos voluerint. liberó transitu absque aliquali

impedimento potiantur.

XVI. Nec etiam lobagiones aliquorum regnicolarum nostro-

rum ad Regiam vei Reginalem celsitudinem pertinentes vei ad

ecclesiarum prelatos aut potentes Regni nostri attinentes absque

voluntaria permissione dominorum eorundem lobagionum potenter

abducantur.

XVII. Denique
|
istam consuetudinem, (^uod dum nobiles

regni nostri ad conducendum uxores eorum accedunt, et more

solito cum eorum uxoribus ad propria redeuntes in })ontibus et

tributis unam marca exigitur, duximus cassandam et anichilandam.

XVin. Nichilominus eciam in Civitatibus et liberis villis



•222

regalibus et reginalibus praelatorum et Baronum ac aliorum nobi-

lium tenutis ac possessionibus, lobagiones
j
Regnicolarum nostro-

rum pro pristinis factis non possint impediri, prohiberi seu are-

stari in rebus et personis. Sed si iidem vulnera, lesiones, mortem
incendia et alia consimilia enormia perpetrarent manifeste. ex

tunc ex parte eorundem ludicium et iusticia impendatur et

([uilibet querulantes in ipsornni dominorum suorum presencia

ludicium et iusticiam persequantur congruentem.

XIX. Porro, pro excessibus
|

patris filius nec in persona nec

in possessionibus et nec in rebus condemnetur.

XX. Episcopi quoque. Capitula, abbates, Conventus prepo-

siti et cetere possessionate ecclesiasticae personae. cum tribus

literis Inquisitoriis (nisi B-egia Maiestas destinatis probis viris

quo maluerit experiatur et informetur), inter nobiles et ecclesias

sujier possessionibus, acquirendis, posséssiones nec requirere nec

retinere possunt nisi cum literis privilegialibus regis '. vei reginali-

bus, aut ludicum vices gerentium Regié Maiestatis.

XXI. Homines autem Capitulorum seu Conventuum qm ex

mandatis regis pro testimonio ducuntur. non possint esse alii,

nisi hü qui dignitates babent in eadem ecclesia, et si ipsius Capi-

tuli vei conventus testimonium in equo sui proprio ductus fuerit

tunc per diem duos grossos, si ver in equo ipsius nobilis duce-

retur, tunc j)er diem unum -, grossum ipsi idem nobilis dare

teneantur.

XXH. Homo autem regius qui ducitur ad citandum vei ad

inquisicionem faciendam non possit esse aliunde, nisi de eodem

Comitatu vei districtu in quo est ille qui citatur, vei contra quem
fit inquisitio. Et Capitulorum testimonium de propinquioribus

Capitulis adducatur ad citandum aut ad inquirendum.

XXm. Et inquisitiones non 2)ossint fieri per alium mó-

dúm
j

nisi mediantibus literis regalibus. vei palatini aut ludicis

Curie B-egie. et congregentur nobiles illius Comitatus vei districtus

in unum et ab eis inquiratur manifeste.

XXIV. Causantes enim in quacunque maxima et ardua

Causa concordare voluerint. ludex jirobibere non possit. et de

iudicio pacis ab ipsis non plus quam trés marcas ab ipsis exigere

valeat quoquomodo.

XXV. Uni : versae etiam causa e (tamen) in facto possessio-

num mote et movende in tertio termino absque dilacione et
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})rorogacione aliquali terminentur. Et ut ])raesentis nostrae confir-

mationis. innovationis, constitutionis et Jibertatum largitionis et

concessionis series robur obtiueat perpetne íirmitatis. nec nllo

unquani tenipore ])er nos et nostros successores in aliqua sua

parte quomodolibet in irrituni
|

valeat revocari. praesentes concessi-

mus liter;is nostras privilegiales penclentis et autentici sigilli nostri

dni)plicis munimine roboratas. Datiim i)er maniis venerabilis in

Chro patris Domini Nicolai eaclem et ai)Ostolice sedis gracie

e))iscopi Zagrabiensis ecclesie. Aule nostre vicecancellarii. dilecti

et fidelis nostri Anno Dn Mo. CCC" L. mo primo
j
tereio Idus

deeembris. Reirni aütem nostri anno decimo.



IV.

VILLANI MÁTÉ KRÓNIKÁJA A MAGYAROK
HADI RENDEZKEDÉSÉRÖL.

Firenzében a XIY. században fejldött ki teljesen az

olasz nemzeti nyelven való történetírás. Ez fellendülését

különösen a Villani családnak köszönheté. Villani János

világkrónikát írt egész 1348 elejéig. Mve tele van becses

adatokkal, különösen a magyarok nápolyi hadjáratára vonat-

kozólag. 1348-ban az író áldozatául esett a fekete halálnak.

Munkáját öcscse, Matteo folytatta 1363-ig, és ennek halála

után Máté fia Fülöp 1384-ig.

E krónikák els sorban a városi és az olasz esemé-

nyeket tartják ugyan szem eltt, de azon sokféle össze-

köttetésnél fogva, melyet Firenzének pénzváltó üzlete, ipara

és kereskedése megszerzett, kiterjeszkednek az egész akkori

ismert \dlágra. Magyarország, mely akkor oly közel állott

az olasz politikához, aránylag is igen nagy figyelemben

részesül.

Máté mvét jól értesültsége, teljes egyidejsége és pár-

tatlan volta teszik különösen becsessé. A magyarokról szóló

tudósításait részben Magyarországban járt honfitársaitól,

részben a firenzei szolgálatban álló magyar vitézektl

vehette. A magyar hadsereg szervezését és élelmezését oly

fontosnak és sajátságosnak tartja, hogy annak külön feje-
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zetet szentel, azon alkalommal, midn N. Lajos megindítja

Velencze ellen hadjáratát 1357-ben.

Leirásából ki\iláglik, hogy a magyar nagyjában még

mindig a régi könny lovas nemzet. Alkotmányos' tekin-

tetben a legfbb megkülömböztet jellemvonást abban

látja, hogy ott a furak tisztségei nem örökösek, hanem

a királytól függk, és hogy a bárók és a közrend hadi

kötelezettsége még pontosan meg van szabva. Nemcsak

hadakozásának módja, gazdasági állapota is még sokban

emlékeztet pusztai eredetére. Az író azt is észreveszi, hogy

az olaszországi had.járatoknak szükségkép káros hatást

kellett gyakorolnia a magyarok egyszer erkölcsére és így

hadiképességére is.

Kiadásai: Velencze, 1562., 4"., Firenze. 1577.. Firenze.

1844. Szövegünk a triesti 1857-i kiadáson alapul.

Villani Matteo Croniclie. (VI. k. 54. fej.)

Come si reggeano gli Ungheri in oste.

E i)are cosa maravigliosa agl" Italiani ne" nostii di. a udire

la moltitudine de" cavalieri che seguitano il re d" Ungheria

quando cavalca in arme contro i suoi nemici. E pero, awegnaché

gli antichi fossono di queste cose piú sperti, })er lo lungo trapas-

samento di quella memória qui ne rinnoveremo alcuna cosa, per

levaré 1' ammirazione de* modemi. Gli Ungheri sono grandissimi

pojioli e quasi tutti si reggono sotto baronaggi. e le baronie d'

Unglieria non sono per successione né a vita, ma tutte si danno

e tolgono a volontk del signore ; e hanno per loro antica eonsue-

tudine ordinate quantitá di cavalieri, de' quali c-atuno barone, o

comune hanno a servire il loro re quando va o manda in fatti

d' arme, sicché il numero e '1 tempó del servigio catuno sa che

Iha a faré. E perocché álla richiesta del signore subitamente,

senza soggiorao o intervallo, conviene, che sieno mossi, per

questo quel comune e quello barone ha diputato quelli che a

quel servigio debbino continovo stare apparecchiati di doppi ca-

Marczali : A magyar történet kútfi. 1°
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valii. e clie di piü, e di loro leggieri armi da offendere cioé

r arco colle frecce ne' loro turcassi, p una spada lunga a difensione

di loro persone. Portano generalmente farsetti di cordovano, i

quali continovano per loro vestimento : e com' é bene unto, v'

aggiungono il nuovo, p poi V altro, e appresso 1' altro, e per

questo modo gli fanno forti e assai difendevoli. La testa di rado

armano. per non perdere la destrezza del reggere 1' arco, ov' é

tutta la loro speranza. Gli Ungheri hanno le gregge dei cavalli

grandissime, e sono non grandi, e co' cavalli arano e govemano
il lavorio della terra. e tutte loro somé sono carrette, e tutti a:li

nudriscono a stare stretti insieme. e legati })er 1' uno de' piedi,

sicclié in catima ])arte con uno caviglinolo íisso in terra li pos-

sono tenere ; e il loro nudrimento é 1' erba, fieno e strame con

})0ca biada, massimamente qiiando usano d' andare verso levante.

e valicare i lunglii diserti. E andando verso que' paesi. usano selle

lunglie a modo di barde.i congiunte. con usolieri;^ p quando
sono in que' cammini disabitati e' ne loro eserciti. 1" uomo e '1

cavallo in sul campo a scoperto cielo fanno un letto senz altra

tenda. e in tempó sereno aprono le bande delle loro selle a modo
di barda, e fannosene materasse, e sopr' esse dormono la ntte

;

e se '1 tempó é di piova, che di rado avviene. o deli' una parte

od' amendue si fanno coperta, e' loro cavalli usi a cio non si

curano di stare al sereno o álla piova, e non lianno danno in que'

])aesi che di rado vi piove. Altrove non e cosi; ma pure com-

])ortano meglio i disagi : e molti ne castrano, clie si mantengono

meglio. e sono })iú mansueti. Di loro vivanda con lieve incarico

sono nei diserti ben forniti : e la cagione di ció e la loro pro-

visione é questa : ebe in Ungheria cresce grandé moltitudine di

buoi e di vacche, i quali non lavorano la terra. e avendo larga

jjastura. crescono e ingrassano tosto ; i quali elli uccidono per

avere il cuoio. e 1 grasso che fanno ne grandé mercatanzia,

e la carne fanno cuocere in grandi caldaie ; e com' ell' é ben cotta

e saláta, la fanno dividere dall' ossa, e appresso la fanno seccare

ne' forni o in altro modo, e secca, la fanno polverezzare e recare

in sottile polvere, e cosi la serbano ; e quando vanno pe' deserti

con grandé esercito. ove non trovano alcun cosa da vivere, por-

Börböl vagy vasból való vért, mely a ló nyakát és szügyét takarja.

Szíjak.
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tíiíio paiiioli e altri vasi di rame. e catuno per se ])orta uiio

sacch etto di questa polvere per provisione di guerra : e öltre a

ciö il signore ne fa portare in suUe carrette qnantitá ; e quando

s" abbattono allé íinmane o altre acque, quivi s' arrestano; e

])ieni i loro yaselli d' acqua, la fanno bolire
;
e boUita, vi mettono

suso di (|uesta polvere secondo la quantitá de' compagni che

s" accostano insieme: la polvere rieresce e gonfia, e d' una me-

nata o di due si fa pieno il vaso a modo di farinata. e dá su-

stanza grandé da nutricare. e rendé gli uomini forti con poco

pane, o per se medesima senza pane. E ])erö non e maraviglia

perché gran moltitudine stieno e passino Inngamenta per li di-

serti senza trova i-e foraggio ; che i cavalli si nutricano coll' érbe

e col fieno. e gli uomini con questa carne martoriata. Ma ne' no-

stri paesi. ove trovano il i)ane e '1 vino e la carne fresca, infasti-

discono il loro cibo. it quale i)er dolce usano ne' deserti; e pero

mutano costume. e non saj)rebbono vivere di quell' inipastata

vivanda, e perö non ])otrebbono in tanto numero ne' nostri paesi

durare, che le cittá e le castella sono forti, e i campi stretti, e

le genti provvedute ; e perb avviene. che quanti pi in numero

di qua ne passano, piü tosto per necessitá di vita si confondonó.

La loro guerra non é in potere mantenere campo. ma di correre

<• fuggire e cacciare, saettando le loro saette, e di rivolgersi e di

]-itornare álla battaglia. E molto sono atti. e destri a faré préda

(
' le lunghe cavalcate, e molto magagnano colle saetti gi altrui

cavalli e le genti a piede, e per tanto sono utili ove sia chi

l)Ossa tenere cami)0, perocché di faré guerra in corso e tribolare

i nemici d' assalto sono maestri, e non si curano di morire, e

pcro si mettono a ogni gran pericolo. E quando le battaglie si

commettono. sempre gli Ungheri si tengono ])er loro, e combattono

partendosi a dieci o (juindici insieme. chi a destra, e chi a si-

uistra. (• corrono a ferire dalia lunga con le loro saetta e ap-

prcsso in su' loro correnti cavalli si fuggono ; e solieno andare

senza. insegna o alcuna bandiera. e senza stromento da battaglia,

( a certa i)ercossa di loro turcasso s' accoglievano insieme. Ab-

biamo forse öltve al dovere stesa nostra matéria ; ma jjerclie in

(|uesto nostro tem))o si sono cominciati a stendere nello italiane

guerre, non é ma le a sapere loro condizione.

15*
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Villani Máté krónikájából.

Hogyan rendezkednek a magyarok hadseregül 9

Csodálatosnak látszik mana]jság az olaszoknak, min soka-

sága a lovasoknak követi Magyarország királyát, ka ellenségei

ellen indul (lovagol). És ezért, bár a régiek ezekben a dolgokban

jártasabbak voltak, mégis, mert annyi id óta elveszett az emlé-

kök,i azt valahogy megújítjuk, hogy a mostaniak csodálkozását

megszüntessük.

A magyar igen nagy nemzet és csaknem valamennyien

megyék (báróságok) igazgatása alatt állanak. Ezeket a bárósá-

gokat nem töltik be örökösen vagy életliossziglan, kanem a király

(az úr) akaratától függ azoknak adományozása vagy elvétele.

Régi szokásuk megállapítja, minden fúr és község kány lovast

köteles kiállítani, ka a király kádat vezet vagy indít, úgy hogy

a lovasok számát és a szolgálat idejét illetleg mindenki tudja,

mi a kötelessége. És ezért az uruk felszólítására rögtön, halo-

gatás és huzavona nélkül, mindjárt meg is indulnak, azért, mert

a község vagy a fúr elre készen tartja azokat, kik szolgálni

tartoznak. Ezek fel vannak szerelve két lóval, vagy még többel,

könny támadó fegyverekkel, azaz ívvel és nyilakkal tegezeikben

és egy hosszú karddal személyök védelmére. Általában kordovány-

ból való vértet viselnek, mely köntösül is szolgál, és ha már be

van kenve, fenve, egy mást öltenek föléje, majd ismét egyet és

még egy líjat, úgy, hogy ilj módon az a ruha elég védelmet

nyújt. Fejükön ritkán viselnek sisakot, hogy ne veszítsék el

a nyilazásban való ügyességöket, mert abba helyezik egész

reményöket.

A magyaroknak igen nag}^ méneseik vannak. Lovaik nem

nagyok és e lovakkal szántanak és munkálják a földet. Nincs

más eszközük a teherhordásra, mint kis szekerek, A lovakat úgy
nevelik, hogy szorosan együtt tartják ket, úgy, hogy egyik

lábukat megkötözik és egy kis karóhoz ersítik, melyet a földbe

szúrnak, és az elég ahhoz, hogy együtt maradjanak. Táplálékuk

a f, széna és szialma, gabonát csak ritkán kapnak, többnyire

csak akkor, ha kelet felé mennek és nagy pusztaságokon kelnek át.

' A magyar betöréseké Olaszországba, a IX. és X. században.
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És lia arrafelé járnak, hosszú, pánczélforma nyerget használnak,

a melyet szijak tartanak össze. És ha e lakatlan utakon járnak

sereggel, a lovas és lova szabad ég alatt a táborban meghál,

sátor nélkül, és ha szép az id, megoldják a nyereg szíját és az

szolgál nekik vánkos gyanánt, ha pedig esik az es, mi arrafelé

ritka, egyfell, vagy mindkét fell a nyerget használják takaró-

nak. Lovnkat nem bántja, akár szép az id, akár esik, hozzá vannak

szoktatva, különben is arra ritka az es. Másutt nem tesznek

így, de azért ott is nagyon jól eltrik a fáradságot és a rossz

idt.. Sok lovat kiherélnek, mert ezáltal kitartóbbakká és szelídeb-

bekké válnak.

Élelemmel is kevés bajjal és teherrel jól el vannak látva

a )»nsztákon. Ennek az oka pedig a következ: Magyarországon

igen számos ökör és tehén tenyészik. Ezekkel nem szántanak,

és mivel b a legelj ök, hamar megnnek és meghíznak. Aztán

levágják ket brükért és zsírjukért, melylyel nagj'" kereskedést

znek. A húsukat pedig megsütik nagy üstökben, és ha jól meg-

sült és be van sózva, elválasztják a csontoktól, megaszaiják

kemenczókben vagy másutt és ha száraz, íinom porrá -zúzzák és

elteszik. És ha nagy sereggel mennek át a pusztaságon, a hol

nem találnak élelmet, üstöket vagy gályákból font kosarakat

A'isznek magokkal, tele ezen húsjjorral, és mindenkinél van egy

zacskó ilyen por hadi élelmezésnek.^ Azonfelül a király is vitet

a sereg után szekereken nagy mennyiséget. És ha folyóhoz vagy

más vízhez érnek, ott megállnak, megtöltik edényöket vízzel, azt

felforralják és ha forr, dobnak belé húsport, aszerint, hányan

vannak együtt ])ajtások. A por megdagad és egy-két maroknyitól

tele lesz az edény valami sr tésztafélével, mely nagyon tápláló

erej és képes az embert jó erben tartani egy kevés kenyérrel,

vagy még anélkül is. Ezért nem kell csodálkozni azon. hogy oh"

nagy sokasággal oly hosszú utat tesznek meg a j)USztákon, hol

nem találnak élelmet és takarmányt, mert a lovak fvel, szénával

táplálkoznak, az emberek pedig ezzel a porrá tört hússal.

De a mi országainkban, hol kenyeret, bort és friss luísr

kapnak, megunják azt az étolt. melyntd< niegín-übick n pusztáljaji.

= Vámbéry szerint a törököknél az ilyen vagdalt húsnak talkani

a neve, minek tán a magyar tokcány felel meg. ]\lontaigne is említi Essai-

jeiben, hogy a törökök ilyen húsporral élnek.
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Erkölcsük megváltozik, nem bírnak mái' megélni abból a szárított

tá])lálékból és azért nem bírnak majd ily nagy sokasággal annyi

ideig ellenni nálunk. Annál kevésbbé, mert a városok és várak

meg vannak ersítve, szk a mez és az emberek talpon vannak.

Ebbl következik, kogy mentl többen jönnek ide. anml gyor-

sabban fogy meg a számuk a nélkülözés miatt.

HáboiTÍjok nem abban áll. bogy megállanak csatarendben,

lianem ide-oda nyargalnak, megfutnak, egyre nyilazva, aztán

ismét visszafordulnak a csatába. Nagyon ügyesek a ])rédálásban

és a kitartó lovaglásban és nyilaikkal nagy kárt okoznak az

ellenség lovaiban és gyalogosaiban. Ezért nagy hasznukat lehet

venni, ha van mellettük ers csatarend, mert a könny hada-

kozásnak és az ellenség nyugtalanításának és zaklatásának mes-

terei, nem tördnek a halállal és kiteszik magokat minden

veszélynek. És ha csatát vívnak, a magyarok a magok módja

szerint harczolnak. Tizen-tizenöten tartanak együtt, jobbra-bah^i

elnyargalnak és kilövik hosszú nyilaikat, azután ismét elmene-

külnek száguldó lovaikon. Jel és zászló nélkül, hadi kürt nélkül

szoktak járni és tegezeik bizonyos megrázása adja meg a jelt

a gyülekezésre. Talán kötelességünkön felül kiterjeszkedtünk

e tárgyra, de mivel a mi idnkben kezdtek beavatkozni az olasz

háborúkba, nem árt ismerni az állajjotukat.



ZSIGMOND KORÁNAK FORRÁSAI.

Hazai források.

Tnróczi János, ki 1468-ig terjed krónikáját Mátyás

király uralkodása idejében irta. Zsigmond korát a negyedik

T-észben tárgyalja. E korra nézve még nem egykorú, for-

rásai — mint maga említi az elszóban — Ország Mihály

nádor szóbeli közlései és egy történeti feljegyzés, melyet

> registrum « -nak nevez. Eladása ugyan rövid, de objectiv

és megbízható (Schwandtner Scriptores I.).

Külföldi források.

Fforrásunk Kis Károly történetére vonatkozólag

Loi-enzo de Monaci » Carmen de casu illustrium reginarum

et de lugubri exitu Caroli Parviv ez. költeménye, melyet

Mária királyné védelmére írt. Leírása hiteles, de tekintetbe

veend, hogy tendencziozus mü.

A német irók közül Thomas Ebendorffer bécsi egyetemi

tanár »Chronica Austriae ez. müve nevezetes, mely 146 8-ig

terjed. (Kiadta Petz Scriptores 11.)

P] mellett két testvér, Endres és Berthold Tuclier

nürnbergi polgárok Memóriái oder Handbüchlein c/.

müve. melyben családi feljegyzések történeti eseményekkel

válta,koznak. Endres naplója I42l-tl 144()-ig terjed.

Berthold naplója változatosabb és gazdagabb történeti

anyagban (Die Chroniken der Deutschen Stádte Bd. II.

és X.).
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A konstanczi zsinat történetére vonatkozólag leg-

nevezetesebb forrás Dietrich von Niem »Vita papae

Johannis XXIII. « ez. munkája. A wesztfáli származású

Dietrich von Xiem clerikus volt és harminczöt évig szol-

gálta a pápákat. Ezek azonban nem jutalmazták eléggé

szolgálatait, ezért nem elfogult velk szemben, leplezetlenül

ír a kúria visszaéléseirl. A zsinaton az unionisták pártjához

tartozott. (Kiadta Meibom Scriptores rer. Germán. I.).

A délvidéki eseményekrl Paulus de Paulo ír

» Memóriáié «-jában (Schwandtner Scriptores III.).

Dlugoss » História Polonica«-ja (Lipcse. 1711— 12)

nevezetes a lengyel ügyekre vonatkozólag, azonban az iró

mély gylölettel viseltetik Zsigmond iránt.

A törökökkel vívott hadjáratokra nézve fontos Dukas

görög író > Históriáé Byzantinae < ez. mve. mely az

1341—1462 közé es kort tárgyalja. Maga is számos

esetben szem- és fültanuja volt az eseményeknek, eladását

nagy igazságszeretet és pontosság jellemzik. Szigorúan

orthodox hit és honfitársaival szemben sem elfogult.

Lelkiismeretesség tekintetében mögötte áll Laonikos Chal-

kokondylas > História de origine ac rebus gestis turcorum <

ez. mve. mely 1298-tól 1463-ig terjed. A Balkán-fél-

szigeten kivl történt eseményekrl elég röviden ír, gyakran

téved a chronologiában. (Kiadta Imm. Bekker a »Corpus

scriptorum históriáé Byzantinae « -ban. Bonn.)

Eherhard von Windecke emlékiratai 1380— 1442. írójuk

mainzi polgár fia volt. ki 15 éves kora óta mint keresked

beutazta Németország nagy részét, Csehországot s Franczia-

országot. aztán II. István bajor herczeg szolgálatába lépett.

1406-ban Budára költözött és 1412-ig többnyire Magyar-

országon tartózkodott. Azután Zsigmond király kíséretében,

ki különösen pénzgyekben használta t, ismét utazott

Olasz-, Franczia-rszágban és Angolo és huzamos ideig volt
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a királyijai Konstaiizbaii. Elete vége felé ismét szül-

városában telepedett meg. hol bankárüzlete volt. Ügyes.

mozgékony ember, nem valami magas erkölcs, sem mvelt-

ség, de minden iránt érdekld és különösen az udvari

pletykát nagyon kedvel. Zsigmondnak mindvégig nagy

tisztelje maradt: könyve, mely igen számos kéziratban

maradt fenn. többnyire ez uralkodóval foglalkozik. így a

magyar ügyeknek is aránylag sok liel^^et szentel, st még

a magyar királyok névsorát, uralkodásuk idejével együtt

is. összeállítja. Attilán kezdve. Ez a névsor lényegesen

eltér töblj helyütt krónikáink adataitól és úgy látszik,

hogy Windecke más. elveszett forrásokat is használt.

Munkájának nagy értéket kölcsönöz, hogy az elbeszélésen

kivül számos oklevelet közöl benne, különösen a huszita

ügyekre és a zsinatra vonatkozókat.

Kiadta Wilh. Altmann. Berlin, 1803.



ZSIGMOND KIRÁLY PLACETUMA.

IX. Bonifaciu.s pápa határozottan Nápolyi László

pártjára állott, midn ez 1403 nyarán kikötött Zárában,

hogy magának a magyar trónt megszerezze. Legátust adott

melléje, ki a Zsigmondhoz hú fpapokat letette és helyökbe

a nápolyi párthoz szítókat tett. László legyzése után

Zsigmond teljesen felmondta az engedelmességet a pápának.

Megtette azt anélkül, hogy az ellenpápához, a spanyol

XIII. Benedekhez csatlakozott volna. Az egyházi ügyeket

és különösen a kinevezéseket maga akarta intézni. A pápai

joghatóság megszüntetésére szükséges volt eltiltani az

r)sszeköttetést a pápa és a magyar egyház között. Erre

szolgált híres >Placetuma . melyet úgy látszik már 1403.

augusztusban bocsátott ki. és melynek az itt közlött okirat

csak mintegy kiegészítése. Hivatkozás is történik benne

ilyen elz intézkedésre (quemadmodum jani pridem factum

et dispositum fuisse voluimus).

Hiba volna a placetum regium jelentségét abban

látni, hogy eltiltja a pápai bullák kihirdetését királyi

engedelem nélkül. Maga az okleA^él világosan kimondja,

hogy a pápa iránti engedelmesség egyáltalában gonoszság

(nefavium illi obedientiae debitum). A pápával való érintke-

zést a kirfíly tisztán politikai szempontból itéli meg, és

mivel a pápai befolyásnak nagy rés/e volt a polgárháború
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elidézésében s trónja megingatásában, a legkeményebb

eszközökkel küzd ellene. A rendelete ellen vétket, mint

htleneket, fej- s jószágvesztéssel sújtja.

jSTeni leliet kétségünk a fell, hogy a magyar rendek,

kiknek beleegyezésére és tanácsára egyenesen hivatkozik

a király, teljesen egyetértettek a királyi hatalom ilynem
gyakorlásával, csak úgy mint az angol rendek, kik 1393

óta több Ízben hoztak törvényt a pápai szék ilyetén túl-

kapásai ellen (Praemunire). Egyáltalában az egész XV. szá-

zadon át még igen élénken és ersen nyilatkozott a magyar

közvélemény, valahányszor szóba jött a kegyúri jognak

bármi megszorítása. De a. placetumnak végrehajtása, mihelyt

ily szigorú rendszabályokra nem volt többé szükség, teljesen

elmaradt. Midn Mária Terézia 1768-ban, majd II. József

1781-ben megújították a placetumot. az már csupán a kir.

felügyeleti jognak volt gyakorlása és még csak nem is

hivatkoztak Zsigmond e i-end eletére. Ilyen megszorított

alakban alkalmazták újra és utoljfíra 1870-ben, midn
a vatikáni zsinat kimondta a pápai infallibilitást.

A placetumot kiadták Pray. Specimen Hierarchiáé

I. 92, Kovachich, Vestigia (^omitiorum 201. 1. és Fraknói,

oklevéltár a m, kir. kegyúri jog történetéliez, az esztergomi

eredeti okirat alapján. 8— 10. 1. Iviadjísnnk ez utóbbi

szöveget vette át.

Delihcntlio doiniiii ic.fjis cl baronimi.

Nos Si<2;Í!5mun(lu8 liex Hmi<j,ariae etc. Manthiotjuc l^ríiii-

(lenburgensis S. R. T. Vicarius (xe-neraHs. et Regni Bohemiac

(Tubernator. Universis ct sin<>'uHs praesentcs insj)ecturiíí et lectu-

ris. jíraesentiimi seric voluiuus üeri luanifestuiii, (juonuxk* iioii-

tmlli. iiiio ([iiaiiiplmvs rcgiiicolae iiostii Ecclesiastici videUct-t rt

scciilartüs creberriniis vicibus tribiilafcioiies et exactiones, daiiina.

nocumenta Jurinm et Juvisdictioiniiii ijtsürum, altei'atioues ac viu-

lationen ipsiy i)er Biillatos hactt'iiiis irrogatas et illatatü fiiisse ac
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irrogari de praesenti lamentabilibus vocibus et turbatis animis

Nobis propalarunt, adeo insuper se per censuras Ecclesiasticas, ut

puta citationes extra E-egnum, excominuiiicationes, interdicta, moni-

tiones et privationes, gravatos. impeditos et molestatos acclama-

riint. quod nisi superinde eis remedium relevationis et liberatio-

nis adhiberetur opportnnum, ad ingentem exinanitionem rerum

et bonorum. imo status, libertatis et Jurisdictionis eorundem ex-

terminium eos oporteret devenire : supplicantes nostro culmini

liumiliter et devote, ut eis et eorum statui. totiusque Regni no-

stri utilitati et commodo. regali praesidio et defensionis auxilio

succurrere dignaremur. Nos itaque, qui cunctorum et praecipue

nobis subjectorum incommodis subvenire et calamitates. quibus

gravantur. reprimere tenemur. eisque totó nostro posse et volun-

tate obviare. auditis praemissis lamentabilibus querelis et expe-

rientia nonnullis temporibus super eis recepta. oppressiones

nihilominus et huiusmodi tribulationes bucusque praesertim his

proximis disturbiorum et Regni nostri motionum temporibus per

BuUatos ac alios auctoritate Sedis Apostolicae. quam nostri Hono-

ris. Status et gradus dejectionem, Regni nostri et Coronae in alium

translationem ac alias ad nostri totalem dejiositionem laborasse

et adhuc sentimus indefesse laborare, nobis et E-egnicolis nostris

illatas et irrogatas, animo iam ulterius tolerare non valentes pa-

tienti, attendentes potissime nefarium illi obedientiae debitum

debere reddere, qui subditomm utilitati et paci repugnans, eos

dolosis macbinationibus. latentibus insidiis afficere et publicis

nocumentis non desinit lacessere : omnium Praelatorum, Baronum,

Procerum. Militum. Nobilium et universitatum ditionis Sacrae

Coronae B-egiae Hungáriáé, atque nostro consilio et matúra deli-

beratione diutius praehabitis, eorumque utilitate, intentione, imo

petitioné ad hoc nobis porrecta. praesentium serié, auctoritate

eiusdem Sacrae Coronae et de plenitudine B.egiae potestatis volu-

mus. j)ronunciamus, sancimus. decernimus et declaramus, quem-

admodum pridem factum et dispositum fuisse recoHmus, ut nullus

Bullatus auctoritate videlicet Apostolica vei alia quavis, praeterquam

nostra. sine nostro speciali consensu et assensu, beneficia Eccle-

siastica curata, vei non curata cuiuscunque valoris existant, olim

uti percepimus, vigore Litterarum Apostolicarum et Legatorum ejus

seu aliorum quorumcunque Praelatorum acceptari et assequi solita,

acceptare, assequi et etiam tempore disturbiorum proxime praeteri-
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torum Regni nostri assecuta et obtenta, possidere, retinere et habere,

durantibus instantibus dissensionum Regni nostri temporibus et

presenti decreto nostro immutato . . . . ? nec aliquis Praelatorum

eorundem et virorum Ecclesiasticorum, cujuscunque status, ordinis,

gradus, conditionis vei praeeminentiae existat, pariter Nobiles

seculares Jus patronatus eligendi et praesentandi habentes, bene-

ficia qualiacunque vei quomodocunque vacantia, vei vacatura, cui-

cunque providere et de eis disponere in totó vei in })arte, praeter

nostram Maiestatem, cuius dispositioni, coUationi et provisioni ea

pleno Jure reservamus ; nullasque literas Apostolicas, rescripttt

cuiuscunque tenoris, seu Legatornm, Cardinalinm, Auditorum ac

Judiciim, Officialium et Executorum quoruncunque, sive in Ro-

mána Curia, sive extra eandem, cujuscumque tenoris, roboris.

firmitatis et comminationis existant, tam in causis beneficialibus.

quam in aliis quibuscunque causis litigiosis, sacris vei profanis.

emanatas, vei obtenta, valeat atque possit ; auctoritate B-egia

supradicta irritum decernentes et inane, si quid contra haec per

quempiam scienter vei ignoranter contigerit attentari : contradi-

ctores denique et huic Decreto repugnare attentantes tirimen

laesae Majestatis incurrere et irremissibiliter volumus condigna

ultione punire. Quocirca vobis universis et singulis Praelatis.

Abbatibus, Praepositis, Prioribus, Gruardianis, Capitulis Ecclesia-

rum Parochialium et Capellarum Rectoribus, aliis etiam cunctis

viris Ecclesiasticis, cuiuscunque status, conditionis et dignitatis

existant, firmo Regio sub edicto, nec non sub ])oena capitis et

privationis Beneficiorum et rerum singularum, praecipiendo man-

damus, quatenus a modo deinceps nullás liuiusmodi litteras

Apostolicas, Legatorum, Cardinalium, Auditorum et aliorum quo-

rumvis Judicum et Officialium Curiae Romanae, nec non citationes,

inhibitiones, Rescripta, Executiones et Processus cuiuscunque

tenoris existant, tam in causibus (sic)^ Beneficialibus (i[uam in foro

contentioso, sive in dicta Romána Curia, sive extra, ])er quoscun-

que Judices Principales et Executores emanatas et obtenta, recipére,

publicare et executioni demandare quovis modo ])raesumatis sine

nostro consensu et licentia speciali et aliud sub poena praemissa

facere non ausuri. Praesentes etiam volumus in locis et aedibus

aptis publice facere proclamari. Dátum Posonii Dominico die in

octava Paschae, anno Domini MCCCCIV.



VI.

ALBERT KIRÁLY TÖRVÉNYE. 1439.

Albert királynak különben oly rövid uralkodása fontos

korszakot alkot történetünkben. Nem azért, mert volt

az els Habsburg, ki a magyar trónt elfoglalta. Akkor,

midn Anjouk, Luxemburgok. Jagellók váltakoztak, még
nem lehetett elre látni, hogy épen az ausztriai berezegek

dynastiája lesz hivatva egykor örökös jogot szerezni a

magyar koronára. Hanem azért, mert az els külföldi

származású király, ki, midn Magyarország uralkodója lesz.

más hatalmas országnak ura. A nemesség azon állandó

igyekezete mellett, hogy jogait és kiváltságait az újonnan

koronázott király által biztosíttassa, fellép immár az a

szükség is. hogy az egész országnak függetlenségét eleve

is megoltalmazzák a lehet idegen elnyomás ellen.

Ezt a ketts czélt szolgálja az Albert által 1439.

május 29-én kiadott törvénykönyv, melyet, csupán a törvény-

kezésre vonatkozó szakaszok kihagyásával, teljesen közlünk.

A bevezetésben az aranybullára emlékeztet módon

mondja a király, hogy a magyar rendek régi szabadsága,

különösen az, melyet Lajos ersített meg. sok tekintetben

megcsorbult és annak visszaállítására, reformatiójára. adja

ki. a rendek alázatos kérésére, ezt az oklevelet.

A régi szabadságokat, a mennyiben ez a joggal és

becsületével megegyezik, a rendek tanácsával visszaállítja

és fenntartja (I.)
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Régi szokás szerint a nádort, mint birót a király és

a rendek között, a királyi felség a rendek tanácsával

és egyez akaratával fogja megválasztani (II.). Az a régi

szokás, melyrl a törvény szól, voltaképen nem volt meg.

Igaz, liogy III. Endre 1290 : IX. t.-czikke szerint a király,

»a birodalom^ régi szokása szerint «, a nemesek tanácsával

fogja kinevezni a nádort, a tárnokmestert, az alkanczellárt

és az udvarbirót, de ez irott bet maradt. Az Anjouk és

Zsigmond országgylésen kívül nevezték ki nádoraikat,

— a többi fötisztviselrl nem is szólva — csak itt-ott

hivatkoznak az országnagyok hozzájárulására. Magát Héder-

váry Lrinczet. ki az országg3^lésen nádor volt és valóban

mint közvetít mködött király és nemzet közt, Zsigmond

1437.márcz. 7-én Prágában nevezi ki palatínusnak, meg sem

emlékezve sem országgylésrl, sem országtanácsról, legfölebb

a közvéleményrl (Fejér C.D.X.VII. 846—47. 1.). 1444-ben

újra. a királyra bízza az országgylés a nádor kinevezését

és letételét. Valósággal csak ez a törvényczikk teremtette

meg a nádorválasztást, és Graray László. Héderváry utódja,

volt 1447-ben. Hunyadi János kormányzósága alatt, az

els választott nádor.

Ez befejezése a nádori méltóság fejldésének. Kezdet-

ben tisztán udvai'i tisztség: az aranybulla, ideje óta már

a rendeknek is felels: mióta a király idegen, kellett,

hogy legalább helyettese, a nádor, lehetleg független

legyen tle és mintegy élén álljon a rendeknek. Ebbl
következett aztán, hogy Mátyás idejében a király ismét

maga, rendelkezik e méltósággal és csak a Jagellók és

I. Ferdinánd óta lép teljesen életbe Albert törvénye.

A honvédelem fontos kérdésében a király egészen

meghátrál a rendek érdeke eltt. Megígéri, hogy a háború-

kat, a míg lehet, csak saját zsoldos katonáival viseli és

ezek közt szigorú fegyelmet tart fenn. Ha pedig mégis
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kénytelen lenne fegyverre szólítani a nemességet, az »régi

szabadsága értelmében csak az orszáf^- határain bell

harczol (III.)-

Míg a nemzeti királyság fennállott, egjnnást érték

az egész alkotmányt átható változások. A nemzet, egynek

érezve magát királyával, szívesen követi ót a tle hasznos-

nak és czélszerúnek ismert újítás mezejére is. Viszont, az

idegen befolyástól való félelem conservativvá. minden vál-

tozástól irtózóvá. addig szerzett jogaihoz szilárdul ragasz-

kodóvá teszi a magyart. A TV. czikkely. hogy a behozott

újításokat töröljék el. századoknak vált. a körülmények

kényszerít nyomása alatt, politikai jelszavává.

Magyarországon csak magyarnak legyen szabad egy-

házi és \dlági hivatalt ^^.selni: csak magyar részesüljön

adományban, egyáltalában csak honfinak legyen joga az

ország javaihoz. Épen a fejedelem idegen volta teszi szük-

ségessé a külföldiek azon határozott és feltétlen kizárását,

melyet az Y., VI,, XII. és XXV. pontok rendelnek eL

Nemcsak a királynak kötik meg a kezét, hanem a király-

nnek is, st a királyi rokonoknak, a Cilley grófoknak,

továbbá Brankovics szerb despotának is meghagyják, hogy

magyar uradalmaikban csak magyar várnagyokat és tiszt-

tartókat alkalmazzanak, A belföldiek ezen védelme nem

szorítkozik a nemességre, hanem a polgárságra is kiterjed.

A IX, ez, a belföldi piaczot a honi kereskedk részére

foglalja le, kizárva a vásárból a külföldi kereskedket,

A mennyire ellenkezett a külföldiek ezen teljes kizárása az

ország hagyományaival: a mily nehezen volt az végrehajtható

káros következések nélkül: annyira megfelelt a törekvés-

nek, az ország függetlenségét mindenkép fenntartani.

Albert koronázásakor még csak ausztriai herczeg;

a német királyi koronát csak Magyarország beleegyezésé-

vel fogadhatja el. Természetes és jogos az a kívánság.
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liogy országai között Magyarország legyen az els. úgy
mint Zsigmond alatt is az volt: liogy uralkodói gondját

elsó sorban is ezen loországára fordítsa. Ebbl folyt a

XX. t.-cz., mely szerint a király Magyarországon fog lakni,

eldjei jjéldájára. Több mint 300 éven át — utoljára

1790-ben — ismételt törvény, melynek azonban a Habs-

bui'gok közt egyedül annak hozója felelt meg.

Maga Albert a magyar királyleánynyal kötött házas-

sága által jutott uralomra. Neki is csak leányai voltak.

Ezek házassága tehát, a trónöröklés szempontjából, nagyon

is közelrl érdekelte az országot. A király meg is igéri,

hogy leányait csak a magyar rendek tanácsával adja

férjhez. Hozzá teszi azonban, hogy ép úgy él majd rokonai-

nak és más országainak tanácsával. Ez az els közös ügy,

melyet törvényhozásunk ismer és elismer.

Viszont a király is fenntartja jogait. Az els az. hogy

a tisztségek és méltóságok (honores) betöltésében és az

illetknek azoktól való megfosztásában nem köteles mást

követni, mint saját belátását. A második, hogy jószágokat

csak adományozhat; igaz, hogy csak érdemeseknek, nem
pénzért. Keze azonban meg van kötve annyiban, hogy

koronajavakat még a rendek tanácsával sem idegeuíthet el,

sem nem adhat zálogba (XV., XVI., XXVI.).

Valamint a katonaság, ú^j az adó dolgában is lehe-

tleg könnyítenek magukon a i-endek. Nem ismernek el

más adót és tartozást, mint a melyet Nagy Lajos törvé-

nyei róttak az adófizet népre (VII.). Mint az aranybullá-

ban, most is megígéri a király, hogy látogatásával nem

esik terhére az egyházi és világi uraknak és nemeseknek.

Szintén az aranybullára vezethet vissza a nemesek

azon kiváltsága, hogy birói ítélet nélkül nem szabad ket

elfogni. Ez a kiváltság most még általánosabbá válik.

A XXVII. t.-cz. egyetlenegy esetben engedi meg az el-

Mavczali : A magyar torténi.-t kútfi. 16
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íbgatást : akkor t. i.. lia halálos ítéletet hoztak a nemes

ellen. Minden más esetben tilos tehát öt személyes szabad-

ságától megfosztani. Ezek szerint a börtönnel való büntetés

magvar nemesre nem A^olt alkalmazható.

Az állami törvénykezési hatalom lényeges megcsorbí-

tását és a feudális visszaélések egyik legrosszabbikának

behozását rendeli el a XXXI. t.-cz. Eszerint még erö-

szakoskodási esetekben is szabad legyen a perleked felek-

nek a megegyezés, birói ítélet és birság nélkül. Nem más

ez, mint a magánharczoknak törvényesítése.

Xem csuda, ha a magyar nemesség nagyon ragasz-

kodott a szabadság azon nagy. szinte túlnagy mértékéhez,

melyet neki Albert törvénykönyve biztosított. E ragasz-

kodásnak Ailágos tanújele az. hogy Hunyady Mátyás

els. 1458-iki törvénye (Kovachich. Vestigia Comitiorum

298—330. 1.) lénveoében nem más mint Albert törvénvének

megújítása. Az 1464-iki koronázó országgylésen azonban

már csak II. Endre, Xagy Lajos és Zsigmond törvényeit

ersíti meg: Albertét nem.

E törvény eredetije megvan az országos levéltárban.

Kiadásunk ezen alapul.

Albertus dei gratia Eoinanornm Rex seniper Angnstus ac

Ungariae. Boliemiae, Dalmatiae. Croatiae etc. Rex et Dnx Austriae

etc. Memóriáé commeiidamus tenoré praesentium siguiíicantes.

quibiTS exjjedit universis; — quod Excellentissimo Prüicijje

Domini Sigismundo Romanorum Imperatore ae praefati regni

Hungáriáé etc. Rege, Patre nostro carissimo, laudandae memó-

riáé, tempore noviter ])raeterito. Deo coeli, cuins nntni liumana

fragilitas neqnit obviare. volente. viam nniversae camis ingre-

diente. nobisque, favente divina clementia, in régimen et solium

ipsius regni Ungariae votive snccedentibus ; Praelatorum et

Baronum nec non Procerum et Nobilinm regni nostri Ungariae.

eoetus et mdversitatis ydemjjtitas. nostrum reginm eonspectum

adeundo et libertates ipsius regni nostri. (^uibus ipsi Praelati.
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Barones et Nobiles. eorumque ))raedeces8ores. tem])ori1)ns .divo-

rnm regum i)raesertim ([uoiidani serenissimi iniiicipis Domiiii

Lodovici regis. felicis recordii, praedecessoris iiostii. freti fnere

et gavisi, in qnani plurimis snis articnlis diminntas esse recitan-

tes. et nostraiii regiam Serenitatem, snper reformatione Status

dicti regni nostri. precibus ac instantia propulsantes ; infrascri-

ptos articulos. et in eis contenta. nostris literis inseri et conscribi

facere, apjn'obare. et in eisdem Se 2)er nos illibate conservari,

Immillime snp])licanint.

Nos(}ue promisinius. inio promittimos Ijona fide, ([uod arti-

culos infra scri])tos tenere et implere volnmus et debemus.

Articnlns I. Pi'imo. quod antiquas leges et consuetiidines

hujns regni et libertates regnicolarmn ecclesiasticorum et saecii-

larinm. cuiuslibet status, ad priorem suum modum et statum,

quantuni de jnre et cum honore, eorundemque Praelatorum et

Baroiuim ac Regni ]Srol)ilium consilio et auxilio i)Ossumus, redu-

cemus, redintegi'abinius. reforniabimus. et de caetero in eisdeiu

manutenebinius et conservabinius.

Art. II. Insu})er quod regia maiestas Palatinum regni, antiqua.

consuetudine ipsius regni requirente, eo, quod idem Palatínus ex

})arte regnicolarmn regiae Serenitati. et ex i)arte i])sius regiae

Sereriitatis regnicolis, iudiciuni et iustitiani facere jjotest et

tenetur, ex consilio Praelatorum ac Baronum et regni Nobilium,

pari voluntate eligat.

Art. III. Quod regia Dignitas pro titioné regni et confi-

nioruni ipsius conservatione, liominibus suis exercituantibus, de

stipendio Regali. dispositiones faciat, sic, (j[Uod regnicolas ijjsi

stipendiati non praedentur. Exercitus ver generális Regnicolis

tamdiu, donec liujusmodi stipendiati exercituantes adversariis

resistere ])oterunt, non proclametur. Ubi autem ipsi exercituantes

regnicolas ])raedati fuerint ; tunc tales pronuncientur ad instar

alioruni i)atratorum actuum potentiariorum. Dum ver, neces-

sitate urgente exercitum generalem ])roclaniare contigerit ; tunc

nobiles regni ultra metas et confinia regni. inviti, more exerci-

tuantium non ducantur. antiqua eorum libertate requirente.

x4.rt. IV. Novitates et nocivae consuetudines introductae

aboleantur et destruantur.

Art. V. Item, quod alienigenis et forensibus hominibus.

cujuscunque nationis et linguagii existant. ofíicia in ' ipso regno

16*
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nosti;o non committemus. Nec castra, fortalitia, metas, possessiones

honores. PVaelaturas. Baronias, Comitatns. vei quascunque eccle-

siasticas A'^el saeculares rlignitates, ad temjnis vei in perpetuum

extraneis. vei forensibus. nisi lioniinibus Ungaris conferemus.

Quodque Praelati et Barones liomines extraneos vei forenses non

conser^'ent.

VI. Item, de tricesiinis. lucro Camerae. montanis. urburis.

cusiones (sic) monetarum, Cameris salium. eorundem Comitibus,

nec non mardurinis, quinquagesimis et quibuscunque officiolatibus

in arendam vei aministrative, seu aliter quovis modo ; similiter

lioniinibus idoneis, coronae Ungariae suppositis, et non extraneis.

liberam disponendi facultatem. more consueto habeamus.

Yll. Lucrum Camerae in Regno Ungariae
;
Quinquagesimam

in i)artibus Transylvaniensibus ac Mardurinas in regno Sclavo-

niae exigi consuetas, more alias ab antiquo consueto, exigi facie-

mus. E-educendo ad statum. tempore praef'ati condam Lodovici

regis observatum.^

YUl. Praelati et Barones duas dignitates, lionores. Baronias,

scilicet saeculares et ecclesiasticas. simul tenoré non valeant " nec

homo saecularis sive vir ecclesiasticus dignitates ecclesiasticas

occupative servare possit.

IX. Item nullus mercatorum forensium et extraneorum,

cujuscunque nationis existat, ad mercandum seu forisandum, in

médium regni: sed ad lóca tempore praetacti condam Domini

Lodovici regis ad forisandum ac emendum et cambiandum depu-

tata. negotiationes suas peractum, more consueto accedat.

X. Item, quod monetam auri et argenti in valore et cursu,

quibus pro nunc existit, sine consilio Praelatorum, Baronum, et

reeni Nobilium non immutabimus. Sed cudantur oboli eadem

liga, ([ua ipsi máiores denarii cuduntur. Quorum obulorum duo

unum integrum denarium valeant. Et quod penes dominum

ArcMepiscopum Strigoniensem et Magistrum Tavernicorum unus

íidelis et idoneus vir, in probatorem hujusmodi cusionis monetae,

auri scilicet et argenti, deputetur.

XI. Item. Monetae et pecuniae extraneae atque sales

forenses in regnum Ungariae non inducantur et nec acceptentur.

Et de hoc fiat provisio celerius, quantum potest.

" 1351-iki törvény V. és XII.

« Aranybulla 30. ez.
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XII. Quod dispositio pro Serenissima Priiicipe Domina

Elisabetli Hegina et eius status lionoris conservationis, ex quo

est haeres liujus regni, fiat, ubicimque vult in regno. Sic tamen,

quod ipsa domina regina, honores et officiolatus suos non extra-

neis et alienigenis, sed incolis liujus regni, quibuscunque malu-

erit, conferendi, et collatos, ab eisdem secundum suum arbitrium.

dum sibi placuerit : liabeat facultatem auferendi.

Xin. Dum in exercitibus et pugnis seu quibuscunque rixis,

cum inimicis regni comittendis, Ungaros aliquos de hostibus

captivare, vei aliquid aliud lucrari contigerit : tunc ipsi Ungari

hujusmodi captivos et lucrum (exceptis notabilibus personis, vei

Capitaneis ipsorum exercituum inimicorum, Regiae Maiestati. in

captivos pertinentibus, quos Nos ab ipsis captivantibus pro donis

condignis recipére valeamus), i)ro se retinendi vei vendendi aut

ecclesiis perpetuae servitutis iugo tradendi et donandi, habeant

potestatem.

XIV. In defensionibus et conservationibus metaruni luijus

regni et confijiiorum, consiliis regnicolarum utemur.

XV. Honores saeculares absque quolibet consilio, hominibus

istius E.egni Ungariae et non advenis, liberum arbitrium con-

ferendi et ab eisdem auferendi habeamus facultatem.

XVI. Possessiones et jura possessionaria non forensibus sed

bene meritis incolis tantum regni et coronae Ungariae subjectis.

juxta eorum merita et obsequia, et non pro pecunia conferemus.

Perpetuas ver venditiones vei impignorationes juriumEegaliumet

coronae nec cum consilio. nec sine consilio quorumcumque faciemus.

XVin. Item. (][Uod in possessionibus et bonis nobilium et

ecclesiarum seu quarumcunque saecularium et ecclesiasticarum per-

sonarum violentas exactiones victualium, i)rocurationes liosjutali-

tíitum liominum et alias (juascunque aggravationes praeter volun-

tatem invitantium non faciemus nec fieri permittemus. Nec in

domibus et in locis Praelatorum, Baronum et aliorum quorum-

cumque saecularium et ecclesiasticarum personarum, pro tractatibus

habendis et aliis quibuscumque negotiis expediendis, ipsis invitis

morabimur. Aut eos expensis, victualibus, curruum et sarcina-

rum vecturis. nunciorum et familiarium, ac quoruncunque ad

Nos pertinentium ])rocurationibus ultra eorum spontaneam volun-

tatem in aliquo gravabimus. Sicut abusive et contra eorum

voluntatem ab aliquo tempore retroacto fieri, erat inchoatum.
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XIX. Ecclesiae et ecclesiasticae personae. a taxis non din

abiisive introductis. liberae et absolntae relinquantnr. Servitia

tamen exercitualia. more alias consueto facere teneaiitiir.

XX. Item, quod de maritatione íiliaruni nostrarum agemus

cum consilio Praelatorum et Baronum ac Nobilium regni nostri

Hungáriáé, nec non cognatorum et proximornni atque subdito-

rnm regnoruni et ducatunm nostrornm.

XXI. Item. qnod ecclesiastica- beneficia vacatnra non facie-

mns. neqne permittemns per saeculares occupare i)ersonas.

XXII. Item, quod liabitationem nostram hic in Hungária,

more aliorum regum faciemus et contiimabimus.

XXV. Juxta requisitionem regnicolarum nostrarum. Nos

una cum eisdem 0])erabimur, quod Despotus Rasciae et Comes

Ciliae, caeterique Magnates, dominia. videlicet i)Ossessiones, castra,

fortalitia. civitateSj 0])pida et alia bona in lioc regno Ungariae

liabentes et tenentes, hujusmodi castra. fortalitia. ojipida, Civi-

tates et ])Ossessiones non advenis et forensibus. sed Hungaris

hominibus. ])ro lionore dare debeant.i

XXVI. Item lionores et officia nostra illis regnicolis nostris

Hungaris quibus voluerimus more ab antiquo consueto juxta

liujus regni nostri Ungariae consuetudinem conferemus.

XXVII. Item. (j[Uod nullus nobilium regni, })ro quibus-

cunque factis. per quemcunque, praeter talem. contra quem sen-

tentia capitalis juridice lata fuerit. ])0ssit detineri, seu quoquo-

modo captivari.

XXVm. Nobiles. tam jobagiones liabentes quam non liaben-

tes, decimas dare non teneantur, antiqua eorum libertate requirente.

XXXI. Partes litigantes, quando voluerint. absque requi-

sitione iudicis et oiiere solutionis Birsagiorum. liberam concor-

dandi liabeant íacultatem. Quemadmodum antiíjua et laudabilis

regni nostri consuetudo, liuiusmodi concordiam in quibuscunque

factis ])otentiariis et aliis, libere faciendam dictat et consuevit.

Nos itaque liujusmodi petitionibus íjraefatorum Praelato-

rum, Baronum, Nobilium et regnicolarum nostrorum aures exau-

dibiles, regio cum favore inclinantes, suprascrijítos articulos, quoad

omnes suas continentias et clausulas, mera nostra auctoritate et

])otestatis ])lenitudine, ex certaque nostrae Maiestatis scientia. nec

' Houor a középkor értelmé])en = tisztség, liííbér.
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non de consensii et liene placito praefatae Dominae Elisabetli

E-eginae. consortis nostrae praedilectae. praesentibus literis nostris

inseri fecinins, ipsos Praelatos. Barones. Xobiles et Regnicolas-

nostros, praemissis libertatibns in eisdeni articiilis superms

expressos perenniter fruituros et gavisiiros committendo.

Adjiciiniis praeterea, ac nostro et praetactae dominae regináé

consortis nostrae nominibus spondenms. Quod memoratos regni-

colas nostros et totuni= regnuni nostrnm in qnibnscunqne neces-

sitatibiis non deseremus, sed fideliter et totó posse nostro. pari-

ter ciim eisdem ipsnni regnuni et i)raeassei-tos omnes regnicolas

nostros ab omnibns aemulis defensabimns. ac in cunctis. tam
praemissis. quam etiam in aliis singnlis bonis et laudabilibus ac

justis antiquis consuetudinibus eorum et regni nostri Hungáriáé

praedicti. inviolabiliter semper et ubique tenebimus et conserva-

bimus eifective. Quicunque autem liominum, cujuscun(|ue status

et conditionis existant. haec ipsa. quae in superioribus continen-

tur. quavis scilicet occasione. impugnare molirentur ; contra omnes

et quoslibet tales, ad eorum proterviam domandam et compescen-

dam pariter cum eisdem Regnicolis nostris prout et ijjsi. omnes

universaliter spoponderunt, operabimur totó posse. Praesentium

literarum nostrarum, quibus secretum sigillum nostrum, quo ut

rex Hungáriáé utimur. a jjpensum est. vigore et testimonio mediante.

Dátum Budae feria sexta. jn-oxima ante festum Sanctae

Trinitatis. Anno domini 1439.



HUNYADIAK KORA.

Belföldiek.

JoJiannis ele Thurócz, Chronica Hungarorum. 28. feje-

zettl végig. Turóczi János munkája e részét, mely a kéz-

iratban 1479-ig. a brünni és angsbiirgi kiadásokban 148 7-ig

terjed, már mint kortárs írta meg. Egészen a Hunyadj-

ház traditiójának hatása alatt áll, és mve nemcsak a köz-

lött adatoknál fogva fontos, hanem még inkább tán azért,

mert Adsszatükrözteti az akkori nemzeti közvéleményt.

Az egész rész alig is áll másból, mint Hunyady János és

Mátyás tetteinek, különösen pedig hadjáratainak elsoro-

lásából. Kétségtelenül azon kor hazai kútfi közül nem-

csak tartalomra, hanem hitelességre nézve is ez áll els

helyen.

Kézirata Bécsben. 3455. sz. Kiadásai: Augsburg és

Brünn 1488 és Schwandtnernél. I. k. 240—291.

Chronicon Dubnicense. A szintén 1479-ben írott. í^agy-

váradon készült, dnbniczinak nevezett krónika els részé-

ben a budai krónikát írja ki, 1474-töl fogva azonban

egészen önálló. Mátyás királylyal nagyon elégedetlen, ural-

kodását szerencsétlemiek mondja, hstetteit Boroszlónál,

Szabácsnál stb. elhallgatja, ellenben nagyon szemére veti

az eo-v forintos adót. melybl az orszáonak semmi haszna

nincs. A munka a kenyérmezei diadallal végzdik és igj

szerznek alkalma van a legnagyobb dicséretekkel elhal-

uiozni Báthory Istvánt és Drágffy Bertalant, míg Kinizsinek



24^

csak épen liogy nevét említi. Igen fontos része a Nagy-

A^ái-ad elpusztításáról a törökök által 1474-ben szóló elbeszélés.

Kézirat: Nemzeti Múzeum. Kiadások: Endlicher (Wie-

ner Jahrbücher der Literatnr 1826) és Mátyás Flórifin (sok

hibával) 1884.

Chronicon Budense. 1467-ig terjed összefoglalás, mely

Mátyás moldvaországi hadjáratával végzdik. Színezete

nagyon Hunyady-párti. a mellett azonban feltn dicsérettel

emlékezik meg Y. Lászlóról.

Az els Magyarországon nj'omtatott könyv; Budán

1473 ^JÜnkösd szombatján jelent meg, Hess Andrásnál. Újra

kiadta, jegyzetekkel. Podhradszky József. 1838. Facsimilé-

ben most adták ki Fraknói bevezetésével,

Antonii Bonfinii E-erum Ungaricarum decades quatuor

cum dimidia. A III. decas IV. könyvétl a TV. decas YIII.

könyvének végéig. E korszak legterjedelmesebb és legtöbbet

idézett történeti forrása. írója (szül. Ascoliban. Anconától

délre, 1427) már mint több munka írója vált híressé, midn
1486-ban Mátyáshoz jött, Bécsbe. A király t Beatrix fel-

olvasójává tette, megbízta, hogy mentl többet írjon, és

felszólította, hogy kövesse t táborozásaiban. Bonfini az

egész magyar történet megírásához fogott, a régibb kor-

szakokra nézve Turóczi krónikáját írva át, kinek munkáját

sok classicus idézettel bvítette és kiegészítette. A magyar

krónikának ez a felhasználása még Mátyás uralkodásainak

kezdetére nézve is kimutatható; csak 1468-tól fogva válik

az eladás egészen önállóvá. A régibb korban csak a

Hunyad^^ak családjának genealógiája, melyet a római Cor-

vinusokig visz vissza. Bonfini müve; hitelességre termé-

szetesen nem tarthat számot, A késbbi részek, különösen

1471-tl fogva, nagyon értékesek, és mutatják, hogy a. szerz

a legbiztosabb értesítéseket szerezte, néha magától a

kirjílytól. Csak a s^yakran igen hosszú beszédeket, melyekkel
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Livius iiiódjáríi elbeszélését tarkázza, kell tisztán az írói

ké})zelet alkotásainak tekintenünk.

Különösen becses részletek. TV. 3. az esztergomi épít-

kezések leírása ; IV. 4. a császár ellen viselt háború okainak

elsorolása; TV. 5. Bécs leírása, IV. 6. a kenyérmezei csata;

IV. 7. Mátyás ndvartartásának leírása; IV. 8. Bécsújhely

elfoglalása és az azt követ diadalmenet, és Mátyás jellemzése.

A három els decas már 1543-ban megjelent Baselben;

két évvel kési)!) német fordításban is, ugyanott. Az utolsó

részt csak késbb találta megZsámboki és adta ki 1581-ben.

Megjelent még 1606. Hanauban és 1771-ben, Bél Ker. ki-

adásában, Lipcsében.

Galeoti Mártii Narmensis. de egregie. sapienter. jocose

dictis et factis S. Regis Matthiae ad inclytum ducem

loannem. ejus ülium. liber. Mint Bonfinit, úgy Graleotust

is Mátyás bkezségének és tudományszeretetének híre

vonta Olaszországból Budára. Galeotus sokat tapasztalt,

sokat és sokfélét író ember volt, egyike a legharczolóbb

humanistáknak, kit egy könyve még az inquisitióval is

összeütközésbe hozott. E munkáját Corvin Jánosnak aján-

lotta, kinek mint várható trónörökösnek kegyét akarta

vele megszerezni az akkor — 1485—1487 — már körül-

bell 60 éves író. Nem is fukarkodik dicséretekkel a király,

ai femberek és különösen Orbán gyri püspök irányában.

Másrészt hitelességét emeli, hogy Mátyás ellenségeirl.

Vitéz Jánosról és Janus Pannoniusról is sok jót mond, és

munkája bírálójául egyenesen magát a királyt szólítja fel.

A munka mintáját Antonius Panormitának Aragóniái

Alphonsról. Beatrix nagyatyjáról szóló mve szolgáltatta,

de Graleotus csak a formát vette át: a tartalom nagy részt

önálló. Inkább egyes kisebb jellemvonásokat közöl, nagy

bbeszédséggel, mintsem hogy a király egész lényét jel-

lemezné, vagy országos ügyekkel foglalkoznék.
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Elször kicidta Tordai Zsigmond, Miksa kir;ílynak

ajánlva. Bécs. 1563. Megjelent még Schwandtner I. köteté-

ben 528—565. 1. Magyarra fordította Kazinczy Grábor 1863.

Janus Pannonius ( CsezmiczeiJános ) elegiáiban Mátyás-

nak több haditettét is megénekelte, különíísen l)oszniai

hadjáratát. A nagy hnmanista költ ily módon töbl) adatot

megrzött, melyeknek más forrásokban hiába keressük

nyomát. Pedig költi feldolgozásuk bizonyoss;í teszi, hogy

akkor közismeretek Apoltak.

Kiadta Gr. Teleki Sámuel ütrecht 1784.

Külföldiek.

Pliüippi CaUmiaclii, de rebus Uladislai Polonorum

atque Hungaroi'um rege gestis libri trés. Callimachus, ere-

deti nevén Buonaccorsi toscanai humanista. Rómában élt.

de onnét 11. Pál idejében több tudós társával együtt a

pápa haragja ell kénj'-telen A^olt elmenekülni. Lengyel-

országba fordult, hol IV. Kázmér király gyermekeinek

nevelje lett. Ott írta Kázmér bátyjának, Ulászlónak tíu-

ténetét. Eltte a nyelv szépsége és az irodalmi hatás a f;

szereti a regényes színezést, humanista módra sok. soha

nem tartott beszédet sz az elbeszélésbe. Volt azonban sok

hiteles forrása is. mely mvét becsessé teszi. l);ír az nem

egészen egykorú. Callimachus 1496-ban halt meg.

Kiadta Brutus, Krakóban 1582; Schwandtner 1. 433

—

527. Arany János Az egri leány czím l)alladájának

tíirgyát Callimaclius mvének II. kíuiyvébol vette.

Péter Esrlienloers Geschichten der Stadt Breslau und

Denkwürdigkeiten seiner Zeit: Eschenloer 1455-tl fogva

Boroszló városának titk;íra, volt és megírta e város tör-

ténetét Albrecht király lialálától egészen az olmützi békéig.

1479. E]) ez a kor az. melyben Boroszló tih-ténete össze
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vau szve Magvarországéval. Eschenloer szorosan követi

a clironologiai rendet, de azért müve nem csupán városi

krónika, hanem azon kornak egyik legtartalmasabb, leg-

értékesebl) forrása. Inkább 'érdeklik a fontos, országos

események, mint az apró városi dolgok. Munkája elsó

részében különösen a Boroszló és a cseh husziták közötti

viszályokat ismerteti ; a másodikban. Mátyás beaAvatkozása óta.

o körülötte csoportosítja leginkább a tényeket. Az 1474-iki

híres boroszlói táborozásnak itt van meg teljesen hiteles

és b leírása. Bven beszéli el Mátyás házasságát és az

olmützi gylést is. Müvében számos fontos oklevelet is

közöl. így a békeokleveleket és Hunyady János levelét

László királyhoz Nándorfehérvárból. (I. 32.)

Kiadta: J. Gr. Kunisch, Breslau 1827. 2 kötetben.

Joannis Dhigossi seu Longini História Polonica. Dlu-

goss János 1415-ben született Brzezniczában : az elkel

"Winyavszky családnak volt ivadéka. A lengyel királyok

szolgálatában több országban járt mint követ: hazánkban

is járt Ulászló király korában, és q^j nem egészen hiteles

adat szerint a szent földet is meglátogatta. Krakói kanonok

volt és tudománya miatt nagy tekintélyben állott, úgy

hogy a x^rágai püspökséggel is megkinálták, melyet azon-

ban nem fogadott el. Livius módjára megírta az egész

lengyel történetet, kezdettl egészen napjaiig: és a nagy

müvet, röviddel halála eltt. 1480-ban. be is fejezte.

A régibb rész nem önálló, azonfelül igen sok mesével,

mondával és koholmánynyal vegyes, csak X. Lajos korától

fogva válik értékessé. A XII. könyv 1435-el kezddik és

a várnai csatával végzdik; az utolsó, a XIII. könyv beszéli

el, igen részletesen, az 1445—1480-iki eseményeket. Dlugoss

legtöbb esetben jól értesült író. de nemzeti és dynastikus

szempontból egyaránt részrehajló és különösen a Hunyadyak

iránt igazságtalan. Mindamellett munkája igen lényeges
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részekben egészíti ki a hazai kútfket, s különösen a lengyel-

mokiva-magvar l)onyodalmakra nézve szolgál elsrangú

kútfül.

Megjelent Lipcsében. 1711— 1712. két kötet folio.

Krakóban 1863—1870. 4 kötet.

Erlebnisse eines deutschen Landsknechts 1484— 1493.

Ez a rö^ád munka egy kobnrgi kéziratban maradt fenn:

szerzje ismeretlen. Az osztrák háborúban 1484-tl fogva

Mátyás ellen szolgált, kit igen sötét szinekben fest, aztán

Ulászló seregével j Magyarországba. Itt részt vesz minden

háborúban a fekete sereg feloszlatásáig. Úgy látszik, hogy

sokkal késbb írta meg A^sszaemlékezéseit. mert idszámí-

tása nagyon kuszált. A fekete sereg végére nézve azonban

elsrend kútf.

Kiadta: W. J. A. Freiherr von Tettau. Erfurt 1869.

Jegyzetekkel és magyarázatokkal.

Aeneas Sylvius Piccolomini. História Friderici III. Impe-

ratoris. Az 1450—52-iki évek története. Fridrik koroná-

zásának, és az V. László kiszabadítására czélzó törekvések

elbeszélése. írójuk (szül. 1405 Sienában), korának leghíresebb

humanistája, ki 1458. II. Pius név alatt a pápai székre

emeltetett (meghalt 1464.). Mint Fridrik császár titkára

és megbízottja jól ismerte a tárgyalások részleteit is. Xagyon

ragaszkodik a császárhoz és igj ellenséges állást foglalt el

nemcsak Hunyad}^ Jánossal, hanem a Cilleyekkel szemben is.

Kiadta Boecler, Strassburg, 1685 fol. és sok más kiadás.

Bohemine História, ugyanazon szerztl. A husziták

gyzelmei után. Podiebrád alatt önállóan szervezked Cseh-

ország, úgy vallásánál, mint katonai jelentségénél fog\a

nagyon érdekelte e kor államférfiait. Aeneas Sylvius Nagy

Alfonso nápolyi király felszólítására írta e munkát, mely-

ben Csehország történetének kezdeteibl indul ki. de

melynek legnagyobb részét mégis csak saját kora esemé-
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nyeinek szenteli. A tárgy rokonságából folyik, hogy gyakran

ismétli a Fridrik történetében elmondottakat. Munkáját

Hnnyady Mátyás és Podiebrád Gryörgy királyságra jutásá-

val fejezi be. Akkorra Alfonso már meghalt, ö jjedig pápa

lett. A magyar ügyekre különösen a nándorfejérvári dia-

dalnak, Cilley Ulrik halálának és V. László temesvári tar-

tózkodásának elbeszélése vet világot.

Megjelent Velenczében 1503. és több más kiadásban.

Helene Kottannerin. Denkwürdigkeiten. Az íróné, a

bécsi városi kamarás neje, mint komorna szolgálta Erzsébet

királynét, Albert özvegyét. A mellett a királyi gyermekek

dadája is volt. Úrnje, közvetlen V. László születése eltt,

azt a megbízást adta neki, hogy hozza el neki a Vise-

grádon rzött magyar koronát.

Ilona nagy ügyességgel járt el e veszélyes megbízásá-

ban. E lopásnak volt következése, hogy a korona több mint

20 éven át idegen kézen maradt. Elbeszélése igen egy-

szer, szinte népies. Tettét egész magától érthetnek tartja,

inkább büszkélkedik vele, semhogy mentené.

Megjelent Lipcsében 1846. Endlicher jegyzeteivel

Ducae Michaelís Ducae nepotis História Byzantina.

Dukas, a császári család sarja, Konstantinápoly bukása után

Lesbos szigetére ménekült. Megírta a görög birodalom

történetét 1357-tl, a törökök Európába jövesétl 1462-ig,

Lesbos szigetének a törökök kezére jutásáig. Magyar ügyek-

bl különösen csak a nagy csaták érdeklik: a nikápolyi

(XIII £); a várnai (XXXII. £); a rigómezei (XXXII. f.)

és a belgrádi XLY. fej.

Kiadta Imm. Bekker. Script. Hist. Byzant, 1834.

Laonici Chalcocondylae Atheniensis, Historiarum libri

decem. Eladását az oszmánok birodalmának megalapításán

kezdi (1298) és a velenczei-magyar szövetséges háborúig,

1462. folytatja. Sokkal bvebb és alaposabb Dukasnál.
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Magyarország rövid leírása (II. 30.) a legjobbakhoz tartozik

e korból. Szintúgy Erdély leírása (V. k.). Bven szól a

szebeni csatáról, a hosszú hadjáratról (VI. k.), a várnairól

(YII. k.). a rigómezei és belgrádi csatákról (YII. VIII. k.).

Hunyady Jánosról és Mátyásról nagy dicsérettel szól. Egy-

általában azon kor egyik legbecsesebb müve.

Kiadta Imm. Bekker. Bonn. Script. Hist. Bj^z. 184.3.

Kritohulos II. Méhemet élete. Kritobnlos. Imbros szi-

getének egyik kormányzója, teljesen kibékült a török ura-

lommal és megírta Konstantinápoly elfoglalójának dicsít

élet'rajzát. Ez azonban csak 1467-ig, a nagy pestisig terjed.

Fontosabb részei : a belgrádi csata (II. k. ) : Bosznia elfog-

lalása (III.) és Jajcza ostroma (IV. k.). Ez utóbbinak el-

beszélése a honi kútfkétl nagyon eltér, ersen török

színezet. Egyebütt Kritol)ulos elég tárgyilagosan adja el

az eseményeket.

Kiadta: Görögül Dethier Antal: magyar fordításban

Szabó Károly. Monum. Hung. Hist. Script. XXII. 1875.

Haselbachi Ehendorfer Tamás sm'il 1387. f 1464. Mint

a bécsi egyetem követe részt vett a baseli zsinatban, egye-

temi tanár és rektor volt Bécsben. Ausztria történetét írta

meg (Chronicon Austriacum V libris comprehensum) kez-

detétl fogva 1463' végéig. Igen sok a kitérése a magyar

viszonyokra. Kagyon sokat tördik astrologiával, az égi

jelek magyarázatával, csak úgy. mint kortársainak leg-

nagyobb része. Egészen habsburgi érzelm és e szempontból

tárgyalja korának magyar eseményeit, különösen a ti'ón-

visziilyokat. Annál meglepbb és szintébb az a nagy

dicséret, melylyel Hunyadi Jánost halálakor elhalmozza

(880. lap). Munkája igen kedvelt forrása az osztrák történet-

íróknak, kik mai napig sem igen szabadultak hatása alól.

Kiadta Pez. Scriptores Rer. Austriacarum II. 689

—

986. 1., de hil)ásaii és sok kihagyással.



VII.

I. ULÁSZLÓ KORONÁZÁSA.

Callimachus Fülöp San Gremignanóban. Toscanában

született. Kázmér királ3mak kegyét, ki Lengyelországba

menekültekor, liol az udvarnál élt, írta meg IV. Kázmér

bátyjának. I. Ulászló királyimknak történetét, ékes latin

nyelven.

E munkának egyik legfontosabb része Ulászló koro-

názásának leírása (De Kebus Uladislai I. Liber I. Sckwandtner

I. 463—464. 1.). A koronázási szertartást igen részletesen

ismerteti, olyannak, minnek az a választott királyok korá-

ban kifejldött. Nevezetes adata, liogy a király, koronáz-

tatása után, nemcsak lovaggá üt és megteszi a négy vágást

a világ négy tája felé. kanem törvényt is lát, »liogy meg-

mutassa, liogy a vitézség mellett különösen az igazságot

kell tisztelnie «. *

Nec mora, coepta est eius corouandi consultatio. Sed occur-

rebat difficultas vetustae consuetudinis, et ad id temporis reli-

giose observatae, quod sacra ad eam rem corona, in potestate

regináé erat.i Nec placebat committere. ut videretur, ad eiusmodi

solenne, üi qnalibet corona tantundem momenti messe. Itaque,

(juuni neque spes foret, persuaderi aut cogi subito reginam posse

;

nec vellent cerimoniam coronandorum regum vulgari, per novas

coronas: ad illám quae maximé propria sacrae apparebat. confu-

gere ; constitueruntque, pro temporis ac rerum necessitate, uti ad

eam rem corona, qua S. Stephani primi Hungáriáé regis caput

' Erzsébet királyné, ki vele fiát meg is koronáztatta.
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exornatum, religiosissime servatur,- ceu verae virtntis exemplar

atque incitameiitum, post i]:)sum regnaturis. In ea disceptatione.

multa ])robra iactata in Ladislanin Garam, cuius maximé per-

missu, regina coronam sacram interce])erat : aegreque a volneribus

et caede tem])eratnm. intercedente rege, proi)ter fidem accedendi

se libere obligatam ; ca])tus tamen est, et custodiae traditus. Cnm-
([ue rex deprecaretur. et fortnnae se. quam fidei iacturam facere,

satius diceret ; vix post tridnum, ut liberaretur, imjjetravit. Itum.

deinde Albam Regálém, nt Vladislaus coronaretur; quo perlata iam

erat, ex Visegrado, arcula, in qua cnstodiuntur ornamenta. ad

cerimoniam coronationis, religiosa. Quibns in médium ])rolatis,

adiecta est. prout conventum statutum(|ue erat, S. Ste))liani corona.

Proditum memóriáé est. quom primum Hungária regni nomen acce-

pit, sacram coronam, induviasque initiandis regibus religiosas,

S. Ste])liano primo regi, a R-omano pontiíice, coelitus monito, desti-

natas : servatasque deinde solenni custodia, veluti faustum auspi-

cium futuris regibus. eadem, qua ille, regni felicitate coronandis.

Ordinem ver ritmnque initiandi illic reges, talem vetusto more

servari. Sacrificante, ([ui in Hungária summus est pontiíicum.

circumsistentibusque omnibus. ad quos regis pertinet nominatio.

in templo, quod augustius est. in Álba Regali, ad altare sistitur.

(jui est rex futurus. Statimque a Canonicis exnitur: deinde

Pontifex j)recationes solennes praeit, ([uibus regno regi([ue. cuius

caput dextra. tenet, Deum ])ro|)itiet. veniamque et ))acem imjte-

tret : ut ])ul)lice ac piivatini. sibi. oppidis, vicis. civitatibus.

pojjulis, nationibus, fauste ac feJiciter ineat geratque regnum.

facultates, fructusque multiplicet, fines et impérium propaget,

auctoritatem denique et glóriám augeat. Tum manus eius. dor-

sumque, arcano oleo ])erungit, et mox vestiri jubet. Ornato deinde

sacris induviis, crucem injnnmis tradit, per (|uam siguificari

volunt, jus A])Ostolicae legationis, in designandis E))iscopis. ab

ipso initio regibus Hungai'iae permissum, ab Roma no Pontiíice.

Deinde sceptrum, poinumque aureum et vexillum. regia insignia.

cxhibet, et uniuscniusiiue. inter tradendum, sacris verbis inter-

])retationem pi-osecutus : tandem, prolatis in médium regni legi-

bus institis(]ue. exigit. ut in verl)a i])Sorum jurft. Ille. ubi iu

2 Sz. Istvi'iii fejcvcklyéjén lev korona. (L. a. magyar rendek erre

vonatko/ó kijelentését 144(). júl. J7. Kovachicli, Vestigia '235—243.)

Marczali : A magyar történet ki'itföi. 17
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qiiae conce])it Pontifex verba, juravit, illico coronatus, suggestum

ad id praeparatum conscendit, et i)lerosqiie in equestrem ordiiiem

cooptat: ut intelligatur, regnum ab armis auspicari, nihilque

prius majnsve a])nd reges esse oportere, quam rationem incre-

mentumque militaris disciplinae ; caetera ornare illám, tueri et

a-iigere imjjeria. In eodem apparatu, postea procedit ad templum.

divis Petro et Paulo consecratum : ibi in tribunal se recipit, et

controversias aliquot audit. et decidit. iit secnndum rem milita-

rem, iustitiam prae omnibus colendam, et sciat et doceat. Tandem
snblatus in equum, })ostqnam civitatem lustraverit, i)rogreditur

extra portám, ad divi Martini aedem, turrimqne illic altissimam

conscendit. et quam maximé jiotest, protenso extra turrim bra-

chio. ad qiiatuor mundi partes, nudatum ensem ^jorrigit : quali

undiqne regnum tutaturus, aut certe illius fines et ditionem,

propagaturus. Ubi ver in civitatem rediit, solennia convivia

celebrantur, strepuntqne ])nblica gratnlatione, viae. ac domus

omnes. Qnibus omnibus. ubi Archiepiscopus Uladislaum de more

coronavit, rite atque ordine servatis : postridie, ex universorum.

qui convenerant. sententia, constitutum, ut corona S. Stepliani,

cum sacris induviis reconderetur, asservareturque ad futuros

reges initiandos, si non contingeret recuperari sacram. Abrogata

deinde posthumi •'' coronatio. et ne quis eum })ro rege duceret.

edictum. Agriensi E})isco])0,* cuius. usque ad invidiam. auctori-

tas, apud Uladislaum eminebat. nóvum sigillum regni commis-

sum ; et ne qua fraus errorve committi posset, veteris sigilli

fides exauctorata : pronuntiatumque ad populum, ne literis ullis,

praeterquam novo sigillo signatis, crederetur
;
])raeterea. ut omnes

immunitates. i)rivilegiaque, a jirioribus regibus concessa. eiusdem

sigilli fide confirmarentur. Multorum, qui de regno, aut de rege

bene meriti. dignitas et conditio adaucta : caeteris spes facta.

modo se dignos exliiberent, in quos liberalitatem suam rex

exerceret.

3 V. László.

« Rozgonyi Siinou.
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HUNYADY JÁN(3S

OKLEVELE KORMÁNYZÓVÁ VÁLASZTÁSÁRÓL
ÉS HATALMÁNAK MEGSZORÍTÁSÁRÓL.

A várnai csata után egy ideig még visszavárták

a szerencsétlen Ulászló királvt. 1445-ben csak ideiglenes

intézkedés történt. Elismerték a kis V. Lászlót királyul,

az ország kormányát pedig egyelre a 7 leghatalmasabb

fúrra, mint fkapitányokra bízták (1445. V.t.-cz.,Kovachicli

Snpplem II. 19.). Az uralmat ezen id alatt az országos

tanács vitte. (Lásd Knanz Nándor: »Az országtanács és

országgylések története 1445—1452.^0

De ez a szigorúan oligarchikus kormány nem felelt

meg az oi-szág érdekének. Nem szerzett biztonságot a török

ellen, nem zabolázta meg a, rabló furakat és a huszitákat,

végre nem nyújtott kilátííst arra, hogy III. Fridrik császár

kezébl kiszabadítja a. gyermek királyt. Ezért a rendek-

nek 1446 tavaszán Fejérvárott tartott gylése elliatározta

kormányzónak választását, kinek hatalma az egész országra

kiterjedjen. A Rákoson pünkösd táján tartott országgylés

ezt a liatározatot megersíti és egyúttal Hunyady János

erdélyi vajdát kiáltja ki kormányzónak.

Az errl szóló oklevelet Hunyadi János állítja, ki.

mint László, választott király, helyettese. Legnagyobb

jelentség a 6. czikkely. a mely a királyi és kormányzói

17*
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hatalom és hatáskör közötti különbségeket állapítja meg.

Ezek szerint a kormán_yzó nem adhat nagj(3l)h adoinányt

82 teleknél: a htleneknek csak a rendek megegyezésével

kegyelmezhet meg. végre nem adományozhat érsekséget,

püspökséget, vagy nagyobb apátságot, tanácsosainak bele-

egyezése nélkül.

Minden egyebekben tekintélye az legyen, a mi a

királyé. Csakhogy körülbelül ugyanazon módon, mint azt

111. Endre 1298-iki törvényében megállapította, öt is

kisérjék minden útjál:)an egyházi és világi tanácsosai. Az
oktavális bíróságnál pedig legyen oldala inellett 2 fpap,

a nádoron és országl)írón kívül még 2 zászlós úr és

6 köznemes. Az utóbbi elemnek ilyen eltérbe lépése is

mntatja, hogy Hunyady fölemeltetése mely tényeznek volt

mve. Különben az oklevél egyenesen is megmondja, hogy

a fejérvári gylésen résztvett az egész birtokos nemesség.

Nem kétséges, liogy a kormányzó választása fontos

lépést jelölt az ország megszilárdulása felé. De a fkérdés.

az jíllami hatalomnak az oligarchikus elemek fölé való

emelése, még korántsem volt elintézve. Ez okozta aztán,

hogy Hunyady kormánya még sem j;írt azon eredmén\"nyel,

melyet méltán várt tle az egész ország. A kormányzó

ííllásának ersítésére szóló két czikk: az. hogy minden

tisztvisel mondjon le tisztérl (III.) és az. hogy minden

magánszerzdés, mely az ország java ellen tör. sznjék

meg (V.) — sehogy sem volt végrehajtható.

Az oklevelet közli Kovachich. Vestigia Comitioruni

253— 261. A kormányzó esküjét közli a Corpus Juris-t is.

Nos Joannes de Himyad i)ro Ihustrissimo Infante Ladislao

iiato tondam Alberti Regis, Electo. Regni Hungáriáé rTuhenia-

tor Generális, et Vajvoda Transylvanns. notnm faeimus ])raesen-

tinm tenoré <iuihiis meumbit universis.

(^uod cnm TJniversitate Dominorum Praelatorum. Baronum

et Xol>ilinni ac aliorum, singulorum Possessionatorum hominum
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liuiiis Regni Hungáriáé juxta dispositioiiem et ordinationem

eorundeni nuper in Civitate Álba Regali faotam, in lianc prae-

sentem solemnem Congregationem ani])lissime coadunata. eas

res, niodosque. (|uibus Divina gratia snft'ragante, tot diebus. tot-

<|Ue annorum cnrriculis alternis insidiis, })ersecutionibiis, acer-

lime contra se se sine dato, pacem reformare et caritative sibi

invicem commorari possent, ayidissime exqnirere coepissent.

Tandem post mnltos liabitos labores i)artibus ad tam salubiv.

necessariumque ojnis non sine Divinae niiserationis gratia inter

se se unitis, })ari c-onsensn ad articulos infraserijjtos observandos

concordarunt, quorum tenor verbális liic est.

Artic. I. Quod eligent et de})utabunt iinum Cxubernatorem.

Artie. II. Quod universi Praelati, Barones et quivis alii.

Castra, Castella. Fortalitia, Civitates. Oppida, Possessiones et

(|uaevis Inra possessionaria, nec non Episcoi)atus, Abl:>atias.

Praejjosituras, Decimasque et quaevis Beneficia ac Inra Eccle-

öiastica, per i[)Sos liis guerrarum tem})oribus occu})ata et usui-

pata remittent et resignabunt. Civitates etiani, quas hactenus

Capitanei ^ tenuissent, i)ristino earum Statui, Dispositioni, Custo-

diaeíjue et Conservationi earum ])roi)riae remittent. i})sique

Capitanei excipient manus et gentes ac familiares eorum de

iisdem. ((uique ex huiusmodi Occupatoribus ac Ca])itaneis in liac

Congregatione praesentes íbrent, interim non recedent de eadem.

donec liujusmodi remissionem et resignationem efficient suo modo.-

Quod universa Castra, Castella, Fortalitia his disturbiorum tem-

])oribus erecta, flurante ])raesenti Congregatione diruantur et

íleleantur, demtis his, quae in confiniis i)ro defensione Regni

sünt erecta et etiam, (juae in praeterita Pestiensi Congregatione

oertis ])ersonis indulta fuere et concessa ' ac (|uae Universitas

Comitatuum. in (|uo eadem erecta sünt. pro sui defensione stai'c

ceiisuerit et vohierit. iicc iiití^rim lii. (|ui hujusmodi Fortalitia

erexerunt vei prac manibiis liabent, qui scilicet iiic praesentes

íbrent. recedent, donec eadem deponi facient et deler*^

Art. III. Quod omnes Domini Barones lionores et Ofticio-

• A/ orszi\<;iiiik 14tr)-l)('ii rendeli tkaiiitáiiyiii.

" Ez különösen Giskrára vonatkozott.

* 1445. TV. Palota, Fejérniegyében. Veröcze '^rótorsz;ii;liau. Náiia Jleves-

lien és I'elsöc'Z (TÖniöi'lieii.
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latiis eoriim. quos liabent, in ])raesenti Congregatioiie deponeiit.

manibusque et Dispositioni ac Distributioui alioruni Dominormn

et Praelatorum, Baronum et Regnicolarum libere et sine contra-

dictione committent et assignabunt.

Art. IV. Qnod nniversa alia, (juae in liac conventione i)ro

pace. ntilitate et coinmodo Regni statiientur, concludentur. et

disi)onentnr. firmiter observabnnt. in iisdemque jiersistent. ae eis

obedient et parebimt.

Artic. y. Qnod omnes tractatus, confoederationes et vincula

inter quoscunque Praelatos, Barones et E-egnicolas in alterutrum

et mntuo üde mediante vei aliter quomodocunque factae et

ordinatae, quae scilket utilitatem Regni et Reipnblicae im])edi-

rent. cassae, annnllatae et inanes habeantur atque ipsi Domini

Praelati et Barones in omnibus })ro ntilitate Regni. Regnicolis

assistent et contra omnes, Statuta et Ordinationes Regni infrin-

gentes insurgent totó juxta posse.

Quibus quidem articulis modo praemisso inventis et confe-

ctis. ad contentaque eorundem observanda singnlis singulariter

tam scilicet maioribns. quam minoribns in forma ad haec ordi-

náta, jnratis. nnanimi et j^ari omnium voto et consensn nos licet

immeritos ad onns hniusmodi Gubernatoris elegerint, idemque

Immeris nostris im])Osernnt exercendnm. cnmque quamvis inviti,

jnramento tamen, modo. qno supra praestito, adstricti. eíFugere

non valentes. inxta vires nostras ])aratnm serviendi animum

obtulissemus. sicut ipsis Dominis Praelatis et Baronibns ])lacuit

;

A'olnissemns et limitatam liabuissemns viam et modnm. qnibus et

officinm (xubernatoris hninsmodi et debitmn einsdem, Regniqne

huins tuitionem exerceremns et etiam non excederemus modnm,

qno vei in minimo contra praestitutnm Inramentnm laxasse

mannm cerneremnr.

Quapropter iidem Domini Praelati. Barones et Nobiles

nniversi post matúrám superinde factam Deliberationem articn-

los infrascrij)tos limitationem petitam in se continentes nobis

l)raesentarunt. lianc seriem verbalem in se continentem

:

Artic. YI. Gubernátor eligendns habebit tantam auctorita-

tem, qnam haberet Regia Maiestas, demto, quod donationes per-

petuales jjossessionum facere non posset ultra limitationem infra-

scriptam. nec etiam quem])iam sine scitu. consilioque et requi-

sitione Regnicolarum nóta iníidelitatis pi-oscribere, nec etiam
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infidelibiis ratione transgressionis statuti. in praeseiiti Congre-

gatioiie fiencli, notam infidelitatis incnrrentibus, aliisque, qiübus-

cunque infidelibus, similiter sine requisitione Praelatoriim, Baronum
et Regnicolarum gratiam facere queat ; sed nec Archi-Episcopatus

et Abbatias maiores absque scitu, voluntate et consensn et

collaudatione Cousiliariornm suorum conferre valeat.

Artic. VII. Item Gubernátor manebit, iibicnnque voluerit

in Castris, Civitatibus et Oppidis Regalibus aut Eeginalibns.

omniaque Castra, Civitates, Oppida et quaeque Tennta Regales

et Reginales sibi dum et quandocunque ac quotiescunque volue-

rit, liberum praestent ingressum, stabuntque. cum eodem empore

celebrationis ludicii Octavaruni duo Praelati Ecclesiastici et alii

duo Barones seculares una cum Palatino et ludice Curiae ac sex

Nobilibus ad id deputandi, medio autem tempore unus Praelatus

et unus Baro et duo Nobiles manebunt cum eodem, cum quibus

querelas et necessitates audiet antedictorum Regnicolarum, quorum-

cunque Consilio eisdem faciet relationem. Ultra autem hos Con-

siliarios de Praelatis, Baronibus, Militibus et Nobilibus liuius

Regni Incolis tot et tantos, quot et quanti sibi necessarii vide-

buntur pro et jienes se conservare, Consiliumque requirere ab

iisdem.

Artic. VIII. Item de proventibus Regalibus, quibus ipse

Gubernátor ac sui Consiliarii utantur, et de dispositione i})sis

fienda, comittitur ludicio duorum Praelatorum et Baronum. (jui-

bus de qualitate proventuum Regalium plenior certitudo.

Art. IX. Item Gubernátor ipse proficisci debet et exerci-

tuari, dum necessum fuerit, exigente magnitudine rei per se contra

hostes.

Artic. X. Item ipse Dominus Gubernátor his, qui fideliter

Sacrae Regni Coronae serviverunt, de illis Possessionibus, quae

deinceps ad Sacram Regni Coronam pure, legitimeque, sine

cuiuspiam alterius jure per defectum seminis. item ))ropter dela-

tionem falsarum Literarum. pro))ter cusionem falsarum moneta-

rum et fabricationem falsi Sigilli. nec non propter inductionem

extraneae Potentiae in hoc Regnum, ac ])Ositionem ignis in

eodem, fuerint devolutae, in tjuibus scilicet ])ossessionibus triginta

duae Sessiones, non plures fuerint, vei fieri jjoterint et etiam in

quibus infra eundem luimerum triginta duarum Sessionum fue-

rint vei fieri ])oterint, facere valeat donationes. Si ver Civitates,
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Opi)i(la et Possessioiies ultra iiumeruiii i)raescriptarum triginta

duarimi Sessionnm. etiam i)raescri])tis módis, ad Sacram Coronam

fuerint devoliitae. illas partiri seu dividere in triginta dnas

8essiones non valeat et sub nomine triginta duarnm Sessionum

de illis facere cuipiam donationem. sed liniusmodi omnes Civi-

tates. Oppida et possessiones universae ipsi Sacrae Coronae

reserventur.

Artic. XI. Iteni Dominn.s Gubernátor, si cui donationem

])raemisso modo semel fecerit, amplius eidem donare non valeat.

et cum donationes Castrorum. Civitatum, Oppidorum ac posses-

sionum et similium ad lus Regium duntaxat spectare dignoscan-

tur : igitur ijjse Dominus Grubemator quibuscunque donationem

])raemisso modo fecerit, illi tem})ore suo teneantar accedere ad

Dominum Regem ])ro earum coníirmatione.

Art. XII. Item j)OSsessiones illoi'um. (juorum ])roi)ter dela-

tionem falsarum litterarum aut cusionem falsarum monetarum

vei alio quoquo modo sujjerius expressato. ad Coronam fuerint

devolutae. quousípe illi ])er ludices suos competenter, judioiali-

ter. secundum antiquam et a])probatam Regni consuetudinem.

sententiati fuerint. oceu])are et donationem de eis facere non

valeat quovis modo.

Artic. XIII. Item valeat in absentia Consiliariorum facere

relationem et expeditionem in occurrentibus causis. quae, si

judiciariae fuerint et liuiusmodi relatio inventa fuerit contra

lus consuetudinarium : huiusmodi relatio et expeditio per ludices

ordinarios Regni valeat emendari. prout temi)oribus Regum fieri

consueverunt.

Artic. XIV. Item. ut siquid de proventibus Regalibus ab

expeditionibus Regni remanserit, valeat Dominus Grubernator

Castra. Civitates. Oppida et possessiones Regias impignoratas

nomine Regio redimere. de eisdem et ea Coronae reapplicando

Dominó Regi reservare. (jUorum ])roventu8 similiter ])ro expedi-

tione Regni ex})onuntur.

Nos igitur huiusmodi potestatis nostrae Gubernationis limi-

tatione ab eisdem Dominis Praelatis, Baronibus et Nobilibus

Regni modo praemisso articulata, recejjta. iuxta eandem obtuli-

mus eisdem omneni diligentiam, sollicitudinem et curam nostram

facereque et exercere officium Gubernatoris huiusmodi melius, ut
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possumus. atqiie siib Jurameiito, moclo, quo supra. promittiimis

limitationem et articnlos snprascriptos in iiullo excedere velle.

In (|Uorum Testimonium, praesentes Literas Nostras eisdem

Praelatis, Baronibus et Nobilibus Regni imiversis, Sigillo Nostro.

(|U0 ut Vajvoda Transylvanorum ntimnr, in ])endenti communi-
tas, duximus concedendas.

Dátum in am})lissima Praelatornm, Baronnm et E-egnicola-

rum Congregatione Generáli in campo Pestiensi celebrata. f'eria.

secunda infra Octavas Pentecostes, anno Domini 1446.



IX.

ERDÉLYI UNIO-OKMÁNY. 1437 ÉS 1459.

A három erdélyi kiváltságos nemzet közt a szász az

1224-iki szabadságlevél által alakult meg: a székely föld

1222-ben, a székely ispán 1235-ben említtetik elször.

A vajda alatt álló magyar nemesség, mint külön autonóm

testület, sokkal késbbi eredet. Kezdetben a közös királyi

hatalmon és a vajdai igazgatáson kívül mi sem fzte össze

ezt a három külön alakulási! szervezetet. Csak az 1437-iki

nagy pórlázadás kényszerítette ket unióra, melyet aztán

többször megújítottak és mely unió aztán alai^ja ln Erdély

külön állami életének.

Az 1437-iki unió oklevelén nagyon meglátszik az azt

közvetlenül elidéz ok. Alig tahilunk benne más meg-

határozást, mint a hadi segítségre vonatkozót. Ezt a hadi

segítséget a szerzd felek kötelesek egymásnak gyorsan

megadni, bárki ellen, kivéve a királyt, Zsigmondot. A múltra

nézve feledést fogadnak egymásnak : a jövben kr)ztük

elfordulható pereket a rendes birói úton fogják elintézni.

A hadi nép garázdálkodása ellen a legvégs eszközhöz,

halálos büntetéshez folyamodnak. De az is lialál íia. ki a

katonáknak a rendes árnál drágábban szállítja az élelmet.

E czikkek különös martialis jelentsége még jobban ki-

világlik, ha összevetjük ket a liasonló tartalmú, de sokkal

enyhébb 1435-iki törvénynyel.

Az oklevél Kápolnán (Alsó-Fejérmegye) kelt 1437. sze})t.

lö-án. Eredetije megvan a szász universitás szebeni levéltárá-

l)an. Kiadta Szabó Károly, Székely Oklevéltár. I. 134— 13G.
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Ezen az alapon jött aztán létre az 1459. decz. 3-án

Medgyesen kelt új unió. Ebben már szó van a nemesek

egyetemérl, a székelyek összes nemzetségeirl és a hét

szász székrl, míg 1437-ben még ezektl meg volt külöm-

böztetve a két külön szék (Medgyes és Seljk) és Besztercze

vidéke. A bárom nemzet közgylésre egyesül és liatíírozatai-

kat a gyulafejérvári káptalan állítja össze. Mindegyik nemzet

két-két megbízottat küld ki és ezek együtt állapodnak meg
a végzésekben. Ezek közt nz els a törhetetlen hség Magyar-

ország szent koronája iránt — király nincs említve. Ennek

valószínleg Mátyás viszálya Szilágyi Mihálylyal volt az

oka. A második, hogy kölcsönösen fenntartják egymás

kiváltságait és az söktl nehéz szolgálatok árán szerzett

szabadságokat. Harmadszor, ha akár belföldi, akár külföldi

sértené ez uniót, valamennyien egyértelemmel kötelesek

azt megvédeni. ííegyedszer, ha bármely fél ellen támadás

vagy sérelem történik, az errl értesített többi két nemzet

nyolcz nap alatt köteles annak segedelmére menni. Otíulször.

ha. a király követe j az országba, senki se beszélje reíi.

hogy szokatlan adót szedjen vagy terhet rójjon ki. Hatod-

szor, mivel nemcsak a török sanyargatja ket. lianem bels

liáború is. a nemesek és székelyek családostul mindig

szabadon menekülhessenek a szász városokba, de \iszont

azokat védeni is tartoznak. A megszegre halálos ))üntetés

<''s jószágainak elkobzása vár.

Az els uniól)an a nemesek ut;ín a szászok következ-

nek: a másodikban m;ír a. székel^xv, kik ezt a i-mgot

mi 1 1 (1 végig m egtartj ák.

Szembetim. hoo-v ez az unió már nem eiív bizonvos

czélra készül szerzdés, hanem valóságos alkotni;! uy a

k(")lcsr)n(")s véíh'lem és biztosít;ís alapján. E szervezke(U^sl)l

szinte ki/;íi'j;ík a kir;ílyságot. melylyel szcnilx'n sokkal

kevesebb hüséí»"et és bizalmat tanúsítanak, mint 1437-lt(Mi.
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IgT az ország antouoiii nemzeteinek egyesülése egyenesen

az elszakadásnak készítette az útját.

Ki van adva Zimniermann -Werner. üi'knndenbnch

der Siebenbiii'ger Sachsen-ban.

1437. évi unió.

Nos Lorandns Lépes de Varaskezi Yicevaivoda Transilvaiius

]jer i)resentes omnibus recognoscimus, quod feria secuiida i)roxima

post festum exaltacionis S. Crucis (szept. 16.) nobis cum Magniíico

Michaele .Takcli de Kusal et Heiirico de Tamási comitibus Sicu-

loriim. uiiaeiim regni Nobilibus. Septem et duarum 8edinm Saxo-

riealinm et Bistriciensdjus Saxonibns. omniiimqne sedinm Siculo-

i'um in ojjpido Ca})olna arduas causas hamm }»arcinm tractantibus.

inter jiredictos Nobiles. Saxones et Siciüos talem fraternam di-

si)Osiiimiis nnioneni, tactoque liis dominice Crucis liguo, iuramento

])roclamato. evo tempore jnraverunt obsel'^^are. quomodo Sacre

Corone atque invictissimo i)riiK'i])i et dominó Sigismundo Ro-

manornm Imperátori ac Hungarie. Boliemie. Dalmacie. Croacie

etc. Regi. dominó nostro naturali metuendissimo. íidelitatem eviter

observandam. et ad resistendnm omnibus hoc regnum impugnan-

tibus. cuiuscunque condicionis ei inimici existant. et se insepara-

biles ab invicem iuraverunt in defensione huius regni observaturos.

tali tamen condicione. ut dum et quando invictissimus Princeps

et dominus dominus noster 8igismuu(Uis . . . alicuius voluntatis

vei accionis versus harum trium j)arcium. utpute Nobilium. Sa-

xonum vei Siculorum habere intenderet. nisi ílexis genibus grá-

ciám tereié jjarti imjjetrare succurrerent. nec aUucl iuvamen ullo

modo prestare teneantur. nec ausi sint modo aliquali. Insujjer

statuerunt. ut dum et quando aliqua illarum parcium modo exer-

cituacionis intenderent. tunc temporibus estivalibus descensu cam-

pestri teneantur. et seniores ville pro])inquioris vei vicinioris

sui)ratactis exercituantibus victum administrare teneantur. nec

carius, sed i)ro tali jfrecio. uti ijjsis villanis dare permittant. qui

exercituantes modum solvendi non recusent. ([uieumtjue autem

carius dare presumserint. a iudice suo non rebus, sed i)ena caj)!-

tali i)uniantur. Ordinaverunt eciam, ut temporibus hiemalibus in

civitatibus. o])pidis et villis descensum habeant. et illis hospicia

prebeantur. taU tamen condicione. ut nulhis cuiuscumiiue condi-
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cionis Nobilis aiit Saxo vei Siculns, alicuius damni noeumentum

sno liosiiiti inferat. nec faeere presnmat. Qui autem damnuni fe-

cerit, index cum ductore belli ab eodem rigorem iuris extorqueat.

et illum pena cai)itali vei iuxta demeritum punire teneatnr. Si

autem alicuius Nobilis vei Saxonis ac Siculi famulus vei Satrapa '

])rofugus efficeretur, tunc dominus ipsius Satrape recessum non

sno consilio nec voluntate fuisse. iurare non recuset. sed teneatnr.

inramentoqne íinito a suis })roi)riis rebus idem dominn& satisfac-

cionem impendat. Insuper a ductore belli litteram exclusionis seu

registruni insercionis extorqueat. famnlum suum imitando qnerat.

et iuxta demeritum secundum contenta litere sentenciaro exequa-

tur. ubicumque invenire maluerit. Statuerunt eciam firmiter ob-

servare. ut dum et quando alicuius hostilitatis impugnacio seu con-

troversia cuiuscumque condicionis evenire contigerit, et inter

partibus suprascriptis Nobilinm. Saxonum et Siculorum i)ars i)ar-

tem in subsirlium invocaverit. secundo die exire pars invocata

et singulis diebus tria, milliaria i)arti invocanti in succursum

transire non omittat. sed festine in anxilium venire teneatui-

:

queque autem ])ars in contrarium fecerit. utputa Nobiles. Saxones

et Siculi. illa ])ars ca})itali ]>ena et non rebus pnniatur iuridice.

Ordinaverunt quoque et iuramento firmiter concluserunt. ut

omni concessa invidia et inimicicie causa. cuiuscum(]ue matéria

existat, iiiter se in Christo patrem et dominum rlominum Cleor-

gium Lejjes Epíscoi)um Transsilvaniensem et eiusdem Ecclesie

ca])itulum litt hiám^zik az cállitmány). quod inter Nobiles. Saxones

et Siculos integre et omnino oblita et sedata existat, nullaíjue

illarum parcium a modo in antea renovare nec mocionem (men-

tionem?) faeere ])resumat. Si (jua autem i)ars ])redictarum parcium

innovacionem facérét, fidefraga permaneat. et nulla aHarnin par-

cium illi in anxilium succurrere ])resumat. Si autem pars contra

partém aliquam accionis vei racionis causani habuerit. et iuridice

coram suo iudice exequatur, et index jjartis adverse iusticiam in

continenti administrare teneatnr. Huius autem fraterne unionis

su])ratacte ))artes. Nobiles, Saxones. et Siculi nos i)i-ecibus humil-

libus pecierunt. ut presentes litteras eisdem in confirmacionem et

sempiternam stabilitatem sigillo nostro munii-e fecinnis et rati-

ficare. Dátum die et termiiK* pi'enotato Anno 1487.

' Helyettes : iíjpáii.
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1459. évi unió.

Capitulum Eeclesiae Transsilvaiiae omnibus Christi fidelibus

tam i)raesentibus. quam fntnris praesens scriptum iuspecturis.

Salutem in omnium Salvatore. Ad uiiiversoruin notitiam harum
serié volumns pervenire. quod duni his superioribus diebus ])ro-

ximis in Dominica puta qua inclytae virginis Catharinae annuum
eelebratur f'estum.^ Nnncio Magnifico Regiae Majestatis Joanne

de Labatlilan Themesiensi. et Sicvilorum Comite. inde et supev

variis pluribusque et magnae importantiae rebus et negotiis paulo

ante superveniente, credentiali diintaxat facultate suíFultus, quo-

rum occasione et praetextu propter rerum ipsarum seu legationum

sed et nmicii ])raefati Majestatis Regiae celeriorem. proiit res

ipsae et legationes ac Magnificentia ipsius Nuncii expetebant.

expeditionem egregia. spectabilique. nec non strenua. et agili.

atque circnmspectissima Universitate tota Nobiliuni ac Procerum.

Sicnlornm quoque omnium generum. nec non Saxonum. Sedium

singnlarum septem. totiiis partis hujus seu Regni Transsilvanen-

sis, in seu ad oppiclum Megyés in unum ])ariter conveniente, et

generalem faciente congregationem. Reverendo etiam in Christo

Patre et Dominó Matheo Episcopo Transilvano. Dominó et prae-

lato nostro dignissimo personaliter ibidem existente ac statutis.

fassionibus. et dispositiónibus. ut infra. nominibus et in personis

totius Universitatis Nobilium. Siculorum. et Saxonum totius par-

tis Transilvanae, factis. quoad omnes earundem sensus. clausulas

et articulos consensum et assensum sponte et libere praebente.

l)i-aesentibus etiam ibidem venerabilibus Dominis Gotthardo prae-

posito nostro nec non Nicolao de Kikelew et Dominico de Do-

boka Archidiaconis. fratribus concanonicis, nostra Capitulari autho-

ritate per nos \Aeno cum mandato illac deputatis et transmissis.

Egregii. Sjjectabiles ac Strenui et agiles. nec non circumspectis-

simi viri. Johannes lius Dionisii de Hlye. Ladislaus de Folth

item Maiiinus de Nagylak, et Andreas Chyko de Weresmort.

nec non Jacobus Magister Civium et Johannes Heiold et altér

Joannes Bogatliy Jurati Cives Civitatis Cibiniensis pro se in

personis propriis, ac Universitate totius Communitatis singulorum

Nobilium, pro totaque Communitate omnium trium generum sin-

í iS'ovember 25.
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gularum sedium Siculorum. nec non Saxonum omnium regalium

in et sub sejjtem ac duabus sedibus Saxonicalibus. niliilominus

quam civitatibus Brassoviensi et Colosvar. earumdemque contrac-

tis,- Districtibus. et pertinentiis ubilicet constitutorum et commo-

rantium nominibus, et in personis. cmn literis procuratoriis

dictorum Nobilium. sigillo Vice Vayvodarum praecedentium sigil-

latis in Nostram i)ersonaliter venientibus praesentiam, et eisdem

coram Nobis comi)arentibus. fassum extitit per eosdem confor-

miter et relatnm in jjrimo articulo in hunc modum : Quod ipsa

tota. ac nniversalis communitas Nobilinm. Siculorum, ac Saxonum

omnium suas subinsertas ordinationes. dispositiones. et statuta.

(juae communi firma perpetuitate, fixaque stabilitate aevi plene

irrevocabiliter perclurarent, ea omnia. et singula. qua ipsa miiver-

sitas tota deliberatione matúra in praenotata congregatione seu

conventione generáli sub firma sincerae fidelitatis Coronae Sacrae

Regni Hungáriáé semper observandae confidentia ordinassent.

statuissent. et decrevissent et ut infra fixo. proposito et perseve-

ranti animo conclusissent. secundum suas modificationes, et di-

stinctiones infrascriptas fide ipsorum cliristiana Deo et dictae

Coronae sacrae debita mediante tenerent, observarent, et inviola-

biliter prosequerentur. et constanter persisterent in eisdem. Se-

cundus Articulus fassionis per eosdem factae is est : quod ipsi

omnes. et singuli Nobiles Siculi et Saxones tota quoque eorum

universitas, et communitas adunata, volenti animo, et intendente.

prout et velle decet, eorum ac prolium et posteritatum suarum

tranquilliori statu et commodo uberiori. paceque prosperiori et

nihilominus rerum et bonorum suorum praeservatione pacifica.

omni qua possunt efficatia perspicatius providere in aevum ob

hoc omnibus et singulis jjraerogativis. libertatibus et privilegiis

anti(|uis. olim per eorum praedecessores non sine laboriosissimis

scrvitiis acquisitis, ac obtentis. quoad omnes ipsarum libertatum

et pi-ivilegiorum suorum articulos. clausulas et modificationes

voto jjarili. ac voluntate unanimi. libere persistere perseverarecjue

et ])ermanere jjromisissent. atque assumpsissent. imo assumpsenint,

et polliciti sünt coram nobis fide eorum. ut sui)ra. Deo debita

mediante. Hoc tertio articulo notanter adjecto, quod siquis vei

qui ex ipsis. et alius quis])iam accolarum. incolarum(|Ue. sive

- \'idék, a franczia coutrée.
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forensium, contra hoc foediis uiiioiiis jiari voto eonsensuque et

assensn unanimi fidei pacto, iit praefertur. firmatae. infringere et

se insidiose, ac alias quocumque exquisito colore opponere et

liaec Nostra superius inferiusque tacta niteretur. et attemptareiit,

in totó A^el in parte, ex tunc praenominatae Nobilium. Siculorum

et Saxonum universitates se coadnnantes simul et semel. nullo

discrepante, contra talem contrariantem. sen Unionis, concordiae-

(jiie. et Dispositionis hnjusmodi confoederatae pactum rum])ere. et

infringere praesumentem, sen praesumentes. consnrgere ejusque

versntias braehio forti conterere, ac deinde in defensionem et

snblevamen oppressis, seu oppressorum intendere teneantnr. et

accellerare. Quartus istae fassionis est articnlus : qnod cum E.e-

gnum hoc totnni Transsilvaniense nedm partialiter. sed et uni-

versaliter importunitatibus nocivisque vexationibus agitaretur.

variisque rebus adversis. inoi)inatisque vastationum im])etitionibus

undique conquassatur, et casibus atteritur impraetermisse asper-

rimis. statuissent porro ac clisposuissent i)ari et unanimi singulo-

rum voto. quod si adversae aliquae op])ressiones se. aut nociva im-

l)edimenta quaevis, praedistinctis partibus, Nobilibus scilicet aut

Siculis vei Saxonibus. seorsim seu i)articulariter sive communiter

emergi contingant, et evenire in ])Osterum ])er quoscumque : ex-

tunc ])artes ipsae in alterutrum. puta Nobiles Siculis. et Siculi

Saxonibus. nec non Vayvoclis ipsoram, ac Comitibus Siculorum.

ac eorum ^nces gerenti, item Capitaneis i)er universitates \)ri\e-

fatas ad hoc constitutis et cleputatis. suas quasvis imi)etitiones.

injurias. adversiones, ac quorumcumque nocumentorum tunc in-

gruentium casus innotescere. significare. intimare. et notiíicare

teneantnr. et debeant. quibus sua serié sic, ut praefertur. se in-

timatis. et significatis, statim die octava notificationis hujus módi.

mora ])rotelatione(iue. ac dissimulatione et occasione omni ])0st-

tergata, in op])ressi seu oppressorum, qui tunc forent. adjutorium

et succursum, secundum rei exigentiam potenti virtute ' venire

])raepro))erent, ac adesse debeant celeriter. et teneantnr. Fassio

(|uinta Articulata haec est: Quod dum et (|uando seu quoties-

cunque lapsu temporum Regalis excellentissima Serenitas Nun-

cios seu legatos suos, i)rout supra, ojjportunitate quavis ingruente.

ex suis Baronibus, sive Magnatibus. ))artes ad istas. seu Regnum

•' Erö, olasz értelemben.
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lioc Traiissilvaniense transmitteret. et extiterit transmissura, tunc

huic tali Nímcio Regio j^otenti, et ejus coetui nullus omnino ex

Nobilibus, sed neque ex Siculis at Saxonibus totius partis seu

Regni liiijns, ciijuscunqiie coiiditionis et status sit, se adjungere

debeat, seu quavis ratione aut invento colore iiiliaerere eidem, et

dolose admiscere, ipsum quoque Nuncium Regium, seu Baronem
inconsvetos, sive victualia inusitata, neve alias inusitatas quascun-

que inconsvetas exactiones novitate quavis inducta faciendi, pe-

tendi et extorquendi inducere, informare ac suasum reddere, seu

securum facere ])raesummat et attemptat. Articulus is Sextus

subsequeuter insertus est : quod quia demeritis, ut verisimile est,

eorurti exigentibus jam jam inpraetermisse immanium Turcarum

crebrescentibus insidiis, spoliis. praedisque, ac vastationibus variis,

et aliis pervastationibus undique exitialibus etiam per abductio-

nes crebras parentum, liberorum, conjugum, proximorumque eorum

in captivitatem perpetuam, et execrabilem, pro dolor ! servitutem,

nihilominus quam rerum omnium, et bonorum ipsoruna deprae-

dationes innumeras ad ultimum usque, et numero et domesticis

bonis essent et forent admodum imminuti, praterea nempe quo

deterius afílictiusque suíferentur et paterentur, internis etiam

guerrarum bellis, dissensionibusque et acerrimis simultatibus, nec

non inimicitiis intestinis praecedente attriti sae})e numero exti-

tissent, afíligerentur in praesentiarum ; borúm equidem omnium
eonsideratione i)erspicua, volentes i)er omnia, et accuratius inten-

dentes, prout et velle congruit, eorum reipublicae et communi
utilitati opportune efficatius providere, et viam tanti mali inopi-

nati íbrti vallatione jiraecludere. universali decreto statuissent,

imo statuerunt et disposuerunt irrefragabiliter i>ro semper ob-

servandum, quod Nobiles et Siculi tam eorum i)ropriis in i)er-

sonis, quam cum conthoralibus, prolibus, orplianis et viduis,

rebusque cunctis ipsorum et bonis ad Civitates Saxonicales, ac

alias quascumque mallent munitiones. patulum sem])er obtineant

ingressum, accedendique, intrandi. confugiendi. et ingrediendi

tutelae et defensionis causa securam semper absolutamque et

pacificam facultatem habeant, et autlioritatem libertatis, tali

pacto et conditione expressius subinsertis, quod Nobiles ipsi,

atque Siculi universi, una cum Saxonibus civitateusibus, sed et

comprovincialibus singulis omnium adversitatum, guerrarum, et

inimicorum ([uorumcunque insultantium temporibus, secundum

Marczali : A magyiir törtínet kútfi. 1"
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íjuofl res ijjsa exigit, belligereutium more armis resistentiae prae-

cincti. simul et ])ariter camimm egredientes. rabidis ipsornm ini-

micorum insnltibus obviare atqiie resistere, seque eisdem strenue

0})ponere debeant et obiigareiitur, mntiiisque anxiliis sese pro-

tegere sint constanter adstricti. Tali adjecto in lioc Ultimo Ar-

tieulo poena : quod si quis sen qnipiam partibiis ex ipsis, scilicet

Nobilibus, Sicnlis et Saxonibns. status, dignitatis. couditionis,

])rivilegii. et praeeminentiae cujuscumque sit. liis praemissis om-

nibus superius articulatis. aut singulis })raemissorum. in totó vei

in aliqua ipsarum ])arte. exquisito quovis colore, aut fictis adin-

ventionibns, praesumptioneque. sen dolo. sive temeritate quibus-

vis motus, vei moti contravenire attemptaverint ! praescripta, modo
(juo su])ra articulatim connotata. aut praeconnotatorum alterum

in sui ])arte tota vei singulari infringere moliretur. tunc talis,

seu tales refragatores, ruptores, contravenieutes, atque de facto

contrarientes summa Ca])itali, rerumque omnium. ac bonorum

suorum et possessionum amissione eo facto sint })lectendi, ipsorum-

que talium haeredes et posteritates exhaeredati perpetuo liabeantur.

et exilio relegati, praeterea quoque liomagium talis seu talium ref-

regatorum, et insultantium trium tantum modo denariorum simpli-

cium valore exsolvatur.*

Quibus quidem fassionibus, articulis, et suis modificatis ut

supra clausulis, i)ev praenominatos Nobiles, Siculos. et Saxones

in eorum ac totius Universitatis Nobilium. Siculorum et Saxo-

num liujus regni })ersonis. et nominibus, ut praefertur f'actis.

iiclem literas nostras privilegiales sigillo nostro communitas, sibi

ipsis summe necessarias per nos clari instantissimi postularunt.

Quas nos eisdem juxta eorum j)etitiones rationi consonas Sigilli

nostri pendentis et authentici munimine vallatás dandas duxi-

mus. et concedendas in fidem, et testimonium praemissorum.

Dátum feria secunda proximo ante festum beatae Barbaráé vir-

ginis. Anno Domini 1459. Venerabilibus Honorabilibusque, et

Discretis viris Grotthardo Praeposito nostro praenominato, Antoni

Decretorum Doctore Cantore, Matheo similiter Decretorum Do-

ctore Custode. Emerico Archidiacono de Tkorda Decano, caete-

risque Canonicis dictae Ecclesiae nostrae salubriter existentibus,

et devote.

* A törvéuven kivül lielvezésnek felel ine"'.
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MÁTYÁS KIRÁLY LEVELE IV. SIXTUSHOZ.

A kii'ályi kegyúri jog használata mái- Himyady idejé-

ben a, pilisi apátság ügyében ers összeütközésre vezetett

a pápa és a kormányzó között, kit az ország rendjei is

támogattak a birodalom jogainak megvédésében. Ezen

összeütközések megujultak, midn az erszakos IV. Sixtns

ült a pápai széken. Sixtust a nápolyi király ellen v;dó

gylölete elidegenítette annak vejétl, a magyar királytól is.

A pápa 1480-ban önhatalmúlag akarta betölteni a modrusi

püsp(')kséget. Vele szemben a király az itt kiadott levélben

a leghatározottabban kifejti és föntartja jogát. Annyira

megy. hogy még az ország elszakadását a katholikus

egyháztól is kilátásba helyezi, ha a birodalom régi szabad-

ságát bármiben sértené a pápa. Hasonló tartalmú levelet

intézett a bibornoki testülethez is.

E levél megjelent a Vatikáni Okmánytár 125. 1.

Beatissime páter et domine clementissime. jjost devotam

etc. Vacante nuper episcopatu Mofh'usiensi. (piem ad moduiii ex

c-evtorum íida, relatioiie intellexi, cum mei oratores, (pii in iirbc

sünt, sanctitati vestre ])ro inre electionis, que mihi legittinie

competit, laborante. in contrarium reverendissinio dominó eavdi-

nale sancti Petri ad vincula, ut ius menni mihi deferretur. ai)ud

sanctitatem vestram instavent, accepi ninltani diftii'nhati^m tiU'tani

fnisse pro iure electionis niilii dcfcrendo. (^uo intelleeto non pa-

rnm turbatus sum, cogitans non modicam mihi fieri ininriam,

(piod ius meum turbaretur a vestra sanctitate, vei ah altero (juo-

IS*
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eumqne ad vestram sauctitatem pertinente. (|nod potius debuisset>

si quidem meoruni erga sedeni apostolicam ineritonim aliqua

ratio liaberettír, ab aliis qiioque ius uostrum turbare volentibns

apostolica auctoritate defensari. Non expectaremus. beatissime

páter, iit ius nostrum regium. de quo ab antiquo nulla ])rorsus

cum aliquo difficultas et controversia fit. quo scilicet omnes

nostri ])redecessores et nos libere semper usi sumus et utimur,

lioc demum tempore in maximam nostri dis]jlicentiam pateretur

Sanctitas vestra ab aliquo impediri. Xovisse enim potuit sancti-

tas vestra. vei si ipsa non novit, ab aliis audire potuit. ingenia

et móres nostrorum Hungarorum, qui antequam beneficia liuius

regni a])ud sédem apostolicam absque electione et presentatione

regum suorum eonferri paterentur. malleut potius tertio fidem

catholicam ])0st])0nere atque infidelium numero et societati ad-

lierere. Ne itaque ex tali contentione ulterioris mali oecasio i)re-

betur. et ex liac matéria aliquod scandalum nasceretur. cognitis

liiis, que contra ius meum et antiquam regni mei libertatém

apud sanctitatem vestram attenta sünt. elégi ad ])refatam ecclesiam

Modrusiensem auctoritate iui'is ])atr()natus mei. quod in ipsa ec-

clesia. sicut in aliis regni mei liabeo. venerabilem et religiosum

virum fratrem Antlionium de Iádra, confessorem serenissime re-

gine consortis cliarissime. quem etiam sanctitati vestre tanquam

virum dignum. moribus et scientia jjrobatum confirmandum pre-

sento. supplicans. ut non obstante quorumcumque contrarietate

sanctitas vestra ad presentationem meam. que de iure fit. ipsum

Antlionium de Iádra in prefata ecclesia Modrusiensi apostolica

auctoritate confirmare dignetur. nec velit in hoc ad quorumcum-

que instantiam aliquam difficultatem facere
;
quoniam certa sit,

<|Uod quicunque alius preterquam is, quem nos elegimus, pro

diéta ecclesia laborét, nunquam tamen assequetur, etiamsi oppor-

teret ecclesiam illám ])roprio absque presule remanere. Dátum.
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A CASTELLOI PÜSPÖK JELENTÉSE.

Mátyás király egyénisége, birodalmának hatalma és

vezet szerepe Ij anyagot nyújtottak az akkor már teljes

virágában álló olasz diplomácziának. Számos jelentés maradt

reánk, mely Magyarország akkori állapotát ismerteti.

Nevezetesek ezek közt a pápai követtl eredk, melyek

Mátyás uralkodása kezdetének nehézségeit adják el,

(kiadta Kovachich, Scriptores Minores) és a modenai

követeké, melyeket Fraknói Yilmos adott ki.

Legtanulságosabbnak mégis a castelloi püspöknek,

Maraschi Bertalannak 1483 szén kelt jelentését tekint-

hetjük. Ez Mátyás politikáját és személyiségét szinte tet-

pontjukon mutatja be. Bven részletezi a magyar király

helyzetét a császárral és a törökkel szemben, és teljesen

hiteles, magától a királytól ered adatokkal igazolja, annak

felfogását. Az udvarnak is képét nyújtja, és a budai

palotának és pompájának rajza annál érdekesebb és becse-

sebb, mert invelt, világlátott férfiútól ered.

Mátyás 1483. nov. 6-án IV. Sixtus pápálioz intézett

levelében megemlékezik a castelloi püspök követségérl.

Kiadta a jelentést Katona, História Critica, XYII.

310—316. 1.

Beatissinie páter! Die septiiiia huius »'X Gratz (liscctU-iis,

biduo ad quemdam comitem, Joanneni Elderbach. serenissimi regis

Hungáriáé ea])it;\neum, designatuni ad custO(ham pai-tis Austriae
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cai)tae et praesertim cuhisdam opi)idi combusti, nomiue Fursten-

feld. a])i)liciii. Hoc opi)idiini serenissimi imjjeratoris erat. 8(30 do-

mos. ut ainnt. continens : qnod qniun serenissinins rex Hungáriáé

obsedisset et alias vi expngnare non i)Osset ; erat enim locus na-

tnra arteque munitus, die quadam. snrgente quodam valido vento,

ignem immisit et usque ad moenia domos interiores ita combus-

sit. nt vix domorum fundamenta dignoscerentur. Hoc idem fecere

milites caesareani, discurrentes interdum et villás Hungáriáé

detinentes ; sicque utrimque rapinae. stupra. incendia. caedes plu-

rimae atque borrendae eomniittuntur : iugulantur sacerdotes

:

diripiuntur eorum bona : et in oi)pido supra combusto circiter

mille corjiora liominum adustorum niortua in viis jiost incendium

reperta sünt. Multa tamen ex Austria castella et oppida rex

demit et cai)it quotidie. Hic noster serenissimus caesar dormitat

adliue. Creditur tamen. quod una die magiii aliquid sit nioli-

turus : quum iani permulta ex Carniolia. Stiria et, ut dixi. ex

Austria sibi ablata sint. quod diutius nolle ferre dicit. multas

sibi illatas iniurias iniuste recensendo a íilio adoptivo.

Die ver XA^L. Budám applicui: introductus tamen a qua-

tuor reverendissimis episcopis et nobilibus miütis. qui et iussu

ser. regis, et eorum fide ac revereutia in apostolicam sédem ac in.

sanctitatem V. ad milliare et ultra occurrerunt. Venerat ])rimum

prae])Ositus Albaeregalis ad milliaria circiter duo Teutonica. E,e-

peri domum i)raeparatam rebusque omnibus regali more muni-

tam. Sequenti die fui cum ser. rege. nomine sanctitatis Y. ad-

liortans multiplici ratione. ut a bello desisteret contra imperato-

rem: quum non deceret íilium in ))atrem talia moliri
;
quumque

S. V. exploratissimum babérét, iiiliil lioc bello carius esse Turco.^

((ui longe maiora patre suo in Cliristianos mala inferre decer-

nebat : quod futurum facile credebat : tuni (|uia auro ])aterno

. ditissimus esset ; tum quia bello semper assuetus erat. et collá tis

signis. saepe tentaret. quod páter vitabat sem})er. et in insidiis

bella gessit : tum quia militibus patre severo et crudeli carior

erat: postremo, quia longo et vario bello Hungaros fessos atque

exhaustos et diminutos sciebat. B.es})ondit. numquam se abhor-

ruisse ])acem ; immo eam cum maiestate imi)eriali affectasse sem-

])er. multiplici ratione: sed a ser. imperatore ])ro pace bellum

' ]I. [Miihaimned fia. Baiazet.
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rei)ortasse : (^ui aliquando Boliemos, aliquaiido Polonos. iiiterdinn

Austriacos in eum contra Turcos intentum soUicitavit conimovit-

(j^ue. nt a bellis illis sanctissimis ad propulsandas iniurias redire

compelleretnr. Et liie miiltas iniurias ennmeravit. quas referre

longissimuni esset. Ego e contra illas commemoravi, quas ser.

imi)erator contra se moleste latas dixerat. Est enim rex doctus.

et cuni gravitate et maiestate quaclam dicendi : ut nihil dicat.

quam id. quod sibi credendum videatur. Et profecto contempla-

tus eumclem, eius ingenium. linguam. móres: astutia. auclacia

principes omnes, quos növi. nullo excepto, antecellit. BB. })ater!

Hic est rex indefessi animi. Martialis totus. niliil nisi bellicuni

cogitans et sine verbis faciens ; liic macliinas innumeras. tor-

menta plurima. bombardas adeo ingentes confilans. et modium (?)

lapiclum mille librarum. et iam deceni et septem bombardas Po-

sonium versus misit. quarum unicuique traliendae decem et octo

equi potentes eiusdem coloris colligati erant
;
quod vére obstupui

;

tum quia admiranda videbantur, tum quia non conficiendae pacis,

sed augendi belli signa videbantur. Eebar. diuturno bello bunc

ser. regem inopem factum esse. quod etiam in Gratz mihi suggere-

batur, et in recensendis caussis. ad pacem urgendis. istam non

postremam connumeravi. Qno. ut iudico. factum est, ut die XX.
a quoclam amico meo invitatus sum ad inspicienduni palatium.

qno, pace Italiae dixerim, in ipsa nullum praestantius. neque

maius est. Introductus in vestiaria, sive more nostro, in salvas

robbas.- tot })retiosas vestes auro, gemmis et margaritis onustas,

taj)etia, aulaea. tot vasa argentea atque aurea, mira arte elabo-

rata, vidi. ut existimem, 50. curribus deferri non posse. Inter alia

stuffam •' unam. ex soliflo et i)uro argento factam : tantae altitu-

dinis atque ambitus inspexi, quod duo vix complecti possent.

Sünt unicorni duo. unus instar communis equi. altér unius aselli

cum cornu ver suo ;
' praeterea cruces et ornamenta altaris ad-

miranda; et praeter 590. plateas magnas et cuppas 300. aureas

et quadra et bacilia sine numero, quae profecto omnia aestimari

non ])ossunt. Tantam apud hunc regem pretiosam sui)ellectilem.

pretiosa vasa, ornatum átrium, ut Salamonis glóriám uon rrede-

- lí\ihatár.

^ Kályha.
• Az egyszarvúnak szarva, a közúpkori babona szerint, a m(:''riítv,i''s

ellen véd. Azért a fejedelmek asztabni volt a lielye.
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rem fiüsse niaiorem : non tamen his extractus ])acem tractandam

deserui. Iterum itaque admissus sum. Maiestas smi repetens. quae

pridie dixisseni: de praeparatione Tm-cae atque potentia ; dixit,

se fidei meae id commissurum. quo sanctitas V. de illius viribus

eertior esset : pacem ver non recusare ; immo illám cupere:

sed cum lionore suo : (|uum graviter, ut antea dixerat. iniuriis

plurimis lacessitus fuisset. Hoc in loco multa dicta sünt : et tan-

dem nonnuUa scripta, sive instrnmenta extulit, quorum copiam.

rogavit. ad S. V. destinarem, ut intelligeret, si an iure, vei iniu-

ria bellum movisset
;
quum promissa, istis instrumentis contenta.

minimé servata fuissent. Et quum de Venetis verbum incidis-

semus : eorum in se perfidiam accusavit ; nec in se solum. sed in

omnes Hungáriáé reges : et ea pariter instrumenta extulit. quae

liane pei^fidiam complectuntur. nulla in parte servata : voluitque.

ut illorum exemi)la ad S. Y. destinarem: quae oinnia omnibus

nóta desiderat. Tandem, quum rogassem. ut. deposita bile. ani-

madverteret. in quem j)ugnaret. id est. in i)atrem. in senem. in

inermem. in eum. quo victo. nullám gloiiam reportaret : animad-

verteret. quod quantum Deo deberet. qui eum in regem extulis-

set : in bostes suos victorem seniper eftecisset : qui subactis to-

ties Turcis. de eis triumpbasset ; in posterum longe magis et

gloriosius triumi)haturus : si ver sanctitatis vestrae. successoris

Petri. vicarii Cbristi. ipsum i)aterno amore amantis admirantis-

que. et saepe. quum de eo loquitur. regein regum uominantis.

audire dignetur : nec cor obcluraret suum : si que sibi suaderet

:

sanctitatem Y. non defuturam; si bis turbinibus Italicis ali-

quando i)0sset absolvi: quibus invita tamen involuta erat : prae-

sertim a Yenetis. qui. dominandi tóti Italiae ac universo orbi

libidine accensi. etiam Ferrariam, insignem ecclesiae urbem. tanta

rabié invaserant. ut eam cum civitatibus pluiimis procul dubio

imperio suo adiecissent ; nisi sanctitati Y. quam celerrime occur-

risset, firmissimam ligám amplectendo. Et boc in loco. quae con-

tra S. Y. sparserant. ut beatitudinis iussu susceptum bellum

videretur. ita enei'vavi. rationes illas. in instructionibus clatas.

explicando ostendendoque. ut in nullius mentem id cadere possit.

luvit etiam caussam nostram. quia hic nemo est. qui eos incre-

dibili. irrevocabili odio non prosequeretur. Postea ad amplecten-

dam pacem redii, dicens, sanctitatem Y. ad lianc exbortari: quia,

si glóriám a])])etit humanam: benignitate i)OtiuSj atque cleraentia
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assequetur, qiiani odio vindictaque : Scipionem, Caesarem. Anto-

ninum Piurn, Constantinum, Theodosium, Stephanum, Hung. regem

primum, Emericum. atque alios, quorum sepulcra ' iu Albaregali

videram. intueretiu\ qui clenientia sua liostes saepins, quani armis.

devicerniit : id sibi pariter futurum : si, dimisso bello, ultro et

libere imperátori, patri suo, ablatas terras restitueret, qui in

maiestatem suam, ofFerebatque, iurabatque se plura facturiim, et

illico, quam si mille legibus et fideiussionibus antea urgeretur:

quod sibi sua regia maiestas suadere potest, quum pro salute

suorum populorum atque inra imperii tueretur; et qui mentiri

erubeseeret, in annosa aetate et iníirma constitutus. Hic serenis-

simus rex, quodam cacliinno motns. nnllo pacto illi credendum
esse. neqne eredére velle respondit. a quo toties inique. dolose.

in insidiis deceptus fnisset : seque scire, canssam snam iustissi-

mam esse et princi])ibus Germaniae notam. Subridens. repetii

:

quum leo cum mnre jmgnaret? Quo verbo 2)aullisper commotus
fit

;
perrexi tamen. orans, ut vellet bonitate, pietate et religione

sua insidias illas, dolos illos et iniurias superare, arma in Turcos

vertere. quibus nomen suum celebre magis atque serenum effice-

ret ; et in caelum tandem páterét iter. ubi non caduca et inani

glória, sed firma atque perpetua. cum Christo et triumphantium

angelorum et sanctorum omnium curia jn'ocul dubio frueretur,

essetque tertius Hungáriáé rex sanctus. qualem sanctitas vestra

iam habét: si pacis tranquillitate cum imperiaJi maiestate frueretur

et Christiani nominis liostes aggrediatur et ecclesiae, quae eum
iuvat semper; neque in posterum, veluti murum et antemurale

suum derelictura, ut i)ropediem felici rerum eventu cernere pos-

set ; si cor suum non Pharaonis esset, qui nullo sapientissimi et

facundissimi Moysis sermone ílecti voluit ; sed Ezecliiae regis.

qui a proplieta, ut rebus suis disi)oneret, admonitus, meliorem

mentem suscipiens corque poenitens et ad parietem versus, iuge-

miscens. vita in annos XV. longiora donari meruit. Quibus exem-

))lis sua regia maiestas i)erci])ere jjotuit. serenissimos reges non

ornatis verbis vei facundia ad rectum iustum([ue suaderi trahi-

que tlebere. sed bonitate naturae, Deique timore. Si enim in reges

])]us orantis facundia, (|uam naturae bonitas valeret; Pliarao Moysi

sapientissimo doctissimoque sui)er omnes ])roplietas ; inimo (]UO-

cum Deus facie ad faciem loquutus est, longe melius obtempe-

rare debuisset, <|uam piophetae illi Ezechias : (juo non mc ])album
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et diceucli ignarum ; sed natiirae suae bonitatem inspieeret et

sanctitatem vestram. revocantem a bello. andiret.

Haec omiiia et longe plura retuli in consilio phirium. et

(|iiidein dignissimorum praelatoiaim. arcliiejíisopi Colocensis.° e])i-

scopi Yaradiensis.'^ aliorumqne. sanctani sédem apostolicam et sanc-

titatem V. ita observantium. ut a nemine superentnr: qnod ube-

rius. rediens, explicabo ; laudes et sanctimoniam sanctissimi et

annosi patris. episcojii Vesprimiensis,' qui tanta pietate sanctitatem

V. proseqnitur, ut de DEO loqiii videatur. non i)raetermittendo.

Vére hic annosiis páter sanctus est ; et talem in arcé sua prae-

sulem vidisse laetor. Aderant etiam barones plurimi : inter quos

fait ille Steplianns '^ vaivoda Transsilvanus. novissime ab exercitu

in Tnrcos reversns. sanctimonia et bonitate atque prudentia pol-

lens. Dávid altér, nt Panllus. et virgo, qnem nomine sanbtitatis

vestrae salutavi atque benedixi. Quod ita gratum bábuit, ut prae

gaudio lacrimans, dixerit. audentius se hac salutatione pugnatu-

rum : et sup})licat, quatenus S. Y. líenedictionem super se suum-

(|ue exercitum impertiri dignetur, ad quem rediturus mox est,

occursurus Turcis. qui in Transsilvaniam descendere decreverunt

;

quum tamen una pars exercitus Turcici in maritimas oras rever-

tatur ob nonnullos motus. quos tamen nondum intelligere [)otui,

et a quibus fiant. B. B. i)ater! antequam alloquerer regem: regi-

nam '•' sanctitatis Y. nomine adiveram et salutaveram a S. Y.

(|uam. uti íiliam. amari clixeram, mihique a S. Y. mandátum, ut,

ea inscia, nihil loquerer ; immo eam super dicendis consulerem.

Alios praeterea brevibus, ut i})Sorum dignitas postulabat. super-

scriptis accersivi. qui omnes operám suam praestituri poUiciti

sünt. Quare, quum ipsa regina bellum lioc ita permolestum liabeat,

ut nullus fit naturális Hungarus, qui in cliristianos id bellum

suscipere velit ; soli tantum Bohemi et transfugae Turci ac aliae

gentes, ut Serviani. Sic igitur pulsatus rex, me post multa re-

s])onsa ad predicta cum regina retraxit, aperuitque, se omnia, ab

imi)eratore rapta, voluisse sanctitatis Y. manibus dare. quae

])Osteci illi restitueret
;
quum de X. millibus equitum ad triennium

5 V'árdai Péter.

<= Pruisz János.

' Vetési All)ert.

^ Bátliory.

9 Beatrix.
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iisque c'um tota Germania ])rovidisset : quo tempore, j)rocul dubio.

Turcus, eo aiixilio adieeto, debellaretur. Qunm iam delinitmn vi-

derem ; dixi, hoc caesari ne(][ue placers
;

quia in suiim dedeciis

redundare videretnr. taiiKjuani in eum. (jui iníidelis esset et nien-

dax ; et quod aniore DEI, recordaretur. se síuim filium esse. At

ille, numqiiam morém sibi gereret. inquit. ne mihi ulterius illn-

dat. Tnnc oravi. nt maiestas sua cogitaret. si quis alins esset

modus, quo |)ax ista coníici i)0sset et sanctitas V. exaudiri. (|uae

tantum amabat eum: nt ego pariter agerem : quod ])rolecto non

quieturus essem, nec comesturus quicquam sa i^idum : donee mo-

dus liuic tanto malo adhiberetur. ([no res)). Christiana i)eritura

videretur. Hoc se facturum res])ondit, data manu, maxima eum
liumanitate ; iussitque praelatis, ut domum me reducerent. in

(jua serenissima regina me, ut filium. fovet. cuius excellens in-

genium tantum est. ut nulla lingua laudare sufficiat. De rege

ver, si rediero. tanta dicere oportebit, ut in rep. Christiana ne-

minem sibi comparandum iuA^enerit beatitudo V. quae si i])sum

amavit, coluit, iuvit ; id sane sancte factum f'uit.

Die sequenti ad colloíiuium reversus ; i)rius tamen ab epi-

scopis et baronibus et a serenissima regina, ne i)ulsare desisterem.

monitus, qui hanc jjacem cuijiunt; veriti belli finem tóti regno

et rei]). Christianae jíerniciosum futurum, quum oi)time calleant.

regnum et hominibus et divitiis exhaustum, diminutum, (|ui et

lamentationum querimonias ])ercrebras rege melius intelligant. In

summa non ])raestandam fidem caesari, inveni : quae dum ener-

vare studerem; submissa voce et admoto auri meae ore. inquit

:

nisi ego essem et hoc bellum in liunc iniquum hominem ges-

sissem : iam vos ecclesiastici sentiretis. quos exosos habét ; et

credité mihi. Visus sum annuere, et hoc sanctitatem Y. l)ene sen-

tire ; sed magis ])rosi)icere religioni Christanae, quam machinatio-

nibus istius hominis, qui apud ])rincipes parvo habetur in i)retio.

Hoc in finem Ixnium dixi. Iirter haec verba dum pendcrcmus et

de|)rehenderem, regem i])sum sanctitati V. gerendi morém cu])i-

dum ; in mentem A^enit hoc. quod illico dixi: Quid. serenissime

rex, ageret maiestas V. si, ])Ostea()uam im])erator vellet sibi libere

ablata restitui, et illico de auxilio praestando certissime ])rovi-

dere, neque aliter ad pacem devenire. et maiestas V. nullo jiacto

in hoc sibi vult confidere ; modus aliquis reperin-tur. (|Uo ]m\

sperari posset. et imperátori ita satisfieret, et maiestas A . non
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Iraudaretur : íjuum eodem contextu M. Y. subsidii lial:)endi et

restitutionis esset et caesar suae ? Respondit ridens. hoc sibi

l)lacere. si reperiretnr. Tunc : quid si SS. D. noster unam diaetam

iiidiceret in Germania })ro fide catliolica invanda et hae lite se-

danda. ad quani principes vocarentur. et ibi res ista ageretur?

Panlliura cogitabmidus, inquit. non disiilicet ; sed quonam modo
fieri possit et debeat. cogitabo. tibique referri faciam. ne toties

sinceritas tua fatigetur. Est enim caute agendiim. Nam. si im-

perátor, tanta est ipsiiis malignitas, quorsum ista fieret diaeta.

|)erci])eret ; niimqnam fieri pateretur. teque illico suspectum et

invisum liaberet. BB. patevi lioc responsmn milii admoduni gra-

tiim fnit rato. iam istiivs animnni delinitum et pacem optare et

sanctitati Y. velle parere
;
quam vére unice amat et pie venera-

tur : quum secreto snbiunxerit. se in DEO sperare. quod adiu-

vante S. Y. tribns regnis. a Turco detentis. facile potietiir: et

rem aperit. quam infra referabo. Nox inter loquendum su[)er-

venit. qni ad coenam. quae iam ])arabatur. et invitavit laetus

valde. et tenuis. In ])arte una mensae maiestas sua et regina : in

altéra Steplianus ille. vaivoda Transsilvanus. vir vére sanctns. et

EE. episcopus Yaradiensis, regi atque regináé admodum gratns

et sanctitatis Y. observantissimus. cnius lingua bumanitatem illám

))raedicare non cessat. qna enm suscepit. qnando Romae fit,

discubuerunt : in altéra orator serenissimi regis Ferdinandi,!'^ ego-

que. Huic coenae non defuere cantus varii ; babét enim cantorum

eapellam. qua nullám i)raestantiorem vidi: et pridie in capella

sua soUemnem missam. iuxta suorum gloriosos móres, cantari

fecit. magna praelatorum et nobilium jn-aesente caterva. Quum
rediero. quanto silentio. quanta devotione. quibus eerimoniis,

quanta glória missa illa períecta sit : explicare studebo : confun-

debar sane. arguebarque. a seculari principe in liis. quae ad di-

vinum cultum et animarum aedificationem attinent, superari.

Obstupui ]jrofecto. Coena regia non sine laudibus sanctitatis Y.

virtutum intermixtis consummata. vale feci. Sequenti die ad ve-

sperum RE. Colocensem archiei)isco[)um. lingua et ingenio poten-

tem, et baronem quemdam. D. G-eorgium de lapide,^^ Alemannum

non dormitantem. rex ipse ad me direxit: quibus solis. solis. in-

'" 2sápolyi kii-ály.

" Stein György Mátyás legfbb tauácsosa a birodalmi ügyekben.



285

<|uam. (jiium regináé non clixerit, motívum meum communicavit.

ut de modo habendae liuiusmodi diaetae decerneremus : ([uod

tamen iam inter ipsos satis agitasse cognovi; sed in plerisque

l)ericulum obieetabatur. Tandem in hoc concordes fuimus. qnod

postea rex probavit. Primo, quod S, V. coníiceret bullám, in qua

exordiretur, quod (]^uum semper fuerit intenta in reprimendis

Turcis, Christiani nominis hostibus, et ob hoc multa exi)Osuerit

(et hic classes omnes et enumeratae provinciáé inseri possent)

et demum exortum fuerit crudele et atrox bellum. quale pro-

fecto est inter imperatorem et regem ; ad sedandum. veluti reip.

Cliristiami e })erniciosum, multos et cardinales, et episcoi)os, et

demum episcopum Castellae, destinaverit, hac tempestate. qua

Turcus cum suis colligatis non dormit ; sed copias amplissimas

contraxit. ut ipsismet apertissime constat : maiores etiam con-

tracturus : nisi inter praefatos principes ])ax sanciatur. Et prop-

terea liuic tanto discrimini, oatbolicam fidem concernenti, occur-

rere volens. milii iniungebat. ut ubi commodius liaberi jjossit.

conventus i)rinci])um Germanorum liabea tur, qui modum inveniant.

ut hoc tantum incendium, non modo ii)sis. sed Christianis om-

nibus periculosum, extinguatur, et inter ])atrem et filium i)ax

firma sanciatur, ad expugnationem Turcorum et illorum Venetorum

confusionem, qui honestate et Christiana religione i)Osthabita, sola

eorum libidine dominandi accensi, dissidium hoc nutriunt. nec

(|uicquam praetermittunt, quod continue gerendo liuiusmodi bello

conducere putent. 0})tat mirum in modum ]-ex Venetos et in

bulla, et brevibus tangi, quos tóti Germaniae infensos scit, et

Germanos avidos non minus in istos. quam in Turcos irrumpere.

Omnia haec de bulla pro conventu, quem im])erator movere non

poterit
;
quum ad tutandam religionem sit : (]uo casu S. Y. in

im])erio conventum statuere posset. Brevia ad omnes princii)es

dirigautur, adliortantia, ut liuic conventui interessé velint. per

me sanctitati V. indicando. ut pacis coníiciendae modus sua |)ru-

dentia reperiatur, et Turcorum ac Venetorum ambitio retundatur

:

qui si íideles Christiani essent, Turcis non fuissent colligati ad

aggredienda bella in Christianos et dissidia disseminanda. Essct

etiam ad i])sum im])eratorem rlirigendum artiiiciosum et in se

pium : quod cum a me sanctitati V. rescriptum sit, i)acem nullo

modo com])oni })Osse; bono suae maiestatis intenta. ob amorém.

(|uem ad i))sum et Christum habét, rebus istis modum omiiino
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rejjerire decrevit. Quare mihi indixit. ut i>rincipiim Grermanorum

conventuni liabeam. a quibus reqniram. ut hiiic morbo síiccui--

ratur: et propterea liiiiusmodi conveiitni interessé velit. saltem

oratoribus plena i)otestate munitis. Iteni fiat breve ad regem hoc

])acto. Eodem contextu. in diaeta seciirns érit rex auxilii liiüus-

niodi: et imperatoris terrarum sanctitati Y. restitutio fiet : et

sollicitationes Venetornm enervabnntur ; et sedis apostolicae ac

>>. Y. auctoritas crescet in confusionem illoruni.

Haec si sanctitas Y. probat ; secrete. secretius. secretissime

])raeparentiu". et ad nie mittantur cum bulla brevia, ut ])Ostea

mittere i)Ossini. tamquam rem. a S. Y. excogitatam. Xam cum
ini])eratore. ad quem sexta feria. proxime futura. iter dirigam.

nullum verbum, neque signum faciam. immo com})ati fingam.

Eex lianc viam unice probat. ut utriusque honori satisfiat. et

sedis apostolicae glória a Yenetis minimé conculcetur. Interea ad

contundenda Yenetorum iurgia disseminata sequar, et tamquam
a me i})so i])sis principibus suadebo ad pacem istam conficiendam

modum excogitari debere : donec sensim ad diaetam venerimus;.

pro qua diaeta rex se scri])turum ad aliquos G-ermaniae jjrin-

cipes non minores. quos sibi clandestine devinctos liabet et du-

ces Saxoniae. quos magni facit. laudibus extollit. qui Grermaniae

nunc maior pars et potentior sünt. et sui status. Nec abs re. Hunc

regem, si S. Y. videret. quam gravitatem. quam prudentiam prae

se ferat : quam suavi et gravi eloquentia poUeat : diceret. hunc

Italicae et Latináé linguae semper incubiüsse. Félix sit S. Y. cuius

sanctissimis precibus me commendo : et si in ulla re delinquo

:

fidem in se meam accuset. ís^on evitabo labores; modo DEO et

sanctitati vestrae morém geram.
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HUNYADY MÁTYÁS 1486. ÉVI TÖRVÉNYE.
(Decretum Maius.)

i^agy Lajos ideje óta a végrehajtó hatalom csak litkán

volt oly ers. hogy biztosíthassa a birósági tárgyalások

törvényes menetét. A biráskodó megyei nemességgel szem-

ben az összehivott gyléseken (proclamatae congregationes)

egyes furak és párthiveik erszakot alkalmaztak és csatává

változtatták a törvénj^kezést. A nádor vándortörvényszéke

sem volt képes magának kell tekintélyt biztosítani. Három

egész éven át. 1455— 1458.. teljesen szünetelt az igazság-

szolgáltatás.

Mátyás mindjárt uralkodásra lépésénél nagy gondot

fordított a törvényes ügyek rendezésére. Els decretumában

(kiadta Kovachich. Vestigia Comit. 298—330) egyebekben

megersíti Albrecht királ}" törvénj'^ét, de bíróság dolgában

igen lényeges újításokat hoz be. így a 29-ik czikkelybeu

hatalmaskodási ügyekre nézve állandó törvényszéket rendez

be Budán, a királyi személynök alatt. E törvényszéknek

6 ;^ eszes, elkel nemes ^ a tagja. Ily módon a bíróságot

némileg különválasztja a király személyétl. Az uralkodót

ugyanis folytonos elfoglaltsága hadjáratokban és béke-

tárgyalásokban visszatartotta az igazságnak pontos és

gyors szolgáltatásától.

Ez az elfoglaltság Mátyás uralkodása alatt nttön

ntt. A bels /a\^a.rok sem szntek meí>- eofészen. és ís-y
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az újabb törvények, az 1462. és 1471-iki decretumok igen

keveset változtattak a szinte már a nemzet vérébe átmen
jogtalanságon. Sót a király, liogy veszedelmes bonyodal-

maknak elejét vegye, mindig kénytelen volt megersíteni

a régi szokásokat és törvényeket, melyekhez a nemesség

ragaszkodott. Ez az állapot pedig nem csupán a király

tekintélyét rontotta, nem csupán az ország jólétét és biz-

tosságát veszélyeztette, hanem ellenkezett Mátyás mvelt-

ségi és politikai eszméivel is. Azon korban, melyben a

fejedelmi hatalom európaszerte már állandó és mindenkitl

tisztelt jogi biztosságot kezdett teremteni, Magyarországon

még teljes divatjában volt az ököljog.

Dicssége és hatalma tetpontján, Bécs elfoglalása

után, szánta reá magát az igazságos király e nagy bajok

orvoslására és állandó jogi rend megalapítására. Ellen-

mondástól a rendeknél akkor nem kellett tartania. » Hosszas

távollétünk és elfoglaltságunk miatt «, így szól, »a gyilkosok,

tolvajok, ralilók, fosztogatók, hamisítók, gyújtogatok és

hasonló gonosztevk nagy sokasága támad vala az ország-

ban. Ugy, hogy nem volt biztos az utas, nem a testvér

testvérétl, nem a A^endég gazdájától.;: Törvényeinek, úgy
az elszóban, mint a befejezésben, teljes változatlan érvényt

akar biztosítani, úgy hogy azokat sem király, sem ország-

gylés ne dönthesse meg soha.

Megszünteti a nádori törvényszéket és a proclamata

congregatiokat, »hol hallatlan botrányok szoktak elfor-

dulni. « Ellenben berendezi a rendes octavalis kir. törvény-

széket, mely pontosan meghatározott terminusokban, a

király távollétében is törvényt lát. Erdélyben és Szlavóniá-

ban is felállítja, amott a vajda, itt a bán ftörvényszékét.

Eltörli a harmadik izben való idézést, »mely inkábl) volt

visszaélés és rontás, mint törvény «, és megszünteti a jDárbaj

által való Ítélkezést, mert: >az ítélet e neme ez országon
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kívül az egész világon hallatlan «. Párbajoknak ezentúl

csak igen kevés, pontosan meghatározott esetekben lesz

helye (18. cz.j. Az ország bírósági souverainitását igen

szigorúan fenntartja a pápai székkel szemben is; keményen

megtiltván, hogy dézsmaügyekben a római szék ítéletéhez

forduljanak. A tolvajok, i-ablók stb. fölötti ítélkezést a

megyei ispánokra bízza. A gyilkosokat feltétlenül halálos

büntetéssel sújtja (51. ez.). A htleneket is keményen bünteti.

De e czikkelyben (47.) érvényre jut a lovagiasság törvénye

is. Ha a htelen egy barátjához menekül, az 12 napig

büntetlenül magánál tarthatja és közbenjárhat érte a

királynál.

Az új bírósági szervezet a kir. bíróságon kívül a

megyei törvényszék erején alapul. Ennek tekintélyét és

hatalmát mindenkép növeli a törvény, nagy bírsággal sújtva

a'széksértöket. A végrehajtó hatalom a fispánnál van,

ki maga választ maga mellé alispánt a megye nemesei

közül. A megyei költségekhez (házi adó) az egyházi és

világi furak és nemesek is kötelesek hozzájárulni. Szigorú

meghatározások biztosítják a tanácskozás rendjét és az

erszakoskodás kizárását a megyegyúléseken. Es hogy a

magyar jogi élet egy kinövése se maradjon orvosolatlan

:

még az ügyvédekre is van gond. hogy ügyfeleikkel többet

tördjenek és túlságos sok port ne vállaljanak.

A törvény végs czélja: jogállam felállítása, a tehet-

sebb, politikailag és katonailag fegyelmezend köznemesség-

nek támogatásával az oligarchia erszakossága ellenében.

Sem tartalma, sem a rendek ünnepélyes ígérete nem
mentette meg a törvényt attól, hogy Mátyás halála után

azonnal a, furak haragjának áldozatául ne essék. Mégis

jogi fejldésünk alakulására nézve igen nagy a jelentsége,

a mennyiben a megyei nemességnek a töi-vényes életbe való

bevonása által útját egyengette annak a jogi felfogásnak.

Marcy.ali : A maírvar történet kútfi. 19
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mely a » Tripartitum « -ot megteremtette és lehetleg végre

is hajtotta.

A törvény mindjárt megjelent n^^omtatásban is. azon-

felül fennmaradt több egykorú kézirati példánya.

Matliiae Regis Decretum Sextum Anno Domini
MCCCC. LXXXVI. editum.

Matliias Dei gratia. Ungariae. Boemiae, Dalmatiae. Croatiae,

E,amae, Serviae, Graliciae. Lodomeriae, Comaniae, Biügariaeque

Rex. ac Silesiae et Lucembiirgensis Dux, Marchioque Moraviae

et Lusatiae : Ad perpetuam rei memóriám. Decet Reges et Prin-

cijíes, qui superna dispositione siipremae dignitatis specia coiisti-

tnuntur. non solum armis. vernm etiam legibns esse decoratos.

et bonornm stabiliumque potius institutorum rigore, quam abso-

lutae poteiitiae vei damnaiidae abusionis severitate, populos

subiectos. et simul imperii sni habenas moderari. Proinde ad uni-

versorum notitiam volumus })ervenire : Qnod postquam nos maximo
et inexpectato Dei munere, ac eiusdem ineíFabili incomprehensi-

biliqne providentia. ad hoc Regiae dignitatis fastigium (licet

immeriti) sublimati fnimus. semper in animo volvimus, semper

cogitavimus, et corcli semper habnimus, ut eas inordinationes, et

perditas abusiones, quae in hoc Regno praedecessorum nostro-

rum Serenissimorum Dominorum Regum, et nostra etiam tem-

pestate hactenns, potissimum ver in indiciis fuerunt, abolere et

extingnere, utqne statuta et Decreta, ita salutaria. ita stabilia

condere possemus, quae ad lauclem et glóriám, imprimis Redem-
ptoris Nostri ac deincle nostrum. ac totius Regni nostri honorem.

salutem. commodnm et tranqnillitatem condita pláne dignosce-

rentur: quaeque pro legibns et iure scripto perpetuo haberentur,

nec nnquam illa jjro arbitrio varias, ant novas et contrarias

leges, iniquam ferre liceret, prout hactenns, cuinslibet növi Regis

assumptione factum fnisse non est obscnrum : Fecissemnsqne

satis huic sancto proposito et desiclerio nostro, nisi nrgentissimis

i])sins Regni nostri necessitatibus potissimum in orarum finium-

que eiusdem rectificatione, simul etiam atrocissimorum hostium

exterminatione, quibus Regnum ii)sum refertum invenimus, prae-

pediti fuissemus. Adeo quippe fines Regni, partim per Boemos,
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partim Alemannos, partim Tiircorum continnas incnrsiones, partim

ver vicinas alias nationes et qidem omnes inimicas. distractae,

occupataeque fuerunt, ut nil prorsus. praeter corpus Regni, et

id qnoque diversie., ut praefertiir, hostibns refertnm dilaceratum-

que restabat. Omnibus rebus eífectnm est, ut liuiuscemodi salutare

propositum, licet admodum iiecessarium, in aliud tempus diíFerre

simus coacti. Et maximé, quia sperabamus, quod postquam hostes

praefatos, qui pluribus annis Eegnum ipsum ferro et igne vasta-

verant, et qui illud, tanquam haereditarium, tenere posse iam

non dubitabant (sic enim in illó pedem fixerant, ut iam connubia

etiaan facere, et afíinitates cum Regnicolis contrahere caepissent)

superaremus, pacem, otium et simul quietem e vestigio comparare,

et eiuscemodi desiderium commodius complere possemus. Verum-

tamen, sive operatione inimici generis liumani, qui bonis salutari-

busque votissemperinsidiatur, sive pravorum hominum suggestione,

et ineffrenata dominandi libidine effectum est, ut spes et opinio

nos in hac parte fefellerit. Nam postquam cum Dei auxilio lio-

stes ipsos exterminavimus. et oras íinesque Regni omni ex parte,

gravissimis licet laboribus, expensis et multorum nostrorum

caede, non modo rectificavimus, verum etiam plurimum undique

extendimus et dilatavimus, iamque id quod cordi semper liabui-

mus, complere molimur. Ecce Serenissimus Dominus Fridericus

Romanorum Imi)erator, et Dux Austriae. etc. quem perinde ac

patrem carissimum semper coluimus et observavimus. et cui

omnibus in rebus gratificari studuimus, bellum nobis, sicut prae-

mittitur, longis gravissimisque armis, fessis et exhaustis indixit.

et continuo Regnum invasit, illudque gravi et irrecuperabili

iactura, incendio, spolio, et diversis aliis exeorandorum malorum

generibus aíFecit. Quo factum est, ut rursus (licet inviti) arma

capere, et nos Regnumque nostrum defendere, ac vim vi propul-

sare coacti simus; sicque sexennio liuiusmodi bello vacare nos

oportuerit. In quo (juideni bello, eo deventum est, quod rebus

nostris, Deo favente, et iustitiam, simulque iniuriam nostram ex

alto pros])iciente, non solum nos et Regnum nostrum, ab ipsa

imperiali celsitudine, a qua sic provocati, sicque lacessiti fuimus,

tutati sumus, verum etiam illum in Austria, patria scilicet sua

liaereditaria agentem adorsi, Viennam civitatem, celeberrimam et

eius provinciáé caput et solium, semestri fere obsidione cinctam.

expugnavimus. ot deinde niaiorem eius totius j)rovinciae {)artem

19*
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similiter subiugavimns. subiugassemusque et eius reliquias nisi

domesticis insolentiis et querelis revocati fuissemus. Secl dum
his rebus vacamns. dum successus nostros urgemus. dum fortunam.

simukjue victoriam i)rosequimur. magiia interea propter longam

abseutiam et occupationem nostram. liomicidarum. íiirum. latroiium,

praedonum. falsariorum. incendiariorum et similium sceleratorum

oritur in regno multitudo. ita ut non viator. nec fráter a fratre.

nec hospes ab hospite tutus esset. propter (|Uod et simul, ut tan-

dem praefatum desiderium nostrum exjjlere. tranquillitatique

Regnicolarum. prout semper optavimus consulere possimus. in

hoc Eegnum Nostrum. ad cuius régimen divina, ut jjraemisimus.

dispositione assumti sumus. frequenti Regnicolarum jiulsati lamen-

tatione descendimus. generalemque Dietam hic Budae celebran-

dam. cunctis Praelatis. Baronibus. Proceribus et aliis ísobilibus

instituimus. übi cum eisdeni una. caeterisque de quolibet Comi-

tatu electis Nobilibus, et universum lioc Regnum repraesentanti-

bus, ad laudem imprimis Dei et eius genetricis virginis Mariae,

sanctorumque Regum, patronorum scilicet huius Regni. et deinde

pro nostro, et totius Regni lionore. salute. bono statu. utilitate,

commodo et tranquillitate. in subscripta capitula et articulos.

pro legibus et iure scripto perpetuo duraturos et observaudos.

pari et unanimi omnium voluntate. consilio et assensu conveni-

mus et concordavimus. Quorum quidem capitulorum. sive arti-

culorum })rimus est.

Art. I. Imprimis diffinitum et conclusum est : Quod iudicium

generálé sive Palatinale aboleatur. et a modo nuUo unquam
tempore celebretur: Sed tamen, ne per hoc malef'actoribus male

agendi data concessaque videatur licentia. ordinatum est : Quod

si quando Comitatus aliquis a latronibus. furibus, homicidis.

incendiariis, í'alsariis et aliis huiuscemodi ílagitiosis, sentiret se

molestari, et tales malefactores ibi multiplicari cognosceret

:

Regia Maiestas ad petitionem illius Comitatus annuere et eidem

liberam concedere facultatem debebit. quod illos cum Comite

exquirere et exterminare possit et valeat.

Art. II. Item quia in celebrationibus proclamatarum congre-

gationum, plurimae enormitates, et inaudita scandala, pericula

etiam ino})inata ex improviso iieri solent. Ad tollendum igi-

tur huiuscemodi periculosum, et extra hoc regnum inauditum

iudicium, vei potius corruptelam, pari universorum Regnicolarum
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voluntate. consilio et deliberatione. statútum est et diffinitum

:

Quod a modo. imllo unquam temj)ore, liuiusce módi proclamatae

congregationes celebrentur, sed penitus cessent et perpetno abolitae

sint et habeantur. Item conclusum est. quod etiam breves evo-

cationes consimiliter cessent et aboleantur.

Art. III. Item quod singulis annis. nisi intercesserit legi-

tima et gravis aliqua Eegiae Maiestatis aut Regni iiecessitas,

sive Regia Maiestas agat in Regno suo, sive non, celebrentur

duae Octavae : videlicet, Sanctorum Georgii et Micliaelis. ita

videlicet, ut illarum celebratio. seu primus dies aut terminus,

incipiat statim. vigesima die. post festa praefata. In quibus duo

ad minus ex iudicibus ordinariis interessé debeant. Caeteri ver.

si propter urgentes aliquas necessitates interessé nequeunt. vice-

gerentes eorum niliilominus interessé teneantur. Eorum autem

loco, qui interessé non poterunt, Regia Maiestas alios, ex domi-

nis Praelatis et Baronibus, substituere debeat : sine praesentia

tamen praefatorum duorum ludicium ordinariorum, Octavae ipsae

non debeant. neque possint celebrari. Durent autem quonsque

necessarium videbitur. Item definitum est: Quod in Transsylvania.

et Sclavonia similiter singulis annis duae aliae Octavae, videlicet,

Epiphaniarum Domini et Sancti Jacobi celebrentur. et similiter

vigesima die huiuscemodi festivitatum inchoentur et durent

(|Uousque necessarium videbitur.

Art. IV. Item quia finalis causarum decisio. ])0tissimum

ver in facto possessionario. per varios hinc inde terminos. varins-

(|Uf dilationes in longum serpere consuevit, adeo, ut interdum

vix una hominis aetate íinaliter causa aliqua terminari potest,

l)ro])ter quod partes laboribus et expensis vehementer gravantur.

<'t nonnunquam ad extremam inopiam devenire coguntur. Quamob-
rem conclusum est. ut a modo universae causae. etiam in facto

])Ossessionum et iurium possessionariorum, coram (|uovis iudice

deince])s movendae. absque omni })rorogatione et dilatione. semo-

tacpic omni cxcciitiono in quattuor Octavis íinaliter terminentur.

Art. y. Item ordinatum est quod causantes, sive litigantes.

in omni causa concordandi liberam habeant facultatem: iudox

ver eos inhibere, neque ])ro pace, seu concordia. quicquam ab

eis extorquere jjossit.

Art. IX. ltom quia in quolibet comitntu Nobiles, ([ui caoteris

et conditione, et facultatibus rei)eriuntur inferiores. j)ro Iudicibus
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Nobilium eligi consueveriint. quo fit, ut plurimae levitates, timore,

favore, et praemio j^er illos committuntur. Eam ob rem statútum

est, prout etiam temporibus quondam Serenissimi domini Sigis-

mundi Imperatoris, et aliorum Eegum observatum fuisse pláne

constat, quod deinceps non tales. sed boni et digni, beneque

possessionati Nobiles in quolibet Comitatu. ex residentibus eligan-

tur. Quicunque ver sic electi. assumere onus illud recusaverint.

in quinquaginta Marcis ^ immediate et irremissibiliter. per Comi-

tem exigendis. convincantur eo facto. Qui quidem ludices Nobi-

lium, arma et sigilla cognoscibilia habere debeant et teneantur.

Art. XATII. Item quia in Duellorum dimicatione. plurimae

liiuc inde fraudes committi ])0ssunt. raro enim illi, inter quos

illud sit indicium, per se decertant. sed pugiles ^ conducunt. qui

nonnunquam dono. favore et promissis corrumpuntur. sicque par-

tém suam. quantumvis iustam. quandoquidem non ipsimet

decertare consueverunt. succumbere patiuntur. Quare statútum

est : Quod a modo illud iudicii genus, extra hoc Regnum, in

mundo inauditum, perpetuo aboleatur et in factis potentiariis,

iuriumque possessionariorum, fieri nunquam debeat. Duellum si-

quidem tunc solummodo fieri deberet et ad hoc ordinatum extitit,

quando omnis probatio deficeret. In fiictis ver potentiariis et

possessionariis. partes probationes semper habent et etiam alioquin

iudicium Duelli. ad Curiam Regiam militarem. et non ad sédem

iudiciariam pertinet. Accedit, quod in iudiciis. personalis praesen-

tia Eegiae Maiestatis semper interessé, literas etiam sigillare

debet ; is ver ut plurimum spirituális ^ esse consuevit. Intererunt

praeterea, Archiepiscopi, Episcopi. et plures alii Spirituales. et

idcirco non convenit. ut in sede iudiciaria Duellum decernatur.

Proinde his et plurimis aliis bonis respectibus. rationalibusque

ex causis hoc iudicii genus, perjietuo aboleatur. et nunquam
decernatur, nisi in causis. in quibus omnis probatio deficeret. ut

:

si solus a solo in itinere. nuUo sj^ectante, spoliaretur ; c^uicquam

altér alteri, sine alicuius testimonio commodaret ; aut aliquid ad

secretas aures diceret, et aliter neque spolium, neque creditum,

neque etiam verba prolata probari ])Ossent, in quibus casibus

liuiuscemodi Duellum decerni quidem potest. non tamen in sede

^ Egy márka nég}' forint.

' Bajvivó.

9 Egj-liázi ember.
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iudiciaria, sed in Curia militari Regiae Maiestatis : Ad illám

siquidem (ut praefertnr) et non ad sédem iudiciariam, eiuscemodi

genus iudicii pertinere pláne dignoscitur.

x4.rt. XXXIX. Item quia de violentis, indebitisque colono-

rnm sive rusticornm abductionibus, varii clamores, variaeque

querelae, variae etiam lites et controversiae oriuntur. Proinde

statutum est : Quod universi coloni ab nno anno, usque in prae-

sentem diem festi Epiplianiarnm Domini,* per quoscunque inde-

bite et contra consuetudinem Regni abducti, ad requisitionem

Comitis, eorum dominis restituantur. Si qiii ver non reddiderint,

in homagio coloni convincantur eo facto : Cuius medietatem

Comes pro se, reliquam ver medietatem pro illó, cuius fit

colonus, exigere teneatur. Et hoc Comites in quolibet Comitatu,

et in bonis quorumlibet exquirant et exequantur. Inprimis autem

incipere debeant in Bonis Regiae Maiestatis. et illustrissimae

Dominae Regináé : Deinde ver in aliorum bonis. Deinceps autem

nemo aliorum lobagiones violenter et contra consuetudinem

Regni, sub poena sex marcarum, abducere praesumat : nemo
etiam, sub eadem poena, lobagiones suos. iuxta consuetudinem

Regni abire volentes, aliqua excogitata calumnia retinere audeat

:

Ita quod pauperes liberam et manendi et discedendi habeant

facultatem. Si quispiam autem causabitur. suos violenter et

indebite abductos — Comes illius Comitatus cum electis Regiis, et

aliis bonis liominibus discernat : et si querelam iustam agnoverit,

abductos reddi faciat, et poenam praemissam a violento extor-

([ueat. Si qui autem imposita calumnia, vei aliqua excogitata

novitate suos retinuerint, puta, si tunc solummodo taxám ad eos

imposuerint, quando illos abire velle cognoverint. vei longo tem-

l)ore ante imposuerunt, et nondum exegerunt, et hoc maximé, ut

illos hoc praetextu semper obnoxios allegare. et exinde retinere

possent, in poena ])raemissa, hoc est, sex marcis per Comitem
immediate et irremissibiliter exigendis eo facto convincantur.

Taxám etiam extraordinariam si qui exigere volent, infra sexa-

ginta dies exigant, alioquin postmodum taxa ijisa calumniosa

intelligatur.

Art. XLIV. Item conclusum est, quod si ([ui Regnicolarum

cuiuscuní|ue status et conditionis existant, super decimis. cum

• Janiiariiis (i-ika.
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quibuscnnque persoiiis. et a qiiocunque tempore. in curia Romána
liacteiius litigassent, vei etiam in praesentiarum litigarent. causas

ipsas a modo cessare ibi faciant. et usqne ad primum diem

mensis Maii. festiim videlicet beatorum Pliilippi et lacobi Apo-

stolornm ])roxime ventnrnm. ad lioc E-egniim, in sede iudiciaria

Regiae Maiestatis. discutiendas revocare teneantur. Ad quem
(juidem terminiim, si qiii revocare, et coram Regia Maiestate

comparere neglexerint. ea ad partis conparentis instantiam. non

obstante illorum contumatia vei absentia. quod iustum fiierit

decernere, et causani ipsam íinaliter terminare et tam de summa
et damno capitali, qiiam etiam de expensis. sententiam ferre.

atque eam debitae executioni, vigore praesentis Decreti. deman-

dare debebit.

Art. XLYII. Conclusum est, quod nemo Regios infideles.

ad Castra, munitiones, Civitates, vei alia lóca sua acceptare, et

ibi conservare. atque defendere audeat. Si quis])iam tamen in-

fidelium, ex confidentia. ad aliquem dominorum vei amicorum

snornm confugeret, eum ille susci])ere. et infra duodecim dies.

sed non ulterius. apud se. et in domo sua, impune conservare

]:)0ssit. Et si ille. vei pro gratia obtinenda. vei ad ostendendam

obedientiam. aut etiam innocentiam suam declarandam, venire

ad Regiam Maiestatem voluerit, is eum secum una, si volet. ad

suam Maiestatem. ubicunque fuerit. ducere. vei etiam eum literis

et liominibus suis mittere. sub salvo conductu Regiae Maiestatis.

qui omnibus talibus. vigore jjraesentis Decreti. exnunc datus et

concessus intelligitur. libere valeat. libere etiam pro illó suppli-

care, laborare, et intercedere pro gratia possint. Verum tamen si

gratia ipsa, a Maiestate sua impetrari et obtineri non poterit,

rursus ad Castra, munitiones. civitates, oppida vei alia lóca et

bona sua, illum suscipere et admittere nullo modo audeat. Quod
si qui forte aliter facere attentarent. liuiusmodi Castrum. munitio.

civitas, op})idum. i)Ossessio sive locus. ad quem scilicet talis in-

íidelis acceptaretur. eo facto ad regium íiscum devolvatur, et

exnunc devolutus intelligatur : De quo Regia Maiestas. vigore

praesentis sanctionis liberam pro suo Arbitratu. disponendi habeat

facultatem.

Art. LX. Item ordinatum est, quod Regia Maiestas. eum
consilio et voluntate Praelatorum et Baronum suorum. debeat

in quolibet Comitatu, aliquem Baronem vei alium notabilem et
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bene ])Ossessionatuni liominem, qui scilicet sufficiens et idoneus

videbitni'. in Comitem Parocliialem praeficere. et illi ^ teneatur

ex illó Comitatu. et non alinnde notabilem virum aliquem, })ro

Vicecomite vei Vicecomitibns eligere, qui omnes, iuxta snbscrip-

tam iuranienti formám, iuramentum, Comes coram Regia Maies-

tate. Vicecomites ver in ipso Comitatu. praestare teneantur.

Art. LXIV. Item quia ex Comitatibus saepennmero uni-

versitas Nobiliura. interdum pro rebus totins Comitatns. inter-

dum ver inssn Regiae Maiestatis. nuncios et electos Nobiles,

ad Maiestatem Regiam mittere sólet, nonnnlli antem sünt, tam

spirituales quam etiam saeculares domini. et item Nobiles. Abba-

tes. Praepositi. Capitula et Conventus. qni instar aliorum. de

bonis ipsorum expensas huiusmodi nuntiis et electis dare recu-

sant. et se ab huiusmodi expensarum contributione penitus sub-

trabunt. Qua in re universitati Nobilium. et potissimum qui

inferioris conditionis existunt. non mediocris iniuria inferri

dignoscitur. Quare praesenti Decreto sancitum est : Quod a

modo omnes et singuli. cuiuscunque status et conditionis pos-

sessionati homines existant : et in quocunque Comitatu constitu-

antur. expensas per communitatem disponendas, de bonis et

])Ossessionibus suis, ad ratam sive sortem eorundem. in médium

communitatis. semper persolvere. et persolvi facere debeant et

teneantur. Demptis tamen illis Dominis. Praelatis. Baronibus,

caeterisque possessionatis, qui tempore congregationis, ad Regiam

Maiestatem nominatim et personaliter per literas vocabuntur:

verumtamen alias, cum scilicet factum comitatus agitur. quilibet

contribuere teneatur. Renitentes autem. Comes illius Comitatus

etiam cum gravaminibus in talibus fieri solitis, hoc est onere

trium marcarum levis ponderis. compellere debeat et teneatur.

Art. LXV. Item quia ad sédem iudicariam Nobilium (jnorum-

libft Comitatuum. causantes. et nonnulli alii. qui sédem ipsam

ingrediuntur. cum familiaribus et iobagionibus armatis. et qui-

<lem maiori ([uo possunt numero intrare, et caeteros armis. vei

multitudine terrere solent. Quare tum ex eo, quod deinceps qui-

libet in eiuscemodi sédem iudiciariam. quiete, libere et sine

omni metu. at(|ue periculi susjjicione intrare, et ibi honeste.

^ Ezek szerint a kirnly jolöli ki az alispánt is. De lehet, hoiíy ^'''

illi lielvett illc olvasandó.
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pacifice, et absqiie omiii prorsus impedimento i)erseverare possit,

tum ver. ne leges et inra inter arma silere videantur, conclnsnm

est : Qnod tam Nobiles. quam etiam eornm familiares et iobagio-

nes, sédem indiciariam ingressnri, arma omnia, cuinscnnqne

generis existant. in lios})itiis deponere, et inermes in ipsam sédem

ingredi debeant, ut ibi non armis, sed iure contendendum no-

scant. Transgessores ver si ignobiles fuerint, Comes eorundem

arma auferat et insuper eosdem in ciponem ponat.'' ibique dnobus

diebus, et totidem noctibus absque esn et potu detineat. Si ver
Nobilis extiterit. modo simili arma anferat. et insuper nnam
marcam gravis ponderis. ab eodem extorqueat.

Art. LXVni. Iteni qnia de iudicibus ordinariis frequenter

mentio fieri sólet, et dubitatur a plurimis, qui sint et intelligan-

tur indices illi. Idcirco declaratur liic per expressum : Qnod iudi-

ces ordinarii sünt. imprimis Palatínus, deinde Index curiae et

postmodum Secretarius Cancellarius si praesens fuerit. sin autem

non, Locumtenens, hoc est. qui sigillum iudiciale üegiae Maie-

statis pro tenipore tenet. Appellantur autem indices ordinarii. quia

quamlibet causam discutere. et ipsi soli. eorumque vices gerentes,

ad sédem indiciariam non vocati intrare. et etiam alios. si quos

pro testimonio. aut alia re volent, advocare possunt. Isti autem

subscripti. videlicet Magister Thavernicorum, magnus Seneschalcus,'

Banus Dalmatiae. Croatiae et Sclavoniae, et Waiwoda Trans-

sylvanus non censentur indices ordinarii. et idcirco ad sédem

indiciariam Regiae Maiestatis. non vocati intrare non debent.

neque tenentur. sed tamen, ex quo sünt indices et ofíiciales

inrati. si quando sponte intrare voluerint. sive Regia Maiestas

praesens fiat. sive non, admitti et locum lionorificum semper

habere debebunt. Quorum etiam Protonotarii et in iudiciis vices-

gerentes, similiter admitti debebunt. Neminem tamen ad ipsam

sédem indiciariam. sine permissione et annuentia praedictorum

trium iudicum ordinariorum. vocare poterunt. Hoc per expressum

declarato : Qnod praefati Indices ordinarii etiam in absentia

Regiae Maiestatis. sine istis aliis, omnia iudicia libere íacere

possunt. Ut autem iudicia cum honestate, gravitate. et maturi-

tate, sine scilicet aliquo rumore, tumultu, strepitu et turbatione

« Cippiis = czölöp, pellengér.

'• Föudvariuester.
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celebrari possint, statútum est : Quod fores clomus iudicariae sem-

per pateant, et nemo, nisi vocatus, intrare andeat. Alioquin trans-

gressor, poenam alias superinde decretam, hoc est, centum aureo-

rum incurrat, pro quibus statim capiatur, et in turri maiica.^

usque ad restitutionem teneatur.

Art. LXIX. Item solent Procuratores, lucri gratia. pluri-

marum personarum causas suscipere, et satis negleigenter ad

earum defensionem atteiidere, nullumque casum facere, si quaiido

eorum priucipales in birsagiis convincuntur : et hoc potissimum

ex eo, quod antiqua consuetudine birsagia liuiusmodi. tempore

dumtaxat celebrationis iudiciorum generalium, extorqueri solebaiit.

Cum ver eiuscemodi iudicia generalia, prout superius tactuni

est, abolita sint, et deincejjs nunquam celebrentur : Idcirco ordina-

tum est, quod deinceps, nullus Procuratorum, plurium, quani

([uattuor decim personarum causas suscipere et supportare audeat.

Ubi autem birsagiis convincentur, statim post finem litis et

causae decisionem, de bonis et possessionibus sui principális, túrn-

ád partém iudicis, quam etiam adversarii satisíiant.

8 Csoaika torony.



A JAGELLÓK KORA.

Hazai források.

Bonfinil Antomi Rerum Ungaricarum decades (juatuor

cnin dimidia. A nagy munka vége. a 4-ik decas 8-ik

könyvétl végig. 1495-ig. Teljesen egykorú. II. Ulászló

királynak kedvez, de azért Corvin János iránt sem igazság-

talan. A küls bonyodalmak és a háborúk eladására

nagyobb súlyt helyez mint a bels viszonyok rajzára.

A ténvek megírásában hiteles: beszédei koholtak. A közlött

oklevelek anthentikusak.

M NT ezen részét elször Sambucus (Zsámboki) adta

ki 1568-ban. A legjobb kiadás a Bél Károlyé 1771.

Zsámboki (Sambucus János) Bonfini munkájához egy

rövid » Appendix « -et csatolt, mely Ulászló haláláig terjed.

Ezt csak a mellékelt szerzdési oklevelek (az 1491. és

1515-iki családi szerzdések) teszik értékessé. Épen ilyen

a II. Lajosról szóló rövid elbeszélése is.

Ludovici Tiiberonis Commentarii. írója Ludovice Cervo

1455 körül született Ragusában; családja Cattaroból szár-

mazott oda. Parisban tanult, hazatérve megházasodott,

de nem sokára a benczés szerzetbe lépett. A Sz. György

kolostor apátja volt. midn t a senatus a regusai egyházi

vicariusának nevezte ki, az érsek mellé. 1527 júniusban

halt meg. A történeten kívül mathematikával is foglalkozott.

Sokoldalú mveltsége ép úgy visszatükrözdik mvében,

mint politikai belátása és éles, néha nagyon is szigorú
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Ítélete. Az I. könyv 6. részétl végig e koi't tárgyalja,

A történeti felfogást, az Ítélet helyességét és a stílus

szépségét illetleg Tubero els helyen áll összes humanista

íróink között. Munkája becsét az is növeli, hogy igen bven
foglalkozik az olaszországi és a török történetekkel is.

A niü 1522-ig terjed; Báli bég betörésével végzdik.

A magyar viszonyokat igen behatóan ismerteti, nagyon

kikel a fpapok kapzsisága és fényzése ellen. A mohácsi

vész eltti társadalomnak adja legigazabb rajzát. Teljesen

egykorú. Elször kiadta- Cravelius Adalarius, fi'ankfurti

rector 1603-ban, másodszor megjelent Schwandtner gyj-

teményében II. 118— 381.

Stcjihaiii Tdurinl Olomucensis Stavromachia, ;i Dózsa-

lázadás elbeszélése hexameterekben. Brandenburgi Gryörgy

rgrófnak ajánlva. A szerz, a morva születés Stieröchsl.

az erdélyi püspök helyettese. Gi-yulafejérvárott írta mvét,

mely Bakács római megbízásától Székel}^ (Dózsa) pokolba

szállásáig adja el az eseményeket. Sokkal inkábl) krónikás,

mint költ; csak a szereplk szájába adott l)eszédekben,

a bevezetésben és a befejezésben engedi szárnyalni kép-

zeletét, különben meglehets híven követi az események

folyamát. Elször Bécsben jelent meg, 1519.. másodszor

Engel adta ki, Monumenta Ungrica 111—-184. 1.

Georyii Sirmien.sís (Szerémi György) E})ístohi de per-

ci icione regni Hungarorum. A szerz, elbb II. Lajos, azt;íu

Szapolyay János udvari káplánja, teljesen egykorú (szül.

1480 körül), de munkáját úgj látszik csak János király

hahila után írta és pedig Bécsben, hol még öreg kor;iban

látogatta az egyetemet. Az Ulászló és Lajos alatt történ-

tekrl aránylag csak röviden emlékezik meg. Fszempont

eltte a török elrenyomulás megmagyarázása. Egészen

mveletlen; nyelve a legbarbarabb latínság, melybe számos

magyar szót és szóhíst vegyít. Nem is annyii'a krónik;is. mint
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a köznép felfogásának, regélésének megörökítje. Paraszt

származású, de azért dühöng Dózsa Gryörgy ellen; a nagy

családból származók eltt meghunyászkodik, de Bakács

Tamásnak nem birja megbocsátani paraszt eredetét. Leg-

értékesebb részei: a budai udvar nyomorúságáról és a

mohácsi vészt megelz tanácskozásokról szóló fejezetek.

Kiadta Yenzel Gusztáv, a Monum. Hung. Scriptores

I. kötetében. 1856. Szádeczky Lajos e kiadás számos

hibáját mutatta ki a Bécsben lev XYI. századi kézirat

alaj)ján.

Steplmni Broderitliii (Broderics István szerémi püspök

és királyi kanczellár): De conflictu Hungarorum cum

Turcis ad Mohácz verissima história. A mohácsi hadjárat

és a katastropha leírása szemtanútól, ki már állásánál

fogva is teljesen ismerte a szereplket és részt vett a

tanácskozásokban. Bx'ítése azon jelentésnek, melyet írója

már 1526. szept. 10-én küldött a pápához és melyben

^ egy szerencsétlen ország nyomorult kanczellárjának « mondja

magát. Az eladásba beszövi Magyarország leírását. Komoly,

tárgyilagos, hiteles író.

Megjelent elször Krakóban. 1527. Azután kiadta

Zsámboki Bonfini mvének függeléke gyanánt.

Külföldi források.

Olivier de la Marciié Mémoires. Ez a burgundi lovag,

elbb Vakmer Károly, aztán Miksa szolgálatában állott

és 1471-töl fogva írta emlékiratait. (Szül. 1426., mh. 1502.)

Röviden elbeszéli Miksa király 1490-iki hadjáratát Magyar-

országon és Székes-Fejérvár ostromát és bevételét. Mém.

II. k.. 15. fej. Buchon kiadásában (Choix de Chroniques

et mémoires sur l'histoire de Francé) 595—596.

De Bretagne fegyverhirnök jelentése Candalei Anna

utazásáról Magyarországba, 1502. A fegyv^erhirnök e jelen-
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test a franczia királyn részére írta. A párisi nemzeti

könyvtárban maradt fenn, szép, czimerekkel ékes kézirat-

ban, melybl kiadtam a Történ. Tár XXIII. k. 97—113.

lap. A munka legfontosabb része Budának és Pestnek,

különösen pedig a kir. várnak és kincseinek leírása.

A könyvtárról igen fontos adatokat közöl. Teljesen egy-

korú, amennyiben szerzje még Budán írta 1502. decz.

16-án.

Herherstein Sigmund báró, Raittung und Antzeigen

nieines Lebens etc. Herberstein, urait, Miksa és V. Károly

császárokat és Ferdinánd királyt különösen mint követ

szolgálta. Bejárta egész Európát, oroszországi útjának

leírása egyik legfontosabb kútf ez ország akkori állapotára

nézve, Magyarországon 1520., 1523., 1525. és 1531.. 1532..

1533., 1534., 1537., 1538., 1540., 1541. járt, a mely évben

Szulejman császár táborában is megfordult. Xagyon meg-

bizható író. ki azonban többnyire csak útjának küls

körülményeit jegyzi fel. Csak 1541-iki útjáról szóló jelen-

tése terjeszkedik ki bvebben. Kiadta Kovacliich M. G.

Sammlung kleiner noch ungedruckter Stücke 111—275.
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II. ULÁSZLÓ VÁLASZTÁSI FELTÉTELEI.

Oly nagy volt a fegyelem, mely alá Mátyás rendjeit

különösen 148G-iki törvénye által vetette, az az áldozat,

melyet a közügy érdekében és saját hatalma növelésére

tlük követelt, hogy csupán hosszas uralma, vagy hasonló

elvek után induló erélyes utód biztosíthatta volna rend-

szerének fennmaradását, vérré válását. Természetes, hogy

halálával, törvényes fiutóda uem lévén, megdlt csaknem

minden alkotása. Utódjául is azt választották, ki leggyön-

gébb volt, Ulászlót. És ha a nemzeti hagyomány már

magában is megkövetelte, hogy külföldi uralkodónak er-

sen megkössék a kezét, mint ezt Albert példájából láttuk,

ez a megkötés sokszorta jobban sikerült oly fejedelemmel

szemben, kinek fogalma sem volt királyi méltóságról,

hatalomról és annak gyakorlásáról.

így Ulászlónak királylyá fogadása alkotmányos tekin-

tetben korszakot jelölt történetünkben. Megkezddik vele

az, hogy a király már megkoronázása eltt ünnepélyes

biztosító levelet ad ki, mintegy választási capitulatiót. így

a magyar korona betöltésénél az a szokás jut uralomra,

mely addig csak a szent római birodalomban dívott, hol

egyrészt a kir. méltóság és czím kiválósága csábított minden-

kit a terhes feltételek elfogadására, másrészt pedig a feje-

delmek már oly hatalmasak voltak, hogy a legerélyesebb

császár sem bírta többé a kir. jog alapjait megváltoztatni.
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Világos, liogy nálunk mások voltak a viszonyok. A küls

viszonyok és a bels béke érdeke egyaránt megkövetelték,

hogy a király hatalmas legyen, és az oligarchia hatalma

még nem gyökerezett törvényben, st. mint Mátyás pél-

dája bizonyította, még épen nem állott szilárdan. De azon

fpapok és urak eltt, kik Ulászlót megválasztották, nem
az ország érdeke döntött, hanem a saját hasznuk és kivált-

ságuk öregbítése.

Az elzetes szerzdésnek, melyet Ulászlónak a biro-

dalomba léptekor kötöttek, Farkashidán, 1490 július 31-én.

a feltételei természet szerint három részre oszlanak. Elször

is biztosítani kell az országot a külföldi befolyással szem-

ben. Másodszor, mivel az uralkodó egyúttal Csehországnak

is királya, gondoskodni kellett azon tartományok közjogi

állása felöl, melyeket Mátyás épen a cseh koronától elsza-

kított. Végre harmadszor, az uralomra jutott párt azonnal

megradta az alkalmat Mátyás müvének megtagadására s

lerontására és a saját ersen megnövesztett kiváltságainak

az új uralkodó által való biztosítására.

I. Ide vonatkozik az ország és összes rendjei szabad-

ságának és kiváltságainak megersítése. Különösen éles a

tiltakozás minden újítás ellen és Mátyás emlékének meg-

alázása, mint a ki ilyen újításokat a szabadságok kárára

behozott. A király köteles arra. hogy ezeket az újításokat,

és külünösen az egj forintos adót eltörölje. (2. ez.) A koro-

nát az országban, Visegrádon fogja riztetni (4.) Maga
is ideje nagyobb részét Magyarországon tölti és míg itt

van, tisztán magyar udvartartással és tanácscsal veszi magát

körül (8— 9). Magyar ügyekben csak magyar tanácsát

hallgatja meg (10). Egyházi s világi hivatalokra csak

született magyarokat nevez ki. (11— 12). Jószágokat sem

adományoz külföldieknek csak idegeneknek (13). Az orszá-

gos törvényszéket megersíti és perek menetébe nem avat-

Marezali : A magyar történet kútfi. 20
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kzik. (14.) Itt is ers a tiltakozás Mátyás elleu. Senkit

sem bánt, puszta besúgás alapján személyében, birtokában,

vagy jogában. (15.) A pénzt nem változtatja: lia pedig

szükséges lesz a változás, azt csak a fpapok és bárók

tanácsával rendeli el. Végre, elre is kötelezi magát arra,

hoo'v mindent elfoo-ad. mit a rendek koronázása eltt, az

ország szabadsága és java érdekében törvénybe iktatnak.

Kivéve a Mátyás elleni kifakadásokat a feltételek

megfeleltek az ország érdekének és az Albert idejéljen

követett hagyománynak. Jellemz, hogy a nádorságról már

nincs szó. Ez a tisztség ugyanis azon félszázad alatt, külö-

nösen az lJ:85-iki czikkelyek által, annyira megizmosodott,

hogy hatáskörének vagy rendi jellemének kiemelésére többé

nem volt szükség.

II. Mátyás hódításait illetleg a szerzdés az 1478

szept. 30-án kötött egyezség alapján áll. mely egyezséget

a két király 1479 jul. 21-én Olmützben tartott összejöve-

telök alkalmával, ünnepélyesen megersítette. E szerint

Morva, Szilézia, Lusatia és a hat város mindaddig a magyar

királyé marad, míg 400.000 arany váltságot nem fizetnek

értök. Az 5. ez. szerint a király, mindaddig, míg a kivál-

tás meg nem történik, e tartományokat a magyar koronától

el nem idegeníti. Ha kifizetik az összeget, azt Visegrádon

a korona rzi veszik át, és a király nem rendelkezhetik

felle a fpapok és bárók tanácsa nélkül. Hasonló Ígéretet

tesz a király Mátyás másik hódítását. Ausztriát illetleg.

Megvédi azt a római császár ellen (6. ez.) és ha váltságot

fizetnek érte, azt is a fpapok és urak tanácsa szerint az

ország hasznára fordítja (7. ez.) Tudjuk, hogy Ausztria

még az évben elveszett, és a cseh tartományok is minden

váltság nélkül szakadtak el.

III. Az egész szerzdésen végig vonul az a felfogás,

hogy azt csakis a fpapok és furak kötik a királylyal
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és így természetes, hogy az övék annak egész haszna.

Magyarországot a királyijai szemben ók képviselik. Jsakis

rólnk van szó mint a koronának és a megszállott tarto-

mányokért várható kincseknek rzirl. (4. 5. 7.) Az a

megállapítás, hogy a Mátyás és a királyné által lefoglalt

birtokokat vissza kell adni, kétségtelenül az ö érdekökben

történik. A királyi tanácsban mindig kizárólag csak e két

frendrl van szó. Ez annyira megy, hogy a köznemes,

nobilis csak egyetlenegyszer fordul el, a városok mellett,

midn a kiváltságok általános megersítésérl van szó.

Midn a leend törvényhozásról van szó. (18. ez.) szintén

csak praelatusok és bárók szerepelnek, a nemesi rend tel-

jes megvetéssel oda van dobva a birodalom többi lakosai

közé.

így ezen választási feltételek igazi programmjáúl

tekinthetk a Jagellók szerencsétlen uralkodásának. iV király

tehetetlenségén kívül csirában meg van már bennök az

egyházi és világi aristokratia mindenhatósága. Es mivel

Mátyás mve még sem volt teljesen megdönthet, meg
van benne már az ellentét a királyi tanács és a köznemes-

ség közt. melybl azon k^^^ nagy alkotmányos küzdelmei

származtak.

Az oklevél eredetije meg van az országos levéltárban.

Coníirmatio lurium, consuetndinuni et libertatum regni,

ac conditiones suscepti regiminis Uladislai regis.

1. Quod, ciim his diebus su))erioribiis, serenissimus princeps

quondam dominus Matthias rex Hungáriáé et Bohemiae, bonae

memóriáé, ab liac luce absque haeredis legitimi solatio ^ decessisset

;

domiiii praelati et barones, caeterique primores et universi incolae

regni eiusdem, ad quos scilicet jus eligendi nóvum regem, ex

vetustissima regni ipsius libertate et consuetudine devolutuin

' Corvin János nem volt törvényes örökös.

20*



308

exstiterat.- animadvertentes se principe orbatos esse, nec posse

commode, et sine regni gravi detrimento diutius capite carere,

post plures tractatns — oculos mentis ipsorura in nos conjece-

runt et caeteris omnibus principibus cliristianis ^ — nos prae-

tulerunt. sibique cnm infrascri])tis conditionibus. paetis et articulis,

in regem, dominumqne et principem elegerunt. — Quorum qiiidem

articulorum primus est

:

2. Qnod regnum Hungáriáé, cum caeteris regnis, provin-

ciisque sibi subjectis, dominosque praelatos et barones, omnes eccle-

sias, ecclesiasticasqne personas ac nobiles et civitates, nec non

caeteros incolas et inliabitatores ijisius regni. conservabimus in

antiquis iuribns. privilegiis. immunitatibus. libertatibus et consue-

tndinibns ajiprobatis. in quibns scilicet i)er divos qnondam reges

consei'\'ati, quibusqne gavisi et usi fuerunt, ita, quod nullás pror-

sus novitates (quemadmodum praefatus quondam dominus Matthias

rex fecerat) in eorundem detrimentum et oppressioneni ac contra

liujuscemodi antiquas libertates. ipsorum, introducanius. Intro-

ductas ver j^er ipsnm quondam ser. dom. Mattliiam regem abo-

leamus. contributionem autem unius íloreni. nulla ratione exigamus,

sed antiquis. justis. ordinariis et consuetis })roventibus regalibus

contenti esse debeamus.

3. Item, quod bona et alia (juaecunque iura aliorum. per

jjraefatum dominum Mattbiam regem et reginalem Maiestatem,*

ac etiam per alios quoscunque nale et praeter viam iuris occu-

pata, visis et examinatis iuribus"^.dlium : remittamus et faciamus

etiam per alios remitti. liis quorum exstiterunt.

4. Item. Cjuod coronam regni, de manibus dominorum prae-

latorum et baronum nulla ex causa, vei quaesito colore, nulla

etiam industria vei arte auferamus. sed permittamus et jjatiamur,

quod iuxta veterem consuetudinem ac libertatém ii)Sorum, certi de

eorum medio per ijisos unanimiter ad hoc eligendi et deputandi,^

illám teneant et conservent. Quodque castrum Wyssegradiense. pro

conservatione ii)sius coronae ab antiquo de])utatum. ad manus

= A nemzet királyválasztó jogának elismerése mellett, e jog ersítése

végett, annak kijelentése, hogj az ös idktl fogva megillette a rendeket.

3 Vetélytársai, Corvin .Jánoson kívül Miksa római király és Albert

lengyel lierczeg.

* Beatrix.
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il)Soriun conservatorum ejusdem coroiiae. dari et assignari fa-

ciiamns.''

5. Item i)romittimus, quod Moraviam, nec non Silesiam et

Lnsatiam utrasque, a corona et regno Hnngariae non alienabimiis,

sed infra tempus redemptionis, juxta inscriptiones et obiigationes,

alias in diaeta Olomucensi factas,^ ad ipsam coronam Hnngariae

semper tenebimns. — Si ver snccessn tempornm praefata dominia

a corona et regno Hungáriáé per illos, qnibus juxta inscriptiones

et obiiga tiones superinde factas competit, redimerentur : ex tunc

totam illám suniniani pecuniae ad nianus conservatorum coronae

ad Wyssegrad, ])enes coronam. pro regni necessitate conservandani

assignemus, tandemque ad defensionem et utilitatem regni, iuxta

voluntatem et consilium dominorum praelatorum et baronum
exponamus et convertamus, et de ipsa pecunia, praeter volunta-

tem et consilium et liberum, ex})ressumque consensum eorundem

dominorum praelatorum et baronum. nulla ratione disponamus

quidpiam, vei agamus.

6. Item, quod ex quo praefatus quondam Dominus (Mattliias)

rex, Austriam et nonnuUa castra et civitates in Styria, Carinthia

et Carniolia, thesauro regni Hnngariae acquisivit — ob hoc pro-

mittimus et nos obligamus
;
quod Austriam ipsam et caetera lóca

Caesareae Majestati. aut Seren, dominó Romanorum regi ;
' vei

eorum liaeredibus, absque sj)eciali et exi)resso consensu et libera

voluntate dominorum i)raelatorum et baronum, nunquam resti-

tuamus, sed teneamus ad coronam Hungáriáé, defendamusciue,

nec aliqua mundi via ab Hungária alienemus.

7. Item, (|uod cum dictis maiestatibus, absque consilio, con-

sensu, et libera expressaque voluntate eorundem dominorum et

baromim sui)erinde non concordemus. —
8. Item, quod pro maiori ])arte in Hungária maneamus, ut

commodius faciliusque i-egni necessitatibus consulere et })rovidere

5 Elször 14()4-btíu a ii. t.-cz.-ben rendelkeznek u korona rzésérl,
midn nagy áldozatokkal visszaszerezték a nemzeti kiiioset. Annak kikerü-

lésére, hogy a korona ismét idegen kézre jusson, a király gondoskodni íbg

alkalmas egyénekrl, kik azt a megszokott hel3^en, teliát Visegrádon rzik.

De a koronarök választása i'ijitás.

« Olmützi egyezség Mátyás és Ulászló között ilT'J. j'ul. -Jl.

' Fridrik császár és Miksa király.
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possiraus. Cum autem. causa i'ec|uireiite. exire voluerimns. regnum
illufl bono ordine atque dispositioiie relinquamns.

y. Item. quod dum in Hungária manebimns, consiliarios,

cancellarioS; tliesaurarium. cubicnlarios, dai)iferum. pinceniam,

comites camerarum et generaliter omnes officiales, maiores et

minores. Hnngaros teneamus at habeamus.

10. Item. quando de rebus et negotiis regni Hungáriáé, aut

])artium sibi subjectarum agetur. non cum aliis. praeterquam cum.

liungaris consiliariis tractemus et consultemus, et alios forenses,

aliasque nationes ad talem consultationem. taleque consilium non

admittemus.

11. Item. quod beneficia ecclesiastica. praesertim ver archi-

episcopatus. episcopatus. abbatias, praeposituras, caeterasque prae-

laturas, nonnisi Hungaris. vei qui sünt coronae ab antiquo sub-

jecti, absque expresso consensu et libera ac spontanea voluntate

dominorum ])i*aelatoruni et baronum. i'egnique consiliarioruni con-

ferre valeamus ; conferamus antem personis probitate ac virtutibus

bene meritis.

12. Item. quod Waywodatum Transylvaniensem et comitatum

Siculorum ac Tliemesiensem. Posoniensem, jjraeterea banatum

Sclavoniae, Dalmatiae et Croatiae. nec non Zewriniensem. Xandor

Albensem et de lajcza. aliaque lóca et castra finitima. nec non

civitates regales. non aliis quam liungaris i)ro officiolatu dare et

conferre valeamus, bene meritis.

13. Item. i)OSsessiones et iura possessionaria. non íbrensibus,

sed bene meritis. incolis tamen regni et coronae Hungáriáé sub-

jectis. iuxta eorum merita et obsequia. conferamus.

14 Item. quod in celebratione octavarum. judices regni

Hungáriáé ordinarii jjersonaliter intersint. — Ipsi autem et eorum

vicesgerentes et coassessores. liberam. jjlenam et omnimodam

habeant facultatem. omnibus causantibus. cujuscunque status et

eonditionis seu dignitatis existant. absque omni timore. meram

et sinceram. iuxta regni antiquam et a])i)robatam consuetudinem.

justitiam administrandi. Et quod neminem judicum compellamus

vei adstringamus in favorem alicuius, consuetudines et commu-

nem observantiam. ac juris ordinem immutare, seu perturbare,

vei ])rout in novo decreto fuerit ex])ressum.^

s A »novi;m decretnm* az 1486-iki törvény, mely természetesen leg-

inkább szemét szúrta a kiváltságos rendeknek.
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15. Item. qnod ad simplicem querelam vei smistram sng-

gestioiiem, neminem regnicolarum nostrornm, cuiusciinque status

seu conditionis existat, in persona, possessionibus, seii quibns-

cnnqiie rebns, aliqiiomodo, praeter viam jnris et partibns non

auditis, impediamus.

17. Item, quod moneta praesens ad temjjus non mutetur,

quando ver mutari deberet, boc fiat cum consilio praelatorum

et baronum, et non aliter.

18. Item, quod quidquid domini praelati et barones, cum
caeteris incolis regni Hungáriáé, pari voto et communi delibera-

tione, i)ro libertate et tranquilla quiete, atque conservatione eius-

dem regni, usque tem])us coronationis conceperint, conscripserint

et concluserint, more ab antiquo consueto, et semper observato,

(juod regni decretum ai)])ellatur ; teneamur literis efficacibus

acceptare et ap})robare. quemadmodum alii reges, praedecessores

nostri, ex laudabili et approbata consuetudine regni semper fece-

runt
;
quodque semper observemus et per omnes alios observari

faciemus.

20. Nos itaque Uladislaus rex, considerantes singularem illám

devotionem et affectionem iiraefatorum praelatorum et baronum,

caeterorumque regnicolarum, quam erga nos in eiuscemodi elec-

tione babuerint ; volentes eisdem aliqualem gratitudinem nostram

ostendere, et alioquin animadvertentes i)raemissam ipsorum ordi-

nationem ac deliberationem, iustam et honestam esse : ])raeinsertos

articulos, et omnia in eis contenta, laudavimus, a})probavimus et

ratificavimus. Promittimusque in verbo nostro regis et fide nostra

Christiana média nte, et sub lionore nostro, quod eosdem articulos,

in omnibus eorum clausulis et punctis, semper. inviolabiliter et

abs([ue omni immutatione observabimus, et tam per reginalem

majestatem, quam omnes alios nobis subjectos. simili modo facie-

mus observari. Harum nostrarum, (]uibus sigillum nostrum est

Hi)])ensum. vigore et testimonio literarum mediante. Dátum in

castris exercitus nostri, pro))e villám Farkasliida, sabbato i)roximo

ante festum ad vincula sancti Petri apostoli, anno domini 1490:

regnorum nostrorum, Hungáriáé anno jjrimo, Bohemiae ver
decimo nono.
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AZ ALKOTMÁNYOS BIZTOSÍTÉKOK MEGSZERZÉSE

II. ULÁSZLÓ KORÁBAN. 1498. ÉS 1504., 1505.

II. Ulászló kormánya alatt megújult az összeütközés

a furak és a köznemesség közt, mely Albrecht király

ideje óta fö mozgatója volt a magyar alkotmányos életnek.

A köznemesség vezéreinek, Zoby Mihálynak, majd A^erböcz}-

Istvánnak az volt figyekezetök, hogy rendjök bejusson a

király tanácsába és a föbiróságba, és így részt vegyen az

ország kormányában. Ennek keresztülvitelére nem állott

rendelkezésökre más eszköz, mint az országgylés. Lehet
szigorú intézkedésekkel kellett tehát kényszeríteni a kisebb

nemességet arra, hogy évenkint összegyljön a Rákos

mezején és ott vesse latba a furakkal és az azokkal tartó

királylyal szemben számának súlyát. Másrészt épen a köz-

nemesség érdeke követelte, hogy a diéta lehet rövid ideig

tartson, legfölebb két hétig, mert különben könnyen

támadhat a pártban bomlás és a költség is távozásra

kényszeríti a szegényebb nemeseket. E czélt szolgálja az

1498. 1. t.-cz.

Más irányban az országgylés, és nevezetesen a köz-

nemesség a 2. ez. által közvetlen befolyást nyer a bírásko-

dásra, amennyiben 16 tagja belép az octavalis törvényszékbe.

A kir. curia ily módon változik ;ít valóban országos rendi

törvényszékké.
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Ez a küzdelem igen izgatottá tette a diéták tár-

gyalásait, úgy hogy azok gyakran eredmén}^ nélkül vég-

zdtek, és a legfontosabb ügyek, így az adó megszavazása

is. függben maradtak. A magyar diéta ily körülmények

közt ragadja magához a régi parlamentek legkiválóbb

jogát: azt. hogy egyenes megszavazása nélkül adót behaj-

tani nem lehet. Az országos megszavazás hiánya nem
jogosítja fel az egyeseket, hogy kedvkeresésbl megadják

az adót. st az ilyeneket az 1504. 1. t.-cz. a legkeményebb

.büntetésekkel sújtja. Épen a kimért büntetés nagysága

mutatja, mennyire tartottak e téren a törvény megszegé-

sétl. Másrészt a Incrnm camerae, az egyetlen akkori rendes

adó, mint a mely a királynak egyszer s mindenkorra meg
van szavazva, kivétetett a rendek ilyetén intézkedése alól.

A magyar országgylés adómegszavazó joga ilyenformán

olyanná fejldött, min az angolé volt I. Jakab és I. Károly

korában.

E törvényt mindig az alkotmány egyik legfbb biz-

tosítékának tartották. Igen srn hivatkoztak reá. így

különösen az 1825-iki országgylésen. A magyar büntet

törvénykönyv szerkesztésekor. 1843-ban, egy igen tekin-

télyes kisebbség, élén Deák Ferenczczel. külön véleményben

azt követelte, hogy a decretum szabványait vegyék be az

új törvénybe is.

Közjogi tekintetben legfbb biztosítéknak látszott az

:

ha mindig magyar vérbl lesz a király. A köznemesség

alkotmányos küzdelme természet szerint felelevenítette a

Hunyadyak korának traditióit. Mátyás, kinek mvét halála

után vállvetve szétrombolták, most erejének és igazságos-

ságának teljes fényében ragyogott. A király gyöngesége

és az egyre növeked török veszedelem a hazafias pjírthoz

csatolta azon fpapokat és furakat is. kikben az inizés

és ]);írtoskodás nem homályosította el teljesen a haza-
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szeretetet. A Jagellók örökösödési szerzdései a Habs-

burgokkal, melyek a rendeknél mindenkor nagy ellen-

állásra találtak, beláthatatlan idre lehetetlenné tehették,

hogy ismét nemzeti király jusson a trónra. Ulászlónak

akkor még nem volt fia— maga beteges— Miksa uralkodása

tehát szinte kikerülhetetlennek látszott. A rendek sorában

pedig már feltnik, mint lehet trónkövetel, az ifjú

Szapolyay János.

Csak a nemzet erélyes elhatározása akadályozhatta

meg a trónnak idegen — német — kézre jutását. Ez az

elhatározás nyilvánul az 1505-iki hires rákosi végzésben.

Ezt a nemzet elkeli, a nádoron és az érsekeken kezdve

elfogadták és megpecsételték. Szerkesztésében valószinüleg

része volt A'erbczy István itélmesternek. ki az aláírók

közt is szerepel. Régóta szokásban volt már. hogy a magyar

urak és nemesek confoederatiót alkossanak bizonyos poli-

tikai czél kivivására, de ily hatalmas szövetkezés, a nagy

czélnak megfelel, addig nem fordult el. A résztvevk e

leg-ersebb erkölcsi kötelékekkel kötötték le mao-okat és

utódaikat a szerzdés megtartására. Becsület, emberség

elvesztése, nemtelen sorsra sülyedés fenyegette azt. ki a

végzéstl eláll, vagy társait cserben hagyja. De épen a

büntetések ezen súlyos volta bizonyítja, hogy magok sem

igen biztak e határozatok végrehajtásában.

Törvényerre e végzés soha sem emelkedett : a király

nem szentesítette. Sok aláírója, még a nádor is. csakhamar

elállott tle. Mégis nagy volt a történeti jelentsége.

Ferdinánddal szemben jogi alapot nyújtott a Szapolyay-

pártnak.

Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy az a történeti

elmélkedés, mely szerint magyar uralkodók alatt mindig

hatalmas volt ez ország, idegen vérbl valók alatt j^edig

lehanyatlott, épen nem állja ki a próbát. Nagy Lajost a
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hazai királyok közé sorolja a végzés, de sem róla. sem

Mátyásról, nem szól annyit, mint II. Endrérl, ki igazá-

ban, mint tudjnk. leggyöngébb királyainkhoz tartozott.

8z. Istvánt és Lászlót nem is említi. Az arany bulla meg-

alkotójának ez a kiemelése, valamint Kálmán kihagyása,

kit a Tripartitumban is hiában keresünk a nagy tör\'ény-

hozók között, valószinüvé teszik, hogy Verböczy munkája

áll ebben is elttünk. Szinte bizonyossággá válik e feltevés,

ha hozzávetjük, hogy ugyanez az országgylés Yerbczy

részére országos ajándékot szavazott meg, minden kapu

után két dénárt.

Kiadták: Pray Annales lY.. Katona XYIII. kötet.

Eredetije, az aláírók pecsétjeivel, megvan a bécsi cs. udv.

levéltárban. Kiadá-sunk ezen alapul.

1498-iki Decretum.

Art. 1. Quod amodo, infra quatuor aniiornin spatia. ])Oíst

immediate conseqnenter aíiutura. singiilis amiis ad festum S.

Georgii Martyris universis Regnicolis tam scilicet Praelatis. qiiani

Baronibus ceterisqiie Nobilibus et possessionatis liominibiis. per

Eegiam Maiestatem in campo Rákos, una congregatio generális

indicetur et celebretur.

Celebratio autem hiiiusmodi congregationis in (jniiidecim

diebus expleatur.

Elapsis autem i))sis (|uatnor aniiis. deince})s futuris sem])er

successivis temporibus. singulo tertio anno ipsa Congregatio Gene-

rális, modo praemisso celebretur.

8i qui autem dominorum Praelatorum et Baronum vei alio-

rum Regnic-olarum. ad })rimum diem ipsius Congregationis venire

et illic infra ijjsos 15 dies ))erseverare noUet : talis. si fuerit

Praelatus vei Baro. in ducentis Marcis gravis ponderis. 800 üore-

nos auri facientibus; si autem potiores Nobiles vei mediocres vei

inferiores fuerint, in centum Marcis, 400 florenos auri facientibus

per Regiam Maiestatem irremissibiliter exigendis, condemnentur.

Artic. 2. Quod singulis annis duae octavae magnae et inte-

o-rae. videlicet Sanctorum Georo-ii martvris et Miidiaelis Archanffeli
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et similiter duae breves, videlicet Epipliaiiiarum Domini et festi

B. Jacobi apostoli, in lioc Regno celebrentur.

In liis autemaudiciis omnibns, ultra indices ordinarios etiam

ex dominis Praelatis 2, et ex dominis Baronibus totidem et ex

Eegnicolis 16 Nobiles jiotiores et i)raestantiores liuius regni.

lurisperiti, illi videlicet qiü sapientia praesunt, ex omnibus quatuor

])ai-tibus regni. per Eegiam Maiestatem et Regnum eligantnr

([ui semper in indiciis decernendis interessé debebunt.

1504-iki Decretum.

Articnlns 1. Qnoniam saepenumero fieri sólet, qnod E-egni-

colae de Diaetis et Conventionibns eorum Generalibus confnso

íine discedant, qui postquam ad propriam remeabunt, et a sese

separantur, altér alterius intentionem et propositum non perpen-

dentes, plerique dominorum et comitatuum. proprio motu aiit

aliorum snggestu. interdnm etiam . privato pro lucro. contributio-

nem aliqnam seu snbsidium Regiae Maiestati eorum de medio

offerunt.

Quo considerato eaeteri comitatus in se divisi, buiusmodi

oblationi alii consentiunt alii ver contradicunt, et sic seditione,

tumultuque ac dissensione iuter eos suborta, unns in alium diíFama-

torie tanquam libertatis Regni turbatorem inveliitur.

Quo fit, ut pax et concordia amorisque dilectio inter eos

nusquam babeatur, Eegia Maiestas etiam tam multoties in eorum

médium mittere sólet, ut saepe lucrum seu fructum quam exinde

speraret, solis in expensis nuncii vei dicatoris consumant.

Ad exstinguendum igitur et evellendum huiusmodi pericu-

lum. conclusum inprimis est : Qnod si temporum in processo adeo

gravis necessitas et periculum Regno liuic immineret. ut secus

fieri non posset. nisi Diaeta Generális per Regiam Maiestatem ad

campum Rákos, locum scilicet consuetum, indiceretur : Extunc,

si quid subsidii seu contributionis ad evitandum et propellendum

huiusmodi Regni periculum Regiae Maiestati illuc ofíerretur aut

])raestaretur, communi dominorum Praelatorum, Baronum ac coete-

rorum regni Nobilium consensu oíFeratur et praestetur, nemoque

se a solutione huiusmodi subsidii vei contributionis retrahere

et ])raecavere possit.

Si quipiam ver Comitatus motu proprio et non de con-
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sensn et voluntate totius Regni, extra scilicet Conventiones Regni-

colarum Generales, contributionem aliquam, seu quodcunque sub-

sidium (praeter solitum lucrum camerae) coiitra videlicet antiquain

regni libertatém, regiae Maiestati quovis modo et quovis colore

exquisito offerreiit aut praestarent : extunc Universitas nobilimn

eiusmodi comitatus nniversaliter. in poena íidefragii seu i)er-

jurii, amissioneqiie honoris et hnmanitatis convicta et condem-

nata, et a consortio ceterorum nobiliuni regni relegata et segre-

gata habeatnr eo facto.

1505-iki rákosi határozat.

Nos Thonias. titnli S. Martini in niontibus Sacrosancte Romane
Ecclesie presbyter Cardinalis, Strigoniensis etGregorius de Franga-

panibus Colocensis et Bacliiensis Ecclesiarum canonice unitarum

Arcbiepiscopi (következik a többi aláiró) Comitatiium, i)redicti

Regni Hungarie Nobiles, Proceresque et Primores eiusdem Regni

nniversi. in presenti Diéta et Convencione nostra generáli in canipo

Rákos, de mandato prefati Doniini nostri Wladislai Regis pro fest

beati Micliaelis i^rchangeli proxime preterito celebrata constituti.

et existentes. Memorie commendamus tenoré presenciuni signiíicc) n-

tes, quibus exjjedit universis : Quod cum nihil in teri'is sit aut

fiat Deo acceptius vei nature liumane accommodacius. quani

communi patrie, universorumque hominum coetui, quam o})time,

quamque studiosissime consulere. omnesque conatus, curas. soler-

ciam, omne denique stúdium et industriam in usum et salutem

ipsius patrie et gentis sue refere (sic), quoque ipsa salva sit et

incolumis, presencia pariter et impendencia exactius vigilancius-

que intueri, et universa discrimina, in qua illa ex incuria et de-

sidia conservatörum eiusdem facile incidere posset, ita propul-

sare, ut in tuto et tranquillo coUocata et stabilita ex omni jmrte

esse videatur. Sane igitur nos in animo nostro semper revolven-

tes, gravem illám et pro})e exiciosam huius Inclyti Regni Hun-
garie desolaeionem atque indigenciam. volentes more ojitimorum

Regnicolarum et ])atrie nostre amatorum atque conservatörum

eiuscemodi desolacioni atque extrémé mine eiusdem maturius

consulere, plures hinc inde Dietas, magnas etiam et inexi)lieabiles

labores. fatigas et expensas in ea ipsa re hucusque fecimus. Et

licet aliqua sint ])er hec tempóra multis et variis curis et la bori-
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bus reformata et rectiíicata. tanien unum lioc precipiiuni com-

perimus. per quocl lioc ipsnm Regnum nostrum vehementer dilace-

ratum debilitatumqne et ad lianc turpem desolacionem et in

omnibus snis membris deformitatem exstitit redactum. Quod

videlicet hoc ipsnm Eegnnm sepennmero ab alienigenis et foren-

sibus Dominis et Eegibns exstitit gnbernatnm; c[Uorum tempori-

bus si preterita commemorare liceret ant opns esset. facile appa-

reret. Eegnnm lioc nnnqnam mains detrimentnm. nnnqnam mains

pericnlnm et desolacionem subiisse, quam tnnc, qnnm sub forensi

dominio et non sni linguagii fit tentnm et gnbernatnm. Hi

etenim forenses privatis rebns eomm intenti. prinsqnam móres

et consuetndines Imins Scytliice gentis (qne sicnti Eegnnm hoc

cnm maxima sangninis sni eíFnsione et fratrnm snomm ingenti

cede acqnisivit. ita ferro et armis modo qnoqne tntare sólet)

didicissent. semper ocio pocins et qnieti. qnam armis incnbnernnt.

Qno facnmi est. nt Eama. Servia, Gallicia. Lodomeria. Bnlgaria.

Dalmaciaqne et alia quam plnrima fortalicia per eornm incnriam

ab hoc Eegno snnt alienata. adeo. nt dilaceratis extremitatibns

verendnm nobis sit. ne hostiles impetns jam etiam ad interiora

se convertant. Qne minimé acta fnisse arbitramnr. si hec gens

Hnngarica, natalis soli dnlcedine allecta. non de exteris Nacioni-

bns. sed de gente sna qnempiam Eegem idonenm jjro se elegisset.

Nam nt Serenissimornm Andree Secnndi. Patris ntpnta Eegis

Bele qnarti ac Lodovici et Mathie aliornmqne divornm Hnngarie

Eegnm acta preclaraqne gesta (qnibns gentem hanc Scythicam

non solnm claram magnificamque nomine et glória reddidernnt,

sed et famam ipsins totnm orbem terrarnm longe lateqne diffn-

sam ad ethera nsqne extnlernnt) brevitatis racione pretereamns.

nnllns eornm. qni de stirpe Hnngarie nacionis ad regale fastigium

snblimatus fnisse dinoscitnr. dispendinm. sed pocins augmentnm

et ntilitatem Eegni attnlit. e contra ver. qni extera nacione

extiternnt. non solnm hnic Eegno pericnlo fnere, vernm etiam nt

hostes interdnm sevissimi intra viscera Eegni crndeliter grassati.

probro maximo gentem hanc affecernnt. Hnic igitnr et tanto

malo. nostroqne omninm supremo dispendio volentes iam tandem

occurrere; ne si modernum graciosissimum dominnm nostrnm

dominum Wladislanm Eegem Hnngarie et Bohemie etc. qni nos

in omni grácia et libertate non modo graciose rexit et conser-

vavit. sed etiam plures libertates nostras reformavit, ab hac Ince
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absque heredibns masculinis decedere contingat, nos et lioc E,e-

gnum in maiori discrimine permaneant, et ne qnisquam forensium

Principum Eegnum istud violenter usurpet, neqne in servitutem

})erpetuam redigat. Maximé etiam et precipue ea racione indncti.

quo per totiim orbem nulla dinoscitur nacio sen gens. qne non

de gente et sanguine atque nacione sua Regem et Dominum
sibi eligeret. Ne igitur hoc Regniim. quod antemurale clypeusque

Christianitatis existit, et magna sua et suorum cede semper

Christianitatem defendit. minus et qiiodammodo infelicins aliis

esse videatiir, sancimus et unanimiter omnes a minre ad maxi-

mum et a maximo ad minorem statuimus et ordinamus : Quod a

modo deinceps quociescunque et quandocunque lioc Regnum
Principe et Rege orbabitur. nullique heredes masculi de lure

atque consuetudine eiusdem Regni succedere debentes superstites

remanserint, extuuc de cetero in perpetuum nullum penitus exte-

rarum nacionum cuiuscunque lingagii in Regem nostrum elige-

mus : sed tantummodo Hungarum ad boc officium Regiminis

a])tum et idoneum. jjarili voto et unanimi consensu et voluntate

in campo duntaxat Rákos et non alibi, pro Dominó et Rege nostro

assumemus, eligereque et assumere ac acceptare debeamus. Quo-

niam autem exstant nonnulli Principes et Reges vicini qui ad

hoc regnum pro se vinclicandum quotidie anhelant, qui post

obitum prefati Serenissimi nostri Regis, siquidem absque heredi-

bus masculis, quod Deus avertat. decederet. vei etiam eo in hu-

manis agente hoc Regnum vei partes et membra sua armis im-

petere aut agredi. i])sumque et nos omnes vi forsitan et armis

subiugare sibi conarentur; ne igitur in tali casu hoc ipsum Re-

gnum, partesque eiusdem et maximé fratres et amici nostri in

confinibus existentes. })er eosdem, hoc Regnum preter nostram

unanimem electionem et contra huiusmodi Statútum nostrum seu

etiam alias qualitercunque occupare et ipsis appropriare volentes,

ojjprimantur : promisimus et iuravimus, promittimusque et iuramus

in nostris ac heredum successorum nostrorum nominibus et per-

sonis, omnes stipulata manu, nos Prelati ad nst re conciencie

puritatem. nos ver Barones, Proceres et Kobiles praefati ad

fidem nostram Christianam atque honorem et Immanitatem no-

stram, quod in tali casu nullus alterum derelinquet. sed altér alteri

secundum limitacionem superinde factam cum gentibus suis. iuxta

contenta generális Decreti nostri conservare debeant, et dum
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oi)Us érit, maiori eciam potentia qua poterit, semper et quidem

in tempore ficleliter succnrrere, imo si necessarium fuerit, totum

lioc Regnum, et consequeiiter nos omnes per singiüa capita

insiirgere, talique liosti occurrere, et pro ipsa })atria nostra nsque

ad mortem decertare teneamur. Nec interim ullo pacto cessare

debeamus, donec et quousque nos a tali hoste in libertatém

vendicabimus et Regniim hoc ab illiiis impeticione seu infestacione

Dei auxilio liberabimus et in tranquillitatem priorem reponemus.

Si qui ver nostrum, contrariiim premissorum facere presumerent,

tales perpetui infideles Regni habeantnr, quibns neque Maiestas

Regia de novo constitnta, et nec totum ipsnm Regnum gráciám

facere possit, sed iugo perpetue servitutis et rusticitatis subjecti,

reatus ipsorum poenam luant sine fine ; hamm nostrarum (quas

nos Prelati et Barones aj^pensione sigillornm nostrorum sub veris

armis nostris, nos ver Proceres et Nobiles prefati sigillis preli-

batornm Dominorum Emerici de Peren, Comitis et Palatini, ac

Comitis Petri, ludicis Curie Regié et Wajvode Trans^dvaniensis

autbenticis commnniri fecimus) vigore et testimonio litterarum

mediante. Datnm in cami^o Rákos predicto, qiüntodecimo die

Congregationis nostre generális antedicte. Anno Domini Millesimo

quingentesimo quinto.

Rákos leírása (Kovachich: Sammlung. 109. 1.)

Snnst abern Ist gar Scbene Ordnung In allén dem ge-

sclielienn das man noch trayd Noch gerstenn die da auíf dem
feldt nabent bey dem tábor umb und umb gebesdt kajmnten

scbaden babén than Nocb In gensen noch hienerun die fray

allenthalb umb Sein gangén Nitt geladiget habén. Wein und

pratt und Kasthannen ílaysch und Rind flaysch Hinern und Gens

allerlaj^ Obst und haber genueg vorhanden Ist gebesdt und Ein

jeder hatt das Seinig Mugen verkauífen wie er hatt wellenn.

Der Rakosch Ist gebesdt tzwischen den zwayen Hattwann

In frayem feldt Mit schranken umb zogen. Und hat gehabt tzway

tor auszerhalb der Schranken. Sein gebest zu Ros Und zw Fues

Aus Einer Iglichen Warmegdie die habén gehiett das kain Auf-

ruer Nitt Soldt geschehen da hatt man auch Zygainner pe-

schtelt etc.



XV.

A HABSBURGHÁZ ÖRÖKÖSÖDÉSI SZERZDÉSEI.

1463., 1491.. 1506.

A német fejedelmek közt, a XIV. század óta, nagy-

szokásban volt a kölcsönös családi szerzdések (Erbver-

brüdernng) kötése, melyek az egyik fél családja kihalása

esetén a másik fél családjának biztosították az örökhagyó

országainak birtokát. Ilyen szerzdésre lépett Zsigmond

király 1402 augusztus 16-án IV. Albrecht, Vilmos és

Erneszt ausztriai herczegekkel. Ezt a szerzdést Pozsonyban

1402 szept. 21-én elfogadták némely rendek is, egyúttal

Albrechtet jelölvén meg trónö^-ökösnek, (Fejér C. D. VIII.

452. 1. X. IV. 140. 1.)

Zsigmond halála, után a rendek elismerték leányának,

Erzsébetnek örökösödési jogát és melléje férjét, Albrecht

herczeget választották királynak. Szerencsés egyesítése volt

ez az örökös jog elismerésének a választás elvével. Szint-

úgy elismerte, elbb a nemzetnek egj része, aztán az egész.

az árván született V. Lászlót királyául. De V. László halálá-

val a. Habsburgok uralma megszakadt, és a nemzet. Mátyás

trónra emelésével, teljes szabadon gyakorolta királyválasz-

tási jogát.

Mátyás ellenében a furak jelentékeny része 1459

elején III. Fridrik császárt választotta meg királynak,

kinek kezén volt még a korona. A párt csakhamar fel-

bomlott ugyan, de Fridrik; jellemének egész makacssíigával.

ragaszkodott vélt jogához. A török veszedelem, még inkább

Marczali : A magyar történet, kútfi. 21
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tán az a szándék, hogy III. Fridrik után. kinek fia akkor

még csak négy éves volt. római császár lehessen: meg-

alkuvásra bírták a hatalmas magyar királyt. A pápa köz-

benjárásával Sopronban, 1463 júl. 19-én létrejött békében

Mátvás Fridriket atyjául, ez ót fiául fogadja, Fridrik míg
él. viseh a magyar kir. czímet és ha Mátyás törvényes

fintódok nélkül hal meg. Magyarország Fridrikre, vagy

utódaira száll. Ezek közt azonban az ország azt választja

majd királynak, ki neki tetszik. A késbbi történetek,

különösen Corvin János trónkövetelése szempontjából emlí-

tésre méltó, hogy a szerzdés els tervezetében csak álta-

lában »figyérmek«-rl van szó (Katona XIY. 505) és csak

a végleges szerzdésnél járult ehhez a » törvényes « jelz.

Az 1463-iki szerzdést igen jól kiadta Kollár, az ür-

sinus Yelius editiójához való függelékben (204—208. 1.).

Egybe vetettem a bécsi cs. ud\'. levéltárban lev eredeti

pecsétes oklevelet is.

Az 1477-ben újra kitört háború természetesen véget

vetett a szerzdés érvényének. Mátyás halála után a nemzet

nem ismerte el királyának sem Fridriket. sem Miksát.

Miksa azonban fegyverrel érvényesítette jogát és a király-

nak megválasztott Ulászló 1491. nov. 7-én Pozsonyban

kénytelen volt. törvénves fintódok nélkül való meo'halálo-

zása esetén, elismerni Miksának és fiutódainak örökös jogát.

Viszont a leend király köteles idejének nagyobb részét

az országban tölteni, a birodalom védelmérl gondoskodni

és bejövetele eltt a birodalomnak és lakosainak jogait

és szabadságait megersíteni.

E szerzdést miadjárt akkor kiadták nyomtatásban is.

Eredetije a bécsi udv. levéltárban. Ezen alapul Kollár

kiadása (i. h. 238—260. 1.).

A furak és városok nagy része külön oklevelekben

hozzájárult a szerzdéshez. A bécsi cs. udv. levéltárban
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rzött ez oklevelek közt nevezetes a horvát-tót rendeké,

élükön Egerváry László bánnal, melyben kimondják, kogy

»a horvát és sziavon királyságok és mi mindnj^ájan a magyar

birodalomnak és koronának vagyunk régtl fogva alávetve.

Ezért Magyarország fpapjai, bárói, ispánjai, elkeli és

nemesei példájára elfogadjuk az említett békét. « (Kiadta

a többi oklevéllel együtt: Fr. Firnhaber, Beitráge zur

Greschichte Ungerns 1490—1526). A budai országgylés,

a köznemesség nagy zúgolódása és ellenmondása ellenére

is, 1492 márcz. 7-én elfogadta e szerzdést.

Ennek megtartása mindenkorra útját állja a Szapo-

lyayak nagyratör terveinek. 1504 óta Szapolyay János,

kihez a. köznemesség csatlakozott, meg akarja bontatni az

egyességet. E törekvésnek eredménye a híres 1505-iki

rákosi végzés (Id. elbb).

Miksa újabban is hadi ervel készült érvényesíteni

családjának jogát. Szövetségesre talált magában Ulászlóban

és nejében. Candalei Annában, kik dynastikus szempontból

nagy súlyt helyeztek a Habsburgokkal xíúó megegyezésre

és sógorságra. Az alkudozások eredményre vezettek. Miksa

kötelezte magát, hogy a magyar kir. pár leányát unokája,

Ferdinánd, veszi nül, még azon esetben is, ha az akkor jó

reményben lev királyné fiút szül.

Az erre vonatkozó 1506 márcz. 20-án kelt oklevelet,

melyet Ulászló és Anna is megersítettek, a bécsi udv.

levéltárban másoltam le.

Befejezésre ezen tárgyalások az 1515-iki ketts házas-

sági szerzdésben jutottak, melj^ben Miksa arra kötelezi

magát, hogy unokája, elveszi Anna magyar királyleányt.

Lajos magyar királyfi pedig vegye nül az leányunokáját.

Azon esetben, ha unokái közül egyik sem kötné meg a

házasságot, maga, az akkor 56 éves nagyapa, veszi nül
az akkor 11 éves gyermekleányt.

21*
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Soproni szerzdés 1463.

Tabulae pacis et concordiae, inter Imp. Fridericnm III.

Mathiam Corvinum et ipsum acleo Hungáriáé Eegnum constitutae,

quemadmodum videKcet ab Oratoribus Eegis, et Regni Ordinum
scriiDto consignatae, et eidem Imp. Friderico fuerunt traditae.

Dat. Sopronii d. 19. Julii, An. 1463.

Nos Stei3lianus dei et Ajjostolice Sedis grácia Coloceusis et

Bacbiensis Ecclesiarum Archiepiscopus Locique eiusdem Colocen-

sis Comes perpetuus,^ Johannes eadem grácia Episcopus Waradien-

sis,2 Nicolaus de Wylak AVayuoda Transsilvanus ac Machouiensis

et Regni Sclavoiiie Banus. Comes Ladislaus de Palocz ludex

Curie Regié et Emericus de Zápolya Summus Tezaurarius E.egius

et Capitaneus partium sujjeriorum Regni Hmigarie. Recoguoscimus

et Notum facimus tenoré presencium vniuersis. Cum alias occasione

diíFerenciarum et controversiarum inter Serenissimum Principem

et dominum dominum Fridericum Romanorum Imperatorem sem-

per Augustum, Hungarie Dalmacie Croacie etc. Regem ac x4.u-

strie Stirie Karintbie et Carniole etc. ducem, dominum nostrum

graciosissimum ex vna, et Inclitum Regnum Hungarie Prelatosque

Barones Nobiles Proceres Incolas et Inliabitatores eiusdem Regni

partibus ex altéra subortarum et vertencium ad nonnullos Arti-

culos et Capitula pacis et concordie deuentum fuerit, — Item

quia prefatus dominus noster Imperátor, bonis et honestis resjjectibus

liucusque titulo et nomine Regio Regni Hungarie usus est. deli-

beratum est et conclusum, quod eadem sua Maiestas Imperialis

buiusmodi titulo regio a jírelatis Baronibus Nobilibus Proceribus

et aliis Regnicolis Regni Hungarie, inantea libere et quiete in

eorum litteris et vbilibet honorata et clecorata quoad uixerit

remaneat et Rex dicti Regni Hungarie ac aliorum Regnorum
eidem Regno coberencium nominari et vocari et eo titulo vti et

frui possit et valeat, impedimento, contradiccione et turbacione

Regis pro tempore, dominorumque et Iixhabitatorum ipsius Regni

prorsus amotis. Item ut Respublica et felix sancte Romane
Ecclesie christianeque religionis, status augeri et jjromoveri, eo

salubrius et vtilius possit, prefatus dominus noster Gloriosissimus

' Várday István kir. kanczellár.

* Vitéz János.
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Imperátor, Serenissimnm dominum nostrum Mathiam Regem,

dominimi nostrum graciossissimiim, pro filio sno adoptino habebit,

et paterne amplectetiir, et impresenciarnm in íilinm recipit et

adoptat eiqiie et Eegno Amiciciam fanores et })romociones pater-

nas inantea faciet. enndemque dominum nostrum Regem Mathiam

filium suum nominabit, Et in recognicionem tante clemencie que

multis respectibus a sua sublimitate Cesarea eidem dominó nostro

Regi Mathie ad honorem et commoda cedet, vt digna vicissi-

tudine gratitudinis debite se erga suam Imperialem Maiestatem

exhibeat, conclusum est, Quod idem dominus noster Rex Mathias,

adoptiuus filius sue Serenitatis, prefátum dominum Imperatorem

exaduerso quoad uixerit, pro patre honorare reputare, nominare,

scribere et tenere debeat. Annuendo Quod Idem dominus noster

Rex Mathias })refatum dominum nostrum Imperatorem patrem

et Regem nominet, honoret, reputet, et eidem jiatri et Regi

Hungarie scribat. Insuper dominum nostrum Regem Mathiam ac

Prelatos Barones Proceres Nobiles Incolas et Inhabitatores dicti

Regni Hungarie. atque Nos. ijjsumque Regnum su])radictos,

vigore mandati nobis traditi, obligamus et astringimus per presen-

tes ad seruandam inconcusse, perpetuo, cum eodem dominó nostro

Romanorum Im})eratore et Heredibus Terrisque et dominus suis

pacem Inuiolabilem, Ligis et inscripcionibus incontrarium facien-

tibus non obstantibus quibuscunque, Immo subLatis eisdem et

oonsilia auxilia et subsidia sue Imperiali Celsitudini neonon Sere-

nissimo Principi dominó Maximiliano sue Imperialis Maiestatis

íilio, cunctis in adversis contra ([uoscunque tociens quociens fuerit

opportunum, Sanctissimo dominó nostro papa, Sede Apostolica et

sancta Romána Ecclesia dumtaxat exceptis, efficaciter ])ro posse

danda facienda et prosequenda ad sue Maiestatis Imjjei'atorie et

l)refati íilii sui requisicionem prefatorum, Regni Hungarie et

Regis ])ro tempore expensis, dum tamen in expedicione generáli

contra Turcos in hoc non fuerimus prepediti ac irracionabili mora

et contra diccione quibusuis in hiis omnino cessantibus, libertati-

bus flicti Regni in aliis semper saluis. Ob quod Imperatoria

Maiestas grata vicissitudine, íauoribus et })romociombus dictum

dominum nostrum Regem Mathiam et Regni Hungarie bonum

statum signanter contra Turcum et infideles Cliristi hostes apud

Sanctissimum dominum nostrum Summura pontiíicem, Sédem Apo-

stülicam, Principos Sacri Romani Iniperii ct alias vbi (>|)p()rtunum
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fuerit siiicere jíromovere et si premissis tamen, signanter ad cau-

sam Castrorum vtsnpra oiTliiiatis,^ semper salnis, aliqua parcium

siue domini aut eorum subditi vtrimque inter se altér ad alte-

rum querelas aut peticiones quascunque liabere pretenderint, illas

]»roiit de Ilire et non aliter prosequi debebunt. qiioruin occasione

Iiisticia ad conqiierencium requisicionem expedite érit admini-

stranda, It&m ad íineni quod sincera affectio prefati domini nostri

Imperatoris, quam ad dictiim dominum nostrnm Matbiam Regem
íilium sue Imi^erialis Maiestatis et pretactum Regniim Hungarie

gerit, amplius ab omnibus cognosci valeat. sua Imperialis Celsitudo.

Nobis supradictis Stephano Arcbiepiscopo Jobanni Episcopo,

Nicolao Wayiiode,^ Comiti Ladislao de Palocz et Emerico ^ Tesau-

rario, Sacram Coronam i})sius Eegni Hungarie. siie Maiestati per

condam Serenissimam dominam Elizabetb Reginam vnacum

Serenissimo olim boné memorie Rege Ladislao ad íideles manus

assignatam et bucusque íideliter tentam et custoditam. ne ad

alienas manus illám deuenire contingeret, Oppidumque 8oproniense

nomine dicti domini nostri Matbie Regis et ipsius Regni Hun-

garie graciose assignauit, et omnem obligacionem super eodem

remisit. Item ad maiorem solidacionem paterni amoris et in

retribucionem clementissime affeccionis ij^sius domini nostri Im-

l)eratoris, ad dominum nostrum Matbiam Regem et ii)sum Re-

gnum Hungarie, Quodque Imperialis Maiestas eo prompcior ad

il)sius Regni commodo et boni status incrementa accuracius

promouenda alliciatur, Deliberatum et conclusum est, Quod vacante

Regno Hungarie, filiis seu nepotibus legitimis, ex prefati do-

mini nostri Regis Matbie lumbis procreatis non extantibus. sua

Imperialis Maiestas aut íilius sue Cesaree sublimitatis quem ad

hoc deputandum duxerit et post sue Serenitatis decessum filius

eiusdem sue Maiestatis quem reliquerit, aut si i)lures fuerint

relicti, altér ex istis quem Regnum ipsum preelegerit, in Regem
ipsi Regno Hungarie preficiatur cum plena eiusdem Regni

administracione. Item Si, vt prefertur, prefatum regnum Hungarie

vacauerit, provideri debet per Prelatos Barones Proceres Nobiles

Incolas et Inbabitatores eiusdem Regni quod Imperialis Maiestas

• A császárnak a szerzdés szerint átengedett várak : Fraknó és Kabold.

* Tljlaky.

5 Szapolyay.
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aut íilius eius, vt premittitur, consilio et potenti aiixilio eiusdem

Regni Hungarie vt moris est coronetur et in aclministracione

plena Eegni in pace recognoscatur, et efficaciter pro Rege tenea-

tiir. Item concordatuni et conclusum est Quod omnes Iniurie

diíferencie dissensiones impeticiones quecunque et acciones inter

partes ipsas etiam occasione felicis reminiscencie Regis Ladislai

ac alias quomodolibet suborte et partibus ipsis ex quacunque

cansa competentes, quoad se et heredes ac successores eoruni peni-

tus remissé et extincte esse debent, omnisque indignacio et

displicencie quas prefati Serenissimi principes dominus Fridericus

Imperátor et dominus Mathias Rex contra quoscunque Prelatos

Barones Proceres ísobiles Incolas et Inliabitatores dicti Regni

ac alios Ecclesiasticos et seculares racione adliesionis ipsis domi-

nis vtrimque liincinde factis concepte. infuturum minimé vlciscan-

tnr, neque via facti neque. luris Sed similiter remissé et extincte

esse debent. Pollicentes promittentes et obligantes Nos sub honore

nostro et fide cbristiana actnros facturos et cooperaturos realiter

et cum efíectu, quod Idem dominus noster Rex Mathias ac Pre-

lati Barones Proceres et Nobiles einsdem Regni Hungarie atque

nos, omnia et singula premissa. per ipsos et nos agenda et faci-

enda ante Coronacionem dicti domini nostri Regis Mathie quan-

tocius et post huiusmodi Coronacionem infra duos menses eandem

Coronacionem inmediate sequentes, Sigillis et litteris pociorum

dicti Regni Hungarie atque nostris autenticis íirmabimus robora-

bimus atque renouabimus, prosequemurque implebimus et faciemus

et ráta et firma liabebimus. firmabunt roborabunt atque renova-

bunt prosequuntarque imi)lebunt et facient ac ráta et firma

habebunt. Confirmacionesque opportunas super })remissis nunc a

j)refato Sanctissimi domini nostre papé in hac causa Conmissarii

et nicliilominus expost eciam a sanctitate sua et sede Apostolica

ex certa sciencia petemus ac petent, et eisdem stabimus atque

|jarebimus stabuntque et parebunt, Dolo et fraude in liiis omni-

bus cessantibus quibuscunque. In cuius rei testimonium Nos

Steplianus Colocensis et Bacliiensis Ecclesiarum Arcliiepiscopus.

Locique eiusdem Colocensis Comes ))erpetuuy. Joliannes Ei)Í8copus

Waradiensis Nicolaus de Wylak Wayuoda Transsilvanus ac

Machouensis et Regni Sclavonie Banus. Comes Ladislaus de Palocz

Judex Curie Regié et Emericus de Zajjolya Summus Tezaurarius

Regius et Capitaneus jjartium superiorum Regni Hungarie prc-
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fati. Sigilla nostra i)resentibiis fecimns a2)peiirli. Datiim Sopronij

feria tercia proxima ante festiim Beaté Marié Magdalene (19. Julii)

Anno domini Millesimo quadringentesinio Sexagesimo tercio.

1491-iki pozsonyi szerzdés.

Nos Tliomas Episcopus Ecclesie Jaiiriensis ' etc. Regius Can-

cellarius in Hungária. Comes Stephanus de Batlior Judex Curie

Regié, et Wayuoda Transsilvanus. Johannes Scliellenberg, Regni

Boliemie Cancellarins. Ladislaus Orzag de Gwtli. Agazonum.

Altér Ladislaus de Rozgon Cubiculariorum Regiorum Magistri.

Benessius WaitlimüUner. Burggrauius in Karlstein et Magister

Monetarum in montibus Kutlmis, Willielmus Pamkirclier de

Zalonok, et Joliannes de Rwpow Magister Curie Regui Boliemie.

pro Serenissimo Principe et dominó dominó "Wladislao Hungarie.

Boliemie. Dalmacie Croacie ect. Rege, Marchione Morauie. ac

Silesie et Lucemburgensi Duce ect. dominó nostro gratiosissimo.

et prefato Regno Hungarie. Nuncij et Oratores specialiter depu-

tati. Recognoscimus et Isotum facimus tenoré presencium univer-

sis. quod ad tollendas et prorsus extinguendas hostilitates, guer-

ras. Diíferencias. et dissensiones. Inter Serenissimos et invictis-

simos Principes et dominos. dominos Fridericum Imperatorem.

et Maximilianum Regem Romanorum semper Augustos etc. ac

Hungarie. Dalmacie Croacie etc. Reges, eorumque terras, Prin-

cipatus. dominia. subditos et incolas ex una, Et Serenissimum

condam dominum Matliiam Hungarie et Boliemie Regem etc.

consequenterque Serenissimum Principem et dominum. dominum

"Wladislaum Hungarie et Boliemie Regem etc. ac Inclytmn Re-

gnum Hungarie. Regna, principatus. et dominia, illí pertinencia.

eorundemque subditos et Incolas, partibus ex altéra, dudum

exortas, Et occasione Juris. quod idem dominus Maximilianus

Rex, ad ipsum Regnuni Hungarie, vigore cuiusdam Inscripcionis

habere dinoscitur, post ipsius domini Matliie Regis mortem, usque

in liaec tempóra nostra. continuatas. suffulti i)lenaria et omnimoda

Auctoritate. facnltate, et potestate prefati Serenissimi et gracio-

sissimi domini nostri Wladislai Regis. prout in litteris Mandati

nostri. nobis desuper dati clare contineri dinoscitur, in

> Bakács Tamás.
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vnum convenientes, et inter jirefatos princijjes, neonon B-egna. et

doniinia. atqne subditos eornm, pacis matériám din longeque trac-

tantes, tandem post diuturnos et inexhaustos labores. dinina

aspirante clemencia, et commnni et vnanimi consensn ac concor-

dia, cnm prefatis Oratoribus, pro quiete et tranqnillitate dictorum

l^rincipatnnm et dominornm, tnm et vninerse Christiane E-eligionis

consolacione, Iminsmodi bella. gnerras, dissensiones et diíFerencias,

presencium tenoré sopinimns et prorsns extinximus, sub modo et

forma articnlornm infrascriptornm, ad qnos denenimns. Eosque

in virtnte i)refati Mandati nostri conclnsimns, in hnnc (j^ni seqni-

tnr modnm.
Primo connenimns. Qnod Serenissimus dominns Wla-

dislans Rex, deinceps. pro ver et indnbitato Hnngarie Rege

maneat. Regnnmqne ipsnm, etiam in lieredes snos masculos

legittimos, ex Inmbis snis procreatos, snb condicionibns infra-

scriptis, transmittatur et denolvatnr, Qnodqne inter prefatos Ro-

manormn Imperatorem et utrosqne Reges, eornm Regna. princi-

l)atns. Terras. dominia. subditos. Incolas et inbabitatores eorun-

dem. Hinc in antea. firma atqne perpetua sit et maneat pax,

nnio. et concordia. ac qnicqnid hactenns. ab initio belli liuins, a

tem))ore i)refati condam Regis Mathie. nsqne in lianc lioram,

Préda, captiuitate. liomicidio. exustione. ant qnacnnqne alia vi

bellica. inter bee dominia, subditos. liabitatores, Stipendiarios. et

ministros, commissum est, jd vniuersaliter abolitum sit, et per-

petno f-xtinctum. Et Principes ijjsi. Amicicia, beneuolencia. et

fauore se mutno comjjlectantur. Preei])ue ver Cesarea et Regia

Romanornm Maiestates, Ipsnm dominum Regem Wladislaum, uti

suarnm Maiestatum Consangnineum, Regnique sui Hungarie Sta-

tum, apud Sanctissimum dominum nostrum summum Pontificem,

Sédem Apostolicam, Princi})es Sacri Romani Imperii, et alias nbi

opus fnerit, presertim in facto defensionis prefati Regni, ab

incursione et vastacione nepliarie gentis Thurcorum sincere

promoueant. et faueant eisdem, Vicissim (|Uoque ii)se dominns

Wladislaus Rex et Regnum, prenominatis Romanornm Imperátori

et Regi. omni studio, Consilio et fauore adesse debeant, statum

et dignitatem eornm, i)ro posse suo adiuuando et ampliando.^

Item coiKlusum est. (^nod omnia ablata in lioc Bello. preter

' y. ö. a soproni szerzdést.
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bona mobilia; que iit fit illico distraliuntur, ad (|norumqne resti-

tutionem, iiemo presentis tenoré cogatur, Principibus et ipsornm

síibditos moderacionibns et condicionibiis sequeiitibns restitnautur.

Item ipse dominns Wladislaus Eex et vniuersnm Regnum,
veteres illas inscripciones super Successione factas, Ratificare. confir-

mare. et renouare teneantur, Ita videlicet. quod si ipsum dominum
Wladislaiim Regem lieredem masculum non contingat suscijiere,

aut susceptum vita fungi. nuUo herede masculo per lineam rec-

tam descendente post enm relicto, Regnum ipsum cum nniversis

alijs Regnis Provincijs et dominiis ad coronam Regni Hnngarie

Spectantibns. in Ipsam Regiam Romanornm Maiestatem. aut

eius Heredes. per lineam rectam ex lumbis suis descendentes,

devolutum intelligatur ipso facto.

Item. quo Regia Romanornm Maiestas, de liuiusmodi

Successione magis assecuretur, Conclusum est. Quod dominus

Wladislaus Rex. liuius rei ac aliorum negociorum Regni grácia,

cicius ut fieri potest. dietam indicat. de cuius tempore dominos

Consiliarios Cesaree aut Regié Maiestatum. Vienne existentes

auizabit tempestiue. Ad quam conuocet Prelatos, Barones,

Ciuitates. et alios status Regni pociores, in maiori ut pro tem-

poris huius breuitate fieri potest numero, ubi et Romanornm
Regis Oratores adesse debebunt. Qui prelati, Barones, Ciuitates

et alij status Regni, illic comj^arentes, liunc íjresentem trac-

tatum solenniter acceptabunt, ac omnes et singuli. sese })ro

Heredibus et successoribus suis. litteris jjatentibus inscribent. in

lianc sentenciam : si dominum Wladislaum Regem, liberis mas-

culis, ex lumbis suis legittime procreatis, non relictis. aut eisdem

relictis, et sine Heredibus descendentibus mortuis decedere con-

tingat, Quod in tali casu, ii)sum Maximilianum Romanorum
Regem, aut eo non existente, aliquem ex filijs suis, aut his non

existentibus, eorum descendentibus. quem eligendum duxerint,

pro suo legittimo et indubitato Rege acceptabunt. ad possessionem

Regni, absque omni difficultate venire permittent. in possessionem

Regni inducent, et illi vti Regi et dominó suo, debita obsequi'a

prestabunt, bancque Sentenciam, jjublice et Sollenniter in eadem

congregacione, Romanorum Regi, in prefatorum Regis Romano-

rum Oratorum presencia, iurabunt.

Item, Quoniam multi fortassis quorum interest aut inte-

ressé debebit, in boc congregacione non comparebunt, et ipsius
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negocij magnitúdó expostulat. vt liec presens coneordia, omnium
anribns imniittatnr, Conclnsum est. vt lioc et aliarum üegni

necessitatum grácia, dominus Rex Wladislaus, alteram dietani

Generalem, ad festa Pentliecostes, proxime ventura. vei circa

in aliquo insigni loco seu Civitate Eegni indicat, vbi similiter

Oratores Romanorum líegis adesse debebunt, In qua conuocatis

omnibns Incolis tocius Regni, et dominiorum illi pertinencium.

liunc tractatiim et vnionem, vniiiersa liter publicari, et ab vniuerso

])Opnlo. Romanorum Regem, aut suos lieredes, casu qno ipse

dominus Wladislaus Rex, sine legittima prole masculina super-

stite, mortem obiret, in futurum Hungarie Regem acceptaii

faciat, Et si qui illic comparentes in priori congregacione visi

non fuerint. Illic prenominatum Juramentum publice, modo quo

supra dictum est, prestare, et litteras coníitentes itidem, quod

generales ille littere in])rima congregacione recognouerunt. robo-

rare debebunt.

Item Conclusum est, Quod liuiusmodi litterarum Robo-

racio et Juramentum, deinceps de persona in i)ersonam descen-

dat, tam diu quousque talis casus de succedendo Romanorum
Rege, aut sua prole verificetur, Ita, ut quocienscunque ali-

quem Regni Prelatum, ad Prelaturam suam de nouo assumi

contingat, Quod Is in assumcione sua, presentem Tractatum de

Successione Romanorum Regis, aut suorum heredum Juret velle

obseruare, et eum })rosequi. vti de Juramento in prima congre-

gacione superius dictum est. Insu})er et litteras })atentes. quibus

et luramentum liuiusmodi se prestitisse. et tractatum ])resentem

seruare velle, sese obligare tenebitur. Alioquin nisi hec fecerit.

ad buiusmodi Prelaturam admitti non debet. Pari modo Palatinus

Regni, Wayuoda Transsilvanus, Banus Croacie, Comes Themesien-

sis, Báni de Jaycza, Zewriniensis. et Nándor Albensis, Castellani

castri Budensis, Comes Posoniensis, et alii officiales maiores, et

Castellani ])Ociorum Castrorum Regni. presertim eorum. (jue in

íinibus Regni sünt constituta, quocienscunque tales de nouo ad

sua ofíicia assummi contingat, Jurare Romanorum Regi, et litteras

dare modo quo supra de prelatis dictum est, tenebuntur, neque

alias huiusmodi eorum officijs jjreíiciantur.

Item Conservatores Sacre Corone Regni, i)resentes et futuri.

in ingressu officij sui iurabunt Romanorum Regi, eam Coronam.

si accidat dominum Wladislaum Regem, sine legittima prole
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decedere. nulla post eum masculina relicta. inodo t^uo siipra dictiim

est, ad nuUius manus dare, sed pro Coronacioue ipsius Romanorum
Hegis. aiit sangninis. ex se per lineam rectam descendentis, fide-

liter conservare. similiter et cnm ipso castro Wyssegrad, soli Roma-
iiorum Regi. lieredibus síiis. in tali prefato casu obedire velle. et

de liis litteras snas patentes roborabnnt.

Item si doniinus Wladislaus Rex. excederet ex linmanis,

lierede mascido. annis minre relicto, Conuentnm est, Quod hij qui

heredem taleni Juxta Regiii ordinaciones ex consuetudines, sub

tutela sua tenebunt. ])ari uiodo et de nono iurabnnt, ciim tutelam

huiusmodi suscii)ient. presentem tractatum iinantnm ad snccessio-

nem nianntere. et secnndum illius tenorem vinere, lieres insuper

ipse, cum ad legittimam etatem pernenerit. tenebitur oninia bic

in presenti Tractatn conclusa. litteris et Sigillis pro se et liere-

dibus suis, eo modo. quo dominus Wladislaus Rex fecit. antequam

Regni gubernacula assummet, Roborare et Confirmare, Et is modus

seruandus érit de lierede in .heredem. et Tutoribus eorundem.

coiitinuando qnousque successio ipsa, in sanguinem Romanorum
Regis, si superextat. devolvatur. '

Item conconclusum est. Quod Romanorum Rex. aut lieredes

sui Regnmn suscepturi, pro eiusdem Regni et Incolgrum suorum

consolacione et commodiori contra hostes defensione, in ipso Regno

salteni pro maiori parte temporis babitare dignentur.

Item Connentum est, si Regni Hungarie bereditas, modo pre-

dicto in Sanguinem Cesareum devolvetur. Quod Is, qui juxta capi-

tula prefata. a Regnicolis Rex acceptabitur vei eligetur. pro Regni

defensione et consolacione. quaiii primum venire et accelerare

debeat. qui similiter non armis ut bostis, regnum iiitret, sed in limi-

tibus Regni. iuxta morém exspectet qnousque \^er Prelatos, Barones

et alios Regnicolas bonorifice susceptus, sine dilacione introducatur,

Qui et tunc Jura et consuetudines Regni antiquas et approbatas

Servare, et Reernicolas omnes. in suis Juribus. libertatibus, et

ai)])robatis consuetudinibus, conservare et confirmare promittet.

([uemadmodum et alii Reges jn-edecessores sui. promittere et

confirmare consuevereunt.

Item, Romanorum Rex, titulo Regni Hungarie, uti poterit,

Et ita a dominó Rege Wladislao et Regnicolis appellabitur, .quem-

admodum Cesarea Maiestas eodem bactenus usa fit. et deincejis

utetur. vicissim quoqne Cesar et Romanorum Rex, et ipsorum
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subditi, dominnm Wladislaum Regem Hungarie ciim Titnlo solito

Eegni Hungarie, ajjpellare et intitnlare tenebuntiir.

Insuper pro solidiori, ])erpetne liuius vnionis fuiidamento.

Conventuin est. Quod idein dominns Wladislaus Rex. circa

Regnicolas Eegni Bohemie laborare et omnem sibi possibilem

dare debebit operám et stúdium impendere. quo eosdem incli-

net, et in lianc Senteneiam traliat, vt eo sine liberis masculis

decedente, liunc dominnm Maximilianum Regem aut beredes

suos legitimos ex lumbis suis descendentes, Regem sibi pre-

ficiant, idque quantocius fieri potest, incipere, et omnes fauores

et studia sibi ])0ssibilia abbibere debebit. vt ipse Rex Romano-
rnm, et nemo alius in hoc Bohemie Regno sibi in tali casu

succedat. — — In quarum rerum Robur fidem et testimonium

has presentes litteras seribi et sigillis nostris solitis communiri

efcimus. Et pro maiori securitate omnium suijradictorum manus

nostras proprias his infra subiunximus. Dátum et actum Posonii

die lune post festum sancti Leonardi (d. 7. Novembris) Anno
domini Millesimo Quadringentesimo Xonagesimo i)rimo. Ego
Thomas Episcopus Jauriensis Recognosco supra seripta. manu
propria. Ego Georgius de Bathor Nomine patrui mei domini

Stephani de Bathor AVaywode etc. scribere ignorantis Recognosco

propria manu. Johannes de Scebibergk Cancellarius Regni Bo-

hemiae manu propria. Ego Thomas Episcopus qui supra pro dom

:

vtroque Ladislao de Gwth et de Rozgon. qui scribere ignorant

propria manu me subscripsi. Benusz von der AVeitmül mein hant.

"Wilhehnus Pam Kirclier Recognosco manu i)roi)ria. Joliannys de

rupow prothonotaryus regni bohemie manu proj)ria.

Miksa oklevele a Jagellókkal kötött családi

szövetségrl.

Nagy pergament r(')ni. kir. pecsét fekete-sárga zsinórral. A bécsi

áll. levéltárban.

In nomine S. et Individue trinitatis. Maximilianus tlivina

favente clementia
|
Romanorum rex semper augustus ac Hungarie

Dalmacie Croacie etc. rex, Archidux Austrie. Dux Burgundié

ei Brabantie etc. Comes palatinus etc. Recognoscimus et tenoré

praesentium profitemus, i)rout nobis Nec non vice et
|

nomine

Seren. Princi])is domini Philij)pi regis Castelle Legionis et Gra-
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nate, Archiducis Austrie etc. PrincipÍ8 Arragoiium et ntriusqne

Sicilie. filii ac fratris nostri cliarissimi. Cniiis in liac parte })le-

nam siiscipimns vicém et potestatem. Qnod ciim Nos tanquam
Eomanoruni rex regali qnodam affectn ciij)iamus ad idque ipsius

Imperii gubernacnla siisceperimiis nt eontinno Christ. Reipublieae

Gt S.Rom. Imperii iiec non regni Hnngarie cui non medioeriter

addicti sumus, lionores commoda dignitatem. conservationem et

augmentum premeditari proponere et promovere nitamur. Et ob

id tam longo tempore cogitaverimns et operám dederimns ciim

Seren. Princijje Dom. Vladislao Hungarie et Bohemie rege

Marchione Moravie etc. Principe Electore fratre et consangineo

nostro cliarissimo, tanquam commnnibus Clirist. nominis atqne

federis hostibus immanissimis Tnrcliis proximo et Collimitaneo

quique inter hos et sacrum Romannm Impérium et prefatos in-

íicleles antemurale et propugnaculum quoddam existit. Et per

quem universe rei publice Christ. S. Imperio et Regno Hungarie

multa beneficia i)restari possunt, sinceram amiciciam benevolen-

tiam atque fraternam unionem contrahere atque servare. Propter

quod etiam superioribus temporibus moti sumus ad ineundas trac-

tandas et concludendas cum Ser. sua ([uasdam frateruas confede-

rationes. tractata et colliga tiones. Ne huiusmodi fraterna amicicia ac

benevolencia quavis ratione occasione vei suggestione, que fortasse

ab emulis nostris et liiis qui propria commoda querunt et reip.

Cliristi S. Imperii et Regni Hungarie honorem, necessitatem et

l)rosperitatem minus considerant vei animadvertant, disseminari ac

|)romulgari posssent, interrumpatur seu diminuatur. sed utrinque

})ro sustentatione, confortatione et utilitate Cliristianitatis, sacri

Imp. et Regni Hungarie magis'uniatur et perfectioni ac incorrupti-

bili vinculo et fraterno amore consolidetur atque firmetur, Iccirco

liiis et alis rationalibibus causis animum nostrum deccrevimus per

matrimonium legittimum inter Nepotem nostrum, ])refati filii ac

fratris nostri cliarissimi Philippi Regis Castelle ac supradicti

fratris et consanguinei nostri Cliar. mi regis Vladislai et serenissime

principis et Domine sororis nostre cliar. me Anna ex Principibus

de Candale, Regine Hungarie et Boemie liberos contraliendum

matrimonium confederare et colligare. Ob quam rem matúra delibe-

ratione ])reliabita nomine et vice nostro ac char. mi filii et fratris

nostri prenominati Regis Castelle, ut supradictum ac cum fratre

et sorore nostris cliar. mis Rege ac Regina Hungarie et Boemie
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ete. Matrimoninm inter nepotem nostrum Archiducem Ferdinan-

dimi Austrie, Principem Castestelle (sic) et fratris ac sororis

nostroriim regis et regine Hnngarie atque Boemie filiam iam

natam scil. Annám amicabiliter et frátérne concordavimus et

a pnnctuavimns ^ et conclnsimns et in verbo nostro regio exequendum

et firmiter observandnm promittimus concordamus et iiresenciam

per tenorem animo deliberato et ex certa nostra Scientia apunc-

tnamns concludimns atque promittimus. Ita quod prefati liberi

sui Arcliidnx Ferdinandus et Domina Anna nimc et in posternni

ver et irrefragibili vincnlo sponsaliorum et futnri Matrimonio

invicem astricti et colligati sis et esse debeant, atque permane-

ant. Et nos utrinque predictos nostros liberos nemini ulterius

locare, sed quousque ad annos nubiles divino auxilio pervenerint.

invicem prestolari facere, et interim Regié et splendide sicut

])arentes naturali inclinatione et amore decet, educare debeamus.

Et cum annus sive tempus sue convenientis etatis attigerint

Sacramento Matrimonii et coniugii copulari Matrimoniumque

huiusmodi sive sponsalia concludi et consummari faciemus, et

interim super dote, dotalitio atque Donatis et reliquis que invi-

cem pra estari et exhiberi debebuntur quemadmodum inter regiae

stirj)is proles utrinijue observatnm et consuetnm est, fraterne et

amicabiliter couveniemus. Et neque ob hoc neque aliam quam-

})iam Causam huiusmodi Matrimoninm praetermitti seu interrumpi

permittamus. Quin imo etiam ulterius apunctuavimus plene con-

clusimus ac verbo nro regio firmiter promisimus in liunc modum.
Cum prefata soror nostra char'ma Regine Hnngarie et Boemie

nunc gravida per dei gratiam future prolis partum prestoletur.

si contingeret filiam ex eo procreari, altero ver filiam iam natam

ante quam annos nubiles attingeret et huiusmodi Matrimoninm

consummeretur. (quod Deus avertat) ex humanis decedere, quod

tunc predicta filia quam progenuerit nepoti nro Ferdinaiido

legittime desponsata et promissa esse debeat et permaneant in

huiusmodi Matrimonio, utrinque omnia superius in Matrimonio cum
filia iam nata Domina Anna predicta expressa et contenta obser-

ventur et compleantur, dolo et fraude ac sinistra quavis machi-

natione semotis. In quorum omnium fidem et firmum testimonium

Nos supranominatus Maxim. Rom. rex pro nobis et prefato filio

' A fraiiczia ivppointer-helybeuliagj^iii.
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et fratre nro charmo Filippo rege Castelle presentes litteras

fieri fecimns ac snpradictos fratri et sorori nostris Charmis regi et

regine Huugarie et Boemie dari regalisque sigilli nostri appensione

atqiie cousueti maniis nostrae signisubscriptione iussimus corroboi'ari

moreinque consimiles literas a Ser'tibus suis ad manus nostras

consignatos recepimus. Dátum in Nova Civitate Nostra Bécs-

újhely Die Vicesima Mensi Mártii Anno 1506. Regnor. nostror.

Romano 21. Hungarie ver 26.

Maxiniilianus.

Ad mandátum dni regis propriam

öemtein.
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II. ULÁSZLÓ VII. DECRETUMA A JOBBÁGY-

SÁGRÓL. 1514.

A Dózsa-féle jobbágylázadás kegyetlen elfojtása után

következett a még kegyetlenebb, mert nem csupán méltó

haragon, hanem félelmen és rideg önzésen is alapuló tör-

vényes megtorlás. A még 1514 novemberben, a vérontások

és pusztítások friss hatása alatt, összeül diéta egyszerre

codiíicálta a magyar nemzet legnagyobb részének szolgai

lealacsonyítását. És míg más fontos határozatok megváltoz-

tak, még mieltt életbe léptek volna, ez a vérrel írott törvény

több mint 300 éven át alapja maradt a magyar társadalom

constitutiojának. Ax maradt, ámbár már 1547-ben kimondta

az országgylés (XXVI. ez.): »régi és újabb különböz

gyakori esetekbl nyilván kitnt, min súlyos az Úristen

boszuló haragja, a nép vétke miatt, és úgy látszik, semmi

sem ártott annyira az egykor virágzó Magyarországnak,

mint a parasztok elnyomása, kiknek kiáltása folyton fel-

szállt Istenhez «. Ezt a törvényt, mely legalább a, jobbágy-

ság költözködésének szabadságát adta vissza, csak II. József

emelte érvényre — akkor is törvénytelenül.

Természet szerint három frészre oszlanak az 1514-iki

törvény idevágó intézkedései.

1. Szigorú büntetést szabnak a lefolyt mozgalom
részeseire, különösen azokra, kik személyökben vagy vagyo-

núkban sértették a, nemeseket. Kimondják, hogy voltakéj)

Marczali : A magyar történet kütföi. 22
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ki kellene irtani az egész parasztságot, de szintén hozzá-

teszik, liogy a nélkül keveset érne a nemesség. (14. ez.)

2. A jobbágy szolgálatait, pénzben, terményben és

munkában a lehet legmagasabbra szabják. Az 1351-ben

behozott kilenczed adó mellé most törvényesen lép a robot

;

az évi egy arany minden háztartástól: havonkint egy csibe;

évenkint 2 lúd és tíz telkenként minden karácsonyra egj

hízott sertés.

3. A politikai jogoknak és a személyes szabadságnak

teljes elkobzása: kevés hiján a régi rabszolgaság vissza-

állítása, a szabad költözés eltörlése által. Addig legalább

a demokratikus eredet egyház nyújtott módot a pór

fiának, hogy magasabb állásra emelkedjék; most a 24. ez.

kimondja, hogy pór nemzetség soha se lehessen püspök

vagy érsek.

Történetünk átgondolásánál mmdig szemünk eltt kell

tartani, hogy nemzetünknek sem a török, sem a német

pusztítás, sem a bels háború nem ártott annyira, mint

a legszámosabb néposztáhmak ez a rendszeres elnyomása és

kizsarolása, mely csak a nemzet legjobb fiainak erfeszítése

által ért véget, a XIX. század els felének végén.

Uladislai II. Regis Decretum VII. Anni 1514.

Xos Uladislaus Dei gratia. Ungariae, Boemiae, Dalmatiae.

Croatiae, Ramae, Serviae, Galliciae. Lodomeriae, Comaniae, Bul-

gariaeqne Rex. iiec non Silesiae, et Lucemburgensis Diix, ac

Moraviae. et Lusatiae Marcliio. Memóriáé commendamus tenoré

praesentium, significantes. (juihus expedit nniversis.

§ 1. Qiiod, ciim Xos in animo nostro saei)e revolvissemns.

considerassemusqne pericnla omnia, qnae hucnsque hnic Ungariae

Regno nostro, ab infidelibus hostibns illata sünt : ruinas qnoqiie,

et desolationes castrorum finitimorum, atque etiam tumnltum

illum nefandissimum, quem plebs rustica. superiori aestate, intra

ipsins E,egni nostri viscera, contra Optimates, et omnem Nobili-
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tatem. cnm summa, et ])lane inaudita crudelitate concitaverat

:

multorum insignium virorum caede, ac multi sanguinis effnsione

memorabilem : Omiies ])raeterea perturbationes alias, in quibus

status ejnsdem, Eegni nostri. non sine magnó incommodo, Inicus-

que liuctnavit. ex ea potissimnm caiisa manasse : quod ordo (sine

quo, nulla unquam Res})ublica bene gubernata esse legitur) ab

omnibus. et rebus, et officiis sublatus esset; et per arreptam hoc

pacto licentiam. omnia cum maxima totius Regni oppressione.

praepostere, et quasi confuso quodam turbine agerentur.

§ 2. Propterea miserati tam graves calamitates. tamque

acerbas clades praedicti Regni nostri XJngariae, Greneralem Diae-

tam. et conventum. universis Dominis Praelatis, et Baronibus,

caeterisque Regnicolis nostris, })ro fest Beati Lucae Evangélistáé ^

l)roxime praeterito. indiximus. atque celebravimus.

§ 3. Ad quem congregatis omnibus. eum liujusmodi con-

ventus causas ipsis explicassemus ; et cum liis nonnuUa. quae

Nobis salutem ejusdem Regni nostri concernere viclebantur, pro-

posuissemus : liortati eos fuimus. ut ipsi quoque super liis omni-

bus consultarent. et quicquid Deo in primis Oi)timo gratum,

praedictique Regni nostri })ublico bono proficuum. ac salutare

foret, concluderent.

i? 4. Praefati itaque Domini Praelati, ac Barones, ac caeteri

Regnicolae nostri, accepta mente nostra, cum din, multumcjue

su})er liis rebus consultassent : tandem, collatis sententiis, et re

conclusa, quosdam Nobis Articulos, communi voto, et consensu

parili (demptis Articulis, facta criminalia, et honestatem Clerica-

lem concernentibus, ad quos ipsi Domini Praelati consentire non

potuerunt) formatos, atque compositos. nostrae obtulerunt

Majestati.

§ 5. 8up})licant8s debita cum instantia ; ut eos. Nos quo(|ue

acee])tare, approbare, et literis nostris inseri faciendo, confirmare

etiam dignaremur.

§ 6. Asserentes, eos tales fre, per quos (rite tamen obser-

vatos) et ordo rebus omnibus reduci ; status totius Regni in

suo sjjlendore servari : pericula (|Uoque omnia ingruentia lu'opelli;

ac adempta per liaec tempóra quies, et securitas, omnibus restitui

posset. Qui quidem Articuli, hoc modo sequuntur, et sünt tales:

" Október 18-áu.
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Modiis satisfactionis damnoriim
;
per Cruciatos illatoriim.

Artieulus 4. Quantum auteni ad damnorum. per inalefacto-

res, tam Rusticos, quam etiam Nobiles i)arteni rusticorum teneii-

tes, Dominis, et Nobilibus illatorum, refusioiiem, et recuperatio-

nem attinet
;
qia publice, et magna cum multitndine.. illa

patrata, et irrogata existunt.

§ 1. Ideo in singnlis Comitatibus, penes Vice-Comites, et

qnatuor Judices Nobilium. duodecim Nobiles, bonae famae. et

lionestae vitae, atque conditionis, per universitatem Nobilium,

firmissimo snb jnramento eligantur
;

qni ad facies cnnctarnm

domorum. sen Cnriaruni nobilinm accedant, ibique universa

damna. tam in aedificiis, et structnris, quam etiam utensilibus,

supellectilibus domorum ; atque abductionibus equorum, boum,

aliorumque ijecorum. et j^ecndum (in quantum visu considerare,

et etiam testimonio condigno intelligere i)oterunt), secundum

Deum. et ejus justitiam. bene ponderare. aestimareque. et limi-

táré ; et deliinc universitati Nobilium. snb eodem juramento

referre debeant.

§ 2. Et tandem rustici, seu coloni iliarum Civitatum. opi)i-

dorum. possessionum. ac villarum, quae damna jjr^enotata intu-

lisse, et irrogasse dignoscuntur ; in termino per universitatem

Kobilium ad id praefigendo ; Dominó, vei nobili laeso et damnum
passo, refundere, restituereque teneantur.

i^ 3. Illis tamen Dominis. quorum castra lioc disturbii tem-

pore. propter maiam conservationem, per rusticos sünt intercepta

(quia non violenter, sed per deditionem sünt occupata) restitutio

damnorum, in hac ])arte íieri non intelligatur : Sed hujusmodi

damna tolerare cogantur.

Rustici, rependere damno refragantes ; cogantur per Comites,

ac Gentes Regias.

Artieulus 7. Ubi autem rustici satisfactionem de damnis

l)raenotatis. in termino iíjsis praefigendo, Nobilibus impendere

nollent

:

i^ 1. Extunc, Comes, vei Vice-Comes, ac universitas Nobi-

lium, eos ad satisfactionem, ])er omnia remedia o])portuna (etiam

l)er direptionem, et ablationem omnium bonorum ipsorum) com-

])ellat.
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§ 2. Si ver Comes, vei Vice-Comes, enni iiniversitate Nobi-

linm insufíiciens esset (qiiia aut Dominns Colonorum resisteret,

aiit rustici in oppido, vei civitate mnnita rebellarent) extiinc.

Regia Majestas, ad requisitionem, et supplicationem Comitum,

vei Vice-Comitum, et Jiidiciim, ac nniversitatis Nobilium talis

Comitatus ; cum gentibus suis, ac aliorum circumjacentium Comi-

tatiium, et Dominorum, liujnsmodi Civitates, et oppida, villás et

rusticos, ad praemissam satisfactionem compellere faciat.

§ 3. Et propter rebellionem illornm, etiam Regiae Majes-

tati tantum solvant (si habebunt) quantum Nobili laeso, et

damniíicato solvere tenebuntnr : Primo tamen Nobili laeso fiat

•satisfactio.

Rustici, adhomagia interemptoriim Nobilium soluenda, cogantur.

Articulus 8. Snper liomagiis quoque Nobilium interempto-

rum idem est sentiendum atque faciendum.

§ 1. Ut scilicet op})ida, Civitates. vei villae, quae tempore

occisionis interfuerunt, et consenseriint : liomagia omnium Nobi-

lium boc tempore disturbii necatorum, persolvere teneantur.

§ 2. Si ver rustici de alio Comitatn, damna liujnsmodi,

vei homicidia intnlisse reperientur ; extunc Comes, Vice-Comites,

ac universitas Nobilium alterius Comitatus, per literas horum,

Comitis, Vice-Comitis, ac Judicis Nobilium requisitus ; teneatur

ex parte illornm rusticorum. laesis satisfactionem imjiendere modo
praedeclarato.

In homagiis Nobilium cvsoluendis, ct damnis compensundis,

facientcs et conscientes mulctentur.

Articulus 9. Quoniam autem nonnnlli snper ejnscemodi dam-

iiornm rectificatione contendentes, etiam innocentes, et innoxios

arl damnorum solntionem compellere moliebantur, asserentes, et

allegantes; dnos, aut trés, (juinque, vei sex personas non i)otuisse

de una villa, sen oppido mala })atrare, si reliqua mnltitudo aut

communitas illis non consensisset ; ideo, facientes, et consentien-

tes, i)ari poena debeant ])uniri.

^ 1. Hoc licet verum sit. in consensu deliberato, et malitioso

;

quia tamen rusticus unus, alterius potestati non subest, ut alte-

rum aiit com})ellere ad ma le agendum, aut retrahere i)ravis ab

operibus possit ; et alias aequitatis ratio dictat; ut rei. et culpa-

biles puniantur, innocentes autem salvi maneant.
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§ 2. Proi)terea deliberatuni, et statutiim est: Qiiod soluni-

moclo culpabiles, et rei, non antem innocentes, condemnentnr : Sic

videlicet : ut si de ima villa, aut oi)])ido quatuor, vei quinque.

aut i)lures comperti fuerint esse in cnlpa. et malorum patratores

;

solum illi, aut cajútali sententia. ant daninorum solutione piinian-

tnr : Caeteri ver, salvi maneant, et illaesi.

De poena Capitaneorum, Centiirioniim, caeteroriimqiie Criicia-

toriim, et angaria illis imposita.

Articulus 14. Quanquam omnes rustici, qui adversns Dominos

eorum naturales insurrexerunt, tanqnam proditores, capitali poena

essent plectendi: Ne tamen tanti sangninis eífusio adlinc seqna-

tnr, et omnis rnsticitas (sine qna Nobilitas pariim valet) deleatur.

§ 1. Statútum est ; quod universi Ca})itanei, Centuriones, ac

Decuriones. eoncitatoresque aliorum rusticorum, ac manifesti

liomicidae Nobilium : Praeterea violatores virginum, et mulierum.

omni gratia semota, occidantur; et ubilibet extirjientur.

§ 2. Caeteri autem rustici, refusis, et persolutis damnis ac

bomagiis i)raenotatis. in eorum personis salvi maneant.

§ 3. Attamen ut liujusmodi ])roditionis eorum memória,

atque temporalis poena, etiam ad posteros eorum diffundatur. et

transeat ; et (|uam enorme facinus sit, in Dominos insurgere,

omne saeculum agnoscat : amodo deinceps, universi rustici in lioc

E-egno ubilibet residentes (demj^tis Civitatibus liberis, et muratis

quae Majestati Regiae íideles fuerunt : et illis quoque exceptis,

([ui i)enes Dominos eorum, et Sacram Coronam Regni bujus. in

vera íidelitate perstiterunt ; cum aliisque sceleratis rusticis, in

hac seditione non participaverunt) i)er lianc infidelitatis ipsorum

notam. amissa libertate eorum. quo de loco in locum recedendi

liabebant facultatem : Dominis i})sorum terrestribus, mera. et

perpetua rusticitate sint subjecti.

§ 4. Neque de caetero, contra voluntatem, et consensum

Dominorum suorum, de loco in locum recedendi, et sese moratu-

ros conferendi, liabeant facultatem.

De actionibiis^ a rusticis fiendis.

Articulus 15. Praeterea singuli rustici uxorati (sive sessio-

nati, seu domos habentes, sive autem inquilini ^ sint) per singulos

2 Zsellér.
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annos Dominis eoriim terrestribus, singulos centum denarios,

unum floreiium anreuni facientes, Quinqnaginta scilicet ad Georgii,

et residuos Qinquagiiita denarios ad Micliaelis Archangeli Bea-

torum festa ; ubilibet solvere teneantur.

§ 1. Et, si aliciibi locornm, plnres qnani Centum denarios

hactenus solvere consuevissent : talis censns, })er lianc constitu-

tionem diminntus esse non intelligatiir.

Seruitiiim Colononim, Ordinariiim.

Articnlns 16. Item ; qualibet liebdomada, singulo uno die,

Dominis iiisorum servire teneantur.

Miinera Colononim.

Articulus 17. Item ; singulis mensibus, singulum unum pul-

lum, Dominis eorum dare sint obligati.

Coloni, nonam, et decimam solvere, ex omnibus íerrae nas-

centiis tenentur.

Articulus 18. Item; de omnibus terrae nascentiis, sive me-

tantur, sive falcentur
;
praeterea de vinis, Dominis i})sorum nonas,

seu nonam partém, ultra decimas Prelaliis eorum debitas ; solvere

teneantur

:

iJ. Ita ; ut ex decem capetiis ^ segetum, seu decem cubulis

vinorum, rustico octo manebunt.

§ 2. Q.uantum tamen ad decimas attinet ; solummodo de

illis segetibus, (juibus hactenus consuevermit, decimas dare. sol-

vereque debebunt.

Anscrum prouentiis, a colonis.

Articulus 19. Item
;
singulis annis duos anseres, unum vide-

licet tenerum ad Pentecostes ; et alterum anticjuum ad Beati

Martini Episco])i, et Confessoris festa, Dominis i))S()rum solvaut.

Porcoriim proventus, a riisticis.

Articulus 29. Item; de qualibet villa, usque decem sessio-

nes Jobagionales continente, vei etiam minus ; ad festum Nata-

lis Domini. uiunn |)orcum saginatum * Ubi ver ultra decem

fuerint; de singulis decem sessionibus, singulum unum porcum.

similiter saginatum dare teneantur.

3 Kepe.

Hizott.
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§ 1. Caeteris qnoqne proventibus Dominorum. et Nobilium,

ultra haec liactenns dare. et perci] )i consuetis. salvis permaneii-

tibus.

Nemo, de nistica progenie iiatiis ; in Episcopum eligatnr.

Articulus 24. Nemo de rustica i)rogeiiie iiatus. in Episco-

pum. vei Arclii-Episcopum (ob perpetuam i)raemissae rusticanae

proditionis memóriám) per Regiam Majestatem promoveatur.

§ 1. Et. quispiam promoveretur ; nemo illi decimas dare

teneatur.

Migratio colonoiiim, quomodo interdida ?

Articulus "20. Hoc expresse nibilominus declarato : Quod

Articulus de Jobagionum ulteriori non recessu. vei commigratione

praescriptus. et praedeclaratus (quia plurimae, maximaeque in-

commoditates, et quotidiana fere jurgia. praetextu abductionis.

et retentionis Jobagionum bactenus suboriebantur) aeque ad

omnia lóca. ac universos jobagionalis. ac- plebejae conditionis

liomines. ubilibet intra limites Regni bujus, et partium sibi sub-

jectarum residentes. referatur. et intelligatur

:

§ 1. Ita; ut de caetero Jobagionum dimisssio. vei abductio,

per omnia cesset; perpetuoque aboleatur. et extincta maneat

semper.

s^ 2. Yerum de Civitatibus, liberis Regiae Majestatis, et

Dominorum : in alias Civitatis similiter liberas eorundem. commi-

gratio Jobagionum praenotata, inter sese. per lianc constitutionem

interdicta non intelligatur.

De malefactorum, per Comitatiis Conscriptione, ac piinitione

eorundem.

Articulus 33. Item; quia nemini dubium est. quod praeterita

af'flictio rusticana. peccatis nostris exigentibus. permittente Deo

illata est

:

§ 1. Peccata autem ex eo creverunt : quod semjier impunita

manserunt : inde latrocinia. fúrta, homicidia, adulteria, falsarum

monetarum cusiones. incendia. aliaque malorum genera multipli-

cata fuerunt.

§ 2. Propterea statútum est: Quod in omnibus. et singulis

Comitatibus hujus Regni, praenotati Yice-Comites. Judices Nobi-

limn. ac duodecim electi jurati, qui ad revisionem. et recupera-
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tionem damnornm fuerint deputati ; firmissimo siib juramento,

universos ejusce módi malefactores, tam scilicet Nobiles, quam
etiam ignobiles exquirere ; de illorumqne nominibus experiri ; et

in regestum conscribere. et eosdem tandem juxta eornm demerita

punire debeant.

§ 3. Praeterea, de Nobilibns quoque illis. qui rusticis in

ij)Sorum praemissa tumultnaria insiirrectione adhaeserunt ; et

partém illorum tenuernnt ; cmn eisque participaverunt ; veritatem

pariter inquirant. Et eos omnes, qui culpabiles inventi fuerint,

in regestum similiter inscribant ; atque sub eorum sigillis Regiae

Majestati mittant.

§ 4. Ut tandem juxta seriem liujusmodi regesti. illi tan-

tjuam proscripti, omnibus eorum bonis, et juribus possessionariis

destituantur : Et ad oceupationem ejuscemodi bonorum, vigore

donationis E-egiae, exinde jam factae, vei fiendae, processus

amplior non sit necessarius, neque requiratur. sed quilibet juste

talia bona impetrans. eisdem de facto potiatur : Ne malefactores

impuniti maneant. et ne iiniocentes condemnentur.

§ 5. Multi enim Nobilium in manus rusticorum incidentes.

ne ]jer eos occiderentur, illis adhaeserunt. et sese subdiderunt

:

Postquam tamen potuerunt ; mox illos reli(|uerunt. et ab eis

aufugerunt. Et tales condemnari non debent.

Bona Nobilium rusticis adhacrentiiim qiiibus conferantur ?

Articulus 35. Et quod Regia Majestas, bona talium scele-

ratorum Nobilium. Dominis. et Magnatibus (qui etiam alio(|uin

satis liabent) non eonferat : Et si jam contulisset : liujusmodi

collatio nullius sit firmitatis: Sed illis donet. quorum fratres, aut

])atres, per rusticos occisi sünt.

§ 1. Item illis; qui Majestati Suae, et Eegno. in campis, et

exercitibus, vei castris, armata manu íideliter servierunt

:

§ 2. Praeterea illis
;
qui ex rusticis quidem parentibus nati

sünt ; sed i)enes i])Sorum Dominos, et Nobiles íideliter. et probo

servierunt; eisque iii i))sorum ])ericulis adstiterunt

:

s^ 3. Ut etiam reli(]ui rustici, fideliores hoc exemplo reddan-

tur, et Dominis eorum de caetero ferventius obsequantur.

§ 4. Et si (juis bene impetrata bona, illis quorum fuerunt.

favore remittet, vei gratis; tanquam particeps sceleris, eadem
])()ena condemnetur.
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Gratia Regia, in hoc insurrectionis riisticanae casii ; nemini

síiffragetiir.

Articulns 36. Et quod gratia Elégia, tam rusticis malefac-

toribus, quantum ad personas eorum
;
qiiam etiam ísol3Ílibus,

eisdem rusticis adliaereiitibtis, et íjartem eorum modo autelato

tenentibus. quantum ad bonorum ijjsorum recuperationem. jam
forsitan facta, vei fieiida : suífragari non possit : Sed omnino

juxta eorum demerita i)uniatur : Ut de caetero, etiam alii per

hoc : exemi)lati. a vera fidelitate non discedant.

§ 1. De reliquis quoque malefactoribus. in ipsis judiciis. seu

exequutionibus Comitatuum proscribendis : idem est intelligendum ;

ut omnes semota gratia ituniantur : caeterique in posterum terre-

antur. et ad similia ])erpetranda facinora sese non ajjponant.

Riistici CAipitand, Centiiriones, Decurioncs, et similes, in hoc

casu Capitis damnati.

Articulns 38. Et ante omnia, praenominati Ca})itanei. Cen-

turiones. Decuriones. concitatoresque, et seductores rusticorum.

Nec non manifesti liomicidae Nobilium. stupratoresque puellarum,

et "violatores mulierum ; tempore quo sujjer danmis illatis exe-

quutio fiet : per antefatos Yice-comites. Judices nobilium. ac duo-

decim electos. in singulis Comitatibus resciantur. et consignentur

:

Atque per eos. in (|Uorum bonis modo latitant ; vei si in remotis

illi agerent. per Ofíicialem: Et si officialis quoque abesset: per

Judicem, et Jm^atos Cives : Et, si idem Judex. et jurati Cives

essent tales malefactores
;

jjer universitatem colonorum. ad inti-

mationem, et requisitionem Vice-Comitum et Judicum nobilium,

ac duodecim electorum ;-ad locum Sedis Judiciariae Comitatuum,

ad i)rimam scilicet sédem imi)ortentur : ibique capitis con-

demnentur.

Presbyteri sceleraii inquirantar, et carceribus per Praehitos

tradantur.

Art. 48. Domini ver Praelati. per eorum Yisitatores. liujusce

sceleris 2)articipes iiresbyteros, exquiri statim: et perjietuis carce-

ribus mancipari faciant.

iJ 1. Imo si per quospiam Xobiles. vei eorum famulos com-

prehendi poterunt : libere detineantur. et ad manus Praelati sui.

vei factoris ejusdem tradantur. poenam i)raenotatam inituri.
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WERBCZY ISTVÁN. »TRIPARTITUM OPUS lURIS

CON.SUETUDINARII INCLITI REGNI HUNGARIAE«

ÁLTALÁNOS RÉSZEI.

A törvénykezés a XV. századon át majdnem szüntelen

tartó zavarok, különösen az annyira fontos örökségi és

birtokperek által oly jelentséget és kiterjedést nyert,

minnek nem felelt meg a törvényhozás összefoglaló mun-

kája, még kevésbbé a jogi életet szabályozó elméleti alap-

vetés. Xem csupán a magánjog terén küzdöttek egymással

a különböz hagyományok, melyek mind törvényekre és

szokásokra hivatkozhattak, hanem a közjog nagy kérdései

sem voltak megközelítleg sem megoldva. Mátyás autokratiája

és II. Ulászló árnyékkirálysága egyaránt beleillett a magyar

alkotmány keretébe. A fnemesség és a köznemesség közti

harcz eldöntetlen szállott nemzedékrl nemzedékre. Mátyáis

az 1486-iki törvényben megkisérelte ugyan jogi és alkot-

mányos elveinek életbe léptetését, de e decretnm koránt-

SíMii li;it ki a nemzeti élet egész mezejére, és különben is,

mint hittük, csakli;im;ir ertelenné vált. A zür/avar egyre

nagyobbodott. Az 1498-iki országgylés Horváth A(1;Íih

itélmestert meglnzta a jogszabályok összeállításáv;il. ui;i jd

150()-ben a kir. törvényszék 16 köznemes idnökeire ruliá/t;i

e megbízást, de ez a munka épen nem lialadt.

Ezért Ulászló egy férfiúra, Verbczy Istvámra. ;ikk()r

országbírói itélmesterre bízta a nagy uiuid-ca iiiegszer-
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kesztését. Yerbczy körülbelöl tíz év alatt befejezte mvét
és azt az 1514-iki országgylésnek be is mutatta. Mind
a rendek, mind a király a legnagyobb dicséretekkel hal-

mozták el a >^ Hármaskönyv <'-et, és Ulászló meg is Ígérte,

hogy azt az összes megyéknek elküldi. Ez azonban nem
történt meg. A munkát 1517-ben Bécsben kinyomatták,

de formálisan törvényes ert nem nyert soha.

Hogy mindamellett töbl) mint háromszáz éven át e

könyv lett legfbb, szinte egyetlen szabályozója a magyar

jogi életnek; hogy utána a magyar nemességet félig gúnyosan

populus Yerböczianus<<:-nak nevezték: azt tartalmának és

még inkább az egészet átható szellemnek köszönheté.

Verbczy tanult, képzett, jogász volt; a római és egy-

házi jogban egyaránt otthonos. De bár kimutathatólag

használt a római jogon alapuló jogkönyvet, igíiz magyar

módra nem sokat bíbeldött ehnéleti kérdésekkel, hanem
a legnehezebb alapkérdéseket is oly egyszeren és ért-

heten tárgyalta, a mint ezt kor- és kartársaínak átlagos

mveltsége megkövetelte. Más formában bizonyára még
ennyire sem hatott vohia a magyar elmére a római jog

szelleme.

A mi tartalmát illeti, tekintetlje kell venni azt a kor-

szakot, melyben létrejött, azt a politikai irányt, melynek

Verbczy volt leghatalmasabb szószólója. A királyság sokat

vesztett régi hatalmi körébl: a köznemesség az ország-

gyléseken diadalmasan megküzd az egyházi és Aálági

oligarchiával. Közjogi ideál gyanánt nem a nagy Arpád-

királyok kora, nem is X. Lajos vagy Mátyás uralkodása

tnt elé, hanem a szittya magyarság községe, mely maga

választotta kapitányait és maga itélt, és még inkább a

II. Endre arany bullájában megnyilatkozó nemesi szabadság.

A szent korona eszméje, mely elbb a királyban volt meg-

testesítve, most az egész nemesség souverainitását fejezte ki.
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Bár a király, Ulászló hozzájárulásának szavai szerint, még
» uralkodik és kormányoz ^< (regnare et gubernare), tényleg

a végrehajtó hatalmat is csak a nemesség által gyakorolja,

a törvényhozásban pedig egészen elvesztette önállását.

Valójában nemesi respublica ez, egj élethossziglan válasz-

tott koronás f alatt.

Es a mennyire emelkedett a nemesség közjogi állása

a királylyal szemben, ép úgy magaslott ki az ország többi

rendjei fölött. A zavarok, a háborúk, továbbá a városi

lakosság idegen volta, megakasztották nálunk a városi elem

fejldését. A parasztságot épen az az országgylés, mely

a Hármaskönyvet elfogadta, taszította örökös szolgai álla-

potba, így a minden vagyoni és társadalmi különbségek

mellett is egyenlen szabad nemesség maradt meg az alkot-

mányos élet egyetlen dönt tényezjének. Ez a nemesség

Siiját ideáljait látta, megtestesítve a könyvben ; annak

köszönheté a » Tripartitum « hosszú érvényességét és szinte

páratlan népszerségét.

Mert Verbczy munkája, bár idegen forrásokból is

merített, minden ízében nemzeti. A magyar nemzet nagy-

ságának, hatalmának, dicsségének eleven érzése nyilatkozik

meg minden lappján. A nemzetnek és törvényhozásának

egysége szinte legfbb szempont benne. Xem csuda, ha az

ország megoszlása idején a Tripartitum volt szinte az

egyetlen szellemi kapocs a magyar, az erdélyi, a horvát

részek és a török hódoltság közt.

Erkölcsi értéke sem kicsinyelhet. Midn tényleg az

ököljog uralkodik, a jog, a törvény uralmát, hatalmát

hirdeti. Es a jog eszméjének, úgy az elvontnak, mint a

hazai törvényben és szokásban kifejezettnek, annál nagyobb

lett a jelentsége, minél inkább alászállott ugyanazon id-

ben az erkölcsi élet százados hagyományos szabályozójának,

az egyháznak, tekintélye és hatalma. A jogtalanság alatt
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leginkább a szegényebb köznemes szenvedett: az vált tehát

a különben is érzéseinek és érdekeinek annyira megfelel

jogkön^^v legbnzgóbb apostolává. Viszont épen a Verbczy
tanulmányán alapuló jogi képzettség emelte a köznemes-

séget társadalmilag és vagyonilag magasabb fokra és

tette képessé arra, hogy sokkal hatalmasabb vetélytársaival

sikeresen megküzdjön.

Az egész munka közlése túlhaladná e gyjtemény

keretét. Mint a korra és munkára nézve jellemz részeket

nyújtjuk az író bevezetését és a király elzetes jóváhagyását.

A 251'ologusból közöljük a természeti, népjog és különjog

közti különbség meghatározását ; a statútum és a munici-

palis jog, továbbá a szokásjog meghatározását, végre azon

kérdés eldöntését, mennyiben lehet érvényes a külön jog

(Statútum) a kánoni és isteni jog ellen. Az els résznek

közjogi és alkotmányos tartalmú szakaszain kívül nem

tartottam kihagyaudónak az örökösödést szabályozó XL.

§-t sem. A 133. §., meh' a javak becslésére vonatkozik és

a különböz ingóknak és ingatlanoknak becslési árát szabja

meg, a közgazdasági történet szempontjából egyik legfon-

tosabb emlékünk.

A II. részbl a törvén3^ meghatározására és a törvény-

hozó hatalom definitiojára vonatkozó szakaszokon kívül,

közöltem a privilégium meghatározását és viszonyát a

törvényhez.

A harmadik részbl közölvék: az országos és tarto-

mányi vagy helyi jog viszonyára, továbbá a sz. kir. városokra

és a jobbágyokra vonatkozó szakaszok.

A Hármaskönyvet 1517 óta sokszor kiadták. 1628 óta

a törvények gyjteményének (corpus juris) élén is szokták

közölni. Magyarra is lefordították többször; 1894-ben a

M. T. Akadémia kiadásában is. Ellenben igazi tudományos

kiadása, kútfinek kimutatásával, mai napig hiányzik.
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Praefatio.

Öerenissimo princi})i et dominó Wladislao dei gratia regi

Hungáriáé et Bohemiae et dominó Suo clementissimo. Magister

Steplianns de AVerbewcz servitiorum snorum hnmillimam recom-

mendationem.

Qnamqnam domestica et gentilia Regni hujns inelyti Hun-
gáriáé inra certam_ in seriem formulamque et ordinem redigere.

ac literarum monumentis illustrare arduum et perdifficile ac

liumano propemodum ingenio május esse videatur ; c|ui[)pe cum
apud nostrates eo in genere niliil liactenus extiterit ; aut origine

diuturnum aut sanctione stabilé, aut perenni usu ac observantia

roboratum. sed ex cuiusque fere principis ac regio nutu et

arbitrio novae constitutiones novaque edicta, per singulas nedm
aetates : sed paucissimorum quoque annorum spatia emanaverint

:

Quae cum inter sese plerumque dissidiant, et adversis quasi

frontibus obluctentur, in unum velut corpus convenire et coales-

cere, liaud facile possunt — vestrae tamen maiestatis secundis-

simo ductu, vestrisque felicilnTs auspiciis, rem liis Regionibus

ad liunc usque diem inauditam et per tot saeculorum lapsus

magnó dedecore sed maiori iactura neglectam aggrediar, statuta

scilicet et decreta, ac leges et consuetudines regni liactenus divulsa,

mutila, confusa et male cohaerentia in unum connectere ac

conglutinare, in scriptisque redacta V. Maiestati ad communem
usum ])rovulganda. summa cum obsequendi propensitate offerre.

Nec ulla est res, quam V. M. mihi maiori cum laude de-

mandare, vei ego alacriori animo suscipere quivissem. Quid

enim Regio Splendore dignius, suorum subditoi-uni (pneti ac

tranquillitati accomodatius praestare potuisset, quam i)Ost bella

et armorum strépitus, (juibus hostilis metus procul depellitur.

pacis curam gerere, quae nisi iuris moderatione contineatur, sta-

bilis, íirmaque esse non valeat. Perspicuum est autem, ])]us

multo obesse intestinas discordias, quam externa bella, ac ])lures

potentioresque respublicas esse veneno domestico, cjuam hostilibus

armis subversas. Operae precium autem duxi ])ro M. V. voto,

universis regni consuetudines ac leges et decreta dilucide, aperto

et unicuique facile exposito stilo perscribere et in capita,

titulos et articulos redigere, ut deince])s jn-iraa legum nostri

regni, rudimenta, non abantiíjuis illis fabulis (]uibus liactenus omnc
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fere tempus aliis atque aliis edendis iuribus inaniter trivimns,

sed ab i])so literariiin aditu ac sacrario, ab ijjsoque Civilis dis-

ciplinae fonté depromatnr, in animisque cuinsque altiiis insideant,

tenaciusque radicentur. —
Quam ob rem M. Y. commnni omnium vestrorum subdito-

riim nomine, ingentes atque immortales gratias et ago et habeo,

quod eo legum ac constitutionum robore Imjus inclyti vestri

regni munimenta stabilire volueritis, quae nulla unquam sit,

neque fortunae malignitas neque homnium iniuria concussura.

Quis enim ignorat ad salutem vitanique liominum et quietani et

beatam inventas esse leges ? sine quibus nec domus uUa, nec

civitas, nec gens, nec hominum universorum genus stare, nec

rerum natura omnis, nec ipse mundus potest. —
Idcirco nibil hoc quidem tempestate íieri potuit inefíabili

j)raeconio dignius, aut ad perennem gloriani consequendam effi-

cacius. Sed nec vestris florentissimis Regnis indissolubili concor-

diae nexu stabiliendis aptius, quam quod V. M. ductu et auto-

ritate leges ac liuius Regni sanctiones, densissimis tenebris et

caligine ]n-ius obrutae, scrijitionis nitore illustratae. tanta cum
vestra dignitate promulgentur. Quam quidem provinciám, ubi

])rimum milii demandare V. M. dignata est, licet, ut ingenue

fatear, omne stúdium, omnem industriam ac solertiam eo contu-

lerim, ut pro virili V. M. quam plenissime obtemperarem ; scio

tamen, non defuturos, ([ui invidiae facibus excitati buic tanto,

tamque omnibus profuturo labori detrahere non desistant. — Satis

autem superque premii })ro liac navata opera me arbitrabor con-

secutum, si et patriae, cuius insita optimi cuiusque animo ingens

est cbaritas, liac in jjarte videbor consuluisse, ac M. V. cui me
perpetuo dedidi et devovi, pro viribus obtemperasse, (|nam etiam

atque etiam oro et obsecro. ut has meas vigilias sacratissimo

nomini dedicatas. iterum atque iterum periegere, discutere ac recen-

sere non gravetur. Et cum ea sit operum humanorum conditio,

ut nihil fiat adeo íjolitum, adeove absolutum, ut non in melius

reformari j^ossit, pro exactissimo vestro iudicii acumine, que vei

resecanda, vei immutanda vei addenda duxeritis, ea ita castiga-

tissimi vestra censurae lima corrigatis et emendetis ut aemulis

malevolis nullus detrahendi locus relinquatur. Nemo autem id

sibi persuadeat, me tantum mihi autoritatis vendicasse, ut novas

aliquae leges aíFerre, ac supei'addere fuerim ausus, sed ea dum-
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taxát, quae a maioribas meis accepi, quaeque observari, in pertrac-

tandis indiciis caasisque discutiendis vidi, audivi, didici. in mium

quasi volumen contuli ac digessi, consilio tamen cum caeteris

meis collegis et patiii iuris ac consiietudinum non ignaris prius

communicato.

Valeat V. M. rex excellentissime din mnltnm(|ne felix.

Approbatio.

Wladislaus Dei gratia Hungáriáé, Bobemiae, Dalmatiae,

Croatiae, Ramae, Serviae. G-allitiae, Lodomeriae, Comaniae, Bul-

gariaeque rex ac Silesiae et Lucemburgensis dux ; nec non Moraviae

et Lusatiae Marchio ad perpetuam rei memóriám : Cum supremus

omnium rerum opifex ab ipso primordio naturális creaturae

conditae ac procreatae, eam in genere humano varietatem, atque

id discrimen esse voluerit, ut pars bominum subesse, pars prae-

esse : alii imperare. alii parere deberent. Alios quidem Reges et

Principes qui caeteris aequo iure imperarent. Alios subditos, qui

illorum iussa et imperia capescerent, esse statuit, atque in lianc

duplicem ordinem totum genus humánum sapientissime est par-

titus. Reges porro ipsos duabus potissimum artibus instructis

atque ornatis esse voluit, legibus et armis, ut armis quidem lio-

stes })ro})ulsati procul a finibus arcerentur, leges autem regni-

colas, civesque domi in officio continerent, et summos cum

infimis ac mediocribus : opulentos ac potentiores cum egenioribus

iníirmioribusque aequo iure vivere cogerent. —
Verum quia ex bujusmodi constitutionum a nobis editarum

et illarum regni iurium diversa interpretatione magna plerumque

oriebantur incommoda, aliis alio prout cuique libitum erat, sen-

sum et interpretationem earum tralientibus. Et quibusdam in

iudicando, vei iudicio postulando E-egni consuetudinem. aliis

constitutionum formulám sequentibus, atque allegantibus, ita ut

non inter eos solum, quorum causa agerétur, sed inter ipsos

iudices ac iurium Regni consultissimos et peritissimos, magna

interdum super huiusmodi legum, consuetudinum et constitutio-

num interpretatione, contentio oriretur, ut quandoque hi qui

plus viribus, potentia, quam legibus et iustitia fiderent, tribunal

iudicum magnó asseclarum agmine aggressi, c|U0fl ratione et

legibus nequirent, clamore et multitudiue obtinere contenderent,

Marczali: A magyar történet kútfi. 2o
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qui iure inf'eriores essent. superiores tamen esse et vincere non

iure. sed tnmultn ac niultitndine niterentur. Neque ver iudicuni

et magistrorum Protlionotariorum. inra Regni allegantium. autlio-

ritas apud illis A^alebat. —
Nos, quibiis nihil prins. antiqniusque est. quam snbditos

nostros in omni pace et tranqnillitate conservare. excitati etiam

precibus continuisque querelis i)redictornm íidelium nostrorum.

íideli nostro. egregio Magistro Stepliano de Werbewcz. Judicis

euriae nostrae Protlionotario. c-nrani omnimn ipsius Regni nostri

iuriuni legnni et consnetndinem. constitntionnmqe recei)tarmn

atque apiírobatarnm. earum videlicet qnae in ipso nostro et

praesertim in anla nostra regia indicandis et decidendis causis,

ac sententiis ferendis sequi. ac observari consuevissent, in unnm
colligendi atque in titulos et capita distinguendi. ut ea postea

nobis oblata. ac per caeteros niagistros Prothonotarios et sedis

nostrae iudiciariae iuratis coassessores revisa. discussa ac diligen-

ter trutinata. in unum volumen redigerentur. Ut jam gens etiam

nostra Hungarica (sicut aliae omnes fere nationes et provinciáé

bene et sapienter institutae) in iudiciis decernendis, et iustitiae

administratione non sola consuetucline. quae plerumque mutari

et labilis esse sólet, sed iure scripto et fidissimis literarum monu-

mentis illustrato niteretur.

Prológus.

Tit. m. Quomodo differunt jiis natiirale, jiis gentium et

jiis civile 9 Sciendum itaque quod jus naturale difí'erat ab aliis

juribus tribus módis. Primo origine. nam incepit ab exordio

naturális creaturae. Seciindo dignitate, quia jus naturale apud

omnes gentes aequaliter servatur. a solo Deo institutum firmum

et impermutabile manens ; alia ver jura quae pojjulus aut

eivitas sibi constituit. sae})e mutantur. vei contraria consue-

tudine. vei alia meliori lege, in contrarium postea lata et

íntroducta. Tei'tio, amplitudine. quia jure naturali omnia commu-

iiia sünt, sed jure gentium, vei civili, lioc meum, illud tuum est.

Ceterum omnes populi. qui legibus, aut moribus utuntur.

et reguntur, i)artim suo proprio. partim ver communi omnium

hominum jure utuntur. Hi enim qui suo tantummodo jure gaudent

et aliquod jus sibi proprium instituunt. jus civile nominatur.
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Quod ver ajjiid omiies gentes communiter observatur. jus gen-

tinm apellatnr.

Tit. Vin. De Statiito et miinicipali kire. — Est aiitem

statútum ([uod vulgo decretum appellamus : jus quoddam regni

commune. viam legis liabeus. Et dicitur statútum, quasi stabiliter

et firmiter ordiuatum vei quasi statum. líublicum definiens. Saepe

ver apellatione quoque juris civilis veniunt statuta.

Ubi advertendum. quod jus civile duplex re})eritur. Quod-

dam commune. et est illud, quod in libris juris civilis liabetur,

et istud non potest condere nisi imperátor, vei alius supremus

princeps. Quoddam ver privatum. quod etiam jus municipale

vei statutarium clicitttr. Et illud unaquaecjue regio vei provincia,

vei aliquanclo civitas sibi constituere potest.

Jus autem municipale : est jus positivum alicujus loci. Ita

dictum. quod in isto dumtaxat municipio (id est o])pido) et loco

servatur.

Tit. IX. i'triim vah'cit Statútum contra jus Canonicum.

vei Xaturae, vei Divimim ? Sed quaerendum videtur an valeat

statútum contra jus canonicum. vei naturale, vei divinum ? Dic

quoad jus canonicum: si statútum est contra libertatém eccle-

siarum diuturnam. vei ])rivilegia eis concessa. non valet. Idem
dicendum. si circa ea fiunt statuta. quae salutem animae respi-

ciunt. Circa causas ver profanas. Statuta civilia derogant cano-

nibus et eos tollunt.

Quantum autem. ad jus naturale vei rlivinum : licet statuta

non possiuit illud ex totó tollere, jjossunt tamen distinguere. ut

exempli gratia lex divina dicit indistincte : non occides, tamen

lex humana et statútum concedit liomicidium in multis casibus.

Idem dicendum de decimis, quae debentur de jure divino, et

tamen Papa multos ]nivilegiat su]jer decimis non solvendis.

Concludamus ergo, quod per statútum ac legem vei rescrip-

tum : non ])otest jus naturale vei divinum in suí universo tolli:

nec enim Siimmus Pontifex vei alius quispiam potest statuere.

ut non observaretur vetus vei nóvum Testamentum, vei ([Uod

liberi non educarentur a parentibus ; sed in aliquibus casibus par-

ticularibus [)otest fieri ex justa causa, contra jus divinum vei

naturale : ut praedo jjossit cccidi. vei fur noctunuis.

Tit. X. Quid est Consuetudo, et quae sünt necessaria ad

Consuetudinein /irnuuidani "P Sciendum. (|Uod consuetudo sit jus

'23*
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quodclam moribus institutnm, (jnod ])i"o lege siiscipitur. cum
deficit lex. Nec diífert, scriptura aii ratione consistat

;
quando-

quidem et legem ratio commendat. Porro, si ratione lex constat

;

lex érit omne, jam quod ratione constituerit ; duntaxat (|uod

religioni congruat. quod disci])linae conveniat. quod saliiti i)rofi-

ciat. Vocatur autem consuetudo. qnasi communis suetudo et usiis

liominum. —
Quilibet antem populiis potest Consuetudinem induce're

localem. Sed ut valeat consuetudo, ac roboretur, quaedam sünt

necessaria.

Primo ut sit rationabilis. Est autem rationabilis. cum

tendit et accediib ad finem juris. Finis autem juris canonici et

divini est felicitas animae. Finis ver juris civilis est bonum

publicum. Ideo, si consuetudo tendit ad felicitatem animae, est

rationabilis secundumjus Canonicum et divinum, si autem repugnat

fini aeterno, est irrationabilis. De jure ver civili, consuetudo est

rationabilis, si tendit ad bonum publicum. Et quia in hoc non

sünt speciales reguláé : dic. quod consuetudo, quae non est contra

jus naturale, gentium, vei positivum, praesumitur rationabilis. •

—

Seciindo requisitur, ut sit ])raescripta, id est habeat tem-

pus debitum. et })er cursum illius temporis, ad praescrii)tionem

requisiti. firmetur. Sed hoc est tantum de jure canonico, et

neque eo jure id requiritur nisi quando est contra jus jjositivum.

De jure autem civili ad inducendam consuetudinem sufficit

decennium, hoc est lapsus temporis decennalis, etiam in casu,

qui est contra jus civile. Si autem est consuetudo contra jus

canonicum, tunc requiritur spatium 40 annorum. Si tamen

praeter jus introduceretur consuetudo, etiam de jure canonico

decennium sufficere vicletur. Hoc autem tempus 10 annorum

incipit currere a tempore primi actus celebrati a populo.

Id ver quod dixi de jure civili, indistincte sufficere si)atium

decem annorum, hoc limita : nisi consuetudo induceretur in his,

quae sünt reservata principi in signum supremae potestatis. Tunc

enim non posset induci consuetudo, nisi esset tantum tempus.

cuius initii memória in contrarium non existeret.

Tertio, requiritur frequentia actuum ut est communis doc-

torum sententia. Dic tamen quod actus frequens de se non est

necessarius ad consuetudinem inducendam, sed quia per usum

colligitur consensus populi, qui plerumque non potest ex una
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solo actn colligi, igitur frequentia actumn esfc ut cansa, consiie-

tiido ver ut cansatnm. Requirnntur auteni tot actiis et ita

notorii, ut verisimiliter transiverit in notitiam populi, non

tamen actus, sed tacitus consensus populi inducit consuetudinem.

Unde ubicunque ex conjecturis habetur tacitus consensus populi.

tunc non curatur de magna frequentia actumn. Imo aliquando

ex uno actu si liabuerit causani suocessivam et continuationem

per tempus. intra quod consuetudo inducitur, ut si quis supra

viam publicam ])ontem liabuerit, vei quid tale, potest induci

consuetudo.

Prima Pars.

Titulus Prinms. — In Prima siquidem eius parte de his

quae at personarum rationem spectant, nobilitatis scilicet no-

strae primordio, libertate, bonorum iuriumque possessionariorum

acquisitione, gubernatione, divisione, venditione, alienatione, con-

cambiali, permutatione, praescriptione. pignoratione, metali ream-

bulatione, iurium Quartalitiorum ac Dotalitiorum solutione.

bonorumque mobilium et immobilium aestimatione. In Secunda

ver ipsius parte, de rerum ac causarum praetextu praemissorum

bonorum et iurium i)Ossessionariorumaliorumque negociorum moven-

dorum et suscitandorum processibus et executionibus, ac senten-

tiarum. exinde ferendarum seriebus. In Tertio tandem et ultimo

opusculi membro de causarum et actionum iudiciariarum in curiam

regiam, per viam appellationis, ex omnibus regni comitatibus.

atque de Croatia, Slavonia et Transilvania. sedibusque spiritua-

libus deducendarum ac transmittendarum ordinibus et módis.

Item de liberarum civitatum legibus ac causis criminalibus, et

earum decisionibus, cum correquisitis semper et necessariis circa

j)raemissa materiis et rebus. sua serié tractabitur.

Titul. II. Sciendum in primis est, quod personarum, de

quarum iuribus et consuetudinibus nunc agitur, aliae sünt spiri-

tuales, sive Ecclesiasticae, aliae ver seculares, et quamvis personae

spirituales (quarum medio salutem humanam Dominus et Salva-

tor noster administrari voluit) personis secularibus digniores

habeantur, tamen omnes domini Praelati et Ecclesiarum Recto-

res ac Barones et caeteri Magnates, atque nobiles et Proceres

regni huius Hungáriáé, ratione nobilitatis et bonorum tempora-

lium. nna eadenniuc libertatis, exemptionis et immunitatis i)rae-
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rogativa gaudent : iiec habét dominorimi aliquis magis, nec

nobilis qiüspiam minus de libertate, liine etiam iina eademque

lege et consuetudine. ac nno et eodem iuridico processii, in

iudiciis utuntur. lioniagiorum dnntaxat quantitas variatur. Nam
domini et Praelati et Barones centum : nobiles ver quinqua-

ginta. mareas pro liomagiis suis consequnntur, nt infra clariiis

dieetur. Et lioe qiioque non ratione libertatis, sed praetextu dig-

nitatis et officii. Praelati nt pnta occasione dignitatis sacerdotii.

Barones ver respectn officii quo fiinguntnr. et a principe stibli-

mantnr. unde et Regi i)ro2)inqniores in stando vei sedendo, et

jjrimi in consilio voces emittendo. ntqne priores in rempnblicam

angmentando et defensionem patriae peragendo. caeteris nobili-

bus existnnt. virtnteqiie dignitatis et officii nierito praefernntnr.

Titul. III. — Postqiiam ver inspirante spiritus sancti gratia,

ad cognitionem veritatis. Catliolicaeque fidei professionem opera

ipsius sancti Eegis nostri. Hungari venere. et enndem sponte in

Regem elegére jDariter et coronavere, omnis nobilitationis et ex

consequenti possessionariae coUationis, qua nobiles decorantnr. et

ab ignobilibns segregantnr. facnltas. plenariaque potestas. in

inrisdictionem sacrae coronae Regni liuius. et per conseqiiens in

Principem ac Regem nostrnm a commnnitate et communitatis

anctoritate. simnl cum imperio et regimine translata est. a qno

iam omnis nobilitatis origó per quandam translationem recipro-

cam, reflexibilemcjue connexionem ita mutno semjjer dependet, ut

seiungi segregariqne nequeat. et altér sine altero fieri non possit.

Neque enim Princeps nisi i)er Nobiles eligitnr, neque JSTobilis

nisi per Principem creatnr. atcjiie dignitate nobilitari decoratnr.

Tit. IV. Et ista donativa libertás, per nostrates nobilitas

apellatur. unde talium nolnlimn filii. merito liaeredes et liberi

nnncn])antur. et liuinsmodi nobiles per quandam participationem

et connexionem immediate praecleclaratam, membra sacrae coro-

nae esse censentur. nulliusque praeter Principis legitimé coronati

subsunt potestati.

Tit. IX. De qiiatuor privilcgiaiis et praecipiiis Nobiliiim

liberiatibiis.

Quamvis autem lioruni nobilium multae sint libertates per

])rivilegia et constitutiones Principum explicatae, quatuor tamen

censentur esse praecipuae, quas hic inserendas curavi.

Prima igitur est, quod ipsi nisi citati vei vocati ordineque
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iudiciario condemnati fnerint, in eorum personis, ad tiuorumvis

instaiitiam. vei clamores aut preces, nusquam et i)er neminem

detiiieii possint. Violatnr tamen liaec libertás in factis, causis-

([uae erimina libns puta homicidio deliberato, villarum combu-

stione, furtoqne et rapina, seu latrocinio atque etiam violento

adulterio, in qnibus honorem titulumque et libertatém nobilitatis

quilibet amittit. Et sic poterit etiam per rusticam manum in

loco delicti et criminis commissi, libere semper talis detineri, et

juxta suos excessns condemnari, punirique merito valebit. Verum-

tamen si de loco delicti aufugerit, ct manus adversantinm eva-

serit, postea non aliter nisi citatione vei vocatione mediante,

])rocessiique iuridico damnari et agravari debebit.

Secunda libertás, qnod nobiles totius regni. nullius prae-

terquam principis legitimé coronati síibsint potestati, et ipse quo-

(|ue Princeps noster ad simplicem qnerelam et sinistram suggestio-

nem alicuins neminem praeter viam iuris et altéra parte non

audita in persona, vei rebus síüs, ordinaria autoritate impedire

potest.

Teitia est, quod instis eorum iuribus et omnibus proven-

tibus intra terminos territoriorum suorum adiacentibus, liberam

semper, prout volunt, fruendi liabent potestatem, ab omnique

conditionaria servitute ac datiarum, collectarum, tributorum,

vectigalium tricesimarum(![ue solutione, per omnia immunes ac

exempti habentur. militare duntaxat pro regni defensione

tenentur.

Qiiarta (ut reliquae praeteream) et iiltima est, quod si

(luispiam Regum et principum nostrorum, libertatibus Nobilium

in generáli decreto excellentissimi Principi quondam dominó II.

Andrae Regis, cognomento Hierosolymitani (ad i|U()d observan-

dum quilibet Regum Hungáriáé, })riusquam suum caput sacro

(h'ademate coronaretur, sacramentum i)raestare sólet) declaratis

et expressis, contraveiiire attentaret, tunc sine nóta alicuins in-

íidelitatis. liberam illi resistendi et contradicendi ha bent in per-

))ptuum facultatem. Per nobiles autem hoc in loco genera liter

universos Dominos Praelatos, Barones, caeterosque Magnates et

alios regni huius jjroceres intellige, qui (sicuti |)raenarratum est)

una eiusdpmf|UP libertatis praerogativa sempei" muniuntur.

Tit. X. Quia dictum est superius, ([uod omnis liberitatis et

possessionariae collatioiiis plenaria potestas iu Priiiripem no-
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strum translata sit. ideo advertendnm, quod Princeps ipse noster,

universorum dominorum Baronum et Magnatum ac aliorum

regni Nobilium, possessionatorumque liominum, in casu quo

quis eorum sine haeredibus et posteris decesserit, verus et legiti-

mus successor sit. Omnia enim bona et inra eorum possessionaria

ab ipsa sacra Regni Hungáriáé corona, virtute translationis prae-

notatae, originaliter dependent et ad eandem semper respiciunt,

devolvunturque, eorum possessore legitimo deficiente.

Tit. XI. Sciendum autem, quod licet Papa, seu summus

Pontifex utramque iurisdictionem, temporalem scilicet et spiritu-

álém babeat ; in collationibus tamen beneíiciorum Ecclesiasticorum

pro tempore vacantium in boc regno, summus ipse Pontifex

nullám iurisdictionem exequitur, j^raeter confirmationis auctori-

tatem.

Tit. XL. De divisionibiis bonorum paternorum et avitoriim

inter fratres fiendis. Unde notandum, quod universa bona et

quaelibet iura possessionaria Dominorum Baronum ac Magnatum
et Nobilium paterna et Avita, quocunque nomine censentur, inter

filios eorundem Dominorum et Nobüium, fratres scilicet carnales,

aequalitcr dividantur, et quot sünt fratres, in tot sequestrantur

partes. Domus autem paterna filio juniori deputatur ad residen-

dum et babitandum, ita tamen ut caeteris quoque íiliis, seu fratri-

bus de communi i)roventu liuiusmodi bonorum et iurium ])OSsessio-

nariorum, aliae domus illi paternae similes, in loco communi ubi

videlicet illorum quilibet voluerit exstruantur et aedificentur

habitandae, ad quas de terris arabüibus, silvis, pratisque et foenili-

bus consimiliter communibus tot et tantum, quot scilicet et quan-

tum ad ipsam domum paternam spectare dinoscitur excidatur et

sequestretur, atque annectantur per2)etuo i)Ossidenda pariter et

habenda. Et hoc verum est, si tantum babuerint de communibus

terris silvisque et pratis ut buiusmodi divisio eorum debite jier-

agi et expediri possit. Nam alioquin omnes terrae, ac silvae, pra-

taque et foenilia ad dictam domum })aternam attinentia et per-

tinentia in tot debebunt dividi partes, quot de novo aediíicabuntui'

domus nobilitares, et ad quamlibet illarum domorum aequalis

])ortio assignabitur utenda. Indusa tamen semper illa quantitate,

atque i)ortione terrarum ac silvarum, et pratorum, quae ad sessio-

nem. vei locum sessionis Jobagionalis, in cuius scilicet facie domus

nova construetur, spectabat atque pertinebat.
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Tit. CXXXni. Qiiid sit, et qiialiter fiat bonorum mobilium

et immobiliiim aestiniatio. Quoniam autem ad nonnilornm nego-

tioruni ex[)editioiieni peruecessaria est bonorum aestimatio, ideo

series ac modus eius hic merito subnecti debet.

Unde notandnin est, q.uod iuxta veterem et approbatam

liuins Reoni nostri consiietudinem. aestimatio dicitiir : Bonorum

mobilium et immobilium. com[)etentis valoris, limitata quaedam,

ac statuta taxatio. Vei aliter aestimatio : est rei mobilis et immo-

bilis, secundam sui aequivalentiam vei valorem, taxata quaedam

limitatio. Et duplex est aestimatio scilicet pereAmalis et coni-

munis. Aestimatio perennalis, quae in iuribus duntaxat possessio-

nariis et non rebus mobilibus fieri sólet, decies tantum faeit,

([uantum communis.

In aestimatione namque communi. una sessio jobagionalis

populosa, pro una marca, seu ad unam Marcam quatuor llorenis

facientem : in perennali ver aestimatione ad decem Marcas, quadra-

ginta florenis continentis computatur. Quae perennalis aestimatio,

paucis in rebus ac causis committatur, sed universus fere coetus

dominorum praelatorum, ac baronum, magnatum et nobilium

aestimatione communi (ut })lurimum) utitur. Nisi enim in fassio-

nibus vei obligaminibus quorumpiam. aestimatio perennalis claro

sermone declarata aut in constitutionibus regni publicis expressa

fuerit, ejus usus raro admittitur. Cuius quidem aestimationis ^

series hoc modo sequitur:
^

Castrum lapideum, aestimatur ad marcas Centum

Item monasterium sive claustrum sepulturam patro-

norum et aliorum s])ecialium nobilium habens

aestimatur ad m. 100

Ecclesia cum duobus pinnaculis ad modum mona-

sterii fundata ; aestimatur ad m. 50

Ecclesia cum duobus turribus seu duobus pinnaculis,

non penes monasterium existens, vei non ])er

modum monasterii fundata : ad m. 25

Omnes aliae ecclesiae matronae,"- cum una turri,

se])ulturam habentes, ad m. 15

Sine turri autem constructae, tamen cum sejjultura; ad m. 10

' Régi jegyzet : commuiiis.

' Anyaeg3'liá/c.



362

Capella lignea, sen sacellum non lapideum. sepultu-

ram tameu continens m. 5

Absqne sepultura ver : ad ni. 3

Ecclesiae antem et ca])ellae extra matronam eccle-

siani fundatae. non i)onnntur in serié aestiniationis.

Item sessio seu curia nobilitaris })opulosa ; ad m. 3

Habitatore ver carens; ad m. 1^ o

Aedificiis auteni omnino destituta : ad m. 1

Item sessio jobagionalis i)opulosa ad m. 1

Deserta ver. sed aediíicia liabens ad m. ^ o

Aedificiis autem i)enitns carens, tamen in ordine

aliarum sessionum sita. ad quartani ])arteni unius

Marcae vid den. lOi)

Extra ordineni sHjuidem aliarum sessionum posita;

pro campo reputatur. et in ordine aestimationis

non computatur.

Item Pomarium nobilium adultis fructiferis arbori-

bus consitum. in nno jugero terrae regalis men-

surae adjacens ad m. 3

In insnla tamen Cliallóköz (juaelibet arbor adulta et

fnnctifera aestimatnr ad 100 den. usque numerum
12 arbornm ; ultra ver duodenarium ipsum nume-

rum. quotquot sünt arbores. simul tamen compu-

tatae. aestimantur ad m. 3

Pomarium ver jobagionale extra villám liabitum... m. 1

Retro autem. seu jienes sessionem existens. non poni-

tur in aestimationis serié.

Item terra communis vei arabilis ad unum aratrum

regalis mensurae sufficiens m. 3

Item silva communis. de qua decima porcorum vei

tributum generaliter non exigitur, nec liabet

aliquem certum proventum. aestimatur sicut terra

communis. ad unam aratrum videlicet regalis

mensurae adjacens ad m. 3

De rubetis etiam et virgiütis idem est sentiendum.

Item silva magna. quae alias iiermissoria ^ dicitur,

l)ro communi opere et laboré apta. intra quanti-

* Szabad erd.
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tatem 3aratrorum regalis niensnrae existens. (juod-

libet aratrum ad m. 10

Ultra ver 3 aratra adjaceiis non aestimatiir. sed ad

ipsa solnmmodo tria aratra redncitnr aestimanda.

Item silva maior, puta dolabrosa et glandifera, sen

siib dolabro et venatione existens, ac pro quolibet

opere et artiíicio valens, in si)atio vei quantitate

trinm aratrorum regalis niensnrae adjacens : (jnod-

libet aratrnm aestimatnr ad m. 50

Si ver i)roventns eins annualis bene jjotest eom[)utari.

si fuerit glandinosa, tunc })ro decies tanto aestimatnr. quantnm
facit proventns snns annnalis. Ultra ver ipsa tria aratra non
aestimatnr.

Item si terra arabilis non extendit se a rí nnnni vei medinm
aratrnm regale, ita videlicet nt si fnerint 5— 6. vei 10. etc. jngera.

tnnc (opinione nonnnllornm) qnodlibet jngernm aestimabitnr ad

denarios 40. Et de silva qnoqne i)ermissoria et nemore idem dicnnt

esse tenendnm.

Verumtamen liaee limitatio pro commnni aestimatione accepta,

respectn praecedentis. insta et recta esse non videtnr, sed omnino

abjicienda cens' tnr. Nam si terram, vei silvam communem ad

nnnm aratrnm regale snfíicientem, ad 3 Marcas aestimabis. et

aratrnm ipsnm ad centnm ac qninc^naginta jngera regalis nien-

snrae sequestrabis, tnnc si bene computabis, non plnres qnam
dnodecim den. ad qnodlibet jngernm terrae cedent, et 4. tantnni

jngera inaestimata manebnnt, (^nae ad 50 den. se extendent.

Qninfjníiginta antem den. ad 150 obolos sen (|nadrantes commode
(lividi non i)Ossnnt, ideo quatnor illa jngera, consideratione maioris

partis, nt inaestimata maneant, necesse est.

In snp|)ntatione siqnidem silvae permissoiiae, vei nt-moris

])ro comnnnii ojjere valentis, ad nnnm aratrnm se extendentis.

([nod ad m. 10 aestimatnr, qnodlibet jngernm ad den. 2() enni

obnlo taxari vei aestimari debebit, et i)ro snperflno sen rcsidni-

tate, den 25. habebit. Si ver aliter ad mareas snmmam ii)se

dividere volneris; tunc qnodlibet .jngernm ad den. 27 aestimabi-

tnr, et den. 7. snjjeraddere debebis. De praenarrata quoque terra.

idem (si vohicris) cnm snpi'additione facere valebis.
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Item pratiim, seu foenetum, ad miam f'alcem suffi-

ciens, vei alias in uno jngero terrae regalis men-

surae adjacens ad unum qnartale, vid. denariis 100

Foeneta autem in campestribus, quae falcari quidem
possunt, raro tamen vei nnnquam defaleantur. in

ordine aestimationis non ponnntnr.

Item molendinum snbtns vei desuper cnrrens et

tempore aestiis non deíiciens ad m. 10

deficiens autem ad m. 6

Molendinum desu])er volvens et tempore siccitatis

non deficiens ad m. 5

deficiens autem ad m. 3

Locus molendini deserti subtus currentis ad m. 3

desuper autem volventis m. 1^

Item fons scaturiens, seu puteus effluens, et non de-

ficiens, in quacunque possessione de quo populus

portare sólet ; ad marcas 2^/2. Si autem plures fue-

rint, non aestimantur, sed ad unam solum in-

cluduntur omnes. quoniam ad usum unius villae

sufficit jjuteus unus.

Item piscina effluens et non deficiens m. 10

Non effluens autem et tempore siccitatis deficiens ad m. 5

Piscina magna cum clausura existens, Gyalmos tó,

vei etiam morotva dicta, nec non alia piscatura

Danubialis vei Thicialis, sive Savae aut Dravae,

Tlinmjd nuncupata, si habét deputatum proven-

tumannualem; decies tantum aestimatur, quantum
facit eius })roventus annualis. Si ver computatum

proventum non liabuerit (prout nos generaliter

utimur) aestimatur ad m. 50

Item lóca Sagenarum, rejsie appellata, usque ad

denarium numerum pro singulis marcis ; ultra

ver decem usque 100 vei amplius ad m. 10

Item clausura quae fit tempore inundationis aquarum

rekesz dicta, specialem vei singularem proventum

habens, quaelibet ad den. 100

Item tributum tam super aquis quam in terris rite

exigi consuetum, decies tanto aestimatur quantum

facit proventus eius annualis.
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Item tribntum promontorii. seu montis vinearum, qnod

cüm])utatnm et notabilem proventnm amiuatim dominó suo ter-

restri ministrat, similiter ad decies tantiim aestimatur. Sed hoc

in 2)erenni dnmtaxat aestimatione locnm liabere censeo. Nam
vineae generaliter, tamqnam rnbeta et virgulta, de regno nostri

antiqua consnetudine aestimari solent, ex eo, quod ubi et post-

quam cnltores vinearum ant defnerint ant earum labores prae-

termiserint. vineae cito, de faciliqne, in rubeta et vepres conver-

tentur.

Verum, si nisticum (j^nempiam, vei etiam nobilem in terri-

torio alterius vineam liabentem, dominus terrestris de ipsa vinea

ejicere et excludere voluerit, antoritatem quidem ejiciendi liabet

;

attamen non aestimatione illa commnni, quae de virgulto et rubeto,

immediate praenotata est ; sed competentem valorem, seu con-

dignum pretimn eins iuxta aequam rectamque limitationem et

taxationem iudicis ac inratorum civinm eius loci, ad qnem ipsum

})romontoiinm pertinet. illi refnndere tenetnr.

Ista mensiira sedecies siiinta, facit iimim mensiiram, sive

iilnam regálém. Item, nnum jugernm terrae arabilis ant silvae

regalis mensurae, continet in sna longitudine 72, in latitndine

ver 12 mensuras, seu lünas regales.*

Item unum aratrum continet in se 150 jugera terrarum

regalis mensurae in aestimatione rernm.

De jiimentonim aestimatione

:

Quatuor porci ad ... m. 1.

Caballa sine poledro

ad m. 1.

Cum poledro masculo m. 1.

Cum poledro foemi-

neo m. l^lz-

Equus sellatus, secundum

valorem eius aestimatur.

Ennyit állapít meg már III. Endre egy oklevele. A mellékelt mér
ték 183 milliméter. A királyi öl teliát 2.;)2S méter. A négyszögöl 8.-42 m.
a hold 73G(r84: négyszögméter, teliát csakn-om ^ < liektár.

Notandum, quod unus

bos non claudus vei

aliter non destructus

;

ad m. 1.

Duae vaccae sine vitu-

lis; ad m. 1.

Una vacca cum vitulo m. 1.

Quatuor öves m. 1.



366

Secunda pars.

Tit. II. Quot módis Generálé decretum iiüelligatur ? Con-

stitutiones igitur principum seu decreta regni quatuor módis

considerari i)Ossunt.

Quaedam eiiim constitutiones smit ex totó per posteriores

abrogatae. simpliciterque revocatae.

Aliae ver partini abolitae, partim approbatae.

Quaedam autem silentio praeteritae.

Et quaedam introductae.

In his igitur constitutionibus. quae ex totó sünt deletae,

(sicuti judicium Palatinale. Proclamata congregatio. ludicium

duelli et Trineforensis proclamatio) '' attendendum est tempus

abolitionis. Quia futuris et non jjraesentis causis ac negotiis

videntur legem imponere.

In causis tamen. vigore earundem inclioatis. servari debet

modus pristinus. quo ipsae causae inchoatae fuisse dignoscuntur.

non quantum ad earmn iterum celebrationem. sed quoad proces-

suum ijjsarum observationem.

Secus esset. si per verba eadem eonstitutione posita. et

conscripta. leges ac constitutiones liuiusmodi traherentur etiam

ad praeterita. Nam simpliciter : constitutiones non ad praeterita.

sed futura ligant.

Secunda ver, quando scilicet partim sünt a])probatae, par-

tim ver abolitae, innitenclum, et inciunbendum est formis verbo-

rum. in ipsis constitutionibus et decretis positorum ut approbata

serventur. abolita autem rejiciantur et non observentur.

Terfio. quando priores leges vei constitutiones fuerunt

silentio praetermissae, sic quod nulla mentio habeatur de priori-

bus. per posteriores, super variatione A^el immutatione earundem.

Tunc priores leges vigorem liabere dignoscuntur: Si contrarius

usus populi illis non praejudicaverit. iSTam usus reális et conti-

nuus saepe legem tollit.

Quarfo ver: dum videlicet novae leges fuerint introduc-

tae : Tunc secundum illas oportebit iudicare. sive sint efíicaces.

5 Az els hármat az 1486-iki decretum törölte el. A trineforensis

proclamatiót, vagyis a háromszor való idézést elször Mátj^ás 1458. 1. tör-

vénye törölte el, majd az 1486. 17., és 1492. .38. t.-czikkek.
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sive mitiores prioribns. lam enim non poterit iudicari, quod

bene vei male fnissent constitutae, sed secnndnm ipsas oportebit

iudicare.

Tit. III. Qiii possint conderc Leges ct Statuta. Sed quaestio

occurrit j)ertractanda : Utruni prinoeps per se i)Ossit condere leges

ac statuta, an opns sit, ut jjopuli qnoque accedat consensus ?

Inde advertendum, quod quamvis olim popnlns iste Hungaro-

rum. dnm adliuc ritu viveret gentilium. et non regem, sed ducem
et capitaneos haberet directores ; omnis potestas condendae legis

et constitntionis apud eos fit.

Verum posteaquam ad fideni Catliolicam sünt conversi. et

regem sponte sibi ipsis elegerunt. tam condendae legis quam
etiam cuiuslibet possessionariae collationis. atque omnis iudicia-

riae potestatis facultas. in jurisdictionem sacrae regni hujus

coronae, qua cuncti reges Hungáriáé coronari solent. et subse-

quenter principem ac regem nostrum legitimé constitutorum,

simul cum imjjerio et regimine translata est. Et sic postea reges

ipsi. convocato, interrogatoque })0])ulo. constitutiones facere coe-

])erunt. Prout et temporibus nostris fieri consuevit.

Attamen princei)S. proprio motu et absoluter potissimum

super rebus iuri divino et naturali praejudicantibus, atque etiam

vetustae libertati totius Hungaricae gentis derogantibus, consti-

tutiones facere non potest. Sed accersito interrogatoque populo.

si eis tales leges placeant an ne ? quicum responderint quod sic,

tales postea sanctiones (salvo semper divino naturalique iure) pro

legibus observantur.

Plerumque autem et ])0})ulus ijjse nonnuUas quae ad i)ubli-

cum bonum conducere arbitratur, unanimi consensu decernit, in

scriptisque })rincipi porrigit, supplicans super illis leges sibi

statui. Et si princeps ijjse eiuscemodi sanctiones acceptaverit, et

approbaverit, tunc vim legis pari modo sortiuntur, et de facto pro

legibus rei)utantur. Quae tamen omnia specia liter principis et

non populi statuta nuncupantur. Eo quod nisi utroque modo [)rin-

cipis accederet consensus, et confirmatio, nullius censeretur firmi-

tatis ipsa constitutio : verum generáli nomine, constitutiones ijjsae

saepenumero regni decreta vocitantur.

Tit. IV. Qiii nomine populi, el qiii nomine plebis intclli-

(jantiir? Nomine autem et appellatione poi)uli, hoc in loco
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intellige, soliimmodo clominos praelatos, barones et alios magna-
tes, atque quoslibet nobiles. secl non ignobiles.

Licet antem iste terminus poi^ulns ; includat omnes nobiles

et ignobiles pariter, de ignobilibus tamen, qui plebis nomine
iutelligimtiir. in liac parte nihil est ad propositnm.

Popiüus enim eo diífert a plebe, quo species a genere. Xam
appellatione populi universi nobiles, tam magnates, qnam infe-

riores, etiam ignobilibus computatis, significantur; plebis autem

nomine soli ignobiles intelligentur.

Tit. V. Quos ligant constitiitiones et statiita. Ulterius si

quaeratur. quos ligant constitutiones et decreta '? Sciendum. quod

primo ligent ipsum principem, qui eas populo postulante edidit.

luxta illud : pátere legem, quem tuleris ipse. Secus est de summo
pontifice et imperatore Romanorum sentiendum, de quibus nulla

in hac parte notatur mentio.

Dehide ligant omnes jurisdictioni principis subjectos. Et

non solum illos. sed etiam quoscun(|ue forenses '- in lioc regno

degentes.

Interius ver cuiuscunque status, dignitatis et conditionis

existant, suflicit tempus promulgationis statutorum. Et lioc modo
nec intranei, nec forenses excusantur. Namque : cum fueris

Romae. E-omano vivito more.

Tit. YI. Unde traxerit originem consuetiido nostra in

iudiciis observanda ? Sciendum se.cn ndo. quod quamquam omnia

fere jura regni hujus, originaliter ex pontificii, caesareique juris

fontibus progressmn habeant ; municii)alis tamen haec nosti-a

consuetudo, qua in iudiciis modo generaliter utimur, ex tribus

fundamentis constat.

Primo ex constitutionibus et decretis publicis.

Secundo autem : ex principum inivilegiis.

Tertio ver : ex judicum ordinariorum regni sententiis. —
Következik a nagy törvényhozó királyok elsorolása, Kálmán

kihagyásával.

Invictissimus postea rex Andreas. tertii Belae regis íilius,

ac beatae Elisabeth, viduae genitor, post felicem ab expeditione

Hierosolymitana, quam pro sacrae fidei Christianae defensione

« Külföldi.
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adversus Saracenos ingenti Hiingarorum cum exercitn suscej)erat,

reditum, super nobilium praesertim immunitate, ac j)raerogativis

et libertatibns egregias sanctiones stabilivit. qnae usque in prae-

sentem diem, gens Hnngarica tamquam sacra decreta ad nsque

sidera tollit.

Verumtamen jjrocessus ille iudiciarins, et usus processuum,

([uem in causis inclioandis prosequendis, discutiendis et termi-

nandis observamus, regnante ipso dominó Carolo Rege, Lndovici

regis genitore, i)er eundem ex Galliae finibus in hoc Regnum
indnctus fnisse ])erliibetnr. Qni ad liaec nsque tempóra, inviola-

biliter semper extitit observatus. Observandnsíjue est in futurum

semper. Nam aliter, totius Nobilitatis regni Hungáriáé jura, nova-

rum legum per inductionem, ut in niliilum redigerentur, necesse

foret.

Tit. Vn. Qiiit sit Privilégium defmitive ? et qiiotnplex sit

Privilcgiiim ? Item ex quo consuetudo nostra, in quadam sui

])arte ex Princi[)um })rivilegiis sumitur, hinc de privilegio ali-

({ua dicenda statui.

Unde sciendum, quod i)rivilegium dicitur quasi lex ])rivata

et singularis, quae ad unum, vei ad paucos pertinet.

Aliter autem })rivilegium dicitur : praerogativa aut lionor

singularis. Et est: ])rincipis beneíicium, saepe contra commune
jus indultum.

Duplex est autem privilégium ; scilicet generálé et speciale.

Generálé est, quod universitati, vei coUegio, prout civitati aut

capitulo vei conventui conceditur. Et illud est perpetuum.

S])eciale autem est, quod personae duntaxat donatur. Et illud

c:um persona extinguitur. Nisi forte in eo caveatur, quod virtus

privilegii etiam ad haeredes et successores i))sius ])rivilegiati

derivetur. Nam lioc modo etiam liaeredibus et successoribus eius

suíFragari rl ignoscitur.

Tit. VIII. Utriini decir.tum tollatiir per privilégium, et c

contra. Sed quaeri potest (prout ipse quoque saepe quaesitum

audivi) utrum decretum, seu ius commune, tollatur per privilé-

gium? et e contra, an privilégium tollatur ])er decretum. Quam-
quam multi multa dicant aliterque et aliter sentiant, et pro

utraque parte i)r()bationes nonnuUae in médium afferri queant

:

Nos tamen generaliter omnium seu omnia ])rivilegia j)er ius

Mavczali : A inagyiiv törtéiM't kiitfín. 24
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commune seti decretum tolli et invalidari tenemus : In casibus

illis, ([uibus expresse facta fiierit in generáli constitutione mentio.

Privilégium autem, ci non fuerit expresse derogatnm per

legem contrariam vei generálé decretum, non invalidatur.

Pars tertia.

Tit. II. Utrum qinlibet populus vei comitatus possit per

se condere statuta. Quia leges dudum approbatae ac consuetu-

dines regnorum Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae et Transilvanie,

certis in terminis et articulis, a nostrae jiatriae, regni scilicet

liuius Hungáriáé legibus et consuetudinibus discrepare : nonnulli

etiam comitatus distinctim ac sej^aratim ab aliis comitatibus.

imo etiam ab ipsa curia regia certas consuetudines, utcunque

inductas, loco legum observare videntur : ideo quaeritur : utrum

quilibet jíopulus vei comitatus, aut quaelibet civitas possit per se

et seorsum facere statuta. Dicendum : quod nuUus populus et

nulla universitas potest condere statuta, quae non liabet iuris-

dictionem propriam, sed alterius subest dominio, nisi cum con-

sensu sui superioris. Et lioc quoque in casibus, qui iuri divino

et liurnano praeiudicari non dignoscuntur. Ita, quod statuta ipsa

iniquum aliquid, salutique contrarium non contineant, neque iuri-

bus aliorum palám derogare, praeiudiciumque inferre videantur.

ünde licet Dalmatini, Croatienses, Sclavonienses et Tran-

silvanienses in Homagiorum et Birsagiorum solutionibus, aliis-

que certis causarum processibus et terminorum observationibus,

alia et alia consuetudine a nostra longe discrepante utantur,

utendique et fruendi liabeant autoritatem; et inter se, modo

quoque, illis simile aliquid de consensu principis statuere et

ordinare possint. Contra tamen generalia statuta et decreta regni

huius Hungáriáé et contra iudicia iudiciariasque deliberationes,

super facto bonorum et iurium possessionariorum, in Curia regia,

per iudices ordinarios administrari solita, celebrarique et pro-

nunciari consuetas, nil quidquam constituere possunt, nullamque

statuendi liabent facultatem.

Et in huius documentum atque signum, universae causae

super facto iurium possessionariorum in medio eorum motae,

finitis inibi causis, in curiam regiam, tamquam scilicet locum

interrogatórium, gratia sanioris et maturioris revisionis, exami-
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nationisque et discnssionis, transmitti consueverunt. Ubi quicqid

deliberatiim et conclusum fuerit, ratiim semper érit atqne fir-

mum, Banali vei Wayvodali deliberatione non obstante.

Sic etiam in diversis comitatibus diversas constitntiones

super agrorum, pratorum, silvarnm et fluvioruni custodia, vei

molendinormn statu atqiie proventibus et aliis eiusce módi rebus,

imo et terminorum ac processuum observationibus — sana inter

sese deliberatione praeliabita facere quidem et stabilire possunt

:

G-enerali tamen decreto totius regni, atqne vetnstae et approba-

tae consuetndini cnriae regiae in indiciis observari solitae prae-

iudicare ac derogare nnsquam possunt.

Et hninsmodi eorum statnta, solummodo inter eos, et in

eornm medio valent, atque tenent. Ad exteros tamen et aliorum

Comitatunm nobiles, qui bona et inra possessionaria in ipsorum

medio non habent, se non extendnnt.

Et hoc modo civitates qnoque liberae, nec non mercatores

ac institores, sartores, pelliíices, sutores, cerdones et alii opifices

in eorum collegio et inter sese statnta condere possunt, consensu

principis accedente : Dummodo huiusmodi statuta iusta et honesta

íiant, aliisque et aliorum libertatibus iuribus damnum et prae-

iudicium non inferant. Quae sicuti praefertur, in eorum dumta-

xat medio valent atque durant.

Debent autem eiuscemodi statuta et constitntiones cum
maiori et saniori parte populi íieri atque stabiliri. Quia aliter

non dicerentur populi vei communitatis statuta. Verum, si

populus in duas divideretur partes, tunc constitutio sanioris et

potioris partis valet. Sanior autem et potior pars illa dicitur, in

qua dignitate et scientia fuerint praestantiores atque notabiliores.

De lihciis ciuitaíibiis et eariim conditionihiis in generáli.

Tit. VIII.

Quia de liberis quoque civitatibus paucis tractandum occur-

rit, idcirco sciendum : quod civitas dicitur quasi civium unitas.

eo quod ibi populorum pluralitás sit convocata. Est autem civi-

tas, domorum et vicorum pluralitás, moeniis et praesidiis circum-

cincta, necessariis ad bene, honesteque vivendum i)rivilegiata.

Sed quoniam haec civium pluralitás unam communitatem

causat atque repraesentat : et huiusmodi coUectiva communitas,

sicuti locorum situ, ita etiam privilegiorum et consuetudinum

24*



372

diversitate inter se diíFert etvariatur: Civitatiim itaque libera-

riim aliae subsunt iurisdictioni personalis praeseiitiae regiae maie-

statis, ut Álba Regalis. Strigonium et Leuchovia ; aliae ver ex

antiqua regni consuetudine, iurisdictioni magistri tavernicorum

regalium, sicuti Buda, Pesth. Posoiiinm. Tjrnavia. Sopronium.

Bartfa et Eperies.

Tit. IX. Qiiod cives liberarum ciuüatiim in eoriim honia-

giis iiobilibiis aeqiiiparaníiir. Quarnm quidem civitatum cives

et inliabitatores in eorum liomagiis nobilibus regni liuins aequi-

parantur '' in aliis tamen libertatibns nobilibus inaequales haben-

tur. et eorum íjrivilegiis non utuntur.

ISíam et testimonia ipsorum civium extra eorum civitates et

territoria penes nobiles non acceptantur: neque pro damnorum
aut debitorum recuperatione. extra eivitatem singillatim. ultra

unum florenum inrare permittuntur.

De villanorum, qiios jobbagijones minciipamus coiiditioiü-

bus et legibus. Tit. XXV. Ceterum. liabita jurium civitatum

liberarum ac defensionis et oífensionis cleclaratione. jam de villanis

(quos Jobbagyones nuncupamus) tractandum est.

Quorum multiplex est conditio. Xam alii sünt Hungari.

alii Saxones et Germani. alii Bohemi et Sclavi. Christianae fidei

l)rofessores. Praeterea quidam sünt Valaclii et Butlieni. quidam

autem Rasciani sive Serviani et Bulgari. Graecorum sequentes

errores. Sünt insuper Pliilistaei *^ et Cumani in terris regalibus

residentes et liabitantes, Christianam pariter religionem j^rofi-

tentes. Rutlienorum ver et Bulgarorum. alii nostrae fidei. alii

autem Graecoriun errori sünt adbaerentes.

Et quamvis omnes istae nationes (demptis Philistaeis,

Comanis. Eutlienis et Bulgaris regalibus). liac libertatis praero-

gativa liactenus gavisi fuerint. ut dum et quandocunque voluis-

sent. de loco residentiae i])Sorum ad alia lóca ([uae inaluissent,

justo terragio deposito, debitisque eorum persolutis. liberam sese

moraturos conferendi habuissent facultatem, huiusmodi tamen

ipsorum libertatém superiore liac aestate. propter seditionem et

' A fpap és zászlósúr liomagiuiiia. vérdija 1(X> márka := 4<X) irt, a

nemesé 50 márka. A sziavon nemes véi-dija azonban csak ICK ) frt, az erdélyié

csak 66 frt.

• Jászok.
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tumultnariam eorum adversus iiniversam nobilitatem sub nomine

Criiciatae. dnctn cninsdam celeratissimi latronis Georgii Székelj'

appellati. insurrectionem, ex eoqne notam perpetuae infidelitatis

eorum inciirsionem, j)enitus amiseriint. Dominisque eorum terre-

stribus mera et perpetua jam rusticitate subjecti sünt.

Qui secundam legem et consuetudinem huius regni dudum
approbatam, ratione quorumcunque negotiorum (exceptis rebus

fórum ecclesiasticum manifeste coucernentibus) nec in praesen-

tiam iudicum ordinariorum regni, nec vicariorum ' ecclesiarum,

vei aliorum iudicum spiritualium, sed neque comitum parochia-

lium aliquorum comitatum simpliciter et directe citari possunt

;

sed eorum ex parte cuilibet querulanti atque causanti, domini

ipsorum terrestres atque temporales, sive sint saeculares sive

spirituales, judicium et iustitiam primum impendere tenentur.

Et tandem super liuiusmodi judicio, si partium ipsarum

altéra contentari noluerit ; causam ipsam in ])raesentiam iudicis

sui superioris. ad Cjuem scilicet cognitio eiusdem causae specta-

bit. evidentioris et maturioris discussionis et revisionis gratia,

deducere poterit. Ita videlicet, quod si causa ex eius serié fórum

ecclesiasticum concernere videlitur, in ordinarii sui dioecesani

eiusque vicarii, si autem ad seculare iudicium attinere dignosce-

tur: in comitis parocliialis et judicum nobilium jjraesentiam

tra nsmittenda érit.

Tit. XXX. Qualiter bona riistici intestati, in domimim
lerrestrem devolvanliir. Item rusticus una et singularis i)ersona

existens, nuUumque post se haeredem et successorem legitimum

relinquens. super rebus suis mobilibus libere testari j)otest. Hae-

reditates tamen, si avitae fuerint, omnino in dominum terrestrem

devolvuntur. Si ver per semetipsum fuerint ac(|uisitae. in duas

dividantur partes, quarum una dominó ij)so terrestri. altéra ver.

cui testamentaliter legaverit, effective cedet.

Si autem intestatus decesserit, omnia eius bona. tani mobi-

lia, quani etiam immobillá ad dominum terrestrem devolvuntur.

Qui ante omnia de eisdem bonis pro exequiis et sepultura illius

])rovidere, cunctos deinde creditores suos contentos reddere et

debita sua persolvere tenetur. Et residuum bonorum pro se

tandem toUere potest.

Ubi tamen rusticus haeredem ])Ost se reliquerit legitimum.

et liaeres par\ulus fuerit. ac aetatem duodecim annorum non
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attigerit. tunc poterit páter non solum de portioné sua testari.

verum etiam haeredi jiarvulo, infra ipsam dnodecim annorum

aetatem forsitan decedenti, liaeredem alium substituere. Ita, ut

si interim haeredem ipsiim legitimum praemori contingat,

subtitutus haeres succedat. Si tamen verus haeres aetatem prae-

dictam attigerit vei transcenderit, eiuscemodi substitiitio exstin-

guetur, et in liaeredis potestatem bonorum omnium conservatio

pariter et dispensatio reponetur.

Verumtamen colonorum quemadmodnm multiplex est con-

ditio, ita et consuetudo iuris. Quae iuxta veterem locorum.

usum observanda censetur.

Per hoc tamen non est intelligendmn, ut haereditas per

riisticum cnipiam legata vei vendita, jiire perpetuo a dominó

terrestri alienari possit. Nam rusticus praeter laboris mercedem et

praeminm. in terris domini sui, qnantum ad perpetuitatem nihil

jiiris habét. Sed totius terrae proprietas ad dominum terrestrem

spectat et pertinet.

Per huiusmodi igitur legationem ant venditionem colonns

non nisi laboris sui mercedem et praemium, condignam scilicet

aestimationem terrae, prati, molendini, vei vineae, cnipiam legare

vei vendere potest, perpetuitate dominó terrestri salva semper

remanente. Qui dum voluerit, terras, prata et molendina secun-

dum aestimationem communem, vineas ver iuxta condignum.

eorum valorem. ad se recipiendi habeat facultatem.
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AZ ELLENKIRÁLYOK KORA.
1526—1541.

Hazai források.

Georgii Sirmiensis (Szerémi Gryörgy), Epistola de per-

ditione regni Hungarorum. Elbeszélése, mely 1456— 1543-ig

terjed, mint az alsó társadalmi rétegek véleményének

kifejezése, érdekes és tanulságos olvasmány, de forrásuk

még ott is. hol mint szemtanú beszél, csak a legnagyobb

óvatossággal, a leggondosabb kritikával használható.

Joannis Michaelis Bruti, üngaricarum rerum libri

qui exstant. Erutus 1517-ben Velenczében született, Padiiá-

ban tanult, szerzetes, majd világi pap lett, de mivel vallási

nézeteiben a német reformatióhoz szitott. kénytelen volt

Olaszországot elhagyni. Irodalmi munkássága által hírnévre

tévén szert, Forgách Ferencz közvetítésével Báthory István

erdélyi fejedelem magához hivta 1574-ben s udvari

historiographusávtí nevezte ki. Báthoryt Lengyelorszíígba is

követte s Krakóban irta meg István király megbizásá-

l)ól. I^onfinius folytatásaképpen, Magyarország történetét

1490—1552-ig. Els sorban a mohácsi vész utáni esemé-

nyeket akarta megirni, azon czélzattal. hogy János király

emlékét ('*s a nemzeti párt politikájának helyességét meg-

védelmezze. Az olasz humanista irók példájíít követve,

ékes latinsággal ir, de nagy böbeszédüséggel. A beszédek,

melyeket a szerepl egyének szájába ad, bár a körülmé-

nyeknek megfelelk, nem igazak. Felhasználta müvében
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az erdélyi és lengyel udvari levéltárak adatait is. Úgy
látszik, hogy mvét mely a XVI. század végén Bécsbe

került, ott habsburgi szellemben átdolgozták. Meghalt

1592. május 16-án Gyula-Fejérvártt.

Müvét kiadták Toldy Ferencz és Xagy Iván. Monu-

menta Hung. Scriptores 12.. 13.. 14. k.

Nicolaí Oldhi, Archi-Episcopi Strigoniensis Hungária,

sive. de originibus gentis, regionis situ, divisione, habitu,

at(|ue opportunitatibus liber singularis. Magyarországnak

e rendkívül becses leirása tulajdonképpen csak bevezetés

a szerznek » Attila « czím munkájához. A kiválóbb feje-

zetek: Cap. IV. De nomine, situ et majoribus Hungáriáé

iluviis. Cap. V. De Hungária occidentali, regia Buda et

hujus Bibliotheca. Becses leirása a Corvin-könyvtárnak.

Cap. VI. De urbibus, castris et oppidis in Budae vicinis.

E fejezetben adja Mátyás visegrádi palotájának leírását.

Cap. XIV. és XV. De Transylvania. Kiegészíti e munkát

:

Compendiarium suae aetatis Chronicon. mely az 1464-tl

1558-ig terjed évekrl ad rövid feljegyzéseket.

Kiadta Bél Mátyás. Apparátus ad Hist. Hung. 1—41.1.

Joannis Zermegh rerum gestarum inter Ferdinandum et

Joannem Hungáriáé reges Commentarius. Zermegh született

Szlavóniában, Krös vidékén 1510 körül. Mint fiatal ember

János király kanczelláriájában szolgált. 1529-ben Erddi

Simon zágrábi püspök. 1530-ban Szaniszló fehérvári prépost,

majd 1539-ben Thurzó Elek szolgálatába lépett. 1541-ben

a pozsonyi kamaránál nyert alkalmazást, hol 1558-ban

tanácsosi rangra emelkedett. 1584-ben halt el. János király-

nak mindvégig buzgó híve volt s elszeretete a nemzeti

király iránt visszatükrözdik munkájában, melyet a mohácsi

vész leírásával kezd el s János király halálával fejez be.

Lelkiismeretes író, ki mindig az igazságra törekedett s ha

mvében itt-ott tévedések vannak, az értesülései hiányos-
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ságának tudliató be. Munkájának legértékesebb részei azok,

melyekben mint szemtanú lueszéi, ilyenek pl. az ellen-

királyok párthíveinek küzdelmei Szlavóniában. Munkájá-

nak használhatóságát megnehezíti az idrendi adatok

hiánya.

Kiadta Schwandtner, Scriptores Rerum Hungaricarum.

II k. 382—415. 1.

Mindszenti Gdhor, János király hú embere, naplójában

János király életének utolsó évét, betegségét és halálát

beszéli el, kiterjeszkedve a politikai események elbeszélé-

sére is. A hú szolgának ragaszkodása szeretett urához,

a fájdalmas hang, mely a munka minden során átrezeg,

e különben rövid, magyar nyelven irott naplónak a

XVI. század történetének forrásai között kiváló h&lyet

biztosít.

Kiadták Kemény József és Kovács István, Erdély-

ország Történetének Tára. Kolozsvár, 1837.

Ostermayer Jeromos, brassói kántoi*, Honter János

kortársa, német nyelvú krónikát irt, melyben korának

eseményeit jegyezte fel 1527— 1561. Az erdélyi esemé-

nyekre, mindenekeltt Honter mködésére és a reformatio

elterjedésére tartalmaz igen becses adatokat.

Kiadta Kemény József, Deutsche Fundgruben N^r
Greschichte Siebenbürgens. N. F. 9— (>8. 1.

Külföldi források.

CasjJaris ürsini Velii de l)ello Pannonico a Ferdinando

Caesaré et Rege Hungáriáé cum Johanne, Comite Sce-

pusiensi. regni aemulo feliciter gesta. Ursinus Yelius

Schweidnitzban, Sziléziában született. A bécsi, bolognai és

más egyetemeken tanult s egyiránt kivált mint költ és

jogász. I. Ferdinánd megbízta üainak. köztük a trónörökös-

nek, Miksának, nevelésével. Születésének és halálának éve
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bizonytalan. Úgy tartják, liogy 1538. május 5-én halt el.

Mvét Ferdinánd 1527-iki hadjáratának leírásával kezdi

s végzi az 1531. év eseményeinek elbeszélésével. Részletek-

ben gazdag elbeszélése — bár a dolog természeténél fogva

részrehajló — az 1527—-1531. évek történelmére elsrangú

forrás. Hozzájárul egy névtelentl I. Ferdinánd koronáz-

tatásának leirása és Ursinusnak a koronázás alkalmával

tartott beszéde, melyet Báthory István nádornak ajánlott.

Kiadta Kollár Ádám Ferencz. Bécs, 1762.

Fauli Jovii Novocomensis episcopi ííucerini historiarum

sui temporis libri 45. Giovio Pál született 1483-ban Como-

ban. Orvosnak képezte ki magát, de a dicsségvágy a

történetírás terére vonzotta, s miután els kísérlete X. Leó

p;í})a tetszésével találkozott. Rómában a pápai udvarnál

nyert kényelmes állást, hol 37 éven át dolgozott nagy

mvén, kora történelmének megírásán. A magyar törté-

nelem eseményei könyvében kiváló helyet foglalnak el.

A mohácsi ütközet elbeszélése után leirja a ketts király-

választást, Ferdinánd és János küzdelmét. János szövet-

kezését a törökkel, Bécs ostromát (28. könyv), Szolimán

1532-iki hadjáratát, Kszeg ostromát (30. könyv). Gritti

szerepét és megöletését Medgyesen (32. könyv), az eszéki

vereséget (37. könyv), a nagyváradi békét, János királ}^

házasságát és halálát (39. könyv), Buda elfoglalását a török

által (40. könyv), Joakim rgróf hadjáratát (42. könyv)

és Szolimán 1543-iki hadjáratát (43. könyv). A pápai

udvarnál b alkalma nyilt, hogy a magyar eseményekrl

is megbízható tudósításokat szerezzen, de ezzel nem

elégedett meg. Hogy minél teljesebb informatiókat nyerjen,

a szerepl egyénekkel közvetlen érintkezésbe igyekezett

lépni. Így pl. Kszeg ostromát Jurisich elbeszélése után

adja. kivel Bécsben személyesen érintkezett. Teljesen huma-

nista iró. Elbeszélésében sok a költött beszéd s a hatás
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kedvéért kigondolt képtelen jelenet, de nem tagadható,

hogy sok érdekes adatot rizett meg számunkra. Személyek-

és pártokkal szemben teljesen elfogulatlan.

Munkája megjelent Baselben 1567-ben.

Francisco clella Valle da Padua. Una breve narrazione

della grandezza, virtu, valore et della infelice morte del

Conte Alouise Grritti. Szerz a Grritti környezetéhez tarto-

zott s jelen volt. midn az erdélyi urak a kalandort

Medgyesen elfogták és kivégeztették. Mint Grrittihez közel

álló egyénnek elbeszélése a legnagyobb mérvben részrehajló,

de mindazon eseményekre, melyek a Grritti nevével kapcso-

latban állanak, elsrangú forrás.

Kiadta igen rosszul: Xagy Iván, Magyar Történelmi

Tár. III. k.

AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG
MEGALAKULÁSÁNAK KORA.

1541—1571.

Hazai források.

Verancsics Antal. Született 1501-ben Sebenicoban.

Nagybátyja, Statileo János erdélyi püspök neveltette s János

király szolgálatában képezte ki magát államférfiúvá. János

király lialála után Ferdinándhoz pártolt át s egyúttal papi

pályára lépett. 1553-ban pécsi püspökké, 1557-ben egri,

1569-ben esztergomi érsekké neveztetett ki. Meghalt

1573-ban. Nem irt rendszeres történelmi mvet, de roppant

anyagot gyjtött össze, melynek feldolgozásában nagymérv
egyházi és államférfiúi elfoglaltsága megakadályozták. így

csak egyes részeket dolgozhatott ki, de a részben az .
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részben a mások tollából származott kisebb történelmi

mvek s ezek folytatásaképpen kétszeri portai követségé-

nek irományai és kiterjedt levelezése felölelik az 1521-tl

1574-ig terjed évek történetét s e korszaknak egyik leg-

becsesebb forrását szolgáltatják. Xagy mveltség, bár nem

egészen elfogulatlan iró. kinek figyelme és érdekldése min-

denre kiterjedt s kinek iratai épen ezért nemcsak a poli-

tikai történelemre értékesek, banem Magyarország és a

szomszéd keleti és déli országok közgazdasági és mveltségi

viszonyaira is érdekes világot vetnek. Kisebb történelmi

mvei közül, melyeket ö ezen czím alatt foglalt össze:

De rebus gestis Hungarornm ab inclinatione regni história,

kiemeljük a következket: De Georgii Utissenii Fratris

appellati vita; De situ Transsilvaniae, Moldáviáé et Trans-

alpinae ; János király végintézete ; De siculis Transsilvaniae

;

Successus rerum liungaricarum anni 1544; Bornemisza

Tamás budai polgár magyar nyelven irt munkája Buda

elestérl 1541-ben; Vita Petri Berislavi. Joanne Tomco

Marnavich autliore.

A-^erancsics összes munkáit kiadták Szalay László és

Wenzel Gusztáv, Monumenta Hung. Hist. Scriptores 2— 6.,

9., 10., 19., 20., 25., 26., 32. k.

Franc ísci Forgách de Ghymes De statu reipublicae

Hungaricae Ferdinando, Johanne, Maximiliano regibus

ac Johanne secundo principe Transylvaniae Commentarii.

Forgách Ferencz korának egyik legmveltebb embere s

egyik legkiválóbl) politikusa. Született 1510-ben Budán,

l^api pályára lépett s az olasz egyetemeken képezte ki magát.

I. Ferdinánd 1556-ban nagyváradi püspökké nevezte ki

s fontos diplomatiai kiküldetésekben alkalmazta. Miksa

trónralépése után elvesztette a bécsi udvar kegyét s János

Zsigmond szolgálatába lépett, majd Báthory István feje-

delem kanczellárja lett. Meghalt 1577-ben Paduában. Mve,
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melyben korának történelmét tárgyalja 1540—1572, nem

rendszeres történelmi munka, hanem inkább emlékirat. Oly

eseményeket beszél el, melyekben kiváló része volt s magas

állása emlékiratainak kiváló értéket kölcsönöz. Kem elfogu-

latlan iró. ítéleteiben nem egy kortársával szemben igaz-

ságtalan, de megvolt benne a törekvés az igazság után,

meg a bátorság annak kimondására, mit igaznak vélt.

Munkáját kiadta Horányi 1788-ban s ujabban Majer

Fidél. Monum. Hung. Hist. Scriptores. 16. k.

Micliaelis Sigleri Chronologiae rerum Hungaricarum,

Transilvanicarum et vicinarum regionum libri duo. Sigier

szebenben született, Wittenbergában tanult. 1557-ben Brassó-

ban tanító, 1573-ban nagy-csüri pap lett. Meghalt 1585-ben.

Munkáját, melyet Báthory István fejedelemnek ajánlott,

a 373-ik évvel, a hunnok megjelenésével Európában, kezdi.

1500-ig száraz, évenkénti feljegyzésekben adja a magyar

történelem eseményeit. 1500-tól a feljegyzések mint terje-

delmesebbek. 1556—1563-ig részletesen beszéli el Erdély

történelmét. E részben egészen önálló; adatai értékesek és

megbizhatók.

Kiadta Bel Mátyás : Apparátus ad Hist. Hung. Dec. I,

Monum. II. 43—88. 1.

Tfiiódi Sebestyén költeménj'ei. melj^ekben korának ese-

ményeit, nevezetesen a török harczokat énekelte meg, a mily

kevés értékek mint költi termékek, époh^ becsesek mint

történelmi források. A politikai események megítélésére

nem volt képessége s ezekkel nem is sokat tördött, de a

hadi események leírásában a legapróbb részletekig hiteles.

Versei az 1541— 1554-ig terjed idszakra szólanak: Erdéli

história 5 részben. Szeged dolga. Az Vég-Temesvárban

Losonczi Istvámiak haláláról. Budai Ali basa. Ördög Mathias

veszedelme. Egör vár viadaljáról való ének. Terek János

vitézsége. Szitnya, Léva, Csábrág és Murán váraknak meg-
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vevése. Buda veszésérl és Terek Bálint fogságáról. Verbóczi

Imrének \4adalja. Az szálkai mezn való viadalról. Varkucs

Tamás. Kapitány György bajviadalja.

Kiadta Szilády Áron. Régi magyar költk tára. III. k.

Christiani Schesaei saxonis Transilvani Ruinae Pannó-

niáé libri quatnor Scbeser. Medgyesen született s mint med-

gyesi pap halt el 1.5 8 5-ben. Költemény alakjában, de tör-

ténelmi hséggel beszéli el a magyarországi és erdélyi

eseményeket János király halálától Eger vivásáig a törökök

ííltal 1552-io-. Költi értéke a munkának nincs, de az

erdélyi dolgokra sok használható adatot tartalmaz. Tinódi

verseit, pl. Temesvár elestérl felhasználta.

Munkáját, melyet Báthory István erdélyi fejedelemnek

ajánlott, kiadta az 1581-iki wittenbergi kiadás után Eder

Károly. Szeben. 1797.

Zsámhol-i (Sanihucus)Jdnos, Miksa király udvari történet-

irója. Bonfinius általa kiadott történelmi mvének folytatása

gyanánt leirta Ferdinánd és Miksa korának nevezetesebb

eseményeit. Legrészletesebben beszél az 1552., 1556. és

1566-iki török harczokról. A bécsi udvar feltétlen híve volt

s pártállásának munkáiban ers kifejezést adott.

A török harczokra vonatkozó elbeszéléseit kiadta

Reusuer is. Rerum memorabilium in Pannónia gestarum

narrationes. Frankfurt. 1603.

Külföldi források.

Wolfganfjl Lazii regii historici. ac medici, rei contra

Turcas gestae, anno 1556. brevis descriptio. Egykorú s

hiteles tudósításokon alapuló elbeszélése az 1556-ban Sziget-

vár alatt és Babocsa meUett vivott török harczoknak.

Kiadta Schwandtner, Scriptores rerum hung. 1. 6 2 3 629.
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Fetrí Bízari de bello Pannonico liber. Részletesen el-

beszéli Szolimán utolsó hadjáratát s beleszövi az elbeszélésbe

Magyarország és Erdély leírását is. Egykorú iró, kinek elbe-

szélése Szigetvár megvételérl hiteles tudósításokon alapul.

Megjelent Baselben 1574. üjra kiadta Schwandtner,

Scriptores rerum hung. I. 659-722.

RUDOLF KORA.
1576—1606.

Hazai források.

Istvdnffy Miklós História regni Hungarici. Született

1538. decz. 8. Kisasszonyfalván, Baranyamegyében. Több

külföldi egyetemen tanult s visszatérése után egy ideig

Zrinyi Miklós oldala mellett katonáskodott. Majd Oláh

Miklós titkára lett s 1568-ban Miksa király kegyét meg-

nyervén, kanczellariai titkárrá neveztetett ki. Rudolf alatt,

mint a királyi tanács tagja és alnádor, nagy befolyásra

emelkedett. 1608-ban, midn a nádori méltóság betöltésérl

volt szó, a protestánsok jelöltjével. Illésházy Istvánnal

szemben elbukott. Meghalt 1615. ápril. 1. Nagy mvében
az 1490-töl 1606-ig terjed évek eseményeit beszéli el

34 könyvben, a következ négy könyvnek (1606— 1613.)

csak tervrajzát készíthette el. A 15. könyvtl kezdve a

maga korának eseményeit beszéli el s munkájának e máso-

dik része (1543— 1606.) az elsnél aránytalanul terjedel-

mesebb is. Szép latin nyelve s tiszta, világos irálya e

munkát igen sokáig meg nem érdemlett nagy népszer-

ségre emelték s szerzjének megszerezték ;i magyar Livius

melléknevet. Istvánfíy, mint politikus II. Rudolf alatt

kiváló, de nem g;íncstalan szerepet játszott. Készséggel

Mavczali : A magyar törtemet kiitl'öi. 25
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támogatta az udvar törekvését az ellenreformatiora és az

absolutismusra. Mint történetíró is a Habsburg család és

a katbolicismus rendíthetlen híve s ha nem is ferdítette

el az eseményeket, de szándékosan elhallgatta mindazt,

mi rá és pártjára kedveztlen világítást vethetett volna.

Müvében a fsúlyt a hadi események elbeszélésére fektette

s a török háborúkra a század közepétl fogva munkája

elsrangú forrás.

Istvánífy munkáját többször kiadták; legjobb az els,

melyet Pázmány Péter megbízásából Hierat Antal adott

ki Kölnben 1622-ben.

Szamosközy István történeti iratai. Szamosközy szatmár-

megyei család ivadéka. Kolozsvártt született s Sombory

László erdélyi fúr gyámolitása mellett 1591— 1593. a

páduai egyetemen tanult. Bocskay országos történetíróvá

nevezte ki s végrendeletében müve kinyomatására 2000

frtot hagyományozott. Kákóczy Zsigmond fejedelem Kolozs-

vártt házzal és Magyar-Gráldon (Fejérmegyében) nemesi

cnriával ajándékozta meg történetírói mködéséért, i^agy

történelmi müvét nem fejezhette be s a mit megírt, abból

is csak töredékek maradtak ránk, de e töredékek is leg-

kitnbb történetíróink sorába avatják. O is a humanista

Írókat követi, de bár a szereplk szájába adott beszédek

és a csatarajzok nála sem igazak, lelkiismeretes utánjárása,

hogy a valót megtudja, forrásainak gondos megválasztása,

a munkájába besztt leírások, helyrajzok és miveldés-

történeti képek magasan kiemelik e kor történetírói

sorából. Korának eseményeire elsrangú forrás. í^agy

müvének töredékei a következk: 1. Rerum Ungaricarum

libri lY. Ebbl megvan az I. és III. könyv teljesen, a II.

és lY. könyvbl csak töredékek. A fenmaradt részek az

1566— 1586. és az 1594. év eseményeit beszélik el,

2. Rerum Transylvanicarum pentas quinta. Teljesen meg-
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van az V. pentas és a Vl-nak els könyve, az 1598— 1599.

év eseményei. 3. Hebdomades. Fennmaradt a VI. és VII.

hebdomas teljesen és a VlII-ból az 1— 4. könyv, az 1603.

év eseményei. 4. Naplószerii feljegyzések magyar nyelven

az 1524— 1608. évekbl. A bvebb feljegyzések az 1594.

évvel kezddnek, mikor a szerz a paduai egyetemrl

Erdélybe visszatért.

Müveit kiadta Szilágyi Sándor, Monumenta Hung.

Hist. Scriptores. 21., 28., 29., 30. k. és 3 pótfüzet.

Gytdafi Lestár. Született 1557-ben. Dunántúli család

ivadéka. Korán Erdélybe került, hol 1602-ig a fejedelmi

udvarban szolgált s többször vett részt diplomatiai

kiküldetésben Lengyelországba. Nem irt rendszeres törté-

nelmi mvet, csak feljegyzéseket a régebbi idkrl, els

sorban korának eseményeirl. Az Excerpták és Annalesek

rövid latin nyelv feljegyzések a régebbi magyar és egye-

temes történelembl kevés értékek, de annál becsesebbek

a magyar feljegyzések az 1571— 1606. közötti évekrl,

melyek legbvebben, némely helyen történelmi elbeszéléssé

domborodva ki, az 1603— 1606. év eseményeit tárgyalják,

Munkáit kiadták Szabó Károly és Szilágyi Sándor.

Monumenta Hung. Hist. Scriptores. 31. és 33. k.

Joannis Decii Barovii (Baranyai Decsi János) Com-

mentariorum de Rebus Ungaricis libri qni exstant. Szü-

letett 1560. körül Decsen (Tolnamegyében), Debreczenben,

Kolozsvártt, Wittembergben és Strassburgban tanult.

A török ell családja Erdélybe menekülvén, ó is Székely-

Vásárhelyen telepedett le, hol mint tanár mködött haláláig

(1611.). Munkája Báthory Zsigmond uralkodásának elbe-

szélése és dicsítése 1592— 1598. A fsúlyt Zsigmond hirea

havasalföldi hadjáratának elbeszélésére fekteti, melyben a

fejedelmet mint nemzeti hst tnteti fel, s mindazt mi

hsére árnyat vethetne, elbeszélésében gondosan mellz.

25-^
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Müvét kiadta Toldy Fei'encz. Monuin. Hung. Scri-

ptores. 17. k.

Amhrosi Simigíani (Somogyi x\nibrus) História reruni

Hungaricarum et Transilvanicarum ab anno 1490. usqiie

1606. Szerz 1564-ben született s mint Közép-Szohiok-

megye jegyzje irta munkáját, mely Bonfininst folytatva

1490— 1571., nem épen szerencsés compilatio különböz

Írókból, leginkább Jovinsból és Zsámbokyból. Báthory

István trónraléiiésétöl önálló, oly eseményeket beszél el,

melyeknek szemtanuja volt, melyekben, mint mondja,

magának is része volt, vagy melyekrl hiteles elbeszélé-

sekbl részesült. Maga nem mond Ítéleteket, de elmondja

hiven kortársai véleményét s munkájában kidomborodik

az erdélyi mivelt középosztály véleménye az 1598—1605.

között lezajlott szomorú eseményekrl.

Mvét kiadta Eder Károly, Scriptores rerum Tran-

silvanicarum. L. II. k. Szeben, 1800.

Illésházy István nádor feljegyzései az 1592—1603.

évek történelmére vonatkoznak s értéküket a szerz magas

állása adja meg. Az 1596— 1597. évek hadi eseményeire

elsrangú forrás.

Kiadta Kazinczy Grábor. Monumenta Hung. Hist.

Scriptores. 7. k.

Weiss Mihály, brassói l)iró Liber Annalium czim alatt

feljegyzéseket hagyott hátra kora eseményeirl, felváltva

német, magyar és latin nyelven irva. E feljegyzések az

1593—1611-ig terjed idszakra szólnak, de terjedelmök

és értékük az 1600— 1605. évekre sokkal nagyobb mint

a megelz évekre. Weiss teljesen hiteles iró s naplója

Erdély történelmére e korban elsrangú forrás.

Kiadta Kemény József, Deutsche Fundgruben zur

Greschichte Siebenbürgens. X. F.
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Hídvégi Mikó Ferenci, Bethlen Grábor bizalmas embere,

Erdélyországnak siralmas változásai czímü munkájában az

1594— 1613. évek történetét irta meg. Egykorú és hiteles

iró, kinek feljegyzései a Basta-korszakra igen becsesek.

Kiadta Kazinczy Grábor, Monumenta Hung. Hist.

Scriptores. 7. k.

Wolfgangi de Bethlen História de rebus Transylvanicis.

Bethlen Farkas, Apafi alatt erdélyi tanácsúr, megírta Erdély

történelmét 1526—1609. Nem egykorú iró, de mivel ma
már elveszett forrásokat használt fel s e mellett számos

oklevelet sztt be müvébe az 1580—1606-ig terjed évekre,

ma is nélkülözhetlen.

Bethlen Farkas müvét öcscse. Elek 1683-ban Keresden

(Segesvár mellettj kezdette kinyomatni, de Tököly 1690-iki

beütése a munkát félbeszakította. Csak Qgj század múlva

jelent meg az egész mü Szebenben 6 kötetben. A négy

els kötetet a keresdi példányok után nyomatták újra, a

két utolsó kötetet Benkö József adta ki a fennmaradt

hiányos kéziratból (1789— 1793.).

Külföldi források.

Helius Arnoldus vallon tiszt Mansfeld szolgálatában,

késbb császári hadibiztos, mint szemtanú irja le az

1595— 1598. évek hadjáratait. Tárgyilagos iró. kinek

feljegyzései igen jól kiegészítik Illésházy elbeszéléseit ezen

évek hadi eseményeirl.

Helius müvét kiadta Reusner, Rerum memorabiliura

in Pannónia gestarum narrationes, 262—277., 290—301. 1.



I.

I. FERDINÁND 1526 NOVEMBER 2()-KI OKLEVELE.

A mohácsi veszedelem után a Habsburgliázból szár-

mazott I. Ferdinánd trónraléjDese hazánk történehnében

fontos fordulópontot jelez. Oly uralkodó nyerte el a koronát

I. Ferdinánd személyében, ki Magyarországon kívül a cseh

koronát és az osztrák tartományokat is bírta s mint

V. Károly császárnak öcscse. ezen uralkodó világra szóló

hatalmára támaszkodhatott. Elre látható volt, még mieltt

a Habsburgház trónralépése bevégzett ténynyé vált, hogy

Ferdinánd hatalma nem Magyarországban fog gyökerezni,

mely országnak koronáját csakis választás által nyerheti

el s melynek erejét a török már ersen megfogyasztotta,

hanem gazdagabb és kevésbbé veszélyeztetett örökös tar-

tományaiban, s világos volt az is, hogy miután a magyar

király hatalmának súlypontja többé nem Magyarországon

fog nyugodni, a magyar állam önállósága komoly veszélynek

lesz kitéve. Ily körülmények között az alkotmányához,

régi szabadságaihoz szívósan ragaszkodó magyar nemzet

aggodalommal s csakis a török veszedelem által zetve

fordult a Habsburg családhoz, midn a 11. Lajos lialála

által megüresedett trón betöltésérl kellett gondoskodni,

s ezen aggodalom eloszlatására adta ki Ferdinánd, még

királylyá választatása eltt, az alább közlend oklevelet,

melyben ünnepélyes Ígéretet tett, hogy a nemzet régi

szabadságait és törvényeit — különösen kiemelve II. Endre
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decretumát — nemcsak megtartani, hanem fejleszteni is

akarja, még azon esetben is, lia nem mindnyájok akaratával

választatik királyija és fegyverrel kell elfoglalnia a trónt,

s biztosítja a nemzetet, bogy az egyházi és világi javakat

és hivatalokat idegenekre nem ruházza és külföldieket az

ország tanácsában nem alkalmaz. E fontos oklevélnek, mely

tisztán feltünteti, hogy a magyar állam önállóságán elvben

és jogilag a Habsburgház trónralépése semmi rést nem
ütött, eredetijét nem ismerjük. 1582-ben készült és a nádori

Ítélszék által az eredetivel összehasonlított és hitelesített

másolatát kiadta Kovachich, Monumenta veteris legislatio-

nis Regni Hungáriáé. III. 37.

Nos Ferdinandus Dei Grratia Boemiae üex, Infans Hispa-

niarum, Archidux Austriae, Dnx Burgundiáé, Brabantiae, Stiriae,

Carinthiae, Carniolae, Wirtembergae, Slesiae, Marcliio Moraviae,

Comes Tirolis etc. recognoscimus et fatemur per i)resentes literas

iiostras : Quod nos, cum ad singularem petitionem Serenissimae

'Romináé Mariae Hungáriáé et Boemiae E-eginae etc. Sororis

nostrae Charissimae, tum ad supplicationem Spectabilis et Magni-

íici Domini Stepliani de Bathor Regni Hungáriáé Palatini ac

ludicis Cumanorum, Reverendorum Dominorum Thomae Vespri-

mien.^ Stephani Broderici Sirmien. Cancellarii Regii, Episcoporum,

item : Magniíicorum Francisci de Battyan, Regnorum Dalmatiae,

Croatiae et Sclavoniae Báni, Alexii Thurzo de Betlilenfalva

Magistri Tavernicorum Regiorum, Joannis Thaliy Gubernatoris

Prioratus Auraneae, Gasparis Horváth de "Wingarth Magistri

Dai)iferorum Regiae Maiestatis, item Ladislai de Macedónia Prae-

})Ositi Quinqueecclesiensis Consiliarii, Nicolai de Gherend Custodis

Albensis, Thomae Nadasdy, Nicolai Oláh Secretariorum Egregio-

rum, Emerici magni de Waryas Vice-Palatini et Francisci de

Reva Protonotarii Palatinatus, aHorumque Serenissimae Dominae

Mariae Regináé Hungáriáé et Boemiae etc. Sororis Nostrae Cha-

rissimae Consiliarorum, et ex Regia Clementia nostra. id tóti

Regno Hungáriáé promittimus, i\\\od Dominos Ecclesiasticos Secu-

' Szalaházy Taiu.'is.
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lares, Praelatos, Barones. Xobilitatem. Civitates Liberas ac uni-

versos Status praedicti Regni. in eornm Libertatibus, Legibns et

Decretis, qnibus a temporibns divorum Regnm Hungáriáé sünt

usi. etiam si vi, et armis E-egnum ipsum adepti fuerimus, non

secus. quam si omnium votis in Regem essemus electi. conserva-

bimus ac defendemus: Praelaturas. beneíicia. liaereditates, officia

alienigenis non conferemus. in Consilium ver dicti Regno Hun-

gáriáé externos non adliibebimus. et nominatim Decretum Sere-

nissimi quondam Regis Andreáé, ad quod obsei-vandiun Reges

Hungáriáé tempore Coronationis jurare solemniter consveverunt.

observabimus ; ^ Capita tamen factionis ipsius Joannis Comitis et

Voivodae. ac illos. qui ex contumacia nollent resipiscere, et prop-

terea Privilegiis suis nierito privari debebunt. libertatibus. Legi-

bus et Decretis praescriptis Regni salvis manentibus. gratiae et

emendatioui nostrae Regiae volumus reservare. Ad quae singula

firmiter observanda nos íjjsos. et haeredes nostros obligamus

:

harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum. et Sigilli

nostri. quo hactenus, tamquam Arcbidux Austriae usi sumus.

api^ensione roboratarum. Dátum in Civitate nostra Yiennae, die

ultima mensis Novembris. anno Domini Millesimo quingentesimo

vicesimo sexto. Regni ver nostri anno primo.

- Épily Ígéretet tett Ferdinánd

az ország összes rendéinek pár nap-

pal késbb deczember 5-én a Rauber

Kristóf laibachi püsiiök. Zelking

Vilmos. Lamberg János. Herber-

stein György. Dornberg Erasmus

és Pempíiinger István részére ki-

adott utasításban, kiket a maga és

neje Anna királyné nevében a po-

zsonyi országgj-ülésre küldött.

»Promittens quoqvie eisdem Sta-

tibus et Ordinibus, quod omnia et

singula regni buius privilegia,

libertates, decreta et consvetudines

hactenus observatas. de cetero non

tantum conservare, firmiterqixe

tenere et adimplere. sed etiam illa

eis niaiora amplioraque efficei*e

velimus et intendamus. Nec eos

vereri debere. quod exteros suis

adbibere consiliis, aut alienis a

Natione Hvingarica beneficia digni-

tatesque Ecclesiasticas conferre

velimus. Sed potius nos statuere

atque ordinem dare velle, ut liec

apud eos. qui de sanguine, natio-

neque hungarica progeniti sünt per-

petuo maneant etc.« A bécsi cs. és

kir. titkos levéltárban lev eredeti

fogalmazat után egész terjedelem-

ben közzé tette Fraknói Yilmoü.

(Országgylési Emlékek. I. 60.)



II.

A NAGYVÁRADI BÉKE. 1538.

A nagyváradi béke az els kísérlet volt. arra, hogy

a mohácsi vész óta a külviszonjok nyomása alatt két

részre szakadt ország ismét egyesíttessék. Miután tizenkét

évi küzdelem kimutatta, hogy sem a török által segített

János, sem az V. Károly nagy hatalmára támaszkodó

Ferdinánd karddal az országot egyesíteni nem képesek,

az ellenkirályok kénytelenek voltak békés utón keresni a

kibontakozást a küzdelembl, az ország egységének helyre-

állítását. Két évig tartó tárgyalások után Wese János

lundi érsek, mint V. Károly és Ferdinánd megbízottja s

Brodarics és Frangepan püspökök mint János megbízottai

N.-Váradon 1538-ban megkötötték a békét, melyet János

Váradon. Ferdinánd pedig Boroszlóban még ugyazon évben

megersítettek. A béke megosztotta az országot Ferdinánd

és János között, de biztosította János király halálával az

egész ország birtokát Ferdinánd számára. Jelentsége

abban áll, hogy kijelölte közel másfél századra a török

és a német befolyás határait Magyarországon és biztosí-

totta az ország területi épségét, jogait és szabadságait

azon esetre, ha az egész ország Ferdinánd vagy utódai

alatt ismét egyesül.

A békeokmány eredeti példányai a briisseli állami

levéltárban és a bécsi cs. és kir. levéltárban riztetnek.

Az elst Ferdinánd átirata szerint s megersítésével kiadta
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Hatvani Mihály, Magyar Történelmi Emlékek, Okmány-

tárak. II. k. 3— 17. 1. A másodikat János király meg-

ersítésével kiadta Utiesenovic. Lében des Cardinals Georg

Utiesenovic. 2— 15. 1.

A nagy-váradi béke okmánya.

Ferdinánd átirata szerint s megerösitésével. Boroszló. 1538. június 10-kén.

(A Mária királyné számára küldött s a hrüsseli országos levél-

tárban rizett másolatról, kiadta Hatvani Mihály. Magyar Törté-

)iel)ni Emlékek. I. oszt. Okmánytárak. II. köt. 3— 17. l.J.

In iS^ümine Öanctae et individuae Trinitatis, Patris et Filii

et Spiritus Sancti. Ámen.

Nos Ferdinandus divina favente clementia Romanornm E,ex

semper augustus et Germaniae. Hungáriáé. Boliemiae. Dalmatiae,

Croatiae Slavoniae E,ex. Infans Hispaniarnm, Archidux Aiistriae

etc. etc. Memóriáé commendamus qibus exjjedit nniversis : qnod,

cnm koc regniim Nostrnm Hungarie ob ea Bella, quae post in-

teritmn dive memorie serenissimi Regis Ludovici domini prede-

cessoris nostri, inter Nos et Ser™"™ Principem dominum Ferdinan-

diim divina favente Clementia Romanormn semper augustmn. ac

Germaniae. Hungáriáé, Dalmáciáé. Croaciae etc. Regem. Infan-

tem Hispaniarum. Arcliiducem Austriae, ducem Burgundié. Silesie,

Brabantiae, Stirie, Carynthie. Carniole. Wja-temberge etc. Princi-

pem Suevie. Marcliionem Moravie, Comitem Habsburgi Tyrolis

etc. Lantgravirun Alsacie etc. fuerunt variis calamitatibus et

erumnis afflictum ita laboraret. ut parva admodum. spes super-

esset eius conservandi, vei in aliquam pristinam formám redi-

gendi, Belgraclo primitm, precipuo tunc Reip. Christiame propug-

naculo adempto. paulopost ij^so nos ex certa scientia, animo

deliberato. maturo consilio principalium consiliariorum nostrorum

kabito de jjlenitudine nostrae Regiae potestatis. ad laudem et

glóriám dei omnipotentis, ad honorem eius genitricis gloriosae

Yirginis Mariae, Patronae Hungáriáé, pro consolatione et quiete

tot afflictorum et oppressorum i)ro salute et defensione ac libe-

ratione istius incliti Regni et libertatum eiusdem conservatione,

pro exaltatione universae reipublicae ckristianae cum praefato
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gpj.mo jj,ege Joaime, medio dicti D. Arcliieiiiscopi Lundensis. ^

oratoris et commissarii in liac parte tani Caesareae et Catli.

Ma*^^ - qnani nostri vigore ])leni mandati sibi ab iitriiisqiie no-

strum traditi. pacem. amicitiam. fraternitatem et confoederatio-

nem tamdiu exoptatas. fecimns. íirmavimiis et stabilivimus in

hnnc qni sequitnr modimi.
j

1. Inprimis, qimm Caesarea et Cath. Reg. Ma*^^ praefata

sua sponte ex singiüari benevolentia et cliaritate Ser"^^"^ Regem
Joannem in fratrem adoptivum accepit ; ideo nos quoque eundem
in fratrem adoptivum et confoederatnm nostrum accipimus, ita

nt inter nos et dictum Ser™"°^ Regem Joannem sit firma, sta-

bilis et perjietna (dominó deo favente) jjax, confoederatio amicitia

et vera ac syncera fraternitas, pro conservatione regnormn. do-

miniorumqiie et provinciarum communium, pro salute et libera-

tione istius afílicti regni nostri Hungáriáé et totius reipublicae

cliristianae. contra quoslibet liostes et inimicos communes. tani

externos, quam intestinos.

2. Item, quod Caesarea Ma*"*^ simul et nos. literis utrius-

que nostrum mediantibus et aliis módis, qibus poterimus firniio-

ribus Sr"^^™ Regem Joannem et Regnuni istud nostrum Hun-
gáriáé assecuremus. curani et diligentiam quanto maiorem poteri-

mus gerere et adhibere. de regni istius nostri Hungáriáé, par-

tiumque ei subjectarum tutela et defensione ; et inter alia Ma*^^^

sua Caesarea juxta suam oblationem, oratoribus ipsius Ser"^*

Regis Joannis proxime Neapoli, ut fertur, factam, de recupera-

tione Belgrádi cum auxilio dei singularem curam geret.

3. Item, quod eam ob causam Ser™"^ Rex Joannes renun-

eiavit ex nunc omnibus confoederationibus et amicitiis quas

eum quibusvis regibus et principibus ^ et aliis, (juorum nomina

liic pro expressis habere voluit, contra Ma*^'" Caesareani et

nos. Et hoc idem faciemus Caesarea Ma*^'^^ et nos erga Ser'""'"

Regem Joannem. Sed quia dictus Ser"'"** Rex Johannes cupit

satisfacere lionori suo cum confoederatis amicis suis, t^uos

> Weze János luudi érsek, i^Svéd- U'ek 1538 iebruár 2-4-én a nagy-

országban, akkor még Dániában) váradi béke megkötésére vezettek.

V. Károly császár diplomatája, ki « I. Ferencz franczia királ}', YIII.

Károly és Ferdinánd megbizásából Henrik angol király, a bajor her-

több éven át folytatta János ki- czegek és a protestáns német feje-

rálylyal azon tárgyalásokat, me- delmek.
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hucusque habuit, et ut Regnum istucl nostrum Hungáriáé et

respublica christiana omnibus communibns viribus et auxiliis

defenclatur. licebit ipsi Regi Joanni admonere Confoederatos et

amicos (suos) de liac pace et confoederatione cum Caesarea Ma*®

et nobiscum inita, et hortari eos, nt et ipsi lianc confoederatio-

nem christianae reipublicae defendendae cum Caes. Ma*® et no-

biscum amiilectarentur. cum consensu praefatae Caes. Ma*^^ et

nostro.

4. Item quod a modo deinceps Caes. Ma*'^*^ et nos in lite-

ris nostris et alios ubique dictum Ser"^"°^ Regem Joannem

fratrem nostrum et Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae etc. Regem
scribamus et nominemus, id quod ipse quoque faciet erga Ma**^"^

Caesaream. Nos et íilios et beredes utriusque nostrum.

5. Item quia oratores Ser™^ Regis Joannis dicunt, Caes.

Ma*^^ medio Dni de G-ranvellio * primi Consiliarii sui ipsi Regi

Joanne se ad hoc obtulisse. ut si Ser'"'^'^ Rex Joannes ex dei

munere filium babuerit, una ex filiabus nostris ei desponderi de-

beat : ideo propter maiorem íirmitatem et stabilitatem amoris et

benevolentiae mutuae inter Caes. Ma*®™ et Nos banc oblationem

suae Caes. Ma*^^ dictus Ser™"^ Rex Joannes benevole acceptavit

et boc ita fieri exoptavit. (Et quamvis de praemissis nihil nobis

constet, tamen in iis nos ad Caes. Ma*®"^ remittimus.)

6. Item quod Caes. Ma*'^^ illám quam ipse Ser. Rex Joan-

nes in uxorem et consortem acceperit. in íiliam adoptivam et

íilios vei íilias ex ea nascituros, similiter in íilios et íilias adop-

tivas propter maiorem et solidiorem inter praefatam Caes. Ma*®"'

et nos ac Ser"^^™ Regem Joannem mutuam connectionem, accipiat.

7. Item. quantum ad Regni Hungáriáé statum et eius ad-

ministrationem attinet. ita inter nos ordinatum et conclusum est,

ut quilibet nostrum eam j)artem Regni, et provinciarum ei sub-

iectarum. ([uam nun de facto tenet, libere, ex omni regiae po-

testatis plenitudine teneat et possideat, sub limitibus per octo

homines hungaricae nationis, qui situm et terminos et conditio-

nem comitatuum sciunt, per utrumque nostrum eligendos, ponen-

dis, Sclavonia cum Croatia et Dalmatia in manibus nostris, Tran-

silvania ver subditione potestateque Ser"" Regis Joannis j)er-

manente, et hoc vita ipsius Regis Joannis durante.
|

* Grauvelle Perrenot Miklós, elkel franche-comte-i családból. V.

Károly császár államtitkára.
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8. Ex quo antem Ser'""^ Rex Joaniies niinc et uxore et

liberis caret, posteaqnam elei vocatione ex hac luce decesserit,

etiam si íilium tmic haberet, ob respectum tamen salutis istius

regni et reipiiblicae cliristianae qiiam ex hac pace et coiifoecle-

ratiohe, anxiliante magnó cleo, certo speramus, et ut per hoc

tot malis, qnae istud regnum per hos annos superiores et

amíjlius perpessum est, finis iam tandem imponatur, volens in

hac parte Ser™^^ Rex Joannes decus simm et familiae suae,

posterumque suorum saluti publicae postponere, ad hoc con-

descendit, ut post mortem suam etiam si nt supradictum est,

filium habuerit, universnm Hungáriáé Regnum, cum omnibus

regnis, provinciis ac partibus ei subiectis et cum omni plenitu-

dine juris regii, administrationeque regni et ])rovinciarum ijjsa-

rum in nos, vei nobis interim premortuis, in filium nostrum,

quem Regnum istud communi consensu in Regem eligere tene-

bitur, et illó quoque defuncto, in eius legitimos heredes ac suc-

cessores ex filiis et heredibus eorum legitimis descendentes, et

illis quoque e medio sublatis et deficientibus, in Caesarem Ma^®™

et ipsius filios et legitimos heredes devolvatur et condescendat.

devolutumque et condescensum habeatur ipso facto.

9. Item ad roborandum huiusmodi successionem, ut de ea

Nos, filiique nostri simul cum Caesarea Ma'^''' nostrique legitimi

heredes, certiores et securi reddantur, universi domini Praelati

et Barones, magistratusque et officiales, quocun()Ue nomine cense-

antur, imo etiam potiores nobiles, insuper magistri Civium ac

judices, iuratique cives liberarum civitatmn totius regni et ])ro-

vinciarum ei subiectarum debeant et teneantur tempore publica-

tionis huius coníbederationis et pacis homagium sive fidelitatis

iuramentum in casu praemisso observandum, nobis filiisque et

heredibus nostris ab Caesarea Ma^i"* conditione de ducatu Sce-

pusiensi inferius declarata, coram nobis vei Oratoribus nostris

praestare, et literas etiam super hoc dare, domini (luidem secula-

res ])ro se et suis heredibus, civitates ver pro se et eorum suc-

cessoribus.

10. Item quotiescunque Praelatum ali(]uem decedere aut

])raelaturam vei magistratum, seu officialem íjuempiam mutari

quovismodo contigerit, toties novus praelatus sive magistratus

vei officialis, ante dignitatis vei magistratus aut officii apprehen-

sionem simile Juramentum fidelitatis prestare et inde similes
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etiam literas dare tenebitur. Et literae liuinsmodi per Ser™"™

Regem Joliannem dal^nntur vei mittentnr ad maniis nostras, vei

oratoris nostri. sive oratoris Caesaréi, si tunc in ree-no fnerit, et

lioc infra diios meiises a tempore praestiti Juramenti.

Civitates autem liberae teneantur dare similes literas. ])er

ipsnm Regem Joliannem nobis mittendas, vei oratori nostro dan-

das, de quinqiiemiio ad qninquenniimi. si ita Caesareae Ma*^ et

nobis videbitnr.

Filii ver Baroniim et principalinm nobilium arces liaben-

tium, quando mortuo patre in hereditatem paternam et dominum
successerint, in aetate legitima existentes, praestabunt simile

inramentiim et dabunt similes litteras. qnae etiam intra spácium

sex mensimn per Ser™*^^™ Regem Joliannem mittentnr ad manus
nostras vei nostri oratori dabuntur.

11. Item si Ser. Rex Joaiines Dei benignitate íilinm liabnerit.

ex tunc et eo casu totum patrimonium suum. (universa) videlicet

castra. castella. civitates. oppida, villae, possessiones, praedia, et

quaelibet jura possessionaria ubilicet intra ambitum istius nostri

Hungáriáé, partiumque et proviiiciarum ei subiectarum habita

et existentia, quocunque nomine vocitata. tam paterna et bere-

ditaria. quam etiam per ipsum Joliannem acquisita et legittime

acquirenda : alia etiam omnia, quae loco pignoris a Ser, D. Hun-
gáriáé regibus usque ad tempóra disturbiorum post mortem et

interitum Ser"^^ Dni Ludovici regis sequuta pacifice possedit,

usque ad tempus redemptionis in fiKum eius devolvi et conde-

scendere debeant, devolutaque et derivata habeantur ipso facto.

Ex quo quidem patrimonio Caes. Ma^^^ nóvum ducatum sub

titulo Scepusiensis. quo ipse Ser™"^ Rex Joliannes, antequam

ad hoc Regnum assumptus est. usus fit, cum jurisdictione

Comitatus Scepusiensis, pro ipso filio suo erigere iiistituereque

debeat.

Patrimonium ver totum, tam videlicet sub ípsius Regio

Johannis, quam nostra potestate existens et habitum, communi
liuius regni et partium ei subiectarum contributione, prout in

generáli diaeta pacis publicandae nobis et eideni Regi Jolianni

a Regiio Hungáriáé visum fuerit, de manibus illorum. apud quo-

rum manus nimc existit, redimi debeat, eiusmodi autem redem-

ptio intra spácium duorum annorum íieri debeat eíFective a tem-

pore jiublicationis pacis.
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12. Item, quod pars illa patrimonii, quae nunc est siib po-

testate et ditione nostra, sit in maiiibus Caes. Ma*^^ nomiiie

sequestri, tamquam apud manns commiines. nsque ad tempus

successionis praenotatae.

13. Item quod nos vei filius noster aut heredes predicti

regnnm et possessionem regni nequeant pro se interim, nec diii

Praelati et Barones, Nobilesque (et Civitates) ac alii suprascripti

ad obedientiam eis exhibendam teneantnr, donec Diicatus ipse

Scepusiensis, nna cnm jnrisdictione predicti Comitatus Scepusien-

sis et aliis bonis praenarratis in manns et potestatem ducis, filii

scilicet ipsius Regis Joannis fuerit assignatns, et pro maiori

securitate conseqnendi liniusmodi ducatns, tempore iuramenti quod

nobis in eadem diaeta publicandae pacis praestabunt, teneantnr

ipsi Ser™° Regi Jolianni etiam super lioc inra re quod non a liter

observabunt juramentum nobis, Ferdinando, vei filio nostro pre-

stitum. nec aliter obedientiam nobis exliibebunt, nisi prius du-

catu ipso ad manus filii ipsius domini Regis Joannis assignato.

Cum primum tamen dúcatus ipse cum ceteris bonis praenarratis

filio suo restitutus fuerit, eo ipso Praelati, Barones, Nobiles et

alii suprascripti teneantnr ad omnia praemissa fideliter obser-

vanda. Et hoc eo modo intelligendo et interpretando, quod uno

et eodem tempore consignatio ducatus in manibus filii ipsius dni

Regis Joliannis et consignatio regni in omnibus Arcibus et

attinentiis in manus nostras aut lieredum nostrorum praedicto-

rum fieri debeat.

De i)Ostliumo quocjue filio hoc idem, quod praemissum est

intelligatur.

Quo tandem ducatu consignato et restituto, Caes. Ma**"^ et

Nos ac nostri heredes praefatum ducem, filium videlicet ipsius

dni Regis Johannis eiusque heredes in dominio et possessione

praescripti ducatus ac patrimonii, Civitatumque oj)pidorum et

possessionum praedictarum contra quoslibet legittimos et illegit-

timos turbatores et impeditores successivis semper temporibus

defendere atque conservare teneantnr.

14. Item, quod si Ser™"'* Rex Johannes prole virili desti-

tutus fuerit, ob hoc ut Caes. Ma*^^ maiorem habeat ad istud

Regnnm tutandum et defendendum aíFectionem et propensitatem,

integra medietas totius patrimonii suae Caes. Ma*' sub conditi-

onibus tamen infrascriptis cedat, alia integra medietate ad dis-
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positionem dicti dni Regis, sive in vita sive in mortis articulo,

libera ei remanente.

15. Item quod remanente post niortem eiusdem Regis Jo-

hannis Regina consorte sua sujierstita absque liberis, eo tunc

directa medietas patrimonii sni, ea videlicet, quae in sortem Caes.

Ma*^^ cedere debebit, censeatur eidem dnae Regináé ita obligata

et inscripta esse, ut quonsque ipsa ad secmida vota se non trans-

tulerit, possideat eandem niedietatem, cum omnium fructuum et

ntilitatum perceptione, teneaturqiie Ma*'*^*^ Caesarea in eo casu

manibus suis illám medietatem assignare. Quae quidem Regina,

ubi ad secmidas nuptias se contulerit, deposito, solutoque ei do-

talitio sno, centnm sex millibns florenis liungaricalibus in auro,

teneatur Caesareae Ma*^ vei filiis et heredibus eius Regina ipsa

medietatem ijjsam pacifice remittere atque resignare.

16. Item ubi super liuiusmodi dote seu dotalitio sua ipsa

vivente, satisfactio impensa non fuerit, ex tunc in testamento

quoque suo liberam de eo habeat, prout voluerit, disponendi

auctoritatem.

17. Item si Ser"'"^ Rex Joliannes íilias liabuerit, Nos vei

filius noster, suceessor videlicet noster et lieredes nostri tene-

antur post mortem ipsius dni Regis Johannis, si interim eas

matrimonio non locaverit, decenter et honesté, tamquam filias

Regis Hungáriáé nuptui dare.

18. Item ubi ad sucessionem praemissam ventum fuerit,

antequam Nos vei filius aut lieredes (nostri) predicti régimen et

possessionem Regni provinciarumque et partium ei subiectarum

susci])iant. super observandis libertatibus, decretis, legibusque et

consuetudinibus Regni, more divorum Hungáriáé Regum tenean-

tur juramentum reale solemniter i)restare.

Es quia nos alias tempore nostrae in Regem Hungáriáé

electionis promisimus jura et libertates regni Hungáriáé obser-

vare et super hoc literas etiam regno et illis, qui tunc nobis

adherebant, dedimus ; ideo similes literas etiam illis, qui post obi-

tum ipsius dni Regis Joliannis, et secuta successione in nostram

obedientiam sünt venturi, tempore íjublicationis liuius pacis et ju-

ramenti ipsorum Regnicolarum dare teneamur : Et si utrique

nostrum visum fuerit, aliqua alia in diéta publicandae pacis ad-

dere. hoc in arbitrio utriusque nostrum érit.

19. Item in eadem diéta tractari debebit de quinque castris,
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videlicet Warkenstein, hoc est Frakno, Ferrea Civitate, Kismar-

thoii dicta, Giinns, Keiizeg appellata, Kobolsdoríf, Kobol nomi-

nata, et E-elinycz, hoc est E-ohoncz.^

22. Item quod omnium snbditornm iitrinsque nostrum. ue-

mine prorsus excepto, etiam externo cuiuscmiqne dignitatis fnerit,

omnia bona tam ecclesiastica qnam seciaria post obitum Ser™^

principis qiiondam D. Ludovici Eegis ad haec usque tempóra

propter hostilitatem inter nos et ipsum D. Regem Johannem ha-

bitam, violenter occupata, donationibus seu venditionibus ntri-

usque nostrum snper eisdem bonis hactenus quibuscnnqne datis

vei factis non obstantibus. publicata pace, de facto illis, qnoriim

fuerunt, pacifice possidenda remittantur.

De castro autem Saaros cum Sp'^ ac Mg'^^ Petro de Peren

per Regnum concordari debebit, absqne praeiudicio et aliquo

onere nostro.^

23. Item omnia etiam bona et omnes proventus omnium
ecclesiarum per haec eadem disturbiorum tempóra qualitercunque

et per quoscunque ab eisdem Ecclesiis hactenus violenter occu-

pata et adempti fuerint, eisdem ecclesiis, quarum ab antiquo sünt

et fuerunt, tempore publicatonis dicta e pacis, de facto pacifice

possidenda. percipiendique remittantur. Et quidem bona ecclesia-

stica de manibus secularium excipiantur.

24. Item, quod nullus nostrum in sua ditione permittat fieri

diffidatores ; si qui ver temerarie insurgerent, teneamur ambo,

mutuis auxiliis illos confestim exterminare.

25. Item, quod subditi utriusque nostrum nequeant deficere

seque conferre cum bonis suis in unam vei alteram partém; et

nec per alterum nostrum acceptentur. Quin potius mutuis nostris

auxiliis sive prelati sive Barones cum arcibus, sive Civitates vei

alii quicunque existant, qui id facere attentarent, illi cui antea

nostrum parebant rursus subjici cogantur.

26. Item, quod omnes captivi })ropter hostilitatem ultro ci-

troque capti, ex nunc libere dimittantur.

s E várak még az 1491-diki században II. Ferdináud akitt csa-

Ulászló és Miksa között kötött bé- toltattak ismét Magyarországhoz,

kében kerültek zálogbirtokok gya- « Sáros várát Perénj'i Pétertl,

nánt az osztrák ház birtokába s ki ez idben János király pártján

azóta Ausztriához számíttattak. állott, 1537-ben foglalta el Fels

Többszöri sürgetés után csak a 17. Lénárt Ferdinánd hadvezére.

Marczali : A magyar törtönet kútfi. 26
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27. Iteui. quod omiiia castella et fortalicia aliaeque muni-

tiones inter liaec distnrbia ])er subditos utriusque iiostrum quo-

rumlibet et ubicunque erecta et constrnctae penitus distraliantur,

et publicata pace demoliantur.

28. Item. qnod donationes et privilegia utriiisqne nostrum

sub jurisdictione cuiuslibet nostrum rite legitimeque confectae

et emanata, ac in futurum quoque conficiendae et emananda ráta

semper maneant atque firma.

31. Item quod ad eos. qui huic paci et mutuae confoederationi

nostrae ordinationique consentire et obedire nollent. domandos at-

que castigandos deputentur ab utroque nostrum statim facta pace

mille equites, et totidem jiedites pixidarii. vei quot videbuntur

necessarij. et cajjitanei utriusque nostrum cum huiusmodi gen-

tibus cogant illos et per omnia remedia comijellant ea, quae per

nos mutuo ordináta statutaque sünt, rebelles ipsos inviolabiliter

observare.

32. Item, quod quandocunque exercitus aliquis generális vei

particularis navigio aut super terram in Hungáriám de partibus

Germaniae descenderit atque venerit. utrique nostrum et isti re-

gno nostro Hungáriáé damnum violentiamque non inf'erant : seri

absque omni dolo fraudeque et damno procedant.

33. Item ordinatum et conclusum est, quod Civitates mon-

tanarum. ' cum ipsis montanis et mineris, item Castra, Antiquum
Zolium, 0-Waar, Munkatsch et Huzt cum cameris salium et alia

bona universa, quaecunque Ser. principi D. Mariae Hungáriáé

etc. Regináé, (sorori nostrae char"^'^^) temporibus SS. quondam
T>D. Wladislai et Ludovici regum inscripta sünt. iuxta formám

inscriptionum vita eius durante illi maneant illaesa. et si quae

fuissent oblata, tempore publicationis pacis restituantur ; ita tamen

ut de Castro Diosgyeor modernus possessor vei via juris. vei

concordiae per i])sam D. Reginam contentetur, et tunc castrum

illud restituere teneatur : et ea mortua bona praescripta ad nos

et heredes nostros in Regno successores jjraedictos dcA'olvantur.

34. Item, quod sal Transilvanum nomiisi in dominio, et sub

ditione Ser™^ D. Johannis Regis vendatur et dipensetur. E con-

verso autem sal Maromarosiense sub ditione solummodo nostra

' Ezek névszerint a következk : Körmöcz, Selmeczbánya, Besztercze-

bánya, Bélabánya, Libetbánya, Breznóbáuya, Újbánya és Korpoua.



403

venditioni exponatur et in usus necessarios convertatur, sub jíoena

perditionis salis.

35. Item. quod facta pace nemo nostrum nova vectigalia.

hoc est Tricesimas aut Thelonia in ditione sua in jjraeindicium

ditionis alterins nostrum imponat.

36. Item si hostis communis contra nos ambos vei alternm

nostrum interim quo pax ipsa publicabitur. expeditionem gene-

ralem vei particularem facérét, ex tunc iuxta temporis exigen-

tiam. tamquam fratres et amici mutuo nos iuvabimus.

37. Item, quod nemini subditorum utriusque nostrum Castra,

Castella, Civitates munitas vei alias munitiones sub poena per-

petuae iufidelitatis per nos ambos irremissibiliter exequanda furto,

proditione aut alia quamvis arte liceat subintrare et occupare, et

si quae erunt ablata, liis quorum erant, restituantur, damnaque
alia refundantur.

38. Item, quod nemini subditorum utriusque nostrum, cuius-

cunque status et conditionis existat, sub poena in generáli decreto

istius regni Hungáriáé expressa, ullam monetam cudere vei cudi

facere permittemus ; de moneta autem sub utriusque nostrum

cudenda, mutuo nos concordabimus.

39. Item, quod medietas Castri Tliocka}^, ex quo alin me-

dietas nunc est in manibus ipsius D. Regis Johannis et castrum

Regecz ^ ei restituantur tempore publicationis pacis, iustis tamen
debitis et inscriptionibus, quae acl dicta castra facta esse dino-

scuntur, primitus jjersolutis. Itaque Ser™"^ Rex Joannes non te-

neatur persolvere nisi pro média parte inscri})tionis Castri To-

ckay ; ipsum autem Castrum Tockay, quousque fuerit ipsi Regi
Joanni integre eliberatum, maneat interim in eodem statu in quo

nunc existit.

40. Item, quia Ser"'"^ Rex Joannes totam intentionem suam
ad hoc tendere declaravit, quomodo Regnum Hungáriáé conser-

vetur et liberetur et simul cum republica Christiana salvum per-

maneat, seque eam habere fidem et spem Caesarea Ma**^ quem-

admodum et nos quoque indubitatam habemus, quod ipsius
jyjg^tas

y^{]j[] tale in hoc negotio decernet, nisi quod manifeste

* E várakat közvetlen a béke párnak inscribálta. (Károlyi Árpád,

megkötése eltt 1537-ben foglalta Adalék a nagj'váradi béke törté-

éi Fels Lénárt s Tokajt Ferdinánd netéhez. Századok. 1878. évf. 688. 1.)

azonnal 40,000 frtba Seréd}^ Gáis-

26*
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cognoverit esse ad saliitem istius regni et reipnblicae Christianae^

nec tale aliquid uterque nostrnm facere volet. per quod sequere-

tur ruina et excidium istius regni. Ideo ambo Nos publicationem

ipsam ])acis ^ publicam liostis declarationem et noniinationeni

hostis communis Ser'""® Rex Joannes remisit ad declarationem

suae Caesareae Ma*^'*' cuius etiam declarationi ]jro])ter praemissa

stare pollicitus est ; sicuti et nos illud idem promittimus, simiil

et suas et subditorum suorum vires pro jjosse ad defensionem et

liberationem istius extendere ita. ut nos idem faciemus : quo

communibus viribus regnum istud ab hostium infestatione salvetur

et liberetur. '° et si 0])us esse videbitur. rursus tunc praesentes

litterrae renovabuntur cum ex})ressione nominis ijjsius liostis

communis.

41. Item in casu quo Caesarea Ma*'^'^ ac nos in semine ma-

sculino deficere contingeret, eo tunc successio regni praenarrata

devolvatur in filios et heredes ipsius Ser"" Eegis Joannis, si qui^

deo favente, superstites erunt ; illis ver non existentibus libera

Regis electio rursus apud gentes hungaricas iuxta eius pristinam

legem atque libertatém maneat.

42. Item. quod si Ser"^^^ Rex Joannes propter amicitiam

Caesareae Ma*^'' et nostram de isto regno nostro per liostes (quod

deus ])rocul avertat) exturbaretur, tunc in eo casu Caesarea Ma*^^

et nos teneamur sibi de statu lionesto et decenti et tali qui-

dem ut tam ipse bonestam vitám agere. quam etiam dominis et

servitoribus suis. qui illi secuti fuerint, commode providere queat.

43. Item, quod unus per totum regnum communi voto i)a-

latinus iuxta vetustam legem et libertatém Regni in diéta seu

conventu generáli publicandi pace eligatur. Alios autem lionores

seu magistratus. puta. Cancellarium, Judicem Curiae. magistrum

Tavernicorum. Ceterosque iudices ordinarios et protlionotarios

» Itt ngy látszik a másoló egy

szót kifelejtett ; talán igy egészít-

hetjük ki : Ideo ambo Kos publica-

tionem ipsam pacis volimiiis. sed

publicam etc.

"> Egy jegyzetben e pontlioz

mellékletben ez áll : Hoc amplius

baVjetur in literis Caesareae Mattis

:

Ideo ex praemissis causis publi-

cationem et declarationem supra-

dictas in praesentia in aliud tempus

conveniens remisimus. per nos ant

praefatum Arcbiepiscopum Lun-

densem, oratorem et mandatarium

nostrum suo tempore, cum ita vide-

bitur expedire faciendam.

Et si etc.



405

qiiilibet nostrum per se liabeat qnemadmodnni inter nos con-

veniemns.

De aliis ad bonum et qiiietnm regni statuni pertinentibiis

in ipsa diéta generáli tractari debebit.

Caesaráé Ma^'^ Articalus.

44. lí Item quia tercio ab liinc anno in civitate nostra Neapoli

cum oratoribus Ser"" regis Joannis prolocutnm est, nt si ipse

ggpmus Ye^ Joannes dei mnnere íilinm habnerit, nna ex filibus

Ser"" fratris nostri regis Ferdinandi ei desponderi debebit
;
quam

oblationem propter maiorem firmitatem et stabilitatem amoris et

benevolentiae mntuae inter nos, praefatnni Ser"^^^"^ regem Fer-

flinanduni et regem Joannem, idem Ser™"^ rex Joannes benevole

acceptavit, et hoc fieri exoptat. Praefatns autem Ser. rex Fer-

dinandns se in lioc casn ad nos remisit. Ideo nos ob cansas sn-

prascriptas stabiliendi amoris et benevolentiae inter nos et prae-

fatos reges, procurabimus, nt in eventum praenarratum qno su-

pradictns Ser. rex Joannes íilium dei munere susceperit, is cnm
aliqua ex íiliabiis Ser. regis Ferdinandi matrimonio iungatur.

45.^" Item, qnod nos illám, quam ipse Ser. rex Joannes in

nxorem et consortem acceperit, in filiam adoptivam, et filios et

íilias ex ea nascituros similiter in filios et íilias adoptivas propter

maiorem et solidiorem inter nos et praefatos principes nmtnam
coniunctionem acciinemus, ita videlicet, qnod eos vei eas non

aliter habebimns commendatos, ac in nostram cnram et protectio-

nem snscipiemns et per praesentes in enm casum suscipimus,

(jnam si ipsa contlioralis soror nostra, filii ver et filiae nostri

filii et filiae existerent.

Nos igitur Ferdinandus rex praefatns omnes articnlos et

omnia eornm contenta, (jnatenus nos, personam nostram et here-

des nostros concernnnt, acceptavimus, approbamns, ratiíicamnsque

et confirmamus, ac ráta, grata et firma pro nobis et lieredibus

nostris habemns. Quantum ver ad ea attinet, quae partim E-e-

verendis. D. Archiepiscopus Lundensis nomine Ma*'-^ Caesareae,

vigore 2)leni mandati sibi ab eo traditi })romitit, partim ver ii)se

" V. ö. 5. pontot.

'- A 6. pontra vonatkozik.
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ggj.mus yQ^ Joannes ad deciaratioiiem einsdem Ma*^^ suae rejecit,

illa quidem omnia ciim Ma*''"' suam Caesaream concernant, ipsiiis

arbitrio dispositionioue relinouimiis. Dromittentes in verbo nostro

regio et in íide nostra christiana, quemadmodum super liis reale

etiam et corj)orale inramentum coram Reverendo in Cliristo patre

devoto sincere nobis dilecto Stej^liano Broderico Episcopo Ya-

ciense. oratore et Commissario in liac parte ipsius Ser. regis

Joannis, a qno desuper niandatnm liabnit, nobis in specie exlii-

bitum et coram consiliariis nostris praestitimus, omnia et singula

praemissa íirmiter et inviolabiliter observare, omni dolo et fraude,

sinistraque macliinatione remotis. In cuius rei memóriám íirmita-

temqne perpetuam presentes litteras nostras sigillo nostro impen-

denti et snbscriptione manus nostrae communitas duximns con-

cedendas. Datnm in Civitate Wratislavia ^^ die decima mensis

junii Anno Domini M. D. XXXVIII. regnornm nostrorum Romani
octavo, aliorum ver dnodecimo. Dátum Waradini in fest S.

Matliiae apostoli Anno domini Mill. quingentesimo tricesimo

octavo.

Kivül egykorú Írással.

"2 Boi'oszló.



III.

AZ 1548-IKI POZSONYI ORSZÁGGYLÉS
VÉGZÉSEI AZ ISKOLÁKRÓL.

A legels magyar országgylés, mely az iskolák ügyé-

vel foglalkozott az 1548-ki pozsonyi országgylés volt.

Alkalmat e kérdésre felvetésére a reformatio rohamos ter-

jedése adott. A bécsi udvar aggodalommal szemlélte a

katliolicismus talajának ingadozását az országban, de mind-

addig, míg János királylyal és a törökkel kellett küzdeni,

Ferdinánd nem tartotta tanácsosnak a protestánsok ellen

erélyesen fellépni. Mintán azonban János király halálával

Ferdinánd trónja megszilárdult s a törökkel is sikerült

1547-ben békét kötni s ugyanezen évben Y. Károly császár

Németországban a smalkaldeni szövetségben egyesült német

protestánsok fölött teljes diadalt aratott, Ferdinánd is fel-

szólította az 1548-ban Pozsonyban ösjszehívott rendeket az

eretnekség kiirtására. Azonban bár az országgylésen a

katholikus hit hívei többségben voltak, az ország akkori

szomorú, széttépett állapotában a rendek óvakodtak er-

szakot alkalmazni, s mint végzéseik mutatják, a kath. egy-

ház hajdani virágzó állapotának visszaállítását magának

az egyháznak erélyesebb bels tevékenységétl reménylték.

Ezért sürgették, hogy püspökségeket és más fbb egyluízi

állásokat csak érdemes, tudós embereknek adjanak, kik
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ismét iskolák felállításával az igaz hit és tudományos

ismeretek elterjedésérl gondoskodjanak. Felhívták a királyt,

hogy gondoskodjék a gymnásiumok jó tanulóiról, hogy ily-

formán a tudós és igazhit férfiak minél könnyebben és

gyorsabban elterjedjenek az országban.

Ez országgylésnek végzéseit a budai m. k, kamara

levéltárában rizett egykorú másolatról (»Liber regius post

erectionem Status Camerae Hungaricae seribi caeptus 1549.

1550« czím könyvben) kiadta Fraknói Vilmos, Magyar

Országgylési Emlékek. III. 215—236. 1.

Az 1548-iki pozsonyi országgylés végzései.

Y. Imprimis quoad negotium religionis, omnes Ordines et

Status regm ima voce consentiunt cultum diviimm et religionem

ad pristiuam normám esse redigendam, et haereses undique tol-

lendas, iuxta admonitionam Regiae Maiestatis.

"\'T[. Id autem ita recte fieri posse existimant, si omnibus

Ecclesiis Praelati, sive sint Episcopi. sive Praepositi, sive Abba-

tes, viri ecclesiastici. et doctrina praediti, quam primum praefi-

ciantur, qiü et ipsi doceant verbo et exemplo gregem sibi com-

missum, et vicarios suos. miiiistrosque sibi subiectos. eorum

officium exercere faciantqne. mittante sine mora in omnes partes

Archidiaconos, Vicearchidiaconos et alios, quorum interest, ad

docendam plebem; quibus. si ipsi forte pro se snfficientes non

siint, praedicatores boni adiungantur, nt ubique vetus religio,

pristinusqne Dei ciiltns restituatur. Parochos etiam in omnibus

oppidis et villis tales constituant, qui veram doctrinam sapiant,

et eandem doceant. sacraque administrent, iuxta ritum sanctae

Ecclesiae Gatholicae. lidem etiam Praelati, pro facultatibus

ipsorum scholas erigant, in quibus bonae literae et vera religio

doceatur. ut sic in dies magis prava dogmata toUantur, et vetus

religio repullulet, praedicatoresque boni per regnum disper-

gantur. Sacerdotes autem non creentur, nisi probatae vitae ac

doctrinae viri. et his sacerdotia Ecclesiastica, beneficiaque con-
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ferantur. Ipsi antem Praelati penes Ecclesias ipsorum ingiter

resideant, et uniisquisque sive Praelatus, sive aliiis vir Ecclesi-

asticiis unum tautum beneíicinm possideat, non plura. Si qiiis

Praelatus publicis numeribus occujoatus, penes ecclesiam residere

non posset, vicarium, virnm sufficientem et ecclesiasticiim, loco

suo continiie teneat penes ecclesiam.

VII. Ut autem facilius et citius boni et docti viri per

regnnm dispergantur, dignetnr Maiestas Regia, iis qui in G-y-

nnasio bonis literis operám dánt, gratiose providere, ita nt studia

ipsorum continuare et perficere jiossint.



IV.

VERÁNCSICS ANTAL ERDÉLY LEÍRÁSA.

Yeráncsics Antal leírása Erdély, Moldva és Havas-

alföldrl bár épen nem nagy terjedelm s minden részle-

tezést kerülve ezen országoknak csak nagy körvonalait

feltüntet jellemzését adja. a XVI. századból származó leg-

kiválóbb földrajzi leírások közé tartozik. A nagy mívelt-

ségú szerz János király szolgálatában állván, igen jól,

sz^emélyes tapasztalatból ismerte Erdélyt, ^ melynek néhány

lapon egj pár kisebb —- e korban csaknem kikerülhetien

— tévedést leszámítva igen hü képét tünteti fel. Mnnká-

jának kiváló értéket ad azon körülmény, hogy Erdélyt a

fejedelemség megalakulása eltt mutatja be. tehát leírása

azon korból származik, a melybl Erdély három nemzeté-

nek politikai állásáról, míveltségi viszonyairól stb. aránylag

kevés adattal rendelkezünk. E munkának kézirata Yerán-

csics többi kézirataival együtt a nemzeti múzeum kézirat-

tárában riztetik s innen adta ki Szalay László Yeráncsics

összes munkáinak els kötetében. (Magyar Történelmi

Emlékek. IL Oszt. írók. 2. k. 140—151. 1.)

" >Multa enim propriis oculis suni consequutus, utpote diu iu Trans-

sj'lvania versatus. plm-a indi genaruiu consuetudine ac relatu, data opera

stiidui cognoscere*, mondja munkája bevezetésében.
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Antonius Wrancius Sebenicensis Dalmata de situ.

Transsylvaniáé, Moldáviáé et Transalpinae.

Secl jam ad Transsylvaniám ordo invitat. Regio est figura

circulari magis, quam in longnni porrecta, magnitndine non

ingenti, verum quae, sive longitndinem, sive latitudinem quaeris.

XXV. milliaria hiingarica non excedet.i Ea pars, qiiae a Siculis

incolitur, et dehinc, qnae Brassoviae, qnae arcis Fogaras ad nsqne

Cibininm expanditur, sylvis, vallibus, montibusque paulo asperior,

caeteris in locis mixta. Nani et nemora opaca, plena volnptate

habét, et rivis perennibus irrigua est, et colles aprici ac vitiferi

passim sese ingerunt, omnique ab utroque ferme latere subest

sua et non angusta planities. Terra alioqui ubique cunctis satis

aptissima, et si requiris omnia, omnibus, quae soli foecunditate,

ubertate rerum, pecoris copia, fluviis, fontibus, aquarum decursi-

bus, coeli clementia, demum omnibus, quae ad humánum usum

faciunt, gloriantur, comparanda, posthabenda nullis et quam ]j1u-

rimis praeponenda. Etenim frugum, vinique adeo ferax est. ut

frequenter Hungáriáé etiam, ac vicinis regnis ex ea subveniatur,

vasque vini LXX urnarum trecentis, frugum cubulus X denariis

venit, quod et su])eriore et instanti anno licuit vidisse.- Sed vina

seu fortia, seu lénia, seu acria, seu dulcia, seu clara, seu rubra,

aut subrutila, et ad omne anni tempus accomodata exoptes. eo

sa2)ore, ea specie sünt, ut neque Falerna ex Cami^ania desidera-

res, et in comparatione multa etiam anteponeres. Aurum ver et

argentum omni fere ex monte egeritur, aqua currens nulla est

' Verancsics Erdély nagyságát

csak hozzávetleg és igj igen ter-

mészetesen tévesen becsülte meg.

Mint 155B-ki konstantinápolyi kö-

vetségérl Írott naplójából kitnik,

hol Káczkeve távolságát Budától

5 magyar mérföldre, Tolna távol-

ságát Ráczkevétl 12 magj^ar mér-

földre teszi, az általa használt mér-

ték t. i. 1 magyar mérföld körül-

brliU 7 kilométernek felel meg.

K mérték szerint azonban Erdély

liossza kcU'ttl nvu<>-oti iráiivban

nem 25, hanem 40 magy. mérföld,

észak-déli ii-ányban pedig BO—35

magyar mérföld.

* Verancsics ezen adatait meg-

ersítik a brassói számadási köny-

vek (Quellén zur (leschichte der

Stadt Kronstadt) az 1541—1550.

évekbl. A bor ára e számadási

könyvek szerint valamivel maga-

sabb volt ( 1 itcze 2—3 dénár, Veran-

csicsnál 1 itcze l'/a dénár), de tekin-

tetbe kell vennünk, hogy Brassó

nem l)ortermö vidéken fekszik.
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in qua non eluatur, totamqiie Tanssylvaniam supra salem sitam

esse, ansim affirmare, adeo, ut in Marisum íluvium mnltis ex

locis promineant exesae salis crepidines. Siculi ver in ipsis

domibiis, vix sesqui palmi patefacta terra, effodiunt, et tum

quoque, cum uti volunt, regibnsque Hungáriáé magni ex eo

redditus proveniunt.*^ Ferrum etiam, ac plumbum parit, fructuum

ver omni genere, ut pomo, pyro, non sapore solum, verum etiam

copia Italiae non cedit, persico praesertim, quod Albae Juliae

ager producit, f'acile superat, eosque in insequentem usque annum

tanta quideni integritate conservant, ut tunc lectos esse diceres.

Prata afíatim, aliaque jumentorum pabula passim habentur. Coeli

temperies per omnes partes aequalis, nulla aura, nulla palude,

nullis malis nebulis infamis, sed salubris, et locorum situ atque

amoenitate tota insignis, venationique ac genio vario et honesté

exercendo non incongrua. Urbis in ea munitae et magis eximiae

:

Colosvarium, Cibinium, Brassóvia, Meggyesium, Segesvarium,

Sabesum * et Álba Júlia, sedes episcopalis. Arces quam plurimae

:

Hunyad, Dewa, Fogaras, Dyod, ^ Cliiclio, Bálványos, Gyalu et

multae aliae, quas per prolixitatem non adscribo. Amnes : Marysius,

Alutas, Burtia, Bistricium, Cliicliulius major et minor, Zamosus

item altér major, altér qui Hungaris Vizafolyo, hoc est retro-

Huens dicitur, quod ab occasu in ortum prius. dein eo conversus,

unde venit, ^ juxta oppidum Dees majori sese immiscet. Ad hos

Sabessus, Sargetia '^ et Aranyas, id est aureus. qui vei quod

aurum copiose in eo eluitur, vei a montibus aureis, ex quibus

oritur, Aranj^as Hungaris est dictus. Navigant Marisum, Alutam,

Zamosam, et Aranyas, sed ubi aut nimio imbre, aut nivibus

ali)ium liquefactis adaugentur. Majores ceteris: Marysus, Alu-

tas isque in Istrum, ille in Tibiscum cadit, ambo reliquos

^ Szinte fölösleges megjegyez-

nünk, liogy mit Verancsics ErdéW
gazdagságáról mond, abban nagy

túlzás van. Arany csakis az Ercz-

hegységben fordul el s csakis az

Aranyos folj'óban mossák. Só sem

található a Székelyföld minden ré-

szében.

* Szász-Sebes.

'' Diód vára, Tövis közelében.

Diódváralja faluiban kevés ideig

állott fenn. Hunyady János épít-

te te s már 1562-ben János Zsig-

mond leromboltatta.

8 A szerznek nem volt egészen

helyes képe a Kis-Szamos foh'ásá-

ról. A Kis-Szamos t. i. Apahidáig

keleti irányban foly, ezután észak-

nak fordul s csak miután Deésnél

a Nagj^-Szamossal egyesült, vesz

fel északnyugoti irányt.

' Sztrigy.
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pene omnes in se accipimit ; Marysus, Aranyas, Ompay, Sabesum,

Chichnlium majorem. minorem, major Alntas nigram, ut dicitnr,

aquam, '^ Vargiscum, Hamerodium, Burtiam, qni Brassoviam alliiit,

ac Cibinium, a quo nrbi inditum nomen, et Sargetiam. tliesanro,

Decebali Dacorum regis et Zarmisegetusa olim ejus regia, nunc

Varhel, id est, arcis locus nuncnpata, notissimum. ^ Uterque torren-

tes innumeros. qnos sna quemque vallis emittit. Aranj^as cursum

navigabilem ab Ojjpido Thorda, vix quatnor milliarium hnngari-

corum liabet. ad Marysum; Zamosiis multo longiorem ab oppido

Dees ad Tibiscum iisqne, ntrnmqiie salinis clarum, ex illoque in

Marysum Aranyas íluvio, in Tibiscum Zamoso pervehuntur sales,

isque Bistricium excijjit. Piscosi quidem omnes, et arenis aureis

celebres.

Natio enim tri})lex incolit : Siculi, Hungari, Saxones. adjun-

gam tamen et Valachos, qui quamlibet liarum facile magnitudine

aequant, verum nulla illis libertás, nulla nobilitas. nullum pro-

l)riuni jus, praeterquam ])aucis districtum Hazak i" ineolentibus,

(juo regia Decebali creditur extitisse, qui tempore Joannis Hunyady,

inde oriundi. nobilitatem, quod semper contra Turcas pugnanti

strenue affuerunt, aclepti sünt. Caeteri plebei omnes, Hungarorum

coloni, et sine propriis sedibus, sed sparsi hinc inde per totum

regnum, rari in ajjertis locis incolae, montibus ac sylvis. plerum-

(|ue cum suo pecore pariter abditi, sordide vitám ducunt.

Sículos autem Hunnorum genus esse nemo ambigit. Origó

il)sorum talis est : liabetur in Hungarorum clironicis. quod rex

Attila, quum iam annis 125 supervixisset, plusquam LX liberos

reliquerat inter quos, dum proceres duos, Cliabam scilicet et

Aladarium, utrumque tum aetatis maturiores, tum virtute animi

severitateque parenti non dissimiles, caeteris praestantiores esse

judicassent, statuissentque alterum merito, qui patri in impérium

succederet, exorta est inter eos vehemens seditio, quod neuter

alterutri volebat cedere. Nam, Cliaba, Honorio Graecorum im])e-

ratore, cujus erat ex sorore nejios, et majoré Hunnorum parte

nitebatur ad domínium ; Aladarius non multis Hunnis, verum

quod Alemanna matre esset i)rogenitus, magnó luimero principum

« Feketeügy.
'•' A Sztrigy, nem mint Verancsics tévedésbl ívja, az Oltba, hanem

a ]\[aTOsba szakad.

'<> Hátszeff.
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Germaiiiae. semper enim ea natio Hungáriáé, ut etiam nímc.

insidiata est. Forte inter hos erat Detricus quidam, patria Yero-

nensis. vir militaris, qui susce])ta parte Aladarii. et promissa

opera, qua illum in imi)erio statneret. liberat et se, et reliqiios

Germanos. íitqiie ntrinque magnus exercitus, congredientesque,

editur ingens caedes, praelium dies quinta decima dirimit, et

ambae jjrope partes extrema occidione. mntuo sese consumpsere,

sed Hunnornm pene tota vis interiit. Nam Detrici arte victus

Cliaba. ciim reliquis fratribus, et XV. millibns hominnm ad

Honoriuni avunculnm in Graeciam, inde in Scythiani ad avum
Bendekuz i)rofectus est. Ultra ver lios extitere tria milia viro-

rum. qui proeli ofuga erejjti. in Pannónia remanserant, sed timen-

tes ab occidentis nationibus, quibus rex Attila infestus olim

oppido fuerat. in Transsylvaniáé ultimum angulum, Chykmezew
vocatum. versus septentrionem migravere. ac ne Hunnorum
residui putarentur, Zekel sese nominaverunt. quos nunc Siculos,

qnum latiné scribimus. vocitamus. Longo postea temporum tractu,

redeuntibus iterum Hunnis ex Scythia. qui cum Cliaba discesse-

rant in magnum numerum aucti, et ii etiam in Siculia lata jam
I)ropagati. illis usque in Russiam, utpote communem pátriám

recuj^eraturi occurerrunt. qua tandem recuperata, easdem sibi

sedes inhabitandas. quas initio fuerant sortiti, a reliquis Scythis

l)Oposcerunt. et facile. pro opera tam egregie navata. impetravere.

Haec 8iculorum origó, liinc nobilitas. qua communiter

omnes. tametsi aratrum et ligonem versent, gaudeant. hinc liber-

tás, qua ab annuis censibus, exactioneque servitutis prorsus immu-
nes sünt et absoluti, duobus tantummodo obnoxii. Quum enim

regibus bellum instat, coguntur suis stijíendiis in expeditionem

Ijroíicisci, verum diversa conditione. si vetustissimam libertatém

observabunt. Nam si cum lioste orientali, aut septemtrionali, seu

intra íines patriae pugnandum est, viritim ad unum omnes

sumunt arma. nec bello excedunt, nisi confecto : si contra occi-

dentales. decimam sui partém mittunt, neque ultra quintum supra

decimum diem sequuntur castra. Contra meridionales dimidiati

eunt, bellumque tolerant. quamdiu possunt. Hoc tempore cum
regni clade etiam ipsi libertatis suae nonnihil accepere detri-

menti, dum laboranti patriae saepius auxilio adesse, et ibi qui-

dem, ubi res postulavit, fuere inducti. Idem et in pendendis

boum tributis illis contigit. Antiquo jure unicuique regum ter
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tantum eos tribuebant. singnlae scilieet familiae, vei ut ipsi

dicnnt, portae, singulnm bovem : in coronatioiie, in nui^tiis. et in

primogeniti nativitate, cnjus loco, si filia nascebatur, a tertio

tribnto absolvebantur. Nunc omissa interdum antiqua consuetu-

dine. vei subsidii gratia, rege exigente, in patriae conservandae

beneficinm saepius dare non recusant.

Caeterum ad procreandam sobolem gens est non mediocri-

ter foecunda, ita. nt hodie ad XXX. millia hominnm in exerci-

tum cogi possunt, domibus defensore non spoliatis.

Equestri militia plerumqne ntnntur; belli apparatu nuUo,

nulla insigni armatúra. nuUo armatu militari conspicui. verum
numero, veterique animorum magnitudine freti. acriter })ugnant.

Non tuba, sed cornu. edunt classica, et nisi praelium mature

ineatur. aíFecti castrorum taedio, cito ac sensim dilabuntur.

Móres penitus incultos non liabent, verum. qui Scythicam adliuc

j)rae se ferunt cruditatem, omnique pene consuetudine, legibus et

vitae institutis ab Hungaris, religione excepta, discrepant, ne

lingua quidem omni ex parte, quum veterum more loquuntur.

similes. Pro literis notas quasdam in scipionibus ad formám
tesserae quadratis excindunt, lineamque a dextra in sinistram,

ut Judaei. Aegy])tii ac Turcae ducunt, quarum una seu ad sum-

mum duae. punctis quibusdam additis. plus quam pro numero

characterum praebent intelligentiae.

Ad comitia armati conveniunt, potiores in coronam assidunt.

reliqui magnó clamore obstrepentes circumstant, seduloque jjer-

negantes, ea, apud se ráta fre, si, (juae statuerent, non i)lacerent.

Ubi quid praeter omnium voluntatem decernitur. ferunt inter-

dum; sed in autliorem dumtaxat, cujus opera, seu pertinacia.

quippiam oneris insoliti subiere, hac injuriam ultione retor([uent

:

agminatim domum ejiis omnes invadunt, ac solotenus disturbant

:

et si forte libertati eorum quid növi, quod derogaret, aliquis

commentaretur, ferro etiam liunc i)rosequuntur. captum in comi-

tiis palám necant. Domos autem, quorum disturbant, ubi poeni-

tuisse delicti tales cognoverint, una omnes instaurant. et cum
illis in gratiam redeunt. Vestiuntur hungarice, non tamen adeo

exacte, neque curiose. Colunt agros, alunt equatia optinia, fru-

mento abundant, vino non ubique, et ob id cervisiam potant.

Saxonum natio, quae procul dubio a Saxonibus, Germaniac

populis, olim Otlionum Eomanorum caesarum, dein Caroli magni
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Francoriim regis tempore marté potentissimis oriunda. relicto

solo patrio in lianc terram migravere. qnod tiim ex Hungarorum

chronicis. tnm ex ejus gentis seniim relatii auimadvertimus. qui

qiiasi per manus a majoribns siiis accipientes ejnsce rei memó-

riám, ad nostram aetatem servavere ; nam regnante Geycha rege,

(lein divo Stephano, variae nationes ; Bohemi, Poloni, Gráeci,

Armeni, Bessi, Saxones, Thuringi, Rhenenses, Cumani, Latini, et

aliae plures in Hugariam advenere, ibidemque cnm Hungaris

diutius concordibus animis degentes, facile ab eis et in matri-

monia sua, et in consortium nobilitatis assumpti fiiere. At senio-

res indigenae. de eorum in bac jjrovincia origine varius memo-

rant. li olim, inqninnt, quodam tempore insnrgentes contra prin-

cipes suos et nonnullos etiam occidentes, in patria i)ermanere non

sünt ausi, et alii alio sese transtulerunt. i)ars in Pannoniam

advenere. Rex. qui eo temporis regnabat, licet in Germanos

malo esset animo propter assidua bella, quae inferebant Hungaris,

tamen misertus profugum exilii, utqne regnnm colonis repleretur,

qnod variae hostiles nationes pervastaverant. non abjecit. sed in

Transsylvania illis, tamqnam in abdito lóca angustiora. incul-

tiora, asperioraque tribnit inliabitanda, eosque regum colonos. qui

et jobagiones apud Hungaros appellantur, voluit esse. li in banc

usque diem vultus. móres, linguam retinent pátriám. Sünt admo-

dum industrii. laboriosi. politiae. mercaturae. omnibusque artibus

meclianicis potissimum dediti. Rajjina aut furtum nec nominatur

inter eos, cibis magis necessariis. quam exquisitis vescuntur. Rei

domesticae, aliaeque supellectilii augendae impensius, quam uUa

alia in ea provincia natio, intenti, alienique minimé appetentes,

contenti suo ; adeoque struendorum aedificiorum, agrorum colen-

dorum. et vinearum [jlantandarum studiosi, ut ea parte Transsyl-

vaniáé, quam Saxones incolunt, nulla ferme sit liodie, neque

pulcbrior, neque foecundior; qnod successivis temporibus reges

videntes, eos privatis legibus ac juribus municipalibus donavere,

muroque civitates circumdare i)ermisere. Ultra ordinarios cen-

sus, pecunia ii)sis, quantam et quoties reges volunt. imperatur,

neque aegre aut contimiaciter eam persolvunt, sed militia a majo-

ribus, puta ob libertatém domi amissam, degeneravere, pedestres

exercent arma, intra muros fortissimi, in campo facile cedunt,

(iuo fit, ut libentius regiam expeditionem stipendiis, quam milite

adjuvent. Caeterum mulieres ipsorum institorum numera aeque
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ac viri obeunt, et cum maritis in aiigenda re egregie certant

;

contra Hungaroriim institntnm matnras iam viro virgines in

matrimoninm locant ; XX annorum impuberes etc.

Hungari, penes quos totins Transsylvaniáé praecipiia est

nobilitas, ab Hunnis descendnnt, sed non mediocri post tempo-

rum, ut ferunt, intervallo Siculos seqnuti ; iis et móres, et vesti-

bus, et jura, et lingua cum caeteris Pannóniáé Hungaris eadem,

nisi, quod et ipsi sua quaedam proj)ria habeant, quam diversita-

tem non solum in regnis ac provinciis, verum etiam in civitati-

bus, atque adeo singulis etiam familiis, videmus esse, Terram

optime colunt, urbes non babitant, sed pagatim arces ac domos

;

quibus res est amplior, et si non eminentes, laxas tamen et non

indecoras lapide alii aedificant, alii matéria lignea construunt.

Vivunt politice, moribus cultioribus student, vescuntur opipare,

et condimentis indulgent aeque ac Pannonii, venationibus, aucu-

piisque peculiariter sese exercent, vestiuntur eleganter et summa
cura, sed raro serico, variis tamen coloribus delectantur, nigro

numquam, nisi quum lugent, negligentius et pedes calceant et

caput tegunt. Gens est in armis fortissima, terroris ignara,

patriae conservandae diligens, ad movendum bellum et praelium

ineundum nonnihil tardior, plusque praestat in recessu, quam
fronté promittat, adeo ut saei:)e motum bellum et initum proelium,

tamquam lacessita, nisi post aut sui aut hostium ingentem

caedem, nescit desinere, quod in Aloysii Gritti occisione pláne

declararunt. Nam et prius quam de caede ejus decreverant, hortati

sünt, ut pacifice regno decederet, saltem ut, quod in multorum

procerum interitum animo conceperat, condonata etiam morte

Chybachii, viri certe strenui et magni, exequi ne posset. Verum,

(|uum nihil patientia eíFicerent, ferro confecere, etiam nolente

principe.

Ad nobilitatem acquirendam nulla ars, nullum stúdium

peculiarius, quam militare, ac res literaria, Hostem equo liasta

dejicere suprema laus. Bella equestres obeunt, olim omnes cata-

phracti, nunc omnes velites, leviter armati, eam consuetudinem a

Turcis accepisse, nulli dubium est. Nam tempore Mathiae regis

cataphractorum usus maximé, cum maxima laude ac victoriis

eximiis florebat, sub Ladislao ac Ludovico, liujus íilio, paulatim

coepere negligi, post ver cladem Moliacsiensem etiam exautlio-

rati sünt, ac penitus una cum discijjlina militari intermissi.

Marczali : A magyar történet kútfi. 27
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successereque, quos vernacio sermone Hussarones ai^pellaiit, pnto

facilitate militandi, eqnoriunque Tnrcalium agilitate illecti, vei

potins, qnod ex bellorum licentia omnibus mortalibus usuvenire

sólet, nt victi in victorum móres abiere.

Arma illis cassis chalybea, lorica hamata, gladins Turcicus,

zablam diciint, in sinistra clypeus, qui totam thoracem et cápiit

tegat, in dextra chirotheca ferrea et lancea cum ílameolo quodam
sericeo sub cuspide apposito ; eqiü varii, sed Tnrcici praecipiii,

siimmo discrimini servant, qnod et velociores snnt, et agiliores

caeteris, quiqne in ntramqne mannm versatiles esse, et procur-

rendi ac recurrendi, non nltra certos nnmeros educentur.

Caeternm, qnnm liae nationes tam diversae terram eandem

incolant, tanta concordia et animorum consensn inter sese sint,

nt minim nihil magis. Et si interdnm tnmnltnari contigerit,

qnod etiam inter fratres sólet evenire, mox externo emergente

hoste in mntnam gratiam redennt, seqne et sna mira dexteritate

et arte tntari. Qnod vei liis tot Hnngarornm cladibns, regnmque

mntationibns licuit recognoscere, semjíer enim hactenns incolumem

pátriám a ferro et flamma servavere. Omnes antem per se in

septem sedes distingnnntur. Siculornm liae sünt : Udvarhel et

Kereztnr, Cliyk et G-yorgio, ^i Maros, Kyzdy, Sepsy, Orbay,

Aranyas ; Saxonum : Zaazvaros, Sebes, Zerdabel, Zeben, Oltliyan ^^

Syngli, Kyzdy. i'' Hnngari comitatns vocant : Albensem, Kiknllien-

sem. Colos, Doboka, Zolnok, Thorda et Hnnyad
;
qnibns singnlis

apnd Sicnlos et Hnngaros, comites, viri, qni et jnra calleant et

magistratibus obeundis snfFiciant, praeíicinntnr ; a,\n\á Saxones

judices regii. Unde servato in hunc modnm ordine, sive ad bel-

liim expeditio fit, sive regii census exigiintiir, aiit qiiid tale in

commiini agendum sit, citra omne negotiiim, et parvo tempore,

quae voliint perficiiint. Atqiie arbitror hanc septem sediiim ciijiis-

qiie ejiis distinctionem e septem castris, vetiisto Transsylvaniáé

nomine provenisse. Nam iit clironici Hnngarornm tradnnt, exeiin-

tibiis Hiinnis magnó ciim coetii Hominiim e Scytliia, intranti-

bnsqiie in provinciám, qiiae niinc Erdewl vocatiir, in sei)tein

" Helyesebben Gyergyó. hiányzik a Verancsics korában már
'" Yalószinüleg Ujegyházszék fennállott két újabb eredet szók

;

régi latin neve Olerna. Medgyes és Selk, továbbá Brassó

i» Szász-Kézd Segesvár mellett. és Besztercze vidéke.

A szász székek ezen felsorolásában
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exercitus sese divisere, quorum uniisqnisque ex 30 millibus arma-

torum et 857 constabat, datiqiie siiiit singulis siiigiüi duces, et

assignata totidem lóca, in quibns erectis terreis castellis uxores

et liberos conservarent, donec in Pannoniam proficiscerentur.

AUucinantnr itaqiie illi, qni solos Saxones lingiia eorum Seben-

burgenses dici volunt a sejitem civitatibus : Colosvario, Cibinio

et aliis, quas ipsi aedificarunt, et auxerunt ; sed etiam omnes

Transsylvani lioc nomine appellari debent, ab illis septem Hunno-

rum terreis castellis, quae ubi fuerant castrametati erexerant.

Sed ne exiguiim opus in magnum caput excrescat, harum pro-

vinciarum is situs, haec conditio. Transalpinam et Moldáviám

tani Turcae, quani Tartari omni ex parte ita urgent ac premunt,

ut etiam Transsjdvania de i)ilo pendeat.

27*



V.

AZ ERDÉLYI HÁROM NEMZET UNIÓJA. AZ 1542-KI

TORDAI ORSZÁGGYLÉS.

Erdély állami élete a feijedelemség korában a három

nemzet, — magyar, székely és szász — unióján alapult,

melyet véglegesen Fráter György hozott létre az 1542-ki

tordai országgyléseken. \z 1542-ki tordai két ország-

gylés határozatai szabták meg Erdély alkotmányának

alapelveit, úgy a mint az a legújabb korig fennállott,

azonban maga a három nemzet uniója régibb kelet. A köz-

ponti hatalom gyöngesége, a középkori államok e jellemz

vonása, s Erdély földrajzi viszonyai magyarázzák meg. hogy

Erdély már a mohácsi vész eltt, mint végvidéknek tekin-

tett tartomány saját vajdája alatt bizonyos önállósággal

rendelkezett. Politikai jogokkal felruházott lakói, a magyar

nemesek, a kiváltságos székelyek és szászok, miután a

központi hatalom védelme nem mindig bizonyult hatásosnak

s veszedelmes idkben igen sokszor csupán a magok ere-

jére voltak utalva, közös érdekeik védelmére már 1437

szept. 14. Kápolnán /testvéri uniót « kötöttek i, melyet id
folyamán bel- és külellenség ellen többször, nevezetesen

' Ez az els unió. melyrl tudó- mint medgyesi nótárius a szász

másunk van (Lásd föntebb 266. 1.) nemzeti levéltár rendezésére Sze-

s nem tudjuk eldönteni, mennyiben benbe rendeltetvén, önéletrajzában

igaz HeydendorflF Mihály medgyesi azt mondja, hogy 1390-ben kötötték

polgármester értesítése, ki 1771-ben az els uniót Kezdi-Vásárhelyen.
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1459-ben Medgyesen és 15Ó6-ban Segesvárt felújítottak.

E szövetkezések nem érintették a három nemzet beléletét;

az unió keretén belül mindenik nemzet a saját ügyeit

önállóan intézte s csak a mindnyájuk közös ügyeit, tehát

az országos ügyeket tették közös tárgyalás és elintézés

tárgyaivá.

Mint általában a XVI. században tartott erdélyi ország-

gylések végzéseinek, úgy e két tordai országgylés arti-

culusainak sem bírjuk az országgylés után kiadott hiva-

talos példányait. Csak töredékes másolatok maradtak fenn

leginkább a szebeni szász nemzeti levéltárban és ezeknek

nagy hiányuk, hogy a szász másolók az articulusok közül

csak közjogiakat és az ket illetket írták le. Az 1542-ki

tordai két országgylés végzéseit a szász nemzeti levél-

tárban található részben egykorú, részben múlt századi

másolatokról többen kiadták. így Seiwert Gusztáv, Acten

und Daten über die gesetzliche Stellung etc. der sáchsi-

schen Nations-Universitat. 30—35 1. Teutsch Frigyes, Die

Unionen der drei stándischen Nationen in Siebenbüroen.

(Archiv des Vereines für siebenbürg. Landeskunde JN^. F.

XII. k. 103—106.) Szilágyi Sándor, Erdélyi Országgylési

Emlékek. I. 84—89. 1.

Az 1542. márczius 31-én Tordán tartott országgylés
végzései.

1. Delegatur ex dominis Nobilibus de quoHbot comitatu

unus usc^ne ad numernm sei)tenarinm, qui sit ciim dominó locum-

tenente,! quotiescnnque interfuerit regiio, ut vocatus isthuc

vadat, ad ({iiem locum vocabitur, ut cmiccta consilia simul fiant

l)ro bono ac utilitate et conservatione regni, eodem modo domini

Siculi eligant de septem sedibus, efc domini saxones, de ipsorum

civitatibus similiter septem eligant, qui voeati ad aliquem trac-

' l'''ráter (rvómv.
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tatum teneantur venire ac sub jnramento fideliter agere et con-

silia secreto tenere."

2. Ittem. Quod iiemo primariornm liominum cninscmique

nationis audeat mittere nnntium ad aliquod regmini externnm

sine speciali voluntate et consensn domini locumtenentis aut

substituti, ab eo in persona ejusdem constituti, si ver Siculi

sedium Csik, Gyergyo, Kezdi, Sepsi et Orbai voliierint pro mer-

eibus ad necessitatem dncendis proíicisci in Moldáviám aut re-

gnnm Transalpinense, tunc teneantur suam profectionem aperire

et proponere coram dominis Siculis ejusdem sedis sub poena

amissionis capitis et bonorum. Siculi autem ejusdem sedis adstricti

sint, mox rescribere dominó locumtenenti nomen ejus, qui pro-

íiciscitur et causam. '

3. Ex gratia dei omnes trés nationes convenerunt de mutua

pace fovenda et rebus omnibus regni eodem modo et pari con-

silio ac consensu gerendis, et obedientia locumtenenti praestanda

secundum libertatém et antiquam consuetudinem regni.

4. Ittem. Omnes trés nationes convenerunt in boc. quod si

aliquis hostis externus venerit ad hoc regnum vei etiam intemus

liostis fuerit, tunc teneantur singulae nationes cum omni apparatu

bellico alias ordinato venire per singula capita vei in ea parte

sicut dominus locumtenens in literis suis manclaverit. Ijjse tamen

dominus locumtenens eam curam liabeat, ut saltem eam partém

regni de tribus nationibus ad bellum vocet, quae necessaria et

sufficiens fuerit, alioquin puniantur qui non venerint pena Capitis,

Bona autem talium remaneant beredibus.

5. Ittem. Quoniam domini Regnicolae ad íidelitatem íilii

8 A helytartó mellé rendelt ezen

tanácsból fejldött ki a késbbi feje-

delmi tanács, melynek 22 tagját

részben a fejedelem nevezte ki,

részben az országgylés válasz-

totta. E pontot különben kiegészíti

az 1543 február 26-án Kolozsvárt

tartott országgylés következ vég-

zése : >Omnes officia et officiales

quilibet, tam Rev. Dns Locvimte-

nens, qnam caeteri dependeant ab

ipsa Maiestate Reginali et filio suae

Maiestatatis ita, quod secundum

Principum Hungáriáé indulta, et

privilegia, libertás regni huius

inconcussa servetur, quodque omnia

Regni negotia sua Maiestas admi-

nistret de consilio Consiliariorum

ipsius Maiestatis Reginalis. Si ver
grandia negotia emerserint, sua

Maiestas advocet non solum consili-

arios suos verum etiam primarios

homines, consiliarios alias designa-

tos e qualibet Natione, quorum

Consilio utatur.« Erdélyi Ország-

gylési emlékek. I., 176.
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condam Regiae Maiestatis defunctae In fest Sanctae Mariae

Mariae Magdalenae Anni praeteriti ^ non soliim accesserunt, sed

eciam luramento fidelitatem confirmaverunt. Et ab eo tempore

eisdem per mnltos dampna illata sünt, Decretnm est, nt inquisicio

fiat diligens inter trés Naciones eo modo et per illos, sicnt in

Conventu AVasarlieliensi proxime celebrato definitum est et dam-
pna restitnantiir.

6. Itteni. Decretum est ut illi, qni exercitns pro Regni
conservacione teniierunt, more solito et antiquo, deinceps qiioqiie

jDaratas gentes habeant.*

7. Item. Quomodo per singiila capita tam eqiiites. qnam
pedites et cnm omnibiis Colonis vocati fuerint. tunc de singulis

decem mansionibns nniis maneat domi ad custodiam villae et

insuper mercenarii sive servi condncti jnxta dominorum libitnm,

pro cnstodia domus domini ipsornm domi maneant.

8. Item. Visis literis domini locumtenentis, vei crnentato

gladio Nobiles pront vocati fuerint vei in parte, vei aliqui Comi-

tatus vei sedes, seorsim snb amissione capitis eornm consnrgere

et alterum non respiciendo convenire sine mora quo vocati fuerint,

teneantur. Si autem quisquis non síu-rexerit et non venerit do-

minus "Wayvoda circare faciat et punire cum amissione Capitis.^

9. Item. Ceterae ver Civitates Regiae modo solito cum
bono apparatu bellico vexillis et gentibus exire debeant ut sem-

per consuetudo ipsarum antiquitus fit.

10. Item Kolosvarienses infra tempus istius belli teneantur

conservare Pedites Pixidarios 50 ; si ver necesse fuerit duae

partes Civitatis exeant, tertia parte ad custodiam Civitatis per-

manente.

11. Item. Dominus Locumtenens committat armare tam

^ 1541 jiüius 22-én a fogarasi

táborban.

* Ilyenek voltak a várak birto-

kosai, továbbá a fejedelmi várak

(els sorban : Fogaras, Görgénj^,

Bálványos és Déva) kapitányai és

a kerített városok. Náprágy Deme-
ter erdélyi püspök 1602-ben kelt

jelentésében az erdélyi viszonyok-

ról (Erdélyi Országgylési Emlé-

kek V. 168) még a következ feje-

delmi várakat említi : Várad, Somló,

Huszt, Kvár, Szamos-Ujvár, Maros-

Ujvár, Branicska, Sidovár, Lippa,

Világosvár.

* Egy múlt századi másolatban

e czikkelynek következ variánsa

»Locumtenente per literas vei signo

cruentati gladii ad bellum vocante

qni non vonerint poena capitis

puniantur ; liona tamen eorum ma-

neant berodil)us.«
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nobiles, qnam Ignobiles, sicut iam saepius constitutum est, qnod

scilicet unusquisque Nobilium teneatur habere galeam, loricam,

Jiastam, frameam, clypeum et equum bono modo.

12. Item. Patiperiores videlicet unius sessionis aratrum

proprium liabentes teneantur consurgere equites clypeum, framem
et bastam babeutes, si qui ver servitores snnt, loco sui alinm

modo simili armis bellicis statuere teneantur. Alii adbuc pauperio-

res aratrum non babentes neque equos, insurgant pedestres cum
bastis, clypeis, et securibus, vei arcú, aut sagittis bono modo.

13. Item. Coloni sex boum babeant frameam, clypeum, arcúm
sagittas et securim : aratrum ver non babentes sex boum babe-

ant clj'peum, cuspides et securim sive liastam.

14. Item. Quod lóca Camerarum teneant unum in hoc cum
Regno.^

15. Item. Quod universitas Praepositorum debeant conser-

vare ducentos sive equites, sive pedites, requiratur Dominus
Reverendissimus ut compellat eos.

16. Item. Omnes Scbolastici arma ferre valentes teneantur

sub eadem poena capitis consurgere et defensioni Eegni interessse.

17. Item. Scribatur Dominó Episcopo trausilvaniensi super

consensu Scliolasticorum.

18. Item. Ceteri Coloni omnes qui non consurgerent et non

venirent ad levationem ofíicialium Domini Locumtenentis extunc

Circator Domini Locumtenentis suspendat talem et res apud

eum reperiendas, tam scilicet equum quam vestes, et pecunias

auferre valeat, res tamen Domi existentes, Domini Terrestres

obtineant. Si ver Circator Domini Locumtenentis talem rejíerire

non posset in eodem processu, extunc i^er Anni quoque Circulum

semper babeat potestatem tales puniendi, et ludex atque lurati

cum luramento illos extradare debeant.

19. Item. In singulis molendinis unus tantum molendinator

maneat.

20. Item. Personae decrepitae vei debiles, vei adeo Pauperes

ut ambulare non valerent. illi Domi manere possunt, et non

impediantur ; sed si decrepitus babuerit substantiam, loco sui

alium appretiare debet et tenetur.

6 A legkiválóbb kamarai uradalmak a fogarasi, görgényi, szamos-

ujvári, dévai, lippai, jenöi, karánsebesi és a lugosi voltak.
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21. Item. Qnod Dominus Locumtenens Belli diictoribns

Comitatibiis et Sedibus Regestrum de praetio victualium, et

omnium rerum et armoriim extradari faciat, ne taxent vendentes

pro lubito sno, emptores accipiant absque pecnniis, sed faciant

gentes pecnnias vivere.

22. Item. Qnod eqnos et eqnaces Dominns Locumtenens ne

permittat edncere de Regno nam si qnis Nobilinm invenerit

edncentes auferre valeat.

Az 1542. deczember 20-án Tordán tartott országgylés
végzései.

A szász universitás nagij-szeheni levéltárában rizett példáni/ról

Jciadta elször Seiivert (Acten und Daten. Hermanstadt, 1870. 30. l.),

azután Szilágyi Sándor (Erdélyi Országgylési EmléJceJc I. 164.).

1542. die XX. die mensis Decembris domini Regnicolae

trinm nationnm Transilvanarnm in Conventu Tliordensi congre-

gati suscriptos articulos pro bono pnblico, regni conservatione et

concordia vera et fraterna, fecernnt.

Inprimis onm ex simnlata concordia multa ma la su})eriori-

bus exactis diebus sequuta sünt, clades, incendia, depopulationes

Regni et exactiones indignae ab liostibus illatáé, ne deinceps

maiora mala, quae ultimam pernitiem patriae aíFerre possint, in

lioc omnes unanimi consensu, longa praehabita deliberatione,

paribus sententiis convenerunt, ut futuris tem})oribus de])Osito

omni odio, simultatibus, ac tantis dissidys, veram fraternamque

amititiam servent, et si aliqua vis liostilis regno . . . ])aribus

animis ac voluntatibus ad tuendnm Regnum conveniant, juxta

mandátum ordinarii judicis, quem Prince])s una cura Regno

constituit vei constituet, seque mutuo protegant et defendant.

Decretum est si qui hostes Regnum invaderent, tunc sin-

guli Cives Civitatum et domini Castrorum familias omnium

caeterorum Regnicolarum liuius Regni nostri intra muros ac

municiones suas recipiant. Recepti ver quicunque fuerint. suis

vivant injjensis et nullum damnum, nullám violentiam inferant,

neque dolum ac fraudem aliquam committant, sed mutua amicitia

et defensione se i])sos tueantur. Si autem aliquis receptus in

Castra alic[uid (l('li((uerit contra cives, vei cives et inhabitatores
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contra receptos, tunc Juclex loci Justitiam et Jndicium faciant,

et Cjiiod Jiiris fuerit exequatur si per bonam concordiani con-

venire non potnerint.

Si cum hostibus pugnandum foret et aliquid infelicitatis

(quod deiis oijtimus avertat) cuippiam aut quibuspiam contin-

geret, tunc ii ob se ipsos et sua conservanda recii^iantur in eas

munitiones qiias casus et fortuna obtulerit.

Statútum est ut nemo unquam in patriae pernicieni aliqua

consilia et conspirationes ineat, neque factiones exsuscitet. qui

si deprehensus et legitimis testibus convictus coram judice

ordinaris regni fuerit. tunc puniatur ultimo supplicio et ammittat

bona, quae suam personam concernunt, salvis aliis bonis uxorem

et filios eoram concernentibus. Bona ver buiusmodi transgressoris

judex Regni ordinarius possit conferre juxta antiquam consve-

tudinem Waivodarum et reliqua bona si quae superfuerint. Prin-

ceps regni conferat.

Ut obvietur jjrivatorum diversis studiis et cupiditatibus,

statútum est, ut nullus cujuspiam status et conditionis existat,

audeat cum pernitie patriae aliquod commodum seu utilitatem

privátam querere, Transgressor ver convictus legitimé, ut prae-

missum est, penes supradictos officiatur.

Decretum est, quod nemo audeat suo ipsius consilio et conatu

de principatu aliquid statuere, sed simul cum omnibus regnicolis

communi deliberatione id agatur, poena similiter sub praemissa.'^

Decretum est, ut quicunque transgressores praefatorum

articulorum et concordiae fraternae intellexerit, talis teneatur

Judici ordinario regni aperire. Judex ver ordinarius Principi et

consilio eius patefaciat. Statútum est, ut })rincipem et Regni

' Kiegészíti e pontot s általában

a három nemzet unióját az 1543

február 26-án Kolozsvárt tartott

országgAT-ilés következ végzése

:

>Ex singulis nationibus mittantur

singuli Xuncii ad Imperatorem

Turcarum cum Censu ofíereudo,

quem portare nuncius Reginalis

Maiestatis debet, et mandata re-

ferre. Ibi oblato censu agantur gra-

tiae Imperátori Turcarum. quod

filiuni serenissimi domini Joannis

Begis voluerit praeesse Eegno,

supplicareqiie quod si filius Eegiae

Maiestatis e vivis excederet (quod

deus avertat) dignetur libertatém

nostram literis suis confirmare ut

semper possimus aliquem Princi-

pem, quem voluerimus ex nostrati-

bus Nationis Hungarae eligere.«

(Szilágyi Sándor, Erdéh'i ország-

gylési emlékek. I.. 176.)
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judicem ordinarium simul ciim siia comitiva in omnes civitates

et castra semjjer intromittere debeant.

Demiim statútum est, ut sujier liaec omiiia literae coiifician-

tur nomine trium nationum regni Transilvaniae sub sigillo auten-

tico capituli Albensis Transilvaniae.^

* Kiegészítik a három nemzet-

nek e két országgylés határoza-

taiban foglalt imióját az 1544. ápril.

24-én Tordán tartott országgylés-

nek következ pontjai

:

I. Quemodmodnm tiim, cuna

Reverendissimiis Tliesaiirariiis in

Locumtenentem communi suffragio

ordinnm hniiis Regni renunciatus

esset, Domini Regnicolae commnni
consilio et voluutate decreverunt,

ne quis sine scitu Reverendissimi

Locuntenentis extra Regnnm vei

nnncios vei literas mitteret, hoc

idem etiam in istis Comitiis ratum

et firmum esse voluerimt ita, ut

qui contrarium huic Decreto fecerit,

ille poena Capitis jure mediante

pimiatur. Qui ver piiLlicae huic

ordinationi ausu temerario contra-

venire, neque ludicio ueque autho-

ritati Reverendissimi parere vellet,

sed se contumacem pláne ostende-

ret, talis jure mediante ad exem-
plum aliorum animadversionéra
subeat.

II. Cum una nobis omnibus sit

patria unamque ab omnibus chari-

tatem illa desideret, necesse est pari

studio et diligentia causam patriae

quilibet tuendam suscipiat nemoque
se ab his quae conservationem pa-

triae respiciunt subducat. Itaque

sive defensionem. sive pecuniarem

solutionem, sive aliquid aliud eivis-

dem temporis conditio postulavérit,

deliberatum est, ut eiusmodi onera

patriae, juxta antiquam consuetudi-

nem Regni, omnes trés Nationes

aequaliter perferant, cum utilitas,

quae ex conservatione Regni esse

consvevit, ad omnes ex aequo per-

tineat. Kiadta Seiwert, Acten und
Daten über die gesetzliche Stellung

und den Wirkungskreis der sach-

sischen ÜSTations-üniversitát. 40. 1.



VI.

A SZÉKELYEK ALKOTMÁNYA 1559—1562.

A székely nemzet alkotmányában az erdélyi fejedelem-

ség megalakulása éles választóvonal. Mindaddig, mig Erdély

az anyaországhoz tartozott, a magyar királyok, tekintettel

a székelyek által az országnak a központtól távol es
keleti határain teljesített fontos szolgálataira, e határrz
nemzetnek belügyei rendezésében, sajátságos intézményei

fejlesztésében csaknem teljesen szabad kezet engedtek.

A katonai szolgálaton kivül, melj^et saját földjükön a

keleti határon, ritkábban Erdélynek más fenyegetett

j)ontjain, igen ritkán, lehetne mondani kivételes esetekben,

a kis bérezés haza határain túl teljesítettek, és az adónak

alig nevezhet, mert igen ritka esetekre szorított ökör-

sütésen kivül a székelyek a magyar királynak más köte-

lezettséggel nem tartoztak. Bels ügyeiket, közigazgatásukat,

igazságszolgáltatásukat stb. teljesen önállóan, régi száza-

dokon keresztül kifejldött szokásaik szerint, vagy pedig

koronkint tartott s nemzeti gyléseiken meghatározott

inódon intézték s a király hatalma csak annyiban érvé-

nyesült, hogy fbenjáró perekben az erdélyi vajda, egy

személyben a székelyek ispánja, mint a király képviselje,

a legfels biró volt. Világos azonban, hogy miután Erdély

elvált az anyaországtól, és külön országgá alakult, a szé-

kelyek e nagy Önállósága a szkebbre vált hazában nem
volt fentartható. Már Fráter Gryörgy rést tört a szé-
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kelyek adómentességén, az állami adó egy részét arányosan

a székelyekre hárítván s János Zsigmond ez irányban

tovább menve, pontosabban meghatározta kötelességeiket

s a fejedelem hatalmát korlátoló régi szokások egy részét

eltörölve, az 1559. és 1562-iki erdélyi országgyléseken a

székely alkotmányt a megyei intézményekkel lehetleg

összeegyeztetni igyekezett.

Az 1555-ben Székely-Udvarhelytt Dobó István és

Kendi Ferencz erdélyi vajdák által megersített régi

székely törvények gyjteményének eredeti kézirata állítólag

az udvarhelyi levéltárban, egy múlt századból származó

másolata a nemzeti múzeum kézirattárában riztetik.

Kiadták többen. Eumy Károly, Mon. Hung. L, 820—836.

Kilyéni Székely Mihály, A nemes székely nemzetnek

constitutiója. 40— 51. 1. Szabó Károly, Székely Oklevéltár

II., 119—127. stb.

Az 1559. június 12. Gyulafehérvárott tartott ország-

gylés végzései a székelyek ügyében.

Eredetije János Zsigmond 1662-hi ohiratában az erdélyi muzeum-

han. Kiadtál- Szabó Károly, Székely OMevéltár 11. 150. és Szilágyi

Sándor. Országgg. Emlékei-. II. 117.

Nos Joannes secimdus dei grácia, electus rex Hungarie,

Dalmacie, Croacie etc. Memorie commendamus per presentes.

Quod fidelis noster prudens et circumspectiis Sebastianns Nyerges

iudex oppidi nostri Zekelwasarhel, suo ac ceterorum civium efc

inhabitatoriim einsdem oppidi nominibus et personis nostram

veniens in presenciam, suppKcavit nobis hmnillime, ut nos

articulos, super supplicacionibus dominorum Siculorum in comi-

ciis hic Albe Julié ad duodecimum diem mensis Junii in anno

domini 1559 per nos atque deffunctam Maiestatem reginalem

dominam genitricem nostram charissimam pie memorie confectos,

inter publicos articulos a foelici ingressu nostro editos requiri-

facere, ipsisque in transsumpto htterarum nostrarum extradari et
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eamnari facere dignaremur, quornm qiiidem articnlorum tenor

talis est.

Deliberationes seu articuli per sacras Maiestates Himgarie,

Dalmacie, Croacie etc. super supplicatiouibus dominornm Siculo-

rum in comiciis Albe Jnlie, ad diem dnodecimum Jnnii celebra-

tis, confecti, anno domini 1559.

1. Cum sacre Maiestates, inter reliqnos fideles subditos

snos, dominos Sicnlos in clementi et benigno resi^ectu semper

liabuerint, et ipsorum libertatibus conservandis faverint, nunc

qnoqne supplicem libellum per ipsos oblatum faventer comple-

ctnntur, ac illos ii)sns in snis juribus et antiquis libertatibus,

quantum pro temporis racione fieri poterit, conservare statuerunt,

2. Cum auteni inquisicioni et perlustracioni fiende illi ijjsi

Siculi causam prebuerint, i)roj)terea quod relictis articulis in gene-

ralibus comiciis Thorde super imposicione taxe florenorum duode-

cim millium, pro solita consuetudine sua, inquilinos proprios

primores Siculi supportatos liabuerunt et promiscuam plebem

contribucione integra ílorenum unnm et denarios quinquaginta

faciente oneraverunt, atque ob id promiscua jilebs Siculorum

sepius sacris Maiestatibus questa est,^ itaque libuit communicato

1 A székelj' nemzet három rendre

oszlott : 1. Fnépek, latinul primo-

res, 2. Lófök, latinni primipili, 3.

Köznépek vagy gyalogosok, latinni

pyxidarii sive plebeii. E három

rendrl I. Ferdinánd Erdélybe kül-

dött biztosai ezeket írják jelen-

tésükben : » Siculi in commime om-

nes sünt Nobiles, et ab omnibus

contributionibus exempti ; sed di-

stributi tamen in trés Ordines, quo-

rum, qui praecipui sint, vocantur

ííobiles, qui quasi Baronum Patri-

ciorum loco habentur, alii vocantur

lingua eorum Lóf Székelyek, ipsi

latina Primipilos vocant, qui quasi

Equestris sünt Ordinis ; reliqui sünt

ceu Plebei, omnes tamen ut dictum

Is obiles. « (Idézve Benknél, Imago

nationis Siculicae 34. 1.). Erdély

különválásáig a székelyek adót nem

fizettek, csak katonáskodtak. A szé-

kelyek e kiváltságát megersíti I.

Mátj'ás királjTiak 1473-ban kelt

oklevele.

Ez oklevélbl azt is látjuk, hogy

a fennebb említett felosztás a há-

rom rendre a vagyonon alapult s a

vagyon nagj'sága szerint felsbb

rendbe is lehetett jutni. Adót, mint

ez oklevélbl látjuk, a székelyek

nem fizettek, de bizonyos esetekben

adománynyal segítették a királj't.

Ez az u. n. ökörsütés, melyrl Oláh

Miklós Attila czímü munkájában a

következt jegyezte fel: »Tributum

nemini, nec Regi, nec aliis pendant,

praeterquam qviod, quum Rex coro-

natur Hungáriáé, aut uxorem ducit,

aut uascitur ei filius, viritim (si

sex habeant) singulos conferunt

Regi boves. Yerum id quoque non
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cum dominis consiliariis suis et regni, ut quemadmodum inqiii-

sicio in utraque sede Maros et Udvarliel per delectos ad id viros

peracta est, ita eciam exactio per illos ipsos fieri debeat, non

possunt enim illis sacre Maiestates quoquemodo parcere, ciim

reliquis sedibus non pepercerint. Tamen in posterum ejusmodi

inqnisiciones et perlnstraciones inter ipsos nullomodo íient, sed

intra limites suos permanere et consistere statnerint, quin pocius

Primores universi unacum primipilis, illis videlicet, qui iuxta

veras radices ex avis et atavis primipilis descendernnt, et qno-

rum maiores tempore eciam predecessorum regum Hungarie, divi

Matliie et aliorum, probe et strenue militarnnt, et sanguinem

fuderunt, nequaquam in posterum dicabnntnr, imo in antiquis

libertatibus illési, milicie et belligeracionibns servabuntur, qiios

sacre Maiestates certis temporibus perlustrari facere et illorum

militares apparátus etiam pernoscere volunt.

3. Emittentur autem ad singulas secles viri digni et fideles,

qui singulis i)Ossessionibus portás connumerabunt, et pro instru-

ctione illis per sacras Maiestates danda inquilinos servos et

communem plebem Siculorum fideliter et recte connumerabunt.

4. Quantum ad belligerandum et expedicionem militarem

attinet, Siculi parabunt se se et movebuntur, quemadmodum domini

regnicole decreverunt, et necessitas regni postulaverit, id quod

sine magna difíicultate plerumque

faciunt.* Midn azonban Erdély

elvált az anyaországtól, Fráter

G-yörgy rábírta a székelyeket, liogy

az ország terheinek egy részét az

adóból is elvállalják. Nem szívesen

tették s továbbra is ragaszkodtak

régi kiváltságukhoz. Ezért hozta

az 1557 februárban Gyulafejérvárt

tartott országgylés a következ
határozatot : » Domini ver Siculi

etsi plena cum informacione ad-

venerint, tamen plebi eorum et

vulgo gratificare volentes ne reli-

quis plebeis inscijs aliquid hoc in

re decrevisse viderentur, supplica-

tionibus suis a S. Rcginali Maies-

tate obtinuerunt ut domum quidem

libere ire possint sed tamen com-

muni colloquio cum fratribus suis

habito quinque millia florenorum

instar aliarum duarvim nacionum

solvant ad diem statútum, alioquin

S. Reginalis Maiestas de remedio

provideat et in eos animadvertat

et puniat, semper enim tercia nacio

duarum nacionum aliarum delibera-

cionem sequi et imitari debet id

quod longa consuetudine constat

receptum esse.« (Erdélyi Országg3\

Emlékek, II. 73.). Miután az adó-

tól meg nem szabadulhattak, az

1558-diki tordai gylésen az elkel
székelyek zselléreiket kivették az

adófizetés alól, mi ismét a közszé-

kelyek nagyoob megterhelésére és

újabb zugolódásra vezetett.
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ex litteris sacrarum Maiestatum super ea re ad ipsos mittendis

clarissime cognoscent, et movebnnt vei in totum vei ex parte,

pro litterarum regiarum tenoré.

5. Oppida Siculicalia quae ab aliis Siculis avulsa sünt, illa

enim contribncionem reddere cogimtur ad necessitatem excelse

porté, nec possunt dupplici onere i^remi, et sane piacúit sacris Maie-

statibus illa oppida in suis libertatibus conservari qnemadmodum
clementer favent Sicnlorum universis.

6. Jiidicibus regiis ofíicia conferentur, ut consuetudine lau-

data, et dignitate sacrarum Maiestatum conveniente, in singulis

sedibus utentur, nec mulcte aut birsagia pro arbitrio officialium

exigi permittuntur, neque tamen illos ita negligi sacre Maiesta-

tes paciuntur, ut aut proventibus quoquomodo priventur aut

inter ceteros parvi babeantur, ílottipendanturque, quia enim sacre

Maiestates palám vident et ex testimoniis singularum sedium sub

fide productis aperte coliigunt, judices regios inter reliquos

status Siculorum negligencius haberi, nec onerum birsagialium

dignam porcionem, ut par et conveniens esset, et officiales prin-

cipum optimo jure mererentur, illis administrari, statuerunt

itaque ut deinceps judices regii in singulis sedibus Siculicalibus

in bonore et existimacione digna babeantur, et in eo sint respectu,

quo principis dignitas vére, aperte, et in solidum elucere possit,

persone enim sue et dignitatis sacre Maiestates praecipuum

respectum haberi volunt.

7. Itaque judex regius, personaliter si in serviciis sacrarum

Maiestatum vei regni occupatus non fuerit, judiciis publicis

omnibus interessé debebit, si ver ipse in persona sua propter

servicia regia aut regni, vei alia certa impedimenta et occasio-

nes interessé non poterit, substitutum alium quempiam loco suo

delegare debeat.

8. Sontes autem et maleficiarii, per leges publica sentencia

condempnati, pro consuetudine regni et deliberacione dominorum

regnicolarum, ultimo supplicio affici debebunt, nec pactacionibus

ullis eliberabuntur, nisi forte grácia principis succurrerit.

9. In Birsagiis furum, homocidiorum, fornicacionum, adui-

terii, effusionis sanguinis, mutillacionum membrorum, periuriorum,

percussorum, livida membra generancium, judex regius in singu-

lis sedibus Maros, Wdvarhel, Aranyas, Chyk, Gyergyo, Kyzdy

et Orbaj habiturus est integram mediam partém, reliquam ver
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integram mediain partém dividant inter se capitaneus, judex

sedis et assessores pro consiietndine illorum.

10. Item in omnibus proventibus, birsagialibus videlicet,

appellacionum, invasionis domorum, et aliorum omnium actuum

potenciariorum, et sentenciis capitalibus, ac aliis eciam ad sum-

mám integram iinius fioreni et siipra se extendentibus, judex regius

in singulis sedibus habiturus est integram mediam partém.

11. Pignora pro birsagiis accepta estimari debebunt, et si

amplius valuerint, quam Birsagium esset, si redimi non possunt,

judex post triduum pro se retinere poterit, valorem tamen exce-

dentem reífundere debeat et teneatur.

12. Deliberatum est praeterea, quod restantias universas

exigat judex regius cum capitaneo et judice sedis.

13. Item quod judex regius proventus seu birsagia sua

qualiacumque simulcum judice quartali exigere et levare possit,

qui quidem judex si cum judice regio venire recusaverit, judex

ipse regius eciam sine judice quartali sua birsagia exigendi

habeat potestatem.

14. Ceterum judex regius, ad quemcumque possessionem

diverterit, honesté excipiatur, et libere ubicumque voluerit agere

possit, suis tamen sumptibus et expensis vivát, citra lesum

populum communem aut alium quem])iam.

15. In negocio tamen salis et mulctis seu birsagiis vecto-

rum salium antiquus modus observetur, cujus birsagium soli judici

regis cedet.

16. Quod si forte oífensio atque illegittima per judices

regios contingat, volunt illos sacre Maiestates iuri stare oppor-

tere, in illa sede, ul^i oíFensio per illos facta est, instar comitum

singulorum comitatuum inter nobiles. ubi si comites deliquerint.

statim judicari consveverunt. Appellacio tamen maneat integra.

utrique parti, ad sacras Maiestates fienda.

17. Quoniam in iudicio comprobatum est primores Siculos

ab ij)sis primipilis non tantum in tribus sedibus, sed eciam in

reliquis decimas exegisse, deliberatum est itaque, ut sacris ([uo-

que Maiestatibus veras decimas reddere debeant.

18. Permittunt eciam sacre Maiestates clementer, ut equi

itinerantibus liinc in Moldawiam, vei ex Moldawia usque ad

Maiestates sacras, citra litteras et mandátum illarum minimé

dentur, sed ubi littere Maiestatum sacrarum fuerunt, parcere illis

Marczali : A magyar történet kútfi. 28
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in hac re nullomoclo j)Ossnnt. licet non nisi in arduis rebus in

eiusmodi negociis onerare conabuntur.

19. Derivacionem aque per ofíicialem arcis Georgen factam

in disiiendiiini eorum valde magnum sacre Maiestates quampri-

mum intelligent ab offieiale et rectificare contendent. ita ut de

hac re queri nequeant.

20. Cnm Moldavis et Transalpinensibus illacionem damno-

rum. et abactionem pecorum, boum equorum interceptionem, et

tot violentias sacre Maiestates ita sopire et conciliare statuerunt,

ut utrinqiie et binc e Transylvania et Moldávia atque regno

Transalpinensi controversie et rapine conquiescant.

21. Porro, quoniani Siculi nulla privilegia produxerunt.

sacre Maiestates ipsis privilegia dare vei confirmare non possunt.

Statuerunt tamen clementer bonum ordinem presentibus articu-

lis conscribere et illis sub sigillo concedere, et ita rem tempe-

rarunt. quantum quidem fieri potuit. ut inter tot rerum difficul-

tates, tum necessitatis publice conservacionisque regni, tum
libertatis eorum reinende clementer racionem liabuisse dinno-

scantur.

22. Articulos ver presentes mandant sacrae Maiestates

illesos, inviolatos in omnibus punctis et clausulis futuris tempo-

ribus semper in solidum observari. In cuius evidens robur et

testimonium chyrographo et sigillo autentico munire illos volue-

erunt. Date Albe Julié 14 die mensis Augusti anno domini

millesimo quingentesimo quinquagesimo nono.

János Zsigmond válasza az 1562. június 20-án tartott

segesvári gylésen a székelyek folyamodására.

Eredeti példánija ismeretlen. Másolatát feltaláljuk a Haner Györgij

szás^ superinte7idens által a múlt század közepén összeállított

(jyüjteményhen (»Articrdi Transylvaniae Diaetales«). Kiadták töb-

ben ; legújabban Szabó Károly (Székely Oklevéltár 11. k.) és Szilágyi

Sándor (Erdélyi (Jrszággyülési Emlékek II.. 202. l.).

Articuli super statu dominiorum Siculorum sedum Maros,

Udvarliely, Csik, Gyergyo, Sepsi, Kezdy, Orbai in conventu gene-

ráli trium nationum Transilvaniensum die 20. mensis Junii in
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civitate Segesvariense ex mandato et deliberatione seren, principis

domini Joannis secuiidi dei grácia electi regis Hungáriáé, Dalma-
tiae, Croatiae etc. celebrato, editi anno 1562-do.

Mi második János Isten kegyelmébl Magyarországnak,

Dalmátiának és Horvátországnak választott királya etc.

Emlékezetére adjuk mindeneknek kiknek illik : nyilván

vagyon mindeneknél az elmúlt napokban az székely község,

Udvarbely, Maros, Csik, Gyergyó, Kezdi, Sepsi, Orbai székbéliek

mü ellenünk és országunknak békességes állapotja ellen, mely
hirtelen nagy támadást tettének vala, ki ba isten kegyelmességé-

bl meg nem csendesül vala, félelmes vala, liogy országunkra

nagy veszedelem ne következnék és az székely földe teljességgel

el ne veszne. Mely támadásnak megcsendesítések okáért tetszett

vala nékünk és tanátsunkbéli urak és országunkbéli két nemzet

Mveinknek, hogy Szent János havának 20. napján ide Segesvárra

közönséges gylést tennénk, mely gylésben az székelységben

való fnépeket és lófejeket fejenként, az község közül pedig,

minden székbl tizenhat válogatott személyeket örök hitetlen-

ségnek alatta hivatnánk, hogy megértvén a támadásnak okait,

közönséges békességnek csendességgel való megmaradásával végez-

nénk. Mely gylésben, mikor az féljül megmondott község közül

a választott személyek jelen volnának, adtak vala minden székektl

nékünk supplicatiós leveleket, kikbl értettük vala, hogy a sok

nyomorúságok, kéntelenségek és erszakok, kiket a f népek

a községen miveltenek, a támadásnak okát adták volna. Azért

akarván efféle gonoszságnak okait eltávoztatni, hogy országunk-

ban a közönséges békesség is csendességgel mególtalmaztassék

:

A feljül megirt híveinkkel a székelyekrl ily képpen rendel-

tettni végeztük

:

Minthogy a székelység régi szabadságokban bizván, hogy
k jószágokat, örökségöket el nem vesztenék, az kiráty méltósága

ellen és oi-szágunknak békességes állapotja ellen, sokszor feltáma-

dának és oly dolgokat mertének kisérteni, kikbl országunkra

nagy romlás következett, azért, hogy minden efféle gonoszságok-

nak és támadásoknak okai közülünk ki vettessék, végeztük, hogy
az után valamikor k oly dologban vétkeznének, kibl örök

hitetlenség szokott következni, k is azonké])en, mint az nemesség

és az országunkbéli többi hiveink örök hitetlenséggel bntet-
tesének és mint fejeket, jószágokat, és örökségöket elveszessék,

28*
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miképpen az dologról artikulnsaink között országunkbéli híveink-

nek közönséges végzésérl articiilnsa van.i

Az f népek az fsegekben, és az lófejek az lófségek-

ben minden széken szabadon éljenek, ugy mind a nemesség az

' A szokásos székely jog szerint a

htlenség bnébe esett székely em-
ber fejét veszíthette, de jószága meg-
maradt örököseinek. Az 1506-diki

agyagfalvi székely gylés határo-

zata ide vonatkozólag a következ :

. . . elvégezzük : hogy seuki a

kiváltkéjípen valók és elsk közül,

vagy a Lófövek és Tisztviselk

közül, vagy pedig a közönséges

renden lév emberek közül, vala-

melyek Székely Országban laknak,

ennekiitánna ebben az országban

kiváltképpen Fejedelmünk tisztes-

sége és hivsége ellen, úgy mint

:

László, Istennek Kegyelmességéböl

Magyar, és Cseh Országnak Kirá-

lyának, nékünk Kegj^elmes Urunk-
nak és az Tisztviseljének, tudni

illik az Erdélyi Vajdának, és az

Székelyeknek Ispánnj-ának vagy
hogy a mü Országunknak romlá-

sára igyekeznék és meg merészelné

azt próbálni ; hogy éhez társat is

keresne magának : senki pediglen

eunekutánna pártütésnek okáért se

közönséges ; se pedig rész szerént

Gylést ne indíthasson, és cele-

brálhasson, és magának oly hatal-

mat és méltóságot ne tulajdonít-

son, hogy valami kevés ész veszt
embereket maga mellé ne merészel-

jen venni, hogy így a mi Orszá-

gunkban tolvajságok, latorságok,

másnak megnyomorítása, kergetése,

megölése, rátámadása, egyenetlen-

séges veszekedések, bosszúállások,

pusztítások és égetések, házaknak

elhagyások, hadak és üstökvonások,

és egyébb akármi veszedelmek ne

támadhassanak, mint az elmúlt idk-

ben egynehányszor megestenek,

hogy az Országunkban valami tap-

lója, és Kovászsza a hitetlenségnek,

vagy pártütésnek a támadozók kö-

zött telyességgel elszáradjon, és

hervadjon ; hogy igy a Szentséges

Király méltóságának tzimerét és

megunást és a Király Tisztvisel-

jének gondot és valami búsulást

ne hozzanak. Még vigy is ; ha a

Királynak meg mondott Tisztvise-

löjitl valami törvénytelen hábor-

gatás, és kár vallás Országmiknak
szabadsága ellen, vagj^ közönséges-

képpen, vagy csak rész szerént,

mint a pártütk szoktak cselekedni,

pártütéssel állyanak ellene ; hanem
közönségesen egy helwe gyüllyünk,

és a megbántott Félnek segélyünk •

ha csak a szerént, vagy közönséges-

képpen lett is a megbántás, vára-

koztató és haladékoztató oltalommal

segijtsük közönséges egyenl aka-

rattal illendképpen hségeinket is

megtartván, Királyunkat tanáljuk

meg, hogy ig}' közönségesen Taná-

csot tartván, jobb móddal állhas-

sunk ellene, mig a helynek messze

volta miatt mü is a KiUfhez,

tudni illik a Királyunknak Kegyel-

mességéhez és Magyar Ország-

nak Segélytségéhez, kinek is mi is

Tagjainak hivattatunk, vagyunk is,

illend Orvosságértmehetünk ; hogy
igy az igen igen nagy Scithyából

reánk maradott tökéletes hivségnek

dicséretét, a mely még eddig min-

den Pártütéstl, árultatástól, ma-
kula nélkül közöttünk megmaradott

ezután is közöttünk gyözhetetlenül

maradhasson meg. Ha pedig vala-
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nemességekben, az ö földin lakókat, kiket jó igazsággal birnak,

ugy mint a nemesség birják az ö jobbágyokat, k is jobbág3ail

birják, kik a rovásnak idején több községgel együtt megróttas-

sanak.

kit közöttünk vagy az elsk, vagy

a Lófüek közül, vagy a Tisztvise-

lk közül, a mint elbb meg irók,

pártütést, vagy arra való Gylést

tenne, vagy cselekedni meggyzet-

tetnék ; akkor mindjárt mint igaz

Tagtól elszakasztatott és Közönsé-

ges végezésünknek rontója, ki kö-

zöttünk méltatlan, és Nemzetünk-

nek árulója, minden tisztességét és

becsületét elveszeszsze ; Ne is légyen

ezután soha örökké szabad Tör-

vényben venni, semmi Tisztet is

ne viselhessen, ós itt Székely Or-

szágban soha ne is lakhassék. Mind-

azonáltal ha mi öröksége lészen, az

ö igaz örökösire maradjon, és az

ilyeneknek senki a Fejedelmen

kivül Gratiát, Kegyelmet neki ne

adhasson, hanem ha az egész Szé-

kelység egyenl akaratból, és min-

den ingó, bingo Marhája praedara,

kapsira hányattasék és maga örök

számkivetésre üzettessék ;
ha pedig

ilyen áruitatásban az köznép közül

való találtatik, az is hasonlóképpen

számkivetésre vettessék, és minden

javai praedáltassanak el ; annak is

Fejedelmen kivül senki kegyelmet

ne adhasson ; hanem csak az egész

Székelység, etc. etc.

A székely nemzet 1555-ben össze-

szedett régi törvényeiben a htlen-

ség bnében elmarasztaltak jószá-

gaira ezt találjuk :

»Székely Ember örökségét sem-

miképpen el nem vesztheti ; ha a

Fejét hitetlenségért el vesztené is,

hanem atyafiára marad*.

Azonban az 1557. február 6-án

tartott gyvila-íehérvári gylésen a

székelyek e kiváltságát megszün-

tették :

»In nóta infidelitatis Siculi quo-

que perdunt caput et bona et

haereditates suas universas, instar

nobilium juxta deliberacionem in

Zazsebes et Coloswar in comiciis

generalibus habitam* (Erd. Ország-

gylési Emlékek. II., 75.).

Összefügg ezzel a jus regium

kérdése. A régi szokásos jog a szé-

kelyek közt nem ismert jus regiu-

mot, hanem azt az elvet tartotta

fenn, hogy az örökös nélkül elhalt

székely jószágai testvéreire, ezek

nem létében szomszédaira szálla-

nak. A fejedelmek nem akarták ez

elvet elismerni s bár a székelyek

többször felszólaltak, igy az 1571.

kolozsvári országgylésen, gyako-

rolták a jus regiumot. I. Rákóczy

György fejedelem 1636 jan. 30-án

Szamos-Újvárt kiadott oklevelében

végre a régi székel}^ jogot ersí-

tette meg : >. . . praefatae Universi-

tati Dominorum Sicvilorum, eorum-

que Posteritatibus utriusque Sexus

universis eam Libertatém et Immu-
nitatis praerogativam in forma

perpetui nostri Privilegii benigne

dandam, concedendam, donandam

conferendamque duximus, ut nullo

unquam deinceps tempore publi-

catio Defectus seminis quorum-

cunque sine semine dehcientium

inter eosdem Dominos Siculos in-

stitui peragique, sed nec bonorum

eorundera deficientium statutio ali-

qua aut occupatio in rationem

Fisci nostri et Successorum nostro-

rum, Leííitiniorum Transsylvaniáé
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A fnépek és lófejek minden dézmának fizetésébl kivétes-

senek, — mint az nemesség, de ugy k is lovakkal, pánczéllal,

sisakkal, paissal, kopjájokkal, hadakozó képen jó módon készen

legyen mindenkor, ngy kogy minden lófö az ö lófségekrl a mi
parancsolatunkra, és országunk szükségére valamikor kellettetnék,

egy-egy lóval indulhassanak, kik egy holnapon az ö költségeken

éljenek ; az után mi nékik minden hónapra segitségül egy-egy

forintot adatunk.

A fnépek is, az ö rendeknek, és állapotoknak mivolta

szerint, ki három lóval, ki négygyei, ki öttel légyenek készen

jó szerrel, kiknek mi esztend által, egy, egy lóra nyólcz, nyólcz

forintot adatunk nyargalásul, mikor pedig országunk szüksége

kivánja, és szolgálatban lesznek, két-két forintot, hópénzt ada-

tunk nékik.

Az székely község mi szabad birodalmunkban légyen, kiket

sem az fnépek, sem senki, akár kik légyenek, bántani ne merjék,

se semmi szolgálatra ne kényszerítsék ket, ha kik a fnép és

lófk közül a végezés ellen vétkeznének, a megbántott személyek-

nek dijjókat meg adják, kik az nyomoruságokat a királybirák-

nak megmondják, azok a mi directorunknak hirré tegyék és

ezeket a director causarum törvényhez mi élnkbe hivassa, kiket,

ha a törvény meg súlyosit, azok dijoknak megfizetésére, elvett

marhájoknak visszaadására és személyekben való megbántásoknak

elégtételére kényszeríttessenek.- Látjuk, hogy a közönséges békes-

Principum, fieri possit, et peraga-

tur. Sed eorum sine semine defi-

cientium Bona in suae Genera-

tionis iitriusque Sexus Homines,

more tamen et consvetiidiue ipso-

rum antiquissimo observato con-

descendant atque devolvantur*, etc.

(Idézve egész terjedelmében Benkö-

nél, Imago incU^-tae nationis sicu-

licae historico-politica. 59. 1.)

Még a király kegyelmezési joga

is bizonyos megszorítással volt ér-

vényes, mint az 1555-diki udvar-

helyi gylésen összeszedett régi

székely törvények mutatják :

>Szántszándékkal való halálért

a gyilkos meghaljon, a vajda nrak

kegyelnie, még a király is meg ne

oltalmazhassa a peres ellen.

«

2 Az elégtételadásra az 1555-ben

összeállított régi székely törvények-

ben a következ pontokat találjuk :

>Ha valaki valakinek házán,

vagy ekéjén, vagy szekerén hatal-

mat teszen, 24 gyrán maradjon.*

»A hatalom cselekedés ló vagy

barom elvételében 12 gyrát teszen
;

ettl megválva egy hatalom három

gyrát teszen.

«

»Ha valaki egyik a másikat a

földre le üti 6 gyrán marad, ha

a földön veri vagy vérét ontja,

24 g^-rán marad.

«
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ség törvénynek szolgáltatása nélkül csendességben meg nem
maradkat, végeztük, kogy minden székekben, mint föszékekben

a mi királybiráink, sok birák és székelyek, minden tizenöt öt

napon széket üljenek, törvényt szolgáltassanak, liolott a király-

birák vagy mind ketten, vagy egyik személy szerint, liogy pedig

a törvénytétel méltóságosan és csendességgel legyen, minden

széken tizenkét föszemélyek legyenek törvényt tudók, istenfél

jámborok, a fnépek és lófk közül, kik meg esküdjenek, kogy

minden barátságot, gylölséget, adományt és jutalmat bátra

vetvén, a jieres között igaz törvényt szolgáltatnak, kirekesztvén

mindeneket a törvény tev helyrl, a dolgokat csendesen, istenesen,

igazság szerint s lelkiismeretek szerint megítéljék.

Mindeneknél nyilván van, kogy a község liosszu pörfolyás-

nak miatta el szokott fogyatkozni, és egyik székrl más székre

való kérd vétellel héjjába való költséget, munkát, fáradságot és

gondot kénszeríttetnek felvenni, ugy annyira, hogy efféle kérdk
egy néhány esztendeig való hordozásában elfogyatkoznak, végre

látják, hogy semmiképpen nem érnek véget dolgokban, nagy

károkkal kényszeríttetnek pereket veszni hagyni, mfely dologból

a községrl ugyan gondot akarván viselnünk, végeztük, hogy

ha mikoron a peresek közül valamely fél meg nem elégszik az

székeken való törvény tétellel, de kérdvel elbb akarja vinni,

hát az királybirák, hadnagyok és székelyek minden dolgokat,

appellatió által nem az székely székekre, az mint eddig volt, de

egyenesen mindjárást mi élnkbe levelek által, és nem követek

által, kiknek feledékenységekbl sok fogyatkozás szokott esni,

mi élnkbe bocsássák.

Legyenek az székeken eskütt nótáriusok, kiket vagy az

])eresek az fizetéssel, melyet az követeknek munkáj okért adtak,

vagy egyebémüt, az mint nekik jobbnak láttatik, elégítsék meg.

Az községnek panaszolkodásából értjük, hogy a mi dézmáink

és az fnépek, kik az bárányokat, süldket és ludfiakat megszok-

ták az dézmásoktól venni, azokat a szegénységen sok ideig hagyják

tartani, néha kiteleltetni is, ós az községnek nagy költségével,

»A tetem törés teszem 12 gyrát, gyen feljebb 12 gyránál, néha 3

á nagy seb is annyit, a szablya gyi'a, néha 9 gj'ra, néha pedig

vágása is annyit, egy iznyi seb 12 is, a hold földnek niivoltához

teszen egy gyrát.

«

képest.

«

»A földnek foarlalása nem me-
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azért akarván az községet eíFéle bántásoktól is kegyelraesen meg-

könnyebbítem, végeztük, kogy mikor a dézmások a bárányokat,

süldket, kidfiakat megdézmálják, az gazdák ezeket három napig

tartozzanak tartani és gondjait visehii, az után az dézmások

elvegyék, kik ka erre gondot nem viselnének, ha mi káruk nékünk

esik, az dézmások magok tartozzanak megfizetni.

Az dézmában penig, mind bárányokból, süldkbl, ludfiakból

és raj méhekbl tizedik vétessék, az hol az tiz szám be nem telik,

az gazdák régi szokás szerint pénzzel váltsák meg.

Mely dézmát ha valaki hatalmasul magánál megtartana, vagy

bele kapna, mivel hogy a dézma a mi tárházunkat nézi, kibl

országunknak külömb-külömb sok szükségére kell takargatnunk,

a mint azeltt is országunkbéli híveikkel végeztünk volt az dézsma

dolgát, az mi directorunk mindeneket mi élnkbe hivasson és az

dézma dolgából mindenkoron haladék nélkül törvény légyen.

Értettük azt is közönséges panaszkodásból, hogy sokan az

község közül szegénységek miatta kényszeritettek az fnéjoektl

házakra és egyéb örökségekre pénzt kölcsön felvenni és azokat

nékik elzálogosítani, kiktl mikor meg akarnák váltani, az mennyi-

ben zálogban vetették, azon summán nem akarják megereszteni,

de valamennyi adó az zálogosítástól fogva volt, mind megkíván-

ják azokat az summával együtt, mely dolog Isten igazságának

és az világi törvényeknek is ellenek van, azért végeztük azt, hog}^

mint femberek, mind egyéb rendbeliek valakiknél aíiele zálogos

örökség van, meglévén a zálogosíttatásnak summája, tartozzék azt

felvenni, és az örökséget megbocsátani, kit ha nem mivelnék

afélék els székre törvényhez hivattassanak, és ha valamint jó

okát nem adhatják engedetlenségeknek, az királybírák, hadnagyok,

az örökösök és az székbírák és székülk az eíféle örökségeket

pénz nélkül meg adják, és affellett ország végzése szerint való

térben, mint a decretumban \an, jure maradjanak.

Azon panaszolkodásból ezt is érthettük, hogy sokan vadnak

az országbéli híveink közül, kik moldovaiaknak és havasalföldiek-

nek barmokat és egyéb marhájokat az havasokon elragadozzák,

kikért azok ismét az községnek barmaikat és marhájokat raga-

dozzák el, mivel pedig, hogy eíféle dologból országbeli közönséges

háborúságok következhetnek, akarván annak okait eltávoztatni,

végeztük, hogy minden rendbéliek efféle kapdosástól, kártátelektl,

fejek, jószágok vesztése alatt megsznjenek.
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iVz királybirák ellen való panaszolkodásokat is értettük, kik

régi szokáson kivül, az kiteleltetésnek idején az f népekkel az

község között járván, azon kivül a dézmáláskor is külömb-külömb

szokatlan fizetésekkel terhelnék ket, azért végeztük, liog}^ a

királybirák és fnépek, mikor az község között járnak, semmivel

az egy szálláson kivül ne terheltessenek, a községek az dézmá-

láskor is a szerint : de az kiadott orvokat, paráznákat, gyilkosokat,

égetket és az többit, ország végzése szerint büntessék meg, és

a ki halált érdemel, halállal, a ki vereséget, verességgel, a többit

is azonképpen ; az halálba való embert semmiben meg ne saczol-

tassák az országnak közönséges articulusaiban való büntetésnek

alatta.

Azon közönséges panaszolkodásokon kivül, egj^enként való

személyektl az község közül sok })anaszkodások vágynak az

fönépre, kikrl mondják, hogy külömb-külömb hántásokkal, nj'O-

moruságokkal illették, azért végeztnk, hogy a mi rovóink, kiket

az mostani császár-adójok újonnan való felszámlálására kényszerí-

tettünk kiküldeni székely helyekre, mindenek panaszolkodásokat

megértsék és végire menjenek s nékünk irva meghozzák, kiket

megértvén tanácsnnkbéli urakkal azt akarjuk mivelni a mi isten

s-zerint, és ez világ törvénye szerint igaznak láttatik lenni. Az mi

adóinkban is és egyéb jövedelmünkben sok tökéletlenséget értet-

tünk lenni az fnépektl és kiváltképen az népnek ötödének fel-

számlálásában, az melyet végeztük, hogy azon rovóink meg cir-

cálják és irva nékünk meghozzák.

Továbbá az országbeli hiveink három nemzet az hatalmas

császár hadát, ki Szakmar alá, a mi ellenségünknek ellene jött

vala, ezer ezer forintot az mi hadunknk pedig fizetésére kit

álgyunkkal, porunkkal, golyóbisunkkal hozzájok oda kibocsá-

tottuk vala, két kétezer forintot Ígértünk vala, kiket a két nemzet,

a nemesség és a szászság engedelmesen meg adtának, de a szé-

kelyek között a feltámadás miatt szedetlen maradott vala ; azért

hagytuk azon mi rovóinknak, hogy a kik az három ezer forintba

való fizetést meg nem adták, minden szokott birsággal kiszedjék

és nékünk a mostani császár adójával együtt beszolgáltassák. Ezen

rovok minden falukban négy jámbor személyt válaszszanak, kiket

megeskessenek és hit szerént megkérdjék tUök, kik vették fel

és kik zték ket az hadban az elmúlt támadásnak idején.

Nyilván van mindeneknél, hogy Balasi Menyhárt árultatása
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miatt Magyarországban való birodalmunknak és jövedelmünknek

nagy része tlünk elszakada és a tehernek viselése országunknak

megmaradására és oltalmazására való fizetésünk nem kevesedik,

st inkább najDonként öregbül. E mellett az is nyilván van a

közszékelyeknek ellenünk való sok feltámadások, mely nagy rom-

lást s sok vérontást, kárvallást és nékünk országunkbéli liiveinkkel

együtt költséget, gondot és fáradságot szerze, azért az feljül meg-

mondott okokból és bogy minden országokban a sókamarák csá-

szároknak, királyok és fejedelmeknek tárbázokra néznek, azért a

székely földön való sót a mi tárházunkhoz végeztük foglaltatni,

de a fnéjjeknek házok szükségére való sót adatunk, mint a nemes-

ségnek régi szokás szerint só adatik.^

Értettük azt is azon közönséges panaszolkodásból, hogy

mikor mi valami bn miatt elesett embernek közülök, királyi

méltóságunk szerint, fejeknek, jószágoknak, marhájoknak meg-

kegyelmeznénk, a királybirák, hadnagyok és székülk a széket

elhalasztják, hogy levelimket meg ne magyaráztassuk a széken,

és afféle vétkezett személyeknek a mi kegyelmünk alatt marhá-

jokban zsákmányt tesznek, és köztük felosztják. Azért végezzük,

hogy a széken kivül is, a királybirákat, hadnagyokat, székülket,

és mindeneket, kiket a dolog illet, a mi levelünkkel meglelhessenek

és tudására adják a mi hegyelmességünket, hogy az alatt senkitl

meg ne károsodjanak.

Mely articulusokat hosszú ideig meg maradásoknak okáért,

pecsétünkkel megersítettük. Datae in civitate nostra Segesvár

die 20 mensis Junii, anno domini millesimo quingentesimo sexa-

gesimo secundo.

3 A só használatára a székely

nemzet már idézett régi törvénj^ei-

ben csupán a következ megszorí-

tást találjuk : >Valamely székely

ember sóval akar kereskedni. Seges-

várszékben. Kölialomszékben és

Fogarasföldén szabad volt keres-

kedni ; de úgy, bog3' a királybii'ó-

tól pecsétet kell váltani, hat járom-

beli ökörtl 3 pénzen kell váltani,

két ló vonása terhétl 2 pénzen.

De ha pecsét nélkül elmegyen, a

királybíróé marhája, szekere, a só

pedig az emberé legj^en. Ha igaz

pecsét vagyon nála és jó okkal jár

és a királybíró mégis háborítja, a

szegény ember maga oltalmába ha

meg ölheti is, egy só dija.«
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AZ ERDÉLYI SZÁSZOK CONSTITUTIÓJA.

Az erdélyi szászok kiváltságos állásának, tehát külön

constitntiójának alapja II. Endre 1224-ben kiadott ok-

levele (Lásd följebb 144. 1.) mely a hét régi szász szék,

szász lakosait egy néppé egyesítve s önkormányzati joggal

felruházva, az erdélyi vajda hatóságának mellzésével egye-

nesen a király alá rendelte. A szászok e kiváltságos állását

a késbbi magyar királyok is megersítették s területöket a

XV. század folyamán a medgyesi és selyki székek, Brassó

és Besztercze vidékek hozzácsatolásával gyarapították.

Az 1437-ki, valamint a késbbi 1459, 1505 és 1542-ki

unióban a szászok, inint belügyeikben teljesen önálló, a

magok által választott szebeni szász comes vezetése alatt

álló nemzet szövetkeztek Erdély más két nemzetével s ezen

külön politikai állásukat lényegében a legújabb korig

fenntartották. A szász nemzeti egyetem 2:)olitikai állása és

hatáskörére vonatkozó oklevelek, országgylési végzések

és egyetemi határozatok, a szász városok levéltáraiban,

els sorban pedig a szász nemzeti levéltárban Szebenben

riztetnek. A legfontosabbakat kiadta Seiwert Grusztáv

Aktén und Daten über die gesetzliche Stellung und,

den Wirkungskreis der sáchsischen Nations-Universitát.

Szeben, 1870.
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A szász városok és székek uniója. 1613.

A szász nemzeti egyetem levéltárában levÖ eredetirl kiadta Seiivert,

Acten und Daten etc. 79. l.

Wir Burffer-Meister, Königs B-icliter und Stuhls Richter

sammt Ratli Geschworenen und Einwolinern der Sáclisischen

Stádte Hermanstadt, Scliassburg, Cronen, Mediasch, Nsen, ^ Mül-

lenbacli sammt den anderen sácliisclien Stühlen Nagy Schenk,

Rupes,2 Reissmark, Lösclikirclien ^ und Szászváros etc. fügén

hiemit zu wissen allén denen so es vonnöten ist, dass wir ange-

selien den grossen unwiederbringliclien Scliaden, so der saclisisclien

Nation durch den Riss und abalienation der Hermanstadt von

den anderen Stádten,* der Spaltung und Zertrennung der Saclisen

von einander, in verlaufener kurzer Zeit und disturbien, die

Ligám, Union Eidscliwür, mit welchen unsere Voreltern boch.-

löblicben Gedácbtniss, invicem in perpetuum verbunden, und

verpíiiclitet gewesen, libertates, privilegia Saxonum concernentia,

jetz aufs neue habén wollen renoviren und bestáttigen, in Kraft

diese Briefs, uns allén, so wir lében und unseren Nacbkömmlin-

gen posteritaet zum ewigen Frommen und Bleiben auf folgende

Weis : dass wir nemlicli von beüt dato zur Erhaltung der gul-

denen scbönen Freibeiten, Privilegien, gewöhnlichen Rechten,

guten nüczlicben Ordnungen. Besitzungen der Oerter, mit welchen

unsere Vorálter, die sáchsische Nation wegen der Tapferkeit,

ritterlichen begangenen Thaten, donirt, verehret und begabt von

gottseligen Königen, Kaisern, Fürsten in omnibus necessitatibus

omni tempore. Ja wir geloben und versprechen bei unserer rechten

Augsburgischen Confession in den prophetischen und apostolischen

Schriften begründet, rechten und christlichen Grlauben, bei dem

Ehrlichen sachsischen Namen zur defension, Erhaltung des sachsi-

schen Geblüts, und der gedachten Privilegien, Freiheiten, Besit-

' Besztercze. ben Brassó felkelését s a szász vá-

» Kölialom. rosok és székek szövetségét kivált-

* TJjegyházszék. ságaik megvédelmezésére. Báthory

* Szebent Báthory Gábor 1611- Gábor bukása után utódja a feje-

hen meglepetéssel elfoglalta, kivette delmi széken Bethlen Gábor Szebent

a szász városok sorából s fejedelmi visszaadta a szászoknak.

városává tette. Ez idézte el 1612-
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zungen der Oerter der ganzen Universitát und Erledignng der

iTngewölmliclien Beschwerungen so den sáchsischeii Freiheiten

reijugniren, allén Stádt und sáchsisclien Stülil, allerlei Grefar so

uns aucli sive sejjaratim sive conjunctim antreíFen mögen, allén

unseren Widersacliern und Turbatoren unserer sáclisisclien Frei-

heiten, wer sie auch sein mögen, heimlicli oder öífentlicli den

Freunden Freund, den Feinden Feind zu sein. alles in allém,

mit einander oder aucli separatim zu tliun, zu beförderu, zu

tractiren, zu scbliessen, zu paciíiciren, auch zu opponiren; dar-

neben auch die Expensen, Ausgaben, in ejusmocli casibus, mit

einander zu tragen und zu administriren, auch jeglich Stadt und
Stuhl, pro sua jjossibilitate nach ihrem Vermögen sub amissione

honoris et libertatum Saxonum. In cuius rei evidentius testimonium

et robur praesentes nostras Sigillo provinciali minori simul etiam

sigillis nostris aliis communitas extradandas duximus. Actum in

Civitate Segesvár in generáli nostra congregatione die decima

mensis Decembris. Anno millesimo Sexcentessimo decimo tertio.

A szász universitas határozatai 1550.

A szász nemzeti egyetem levéltárában lev eredetirl íiadta Selicerf^

Acten und Daten, etc. 47. l.

Quod in omnibus negotiis et casibus quae civitatem vei

sédem aliquam pertingunt, nihil agere debeant, nisi communi
consensu universitatis Saxonum fuerit deliberatum.^

üt Negotia quae alicubi obveniunt statim Cibiniensibus in-

timare debeant, indeque quid sit agendum informationem ex})etere

donec universitas de eo maturius deliberare jjosset.

* A szászok ezen közös meg-
egyezésére minden országos vagy
a szász földet érint ügyben vonat-

kozik a szász universitas 1545-ki

gylésének következ határozata is

:

Item octava lunii ab universitate

Saxorum concliisum est unanimiter,

qnod a modo deinceps su])reraus ma-
gistratiis ad comitias provinciales

trinm Nationum certis ex rationibns

proficisci non debeant ; sed saltem

proxime sequendum, Nam sí quid

acceptandum fuerit, hic Cibinii per

imiversitatem Saxonum mature
seminari ac determinari debet. Hoc
uno excepto qiiod ubi quidpiam
regni periculum concernere videbit

extunc qiiaelibet, persona suum
debitum officium ad omnia tenetur

accomodare, pro communi omnium
Nostrorum conservatione. Közölve
Seiwertnél, Acten und Daten etc.

41. 1.
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In comitiis Elégni nulla pars onus aliqnod suscipere audeat,

nisi ex unanimi volnntate reliquornm Saxoniim ibidem existentium

fuerit conclusum.

Quod universitas Saxonum unanimi voto penes duas nationes

Regni persistere velit in omnibus quae fidem Reginalis Maie-

statis et filii sui illustrissimi, communemque Regni utilitatem et

conservationem spectaverint cum concensu tamen Suarum Maie-

statum.

Bornemiszsza Pál veszprémi püspök és Werner György-

királyi biztosoknak jelentése Erdély jövedelmérl. 1552.

A hécsi cs. és Jc. levéltárban lev eredetirl kiadva az Archív des

Vereins für siehenhürgische Landeshunde Neue Folge VII. Jc. 410.

és részben Seiicertnél, Acten imd Daten etc. 48. l.

. . . De censu Saxonum.

Saxones in commune conferunt censum suum ordinarium

Regibus debitum, iuxta usitatum inter ipsos modum, eumque

semel tantum in anno ad festum divi Martini solvere tenentur.

Est autem tota summa census florenorum octo millium et quin-

gentorum. Sed nihilominus ultra censum contribuunt Subsidia ut

sequitur.^

De contributione Subsidiorum in Transsilvania.

Constat Transsilvanos trium Nationum. Hungaros videlicet

et Saxones, non tamen solutione eorum subsidiorum qua aliorum

Regni Hungáriáé Statuum et Ordinum consensu a Regibus

imponi solent, teneri, sed vetus est mos ad haec usque tempóra

observatus, ut eius módi subsidia ab illis specialiter peterentur;

fit autem temporibus priorum Regum ut dicitur, modus iste, ut

Nobilibus Hungaris, qui primas inter Nationes istas habent.

indiceretur conventus ad oppidum Thordam, eoque nuntii vei

commissarii a rege mitterentur, qui subsidii petitionem propo-

nerent.

. . . Eodem modo indictus fit Saxonibus conventus ad

Cibinium, in quo cum ipsis per liomines regios de conferendo

6A Szt. Márton-napi adó (Martins- püspök 1602-ben Eudolf királylioz

zins) Erdély különválása vitán el- küldött jelentésében nem is említi

enyészett. Isáprágy Demeter erdélyi a királyi jövedelmek között.
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subsidio tractaretur et decerneretur.^ Non est autem facta connu-

meratio per portás, quemadmodiim in bonis Nobilium, sed petita

ab ipsis est una summa, alias similiter maior, alias minor ^
. . .

. . . Quaesitum est tamen diligenter, an non usitatum ante

fuisset, aut utilins esset, Saxones eodem, quo colonos nobilium

connumerari, sed compertum est, eos ista libertate perpetuo usos

et gavisos esse et jjraestare, ut una ab universis Summa exigatur.

Ipsos enim inter se non per capita, aut pro numero portarum,

sed i)ro modo et valore bonorum immobilium contribuere, et lioc

plus solvere quemlibet, quo plures agros prata vineas et alia

similia soli bona habét. Caeterum constat hoc quoque : Nobiles et

Saxones etiam bis anno postulante necessitate ad Requisitionem

Eegum subsidia contulisse.^

Náprágy Demeter erdélyi püspök emlékirata az erdélyi
viszonyokról s Erdély szervezetérl. 1602.

A bécsi udvari kamarai levéltárban lev eredetirl kiadta Szilágyi

Sándor. Erdélyi Országgylési Emlékei-. V. 1IJ2.

Tempore pacis Saxones tenentur principem cum tota aula

cum ad illos animi causa excurrerit, gratis alere ; solent enim
principes, praesertim hiemali tempore, cum Albensis tractus ob

frequentium aulicorum i)enuria laboravérit, se ad Saxones recipére,

' Az 1542-ki tordai unió után

a fejedelem nem tárgyalt külön

a szászokkal, mint ez a jelentés

mondja, hanem a közös országgy-
lésen határozták meg a szászokra

kivetend adó nagyságát.
s Rendesen a szászok oly össze-

get ajánlottak meg évi adójuk gya-
nánt, mennyit a nemesség jobbá-

gyai után fizetett. Voltak azonban
esetek, midn a szászok nem egy
összegben ajánlották meg az adót,

hanem kapuszám szerint fizettek.

Pl. az 1G15. május 3. fehérvári gy-
lésen kapuszám szerint vetették ki

rajok is az adót: »Mely tizenkét

forintot az Szász uraink és Attyánk-

fiai is az megnevezett napokra kapu
szerint igérik Nagyságodnak be-

szolgáltatni. «

» Náprágy erdélyi püspök 1G02-

ben Rudolfhoz intézett emlékirat

tában a szászok adójáról ezt irja :

»Saxones igitiir singulis annis ad

comitia i^er principem evocati, non

secundum numeruni portarura, ut

Hungari, sed commune contribu-

tione facta, taxám ipsi vocant, cer-

tam summám in aerarimn principis

inferunt, aliqiiando quadraginta,

aliquando sexaginta millia tallero-

rum, pro necessitate maior i vei

minori. (Erdélyi Orsz. Emlékek.

V. 162.).
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et istliic ubiqne S2)lendide donariis exceptus, convivare et ita

aliquot menses sine expeiisis producere.

Cnm ver est domi princeps, boves mactabiles, vina, avenam,

et omne genus frumenti gratis in aulám principis convehunt,

quarum praecium ex taxa sólet postea defalcari.

Ad usum quoque et necessitatem principis, ubi a praefecto

Albensi admoniti fuerint. equos curules administrare tot, quot

necessarii sünt. tenentur.

Singulis item annis omnes sedes et civitates principem in

ipso circumcisionis fest xeniis bonorariis excipere solent, praeser-

tim scyphis deauratis amplissimis.

Az 1658. jun. 5—21. fejérvári országgylés határozatai.

A nayij-szeheni BrnclentJial múzeum hézirattárában lev egyhoru

példányról hiadta re'szhen Seiwert, Acten und Daten etc. 62. teljesen

Szilágyi Sdiidor, Erdélyi Országgylési Emlékek.

Universitas Dominorum Saxonum bis mille pedites selectos

in expeditionem mittere debebit, cum quibus Judices Regii in

campum prodibunt, pro veteri consuetudine cum vexillis tympa-

nis, bombardis, tormentis, instrumentisque bellicis pulveribus^

globis. magistris bombardariis ad requisitionem et mandátum

suarum Maiestatum.^"

"' Náprágy idézett emlékiratá-

ban ekként határozza meg a szá-

szok hadikötelezettségét : Tempore

aiitem belli vectura, commeatus et

maiorum tormentorum omniunque

instrumentorum bellicorum prae-

sertim capitulares illi sacerdotes

Saxonici gravi sub jíoena tenentur.

Item ex omuibus civitatibus et

sedibus arma, quae ipsi in arma-

mentariis habent, et militem quan-

tum possunt, non ad castra tantum

sed etiam ad praesidia mittere et

communiter omnes penes principem

insurgere.

Általában a szászok fö hadikö-

telezettsége ágyuk, lpor, golyó és

hadisátrak szolgáltatásában állott

;

a fejedelmi hadsereghez rendesen

500 embert állítottak ilyen aráaiy-

ban :

Szeben 53 einbert

Segesvár 40 »

Brassó 95 »

Medgyes 88 >

Besztercze 80 >

Szászsebes 13 >

Nagysink 42 »

Ujegyház 25 »

Khalom 29 »

Szerdahely 23 »

Szászváros 13 »

Die Grundverfassungen

Sachsen in Siebenbürgen. 118.

der
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Inter Dominos Saxones in apparandis peditibus talis modus

et ordo observetur ; Judices Regii cum civibiis et Consulatu mox
sine mora ex singulis Oivitatibus ad i^ossessiones singulas egredi-

antur et inspiciant et conniimerent singillatim omnes quarumlibet

possessionum personas, Consimiliter etiam singnlarum Civitatum

viros perliistrent liabitoque delectu ordinent viros ad belliTin

aptos, et ea in re ita agant, ut dignas et militares personas

adornent et instrnant.

Decreverimt autem ibidem ut singuli communes pedites duos

florenos in stipendium habere debeant, nullo modo plus. Item

centum peditibus praeficiatur unus Capitaneus Centurio, quibabeat

singulis mensibus florenos sex. Tympanista trés florenos. Vexillifer

flór. trés. Decuriones flór. trés, qui quoties et quandocunque Sacrae

Maiestates personaliter moverint vei si forte Nobilitas capitatim

insurrexerit, in campum sine cunctatione egrediantur praesentiljus

Judicibus Regiis et Senatorii ordinis Civibus duobus ex singulis

oivitatibus. Piacúit etiam ut equitibus in singulos menses flór.

trés dentur.

Szeben város tanácsának levele egy meg nem nevezett

szász városhoz.

A szás2 nemzeti levéltárban lev eredetirl Jciadta Seiirert. Acten

und Daten etc. 43. l.

Prudentes et Circumspecti domini et amici lionorandi Sa In-

tem. Intelleximus contra formám et laudabilem consuetudinem

universitatis Saxonum (hucusque pie observatam in electione növi

Magistratus) inordinate et inoi)ortune })roceditis neque i])sam

debitam et legitimam electionem fieri permittitis, per delectos

quadraginta viros, sed tumultuarie una cum tota communitate

vestra ipsam electionem növi Magistratus vestri peragitis in

derogamen laudabilis consvetudinis Universitatis Saxonum. Quod

amplius a vobis nequaquam fieri volumus. Quare praesentibus

vobis a minori usque ad maximum firmiter committimus et

mandamus quatenus i})sis quadraginta delectis viris vestris electio-

nem növi Magistratus vestri in ordinario vigore i)ermittere veli-

tis et debeatis ut ipsi auctoritatem plenariam electionis habeant.

Et nemo ex communitate vestra in hac parte quicquam loqui

Marczali : A iiiagyav történet kútfi. 29
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aut votum dare aiideat. Contra facientem vohimus ut in vincula

conjiciatur et digna poena pmiiatnr. Et si qui tali inordinata

electione electi fnérint, ab officio dejiciantur et deponantur.

Secus igitur niülo modo facere i)raesnmmatis, Valete. Datiim

Cibinii in crastino festi beati Stephani prothomartiris. Anno do-

mini 1545.

Magister Civium. Judices jnratiqne

Consules. Civitatis Cibiniensis.

Báthori István lengyel király és erdélyi fejedelem a
szászok törvénykönyvét megersíti. 1583. febr. 18. ii

A szász nemzeti egyetem levéltárában lev evedetiröl Jciadta Seiirert.

Acfen nnd Daten etc. 71. l.

Nos Steplianns dei gratia Rex Poloniae. magnns dux Lit-

vániáé Rnssiae Prnssiae, Masoviae, Samogitiae, Kioviae, Voliniae.

Podlachiae, Livoniaeqne etc. Dominus nec non Transsilvaniae

Princeps. Ad perpetnani rei memóriám
Postqnam ver ad Hungáriáé fines propiiis accessissemus, nostra-

rum partium esse putavimus, etiam rationibiis praedicti Regni

nostri Transsilvaniae providere. Itaque dnm inter alios einsdem

Provinciáé nostrae subditos. íidelinm nostroriim nniversornm

Saxonum legati, íideles nostri . . . liuc in Poloniam ad nos missi

venissent. Nobisque praeter alia Privilegia antiqnorum Hungáriáé

Eegiim confirmanda etiam Codicem Juris Mmiicipalis, sen legiim

et Consvetuclinum longo usn et observatione receptarum, inque

" A magyar és székelje jogtól

különböz szász szokásos jog els
rendezje Bomel Tamás volt »Sta-

tuta lurium Mvmicipalium Civitatis

Cibiniensium. reliquarnmque Civi-

tatum et nniversorum Saxonum
Transilvanicorum. 1560. czimü mun-
kájában, mely ugj^anakkor németül
is megjelent (Statuta, oder Satzun-

gen gemeiner Staatsrecliten der

Hermanstadt, und anderer Stadte

und aller Deutschen in Sieben-

bürgen). E Bomel-féle gyjteményt
késbb Fronius Mátyás brassói sze-

nátor kiljövítette, czimekre és sza-

kaszokra osztotta s miután Báthory

István megersítette, 1583-ban ki-

nj-omatta ily czimmel : Statuta

lurium Municipalium Saxonum in

Transylvania, opera Mattla. Fronii,

revisa, locupletata, cum gratia

Eegia, et Privilegio decennali. 1583.

Impressum in Inclj^ta Tran-

sylvaniae Corona. Ugyanakkor

megjelent e törvénykönyv németül

is. (Der Sachsen in Siebenbürgen

Statuta : Oder eigen Landrecht.

1583.)
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quibusclam locis de communi Saxonum ipsorum consensu aiictarum,

ac in 4 libros et certa capita distinctarum. linmillime obtulissent

;

suíjplicantes nt instar aliarnm Gentinm et Nationum, quarum

Leges Litterarnm Momentis mandatae sünt, ne soli consvetudini.

quae incerta, mutabilis et oblivioni obnoxia est, niterentnr, prae-

dictis Juribus et Consvetudinibus Aiithoritatem nostram B-egiam

impertiremiis. et omnia in eo contenta qnoad omnes Clausulas,

Sensns. Capita. Articnlos in formám Privilegii nostri redigi

facientes. admittere, approbare, iisdem Universis Saxonibns et

eormn Haeredibns ac Posteritatibns, pro perpetnis legibns et

Consvetudinibus valituras, de Regiae nostrae Potestatis pleni-

tudine roborare et coníirmare dignaremur . . .

Nos itaque .... Supplicationibus praefatorum Lega-

torum exauditis et clementer admissis, omnia Capita universos-

que Titulos et Articulos, in eodem Codice contentos, et conscriptos.

})raesentibus Litteris nostris Privilegialibus de verbo ad Verbum
sine Diminutone et Augmento aliquali insertos laudavimus, accepta-

vimus. ratiíicavimus et ap})robavimus. in quantum Juribus })U-

blicis non derogant, id est Saxonum nostrorum Terras. Juris-

dictionemque concernunt tantum; prout praesentibus laudamus.

acceptamus, approbamus, ratificamus et coníirmamus ; Promitten-

tes i)ro nobis et Successoribus nostris, Principibus Transilvaniae.

illum Codicem in eunctis Capitibus, Clausulis, Titulisque et Arti-

culis, in omnibus praefati Regni Transsilvaniae Judiciis, tum

Nos ipsos observaturos, quam per Proto-Notarios Regni. aliosque

([uorum interest, observari curaturos. In cuius rei memóriám,

firmitatemque perpetuam, praesentes Litteras nostras Privilegiales

appensione secreti Sigilli Nostri, quo in rebus Transsilvanicis

utimur. duximus concedendas. Dátum per manus praefati Martini

de Berzewicze, nostri per Transsilvaniam Cancellarii, in Arcé

nostra Regia Cracoviense : 18. die Mensis Februarii. Anno Do-

mini Millesimo. (^uingentesimo Octuagesimo Tertio. Regni ver
nostri Septimo.

Stephanus Rex
Martinus de Berzevicze.

'2!**
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TÖRÖK BÉKEKÖTÉSEK 1547— 1568.

1. Az 1547-iki békeszerzdés.

Buda eleste és a török hódoltság megalakulása után

az els békeszerzdés a magyar király és a török szultán

között 1547-ben Konstantinápolyban köttetett meg. Mély

jelentsége e szerzdésnek abban rejlik, hogy szentesítette

az ország területének három részre oszlását. A békeszer-

zdésnek Szulejman által kiadott példánya híven vissza-

tükrözi a hatalmi viszonyok állását a békekötés pillanatá-

ban Magyarországon. A szultán magát tekintette a » kard-

jával meghódított « Magyarország urának s ennek kifeje-

zéséül, mint védenczétl János Zsigmondtól, úgy Ferdinánd

magyar királytól is a kezükben meghagyott országrészek

birtoka fejében évi adót követelt. Hiában szépítgette a

bécsi udvar e békeszerzdés lealázó voltát olyformán, hogy

az évi adót tiszteletdíjnak nevezte, a békekötés törvénye-

sítette a törököt az ország egy részének birtokában s ezért

méltán nevezték azt az 1547-ki országg3^ülés rendéi hazá-

jok sírjának.

Az 1547-ki békeszerzdést a brüsszeli országos levél-

tárban lev másolatról kiadta Hatvani Mihály, Magyar

Tört. Emlékek II. oszt. Okmánytár, II. k. 142—148. 1.

A Feridun bég török történelmi mvében megrzött török

szöveg mag3^ar fordítását közölte Thúry József, Török

Történetírók, II. k. 396—400. 1.



\

453

A békeszerzdésnek Ferdinánd által kiadott példánya.

Nos Ferdinandus etc. Recognoscimus et notiim facimus

tenoré praesentium signiíicantes quibus expedit universis, quod cum
ante biennium incoepta esseiit qnedam tractari de pace seu

induciis propter bonum publicum totius orbis et maximé regni

Hungáriáé qnietem et tranquilitatem cum Serenissimo ac poten-

tissimo principe dominó Solymanno Imperatore Turcarum etc.

et relictae tunc essent quedam controversiae de finibus dicti

regni Hungáriáé inter nos et magnitudinem suam, quas cum
tollere et abolere decrevissemus, eodem illó bono jjublico, quiete

et tranquilitate regni Hungáriáé cum primis adducti, iterum

oratorem nostrum magnificum Gerardum Velduick cum plena

facultate tractandi, agendi et concludendi, nec non de iis contro-

versiis semel finem faciendi. Erant autem liae diíFerentiae.

Primum quod Barones et Nobiles certi Hungáriáé sub fidem

et protectionem Magnitudinis eius sese contulerunt atque tribu-

tum nomine protectionis undecim millium ducatorum promiserunt,

iidem autem mox ad nostram fidem redeuntes tributum illud

quod Magnitudini suae promiserunt, solvere recusarunt, nostro

imperio et iurisdictioni sese omnibus módis subiicientes.

Altéra erat controversia de bonis, dominiis atque locis

Petri Pereni, qui cum adhaesisset quondam E-egi Joanni, a

Solimanno Turcarum Imperatore, inter servos supra dicti regis

com])utabatur. Praeterea uxor dicti Petri Pereni se et sua bona

in fidem et protectionem magnitudinis eius contulerat. Cum autem

post mortem Regis Joannis non solum bona Petri Perenni, sed

etiam Agria atque omnia, que ad illám pertinent, sub nostrum

impérium redacta fuissent, redeuntibus liis ad gratiam nostram

qui illa in ditione sua habeant, relicta fit liaec controversia

anno superiori irresoluta et imperfecta.

Tertia fit de aliquot articulis (?) et arcibus quae erant

regis quondam Joannis, et nunc sub potestate nostra (sünt), et

de castellis Valentini Theoreok, qui nunc est captivus ejusdem

Ser. principis Turcarum, cuius castra etiam erant sub rege

Joanne et nunc teneantur a gentibus nostris armatis.

Quarta fit de Timaris quos ministri et milites Ser. jjrin-

cipis Turcarum assignaverunt equitibus Turcis, quorum Timaro-

rum magna pars assignata erat super agris qui in finibus inter
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ntriusque jjartis castella interjacent et magis solutionem hactenus

consecuti smit quam aliqua pacifica possessione.

De quibus controversiis cum ab utraque parte jura et pri-

vilegia proijonerentnr, orator noster praedictus. ne qnis scrupulus

relinqueretiir in posterum, ex quo bella et tumultus excitari pos-

sint, virtute mandati nostri, et facultatis quam illi dedimus,

redimere decrevit quicquid juris et authoritatis super ea bona

et dominia, quae in supradiclis diíFerentiis complecterentur quo-

vismodo praetendi posset. atque pro redemptiva pensione nomine

su])radictorum bonorum, quae in regno Ungariae sünt sita, hone-

stum aliquod et honorárium munus obtulit quotannis dandum in

mense martis.

Item quod liaec i)ax ad integrum quinquennium. ab eo

die quo conclusa est computando, firma et bona inter omnes

fines tam jiraefati Ser. Imperatoris Turcarum quam nostros, tam

mari, quam terra, et quod intelligatur cum utriusque nostrum

liberis baeredibus Regni et provinciis seu dominiis baereditariis

quam alio nomine subiectis suscejjta et observanda.

Item ut latrones qui utrinque agros aliorum infestos faciunt

latrociniis sicut sünt Haydones, Martliolosci, Uscoki ab utraque

parte castigentur et puniantur.

2. Az 1562-iki békeszerzdés.

E békeszerzdést 1562-ben Konstantinápolyban I. Fer-

dinánd követe, Busbeck kötötte meg s külön török követ-

ség vitte Bécsbe, hol azt Ferdinánd is megersítette. Köz-

jogi jelentsége abban áll, hogy Erdély különállását szen-

tesítette. Most elször történik, hogy a szultán az erdélyi

fejedelem nevében is köti a békét, még pedig olyfonnán,

hogy a tulajdonképeni Erdély kérdés alá sem jöhet, arra

Ferdinánd semmi igényt nem támaszthat. Erdélyen kívül

a szorosan vett Magvarországon támasztott kölcsönös bir-

tokigényekre a szultán Ferdinándot és János Zsigmond

erdélyi fejedelmet külön alkudozásra utasította.

A békeokmány eredeti példánj^a Bécsben a császári

és királyi levéltárban van. A Ferdinánd által kiállított
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példány latin szövegét a Verancsics iratai között lev
másolatról kiadta Szalay László. (Verancsics, összes mnnkái
5. k. 283. 1.) A szultán által kiállított példány török szö-

vegének magyar fordítását feltaláljuk Rosnyay Dávid,

Történeti Maradványaiban. 32. 1.

A békeszerzdésnek I. Ferdinánd által kiállított

példánya.

Primo igitiir, universis et singulis nostris capitaneis, prae-

fectis, officialibus, miiiistris, militibus ac subditis serio et sub

poena capitis mandabimus, ut hanc pacem sancte, íirmiter et

inviolate observent, et ne militibus ant subditis serenissimi

Imperatoris Turcarum, ac praefati filii quondam regis Joannis

arma, vim et ullam liostilitatem inferant, nec eosdem ad arma
lacessant, sed cum illis })acem et bonam vicinitatem foveant.

Et quoniam in tractatibus illis pacis quinquennalis, quam cum
praefato serenissimo Turcarum imperatore anno Domini millesimo,

quingentesimo quadragesimo septimo, inivimus ac firmavimus,

conclusum pactum, et conventum fuerat, ut annuatim mitte-

remus ad jjortam serenissimi Turcarum imperatoris munus hono-

rárium triginta millium ducatorum, nos sane juxta dictam pac-

tionem et conventionem quinquennalis illius pacis, ut afflicto

Hungáriáé regno, miserorumque colonorum et subditorum quieti

et incolumitati consultum sit, in posterum quoque singulis annis,

durante ista octennali pace, ad portám serenitatis ejus triginta

illa ducatorum liungaricalium millis transmittemus.

Similiter ab arcibus quoque et castellis, urbibus ac locis

Transsylvaniáé omnem vim atque liostilitatem abstinebimus. De
locis ver extra Transsylvaniám positis, quorum longe alia est

ratio, (]uam Transsylvaniáé, res])ectu dicti serenissimi Turcarum
imi)eratoris, ac ])raesentis concordiae et pacis causa, non recu-

samus cum illustrissimo Joanne Sigismundo fhice, serenissimi

quondam regis Joannis filio, concordare, quae lóca nobis restitui

et quae ipsi pacifice relinquere velimus, ita tamen, ut dictum

([uondam regis Joannis íilium, durante hoc octennali pace, ad

satisfaciendum nobis de locis extra Transsylvaniáé íines in
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Hungáriáé partibus citra et ultra Tibiscum sitis. armata manu
non compellere possimus aut debeamus, salvo tamen et reservato

nobis iiihilominus omni jure et actione, quam contra illum prae-

tendimus.

Et qnoniam non restituitur Tata contra omnem aeqitatem

intercepta, saltem villae et possessiones ultra Danubium sitae, non

inquietentur, sed ComaroniO; sicuti fuerunt a principio, subjectae

maneant. Quia Tata non fit tale castrum, quod propriam juris-

dictionem haberet, sed Comaronio submissum, adeoque praefec-

tus illius tantummodo castellani ofíicium gerebat, ibi collocatus,

ut liuiusmodi villás, ad Comaronium pertinentes, quae per Coma-

roniense praesidium non satis commode tempore bellorum regi

poterunt. per ipsum eo minori negotio in officio continerentur

;

liuiusmodi ergo villae omnes prafecto Comaroniensi deinceps

pareant. neque ab illis. qui erunt in Tata. aut aliis quibuscunque

Turcicis militibus inquietentur.

3. Az 1568-iki drinápolyi békeszerzdés.

Magyarország három részre oszlásának már régebben

megkezdett folyamatát bevégezte és hosszú idóre szentesí-

tette a A-^erancsics Antal egri püspök, Teuffenbach Kristóf

és Wyss Albert által 1568-ban Miksa magyar király és

Szelim szultán között Drinápolyban megkötött béke. Igaz

ugyan, hogy e béke csak nyolcz évre köttetett, de idó-

közönkint meghosszabbítva 1593-ig fennállott s ezen

huszonöt év alatt nyerte a magyar király alatt maradt

terület, az erdélyi fejedelemség és a török hódoltság vég-

legesnek nevezhet alakját, mely, noha a késbbi háborúk

és békekötések sokat változtattak rajta, nag}^"ában az

ország felszabadításáig, a török uralom megsznéséig fenn-

maradt.

A békekötésnek eredeti szövege a bécsi császári és

királyi levéltárban riztetik. A végleges tervezetet, melyet
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a porta elfogadott és késbb Miksa is megersített, fel-

találjuk Verancsics iratai között (Verancsics, összes Mun-
kái, 5. k. 208—233. 1.).

A békekötésnek Miksa magyar király által kiállított

példánya.

Inprimis decretum est, ut liaec j)ax inter nos ac serenissi-

mos archiduces Austriae Ferdinandum et Carolum fratres no-

stros charissimos ab ima, et potentissimum ac serenissimum siüta-

num Selymum Turcarum imperatorem parte ab altéra inita.

facta et conclusa in annos octo proxime sequentes, per hoc totum

tempus, inter nos videlicet ac utriusque partis regna, provincias,

principatus, dominia, urbes, terras, oppida ac lóca tam terre-

stria, quam maritima, omnesque et subditos et milites eorum,

mutua, bona, vera, firma, constansque et sincera esse debeat,

eaque a nobis juxta conditiones suas infrascriptas vére, sancte

et inviolabiliter colatiir et observetur.

Item quia ])roxima octennalis pax a conclusione ejus per

totum tempus suum imjjedita fuerit, inquietudine et bellicis

turaultibus illustrissimi domini Joannis Sigismundi, kaec prae-

sens, ut firmior ac stabilior esse possit, nec ejus cursus motibus

et macliinationibus quibuspiam ejusdem ducis impediatur, decre-

tum est : ut imposterum a conclusione dictae pacis in Transsjd-

vania et intra ejus provinciáé limites legitimos sese contineat

suosque etiam omnes (|Uos vei a consiliis, vei a rebus milita-

ribus habét, penes se esse manereque jubeat

Item decretum est, ut si forte idem dux quietis, pacisque

impatiens, nec decretorum ejusdem pacis rationem habens, nobis

ac subditis nostris movere hostilitatem, damnaque et inj úrias

temere inferre non vereretur, nosque et eosdem subditos nostros

molestare, villás illorum diripere et excursiones in ditionem

nostram facere, arcesque et castella nostra, ac subditorum nostro-

rum pergeret o})pugnare, vei alia nova in detrimentum cujusvis

ditionis nostrae subditorumque nostrorum exstruere incijjeret,

bonaque mobillá et immobilia, contributiones, dicas, decimas

et proventus qualiscunque generis, ad nos et ad eosdem subditos
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nostros spectantes invaderet et sibi vendicaret, quae omnia et

singnla aliaque similia universa decreto pacis praesentis illi sünt

l)roliibita et interdicta, pro violatore hujiis pacis ipsius habeatur,

nobisque liceat, tani nosmet ipsos, quam subditos nostros ad

liiijnsmodi damnorum injiiriarnmqne illatione defendere, hostili-

tatemque ejusdem ducis propulsare

Item decretum quoque est, nt si forte in eadem regni parte,

quae viclelicet a limitibus Transsylvaniáé ad Tibiscum nsque

protenditnr, essent aliqua sen possessiones, seu arces, castella,

civitates, oppida, aliaque id genus bona ac jura, quae aut nos ab

eo. aut ipse a nobis liabere cuperet, liceat eidem duci nobiscum

vei permutatione. vei quavis alia conventione transigere sic. ut

aequaliter utrique nostrum cedat, quod altér alteri concesserit,

neuterque nostrum minus recipiat, quam dederit. ut dicta con-

ventio seu jjermutatio, aequitate transigatur.

Item : quia eorum Turcarum causa, qui ex variis provinciis

ejus magnitudinis, maximé ver ex Natoliae partibus veniunt,

magnó numero in Hungáriám ad emendos captivos per omnia

coníinia. magna jactura ditiones non solum nostrae, sed etiam

magnitudinis ejus afficiuntur, dum partim beglii ac milites, par-

tim ver alii officiales íinitimi per eosdem utriusque partis diti-

ones tum pacis, tum induciarum tempore suíferantur omnis

aetatis liomines, maximé autem impuberes, eosque latenter occul-

teque liujusmodi emptoribus et nostra et magnitudinis ejus

magna jactura atque injuria divendunt, decretum est : ut impo-

sterum similes emptores in Hungáriáé finibus non admittantur,

nec ibidem liceat illis liominum mercaturam exercere

Item : quia ex duellis, quae singulari certamine depugnan-

tur, saepenumero discordiae et inimicitiae, insperatique et gravis-

simi casus, ex his casibus ver turbae ac motus complurium

locorum, virorumque militarium et ipsorum etiam foederum peri-

cula causari soleant, quod retroactis annis frequenti experientia

didicimus : decretum est, ut durante ista pace, publicae quietis

ac tranquillitatis gratia prorsus memorata duella et provocationes.

vei seriae in mortem vei ludicrae (uti consuetum est finitimis)

ad frangendas hastas, utrique parti sünt illicitae et i)roliibitae.

Et quicunque alterutrius partis alium ad liujusmodi singulare

certamen ausus fuerit provocare, is a praefecto suo gravissime

puniatur.
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Quocl ver attinet ad negotinm de divisione commnnium

colonorum ac de jiositione limitnm ad inhibendas excursioiies

militnm, quornm duorum articuloriim praecipue versata est in

controversia.

Qiiiim visum est jjartibus, nullo modo id rei alibi cominode,

tuteqne et pro aequalitate ntriusqiie partis posse transigi (pace

interim ex totó inter nos et ipsum imperatorem Tnrcarum per

ipsos supradictos oratores nostros sub conditionibus et arti-

culis in his litteris transactionalibns complexis ac descriptis con-

fecta et publicata), nisi in ipsis confiniis opera commmiinm

commisariorum, snperintendentibus passa Budensi et supremo

capitaneo nostro ad hnnc effectum personaliter delegato, decre-

tiim est : ut hi duo articuli transferantur in Hungáriám ad

commnnia i)artium coníinia, ibique modo et forma superius insti-

tuta, ratio illornm, libro qnoque magnitudinis snae adbibito,

revideatnr, discutiatur et demum ordinetur ac concludatiir cnm
aeqiiitate, satisfactione et ratificatione utrinsque partis quemad-

modiim iam dictnm est praemissis.

Pacis aiitem tempus decretum est in octennium, cujus ini-

tinm a data litterarum, capitiüationumque praesentium incipit. Et

hoc interim donec eadem pax inter partes firma, sincera, constans

et inviolata permanserit, nos eiindem serenissimiim imjjeratorem

Turcarum Selymum, confoederatum nostrum, qnotannis munere

honorario triginta millium ducatornm Hungaricalium per specia-

les homines nostros, prout ante factnm est, circa uniuscujusque

anni finem invisemus.
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KUTFOK.
1606—1711.

A) A KOESZAK NAGYOBB RÉSZÉEE VONATKOZÓK.

/. Hazaiak.

1. Szalárdi: tiiralmás Magyar Krónikájának kilencz

könyvei.

Erdély történetét beszéli el a XVII. század elejétl

1662 végéig. I. Rákóczy G-yörgy, II. Rákóczy György s

az ellenfejedelmek korát mint jól értesült kortárs beszéli el.

j^agy tisztelje Bethlen Gábornak s I. Rákóczy Györgynek,

általában nem szigorú birája a fejedelmeknek.

2. Joannes Bethlen : Commentarü de Rebus Transil-

vanicis proximis ab obitu Gabrielis Bethlenii trif/inta qua-

fuor annis gestií^. Pars 1, II. 1629—1663. A kimerítbb

tárgyalás az 1657-ik éven kezddik. Jól van értesülve.

Ellensége a Rákóczyaknak s annak a koczkáztató politi-

kának, mely Erdély vesztét okozta.

3. Rövid Magyar Krónika, irta Peth Gergely, folytatta

tipangár. Petli krónikája 1626-ig terjed. Nagyon becses

adatai vannak Bethlen háborúinak történetérl. A katlio-

likus királyi pártnak közvéleményét fejezi ki. Spangár foly-

tatása, mely 1723-ig terjed nem olyan értékes, mint Peth
munkája.

4. Rozsnyay Dávid Történeti Maradványai (Szilágyi

M. H. H. II. S.). Többnyire XVII. sz.-beli okiratok gyj-
teménye, de naplók és önéletrajzi jegyzetek is. Különösen
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Apafy Mihály korára nézve fontos, van naplótöredéke

1705-böl is. Erdélyi hazafi, hü embere Apafynak. de dicsé-

röje a régi idnek.

5. Georg Krauss: Siehenhürgische Chronik (Herausg.

voni Ausschusse des Vereines für sieb. Landeskunde. Wien,

1862—4. L, 11. Th.) 1608-tól 1665 elejéig. Erdélyi történet

magyarországi vonatkozásokkal. I. Rákóczy György korától

kezdve részletezbb s hitelesebb is. mint az elején. Nagy

tisztelje Bethlennek, utódjait kevesebbre becsüli. Jó pro-

testáns, szász, de az erdélyi haza boldogulását is óhajtja.

6. Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum, sive Annales

Üngarici et Transilvanici, edidit Josephus Trausch. A XVII.

század elejétl végéig terjed. Különböz szász szerzktl.

7. Kemény János Önéletírása. Kiadta Szalay László. Pest,

1856. Életét és korának történetét beszéli el a XVII. század

elejétl II. Rákóczy G-yörgy uralkodása kezdetéig. Bethlen

Gábornak nagy tisztelje, a Rákóczyakat nem igen szereti.

Hiúságból vagy emlékezetének fogyatkozásából többször

másítja az igazságot, de általában becses forrásmüvet ír.

Kemény különös részletességgel írja le I. Rákóczy György

támadását s e leírás hitelességét az egykorú levelek is

igazolják.

8. Pálóczi Horvát Család Naplója 1622—1790. (M.

H. H. II. 31 k. Szopori Xagy Imre). Xemesi család életének

rajza. A század második felétl kezdve általános történeti

érdek. A XVII. században még protestáns család.

9. Segesvári Bálint Krónikája 1606^1654. (Mikó:

Erdélyi Történeti Adatok IV. Kiadja Jakab Elek). Kolozs-

vári unitárius polgár. Jól használható adatai az erdélyi

történetre vonatkoznak.

10. Georgii Zavodszky: Diarium Rerum per Hungá-

riám gestarum 1586—1624 (Bél Adparatus ad Históriám

Hungáriáé. Katona töredékesen közli legjelentékenyebb
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részleteit História Criticájában.). A Thurzó család titkára

volt. Thurzó Gryörgy s Bethlen korára nézve elsrangú

forrás. Protestáns, az alkotmányos ellenzék híve.

11. Révay László najjlja. (Magyar Tört. Tár III., közli

Dualszky János. 1600—1655.) Értékes adatai vannak

Bethlen s I. Rákóczy Gryörgy koráról. Elbb Bethlen-párti,

majd katholizál s a nádor híve.

1 2. Nagy Szabó Ferencz emlékirata (Borsos Sebestyénének

folytatása, Mikó: Erd. Tört. Adatok I. k.). Elbeszélése a

XVI. század végétl 1658. augusztus 29-ig terjed. Maros-

vásárhelyi polgár, ki a közéletben is részt vett. Emlék-

irata nevezetes mveltségtörténeti adalék s még érdekesebb,

mint bizonyos polgári körök hangulatának kifejezése.

13. Toldalagi Mihály emlékiratai s naplói (Mikó: Erd.

Tört. Adatok I.) 1613—1626. (Szilágyi Tört. Tár 1881.)

1613— 1615 és (Salamon: Két Magyar Diplomata) 1627.

márczius 11—augusztus 18. Toldalagi Bethlen egyik leg-

jelesebb diplomatája, iratai a török-erdélyi viszonyok s a

török-magyar bels történetnek nevezetes forrásai.

14. Guzics János naplója. Közli Rakovszky István

(Tört. Tár 1889.). Adatai az 1641—1685-ig terjed kor-

szakra vonatkoznak. Az iró felsmagyarországi nemes,

buzgó protestáns. Zrínyi Miklós nagy tisztelje s híve a

Thököly-családnak. Hai-agszik az udvarra a katonai garáz-

dálkodások miatt, de a kurucz háborút sem szereti.

15. Veresmarti Mihály megtérése históriája. (Ipolyi:

Corpus Scriptorum Eccles. orum Hungarorum I. k. ) Yeres-

marti református pap volt, 1610-ben katholizált. mint

bátai apátur halt meg 1645 körül. Önéletrajza élénk

világot vet korára s különösen annak vallási viszonyaira.

16. liattkay Georgius: Memória Regum et Banorum.

Viennae, 165,2. A horvát bánok életrajzát beszéli el, kez-

dettl 1652-ig, 11. Ferdinánd korától fogva az állami

Miirczali : A magyar történet kútfi. 30
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ügyekben járatos kortárs értesültségével. Zágrábi kanonok

volt, horvát érzebn. A horvát viszonyokra s különösen

Zrínyinek, a költnek és atyjának életére nézve sokat

tannlhatunk tle, ha óvatosan használjuk.

//. Külföldiek.

1. Ortelíus Continuatus durch Martin Meyern. Frank-

furt 1665. Két kötet. Kezdettl 1664-ig. Közleményei a

magyar történetrl s különösen a magyarországi hadi ese-

ményekrl bécsi hivatalos körökbl származnak.

2. Theatrum Europaeum durch Matthaeus Merian in

Franhfurt. Az I. kötet 1618-on kezddik, az 1711-ik év

a XIX. kötetben van befejezve. Különböz egykorú hír-

lapok (mint például a jól értesült frankfurti Messrelationen)

híreibl van szerkesztve.

3. Franz CJiristoph KlevenhüUer : Annales Ferdinándéi.

Leipzig, 1724. A szerz 1650-ben halt meg. XII részre

oszló munkájának második fele a tizenhetedik századdal

foglalkozik egészen 1637-ig. Az udvar híve, a török-magyar

diplomatiai viszonyokról jól van értesülve.

B) EUDOLF UTOLSÓ ÉVEI S II. MÁTYÁS KORA.

/. Hazaiak.

1. Petri de Réva, Comitis Turóczensis De Monarchia et

Sacra Corona Regni Ungariae. (Schwandtner : Scriptores T.

II.) Magyarország történetét beszéli el II. Mátyás haláláig.

Rudolf s Mátyás korát mint jól értesült kortárs írja le.

Királypárti, de jó protestáns.

2, Wolfgangi de Bethlen: História de Refms Transsyl-

vanicis T. VI. Cibinii 1793. E kötet vége felé az 1606—
1609. évek története is el van beszélve. Bethlen protestáns,

tisztelje Bocskaynak s Rákóczy Zsigmondnak. ítéleteiben
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igen óvatos. Hiteles történetírókat szeret idézni s szívesen

közöl okleveleket.

3. Casimris Böjthini Pannonit: De rebus gestis magni

Gabrielis Bethlen. Libri trés (Engel: Mon. Ungrica.). Anno

Domini 1624. Bethlen ifjúkori életrajza s egyszersmind

Erdély története a XVII. század els tizennégy évében. Külö-

nösen fontos Báthory Grábor korára s Bethlen Grábor trónra

léptére nézve. Bethlen dicsítje, hiteles okiratokból merít.

4. Szamosközy István Történeti Maradványai. (M. H.

H. II. 0. 30 k. Pótlékok. Szilágyi.) A 30. kötetben érdekes

jegyzetek az 1606— 1608. évekbl. A Pótlékban a való-

színen helytelenül Szamosközynek tnlajdonitott, Consjnra-

tio Kendiana czím latin vers. egyik legnevezetesebb forrása

a Kendi-féle összeesküvésnek. Protestáns: élénk szellem

történetíró.

5. Sepsi Laczkó Máté krónikája 1521—1619. decz. 10.

(Mikó: Erd. Tört. Adatok III.) II. Mátyás korának igen

nevezetes forrása. A szerz református pap. Mve a pro-

testáns ellenzék hangulatának kifejezése.

6. Nicolai Istvánfi: História Regni Hungáriáé. Elbeszéli

még az 1606-ikév történetét és egyes jegyzetei vannak 1608-

ról is. Udvari szellemben ír s nagy elfogultsággal Bocskai ellen.

7. Hídvégi Mikó Ferencz Históriája Biró Sámuel foly-

tatásával (M. H. H. 11. 0. 7 k.) 1594—1613. Báthory

Gábor korára fontos. Mikó Bethlen híve volt.

8. Borsos Tamás: Vita vei potius Feregrinatio és Itine-

rarium ad Fulgidam Portám Ottomanicam (Kemény és

Kovács: Erdélyország Tört. Tára Il-ik k.) Az egyik a

XVI. sz. végétl 1612-ig, a másik 1613. ápril 10-tl aug.

28-ig. Báthory Grábor korára érdekes, a fejedelem egyik

diplomatája, szolgál a fejedelemnek, de nem dicsíti minden

bírálat nélkül.

9. Borsos Tamás második portára járásának közön-

30*
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séges históriája. (Mikó: ErcL Tört. Adatok. 11. 1618. niárcz.

25.— 1619. május 3.) Bethlen Gábor török politikájának

8 a portai életnek rajza e válságos korban.

10. Eigentliclie Beschreibimg, ívie und ivasmassen der

Báthory Gábor in die Hermanstadt ... 1610— 1631. (Kemény

:

Deutsche Funclgruben Bd I.) Az eleje értékes Báthory Grábor

s Bethlen korára nézve. Szász ember írja, ki gylölte

Báthoryt, de annál nagyobb tisztelje Bethlepnek.

11. Simonis Nössner : Res actae quaedmn in j^if^'^tibiis

üngariae et Transsilvaniae (Trauschenfels: Deutsche Fund-

gruben) 1570— 1619. E napló érdekessége abból áll, hogy

szerzje szász s mégis tisztelje Báthorynak.

12. Liber annalium raptira scriptus per Michaelem

Weiss. 1590—1612. Continuatus usque 1615. (Trauschen-

fels: Deutsche Fundgruben.) Nagy érték Báthory Grábor

korára nézve. Weiss eleintén jó erdélyi hazafi, de mint.

szenvedélyes szász, a fejedelem ellensége lesz s az állami

rend felforgatására törekszik.

13. Diarium Conventus Regnicolarum Posoniensium

Anno 1608. in Mensem Januárium auctoritate Regia indicti,

ac dein interrujoti per Ablegatum Civitatis Soproniensis a die

9. Januárit ad diem 3. Februárit deductum (Kovachich:

Scriptores T. I.). A naplóíró protestáns s városi ember, de

országos ügyek is érdeklik.

14. Diarium des Andreas Hegyes vom Jahre 1613—

-

i6'i?'. (Trauschenfels: Deutsche Fundgruben). Szász felfogás-

sal írt értékes jegyzetek Erdély történetérl.

C) II. ÉS III. FERDINÁND KORA.

/. Hazaiak.

1. Berényi György naplója az 1634/5. soproni és az

1637/8. pozsonyi országgylésekrl. (Tört. Tár 1885 Komá-

romy András.) Berényi a protestáns ellenzék tagja.



469

2. Dallos Miklós gyri püspök naplója a Jiainihurgi héke-

alkudozásról s a heszterczei tárgyalásokról (Dallos iratai, ki-

adják Franki és Rátli). A haimburgi napló 1621. jan. 24-töl

ápril 22-ig terjed. Dallos II. Ferdinánd biztosa volt. A besz-

terczebányai napló 1623. aug. 22.—okt. 9., melyet Dallos

titkárának naplója egészít ki. Dallos itt is királyi biztos volt.

3. Thurzó Szaniszló naplója 1623. okt. 10.— 1624. febr.

(Erd. Orsz. Emi. VIII. Szilágyi.) Az 1624. bécsi béke meg-

kötésének története. A nádor némikép közvetíteni akart

az udvar s Bethlen felfogása közt.

4. Illésházy GdsjJár emlékirata. (Történeti Tár 1891.

Szilágyi Sándor.) I. Rákóczy Gryörgy korát tárgyalja 1647-ig.

Különösen az 1637/8. országgylésrl s Bethlen István küz-

delmérl szól. Protestáns, Bethlen István pártja.

5. Saller Gábor naplója 1630—1644. (Mikó Erd. Tört.

Adatok lY.) Protestáns, I. Rákóczy Gryörgy hive.

6. Bánfi György naplója, (ü. o.) Pontos adatok I. Rákóczy

Gr3''örgy 1645-iki táborozásáról.

7. Káinoki István naplója. (U. o.) Adatok az 1644-iki

táborozásról.

8. Simonius naplója (Erd. Orsz. Emi. XIIL). A fejér-

vári gylésrl szól 1653. január 15.—-márcz. 15. A szászok

s a nemesség ellentéte élénken van feltüntetve. Több ily

szász íróktól származó országgylési napló van az Erdélyi

Országgylési Emlékekben.

9. Bethlen István nap)lója 1636. febr. 5.—decz. 31. Rövid,

de értékes jegyzetek Bethlen támadásáról. (Tört. Tíír 1884.)

//. Külföldiek.

1. Rusdorf : Meynoires et négociations secrétes. Leipzig,

1789. I., 11. Rusdorf Pfalczi Frigyes titkára. Emlékirata

elsrangú forrás Bethlen Cxábornak a nyugati szövetsége-

sekkel való viszonyára nézve.
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2. Gründlicher und wahrhafter Bericht, was massen der

Durclileuchtigste Fürst und Herr Grabriel Bethlen zum König
in üngarn erwehlet 1620. Protestáns író. A besztercze-

bányai országgylésrl s Bethlenrl jellemz adatai vannak.

I)) I. LEOPOLD ÉS I. JÓZSEF KOEA.

/. Hazaiak.

1. Cserei Mihály Históriája. Erdély történetét beszéli

el 1661-tl 1712-ig. Szenvedélyes pártember. Ellensége

Telekinek s II. Kákóczy Ferencznek. Protestáns, kizárólagos

erdélyi, az udvar hive.

2. Károlyi Sándor önéletírása. L, 11. Kiadta Szalay

László; 1669—1740-ig terjed. Az 1703-iki följegyzéseket

kiegészíti Walther Imre közleménye (Századok 1872.). Xagy
történeti érdeke a XVII. század utolsó tizedére vonatkozó

feljegyzéseken kezddik. Önéletrajz s naplójegyzetek. Szerz

alkotmányos érzelm, híve az udvarnak, katholikus, majd

1703-ban II. Eákóczy Ferencz hive lesz egész a szatmári

békéig.

3. Gróf Bet]den Miklós önéletírása. L, II. Kiadta Szalay

László 1642— 1710. E korszak egyik legnevezetesebb for-

rása, noha a szerz ers szubjektivitása miatt munkáját

óvatosan kell használnunk. Haragszik Telekire, majd az

erdélyi kormányzó ellensége lesz. Ers protestáns, külön

erdélyi fejedelemséget óhajt a magyar királyok fenható-

sága alatt.

4. Szirmay András naplója. (Kársa Ferencz : Adalékok

Zemplénvármegye történetéhez I-—V. 1680—1705. Még
folytatódik). Szirmay eleintén Thököly híve. 1685-ben fog-

ságba kerül, 1687-ben kiszabadul, késbb Rákóczy táborá-

ban találjuk. Xaplójának politikai érdeke is van. de

nagyobb része gazdaságtörténeti adatokkal van telve.
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5. Szaniszló Zsigmond naplí (Torma Károly, Tört.

Tár 1889—1891.). 1682— 1711. Szaniszló imitárins, erdélyi

köznemes. Naplója érdekesen tükrözteti vissza a nagy

események hatását az erdélyi közvéleményre. Mveltség-

történeti adatai is érdekesek. Késbb Rákóczy Ferencz

híve lesz s naplója Rákóczynak Erdélyhez való viszonyára

nézve kiválóan fontos.

6. Illyés István krónikája (Knanz Nándor, Magyar 8ion

1865.) 1661— 17 11-ig. 1703-ban joüspökké lesz. Rákóczy

szenátora. Igen értékes adatai vannak Rákóczy felkelésérl.

7. Bél Mátyás: Notitia Hungáriáé novae Historico

geographica. Öt kötetben. Protestáns, de az udvar híve.

1684-ben született, történeti följegyzései kivált Rákóczy

Ferencz korára nézve érdekesek.

8. Hain Gásinír krónikájából Kivonatok (Wagner : Ana-

lecta Scepusii Pars II. és folytatás a IV. kötetben, 188. lapon).

Egykorú lcsei feljegyzések, békeszeret protestáns polgári

felfogással. Lipót korára jellemzk.

9. /. és II Apafi Mihály naplója (Tóth Ern, Erdélyi

Múzeum 1900.) 1657-tl 1694-ig. Értékes életrajzi följegy-

zések. — Bydeskuthi Boldizsár naplója (K. Papp Miklós,

Történeti Lapok I.) 1696. aug. 20-tól 1698. szeptember

23-ig. Bydeskuthi, II. Apaü hü embere, följegyzései kiegé-

szítik urának naplóját.

10. Enyedi István: II. Rákóczy Gryörgy veszedelmérl

1657— 1660. (Mikó lY.) Nagybánya város jegyzje. 8za-

lárdit követi, de vannak önálló adatai is.

11. Johannes Lntsch: Diarium 1607— l(i61. (Kemény:

Deutsche Fundgruben I.) A napló értékesebb része az 1658.

júliusi feljegyzéseken kezddik s 1661. július 28-ával vég-

zdik. A szerz szebeni királybíró volt, jó erdélyi hazafi,

török ügyekben j;íi'tas diplomata.

12. Siebenhürgische Ruin v. Johannes Graffiiis(Keméiij:
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Deutsche Fundgruben IL). 1658. aug.—1661. márcz. 6.

Szebeni pap. A nagyszebeni ostrom elbeszélése. Az író nem

szereti Eákóczyt s a magyarokat.

13. Acfa Dierum ijer Demetrium Keresztúri (Archív f.

sieb. Landeskmide K F. XIX. 1884.) 1659. nov. 21.—1660.

május vége. A nagyszebeni ostrom legrészletesebb és igen

megbízható leírása. Barcsai hive.

14. Petrityvity-Horvátli Kozma önéletírása. (Thaly: Tör-

ténelmi Kalászok) 1634—1660. II. Eákóczy G-yörgy s Bar-

csai korának becses forrása. Szerz nem barátja II. Rákóczy

Gi-yörgynek s Rhédeynek, inkárbb kedveli Barcsait.

15. Rövid Chronica irta Bartha Boldizsár. Debreczen

1666. »Edes lakó hazája« történetét írja 1657-tl 1666-ig.

A múveltségtörténet, a politikai történet s a török-magyar

viszonyok ismeretére nézve egyaránt érdekes.

16. Paskó Kristóf emlékirata (Szilágyi S., Tört. Tár

1890.). Az 1665-iki portai követségrl szól. Paskó inti

Erdélyt, hogy ne csatlakozzék a császári udvarhoz.

17. Frank András naplójegyzetei (Szilágyi S. Tört.

Tár 1888.) 1658. márcz. 1661. aug. Szász, Barcsai híve.

Becses okirati közleményei is vannak.

18. Gróf Rhédei Lásdó naplója (Magyar Tört. Tár.

I. kötet. Vass József). Rövid jegyzetei értékes adalékok

II. Rákóczy Gryörgy lengyel hadjáratának történetéhez.

E hadjáratra vonatkozik Rhédeinek még néhány jegyzete

(Nagy Iván, Magyar Tört. Tár XVII). Xagy Iván közle-

ményében néhány értékes emlékirattöredéket is találunk,

melyek Kemény János korára és Apafi uralkodásának kez-

detére vonatkoznak. Rhédei eleinte Barcsai, majd Kemény

híve, végre Apafinak is hséget ígért.

19. Diarium Anni 1664 a die mensis Junii 20—5.

Julii in castris ad Uj-Zrinvár (Xagy Iván, Magyar Tört.

Tár XXIL), Szemtanú na^^lója tíj-Zrinyivár megvételérl.
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Értékes adalék Zrínyi és Montecnccoli vitájának történe-

téhez. A naplóíró Montecnccoli felé hajlik.

20. Esterházy Pál: Mars iíwí^^anctts. (Tartalmát Bnbics

Zsigmond külön kiadványban ismerteti.) Esterházy részt

vett az 1663—1664-iki hadjáratban. Esterház}' Zrínyi

Miklós tisztelje.

21. Joannes Bethlen: História Rerunt Transsylvanicarum

Ab a. 1662— 1673. I., II. Okiratok alapján irt, tartalom és

forma tekintetében kiváló munka. Bethlen nagy ellensége

Teleki ])olitikííjának. Kisebb-nagyobb tévedéseit leginkább

ez ellentétbl érthetjük meg.

22. Mártis Turcici Ferocia, a Fratre Joanne Kéry.

Posonii 1672. Az 1663. s 1664-iki háborút beszéli el.

Pálos barát, Zrínyinek nagy bámulója, Montecuccolít is

mentegeti. Jó magyar, az udvar híve. Eladása szónokias.

de vannak használható adatai.

23. Lipóezi Keczer Ambrus na])lója. 1663— 1669. (M.

H. H. II. 38. Xagy Gyula.) Protestáns, gróf Thököly István

hü embere.

24. Babocsay Izsák Fata Tarczaliensia. 1670— 1700.

(Riuni: Mon. Hungarica.) Helyi s országos krónika. Igen

becses feljegyzések a kurucz korszak e részérl. A szerz

protestáns, jó hazafi, de nem szereti a pusztító kuruczokat.

25. Kocsi Cserg Bálint: Ksziklán épült ház ostroma.

Az eredeti Lampe latin egyháztörténetében jelent meg.

Bod Péter fordította s átdolgozta. A pozsonyi vértörvény-

szék elé idézett papok és tanítók szenvedéseinek története.

A szerz i)ápai iskolaigazgató volt s az elitéltekkel együtt

szenvedett. A vallási üldözésekre vonatkoznak még: Lieber-

(fott: Tagel)uch von den Veríblgungen der Evangelischen

ín den Jahren 1672— 1()83. Herausg. durcli Paul Lichner.

Pressburg, 1861. — Kurtze u. Wahrhafte Historische

Erzehlung von dem grausamen . . . papistischen Grefíingniss.
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Georg Lani. Leipzig, 1684. — Simonides: Graleria omniiim

Sanctorum. (Fabó : Monumenta ev. Aiig. Conf. Hungar.

Historica T. III.)

26. Inczédi Pál naplója. 1660—1697. (Szabó és Szi-

lágyi: Tört. Emlékek a magyar nép községi és magán

életébl.) 1679-en kezdve értékes jegyzetek Erdély tör-

ténetérl. Apafi liive.

27. Haíts Csdnyi: üngarische Chronik. (Magyar Tört.

T;ír Y. k.) 1670—1704. Buzgó evangélikus, sopronyi német

polgár. Hive a dynastiának.

28. Késmárki Thököly Imre naplói (M.H.H.II. XVIII. k.

Torma Károly). 1676—1678. (M. H. H. XXIY. Thaly)

1685. nov. 6.—1686. január 4. 1689. június 12—^17., szept.

25—27. (M. H. H. XXIII 1. rész Thaly) 1689. június 17.—

szept. 25. (M. H. H. XV. Xagy Iván) 1693. s 1694. —
Thököly nagy gonddal vezetett naplóinak töredékei. Az író

életrajzának s a kor történetének kiváló becs forrásai.

29. Almády István naplója (M. H. H. 23. 2. rész Thaly)

1687. okt. 7.— 1694. végéig. A zernyesti csata után Thö-

kölyhez csatlakozott s 1692-ban visszatért hazájába.

30. Dohay Zs. naplója (M. H. H. 23. 2 rész Thaly)

1686. Munkács védelmének leírása. Szerz Absolon szolgá-

latában volt.

31. Bay Mihály, Inczédy Mihály s Sándor Gáspár föl-

jegyzései. (M. H. H. 23. 2 rész Thaly) 1692. nov. 7.—

1693. június 8. Thököly portai residenseinek s követeinek

naplói.

32. Miles Mátyás naplója (Erdélyi Orsz. Emi. XVII.)

1682. július 2.—okt. 23. A szász szerz érdekldéssel nézi

Apafy s Thököly versenyét. Leírja Fülek ostromát s a

mag3\ar föld azt a részét, melyen Erdélytl Fülekig át-

utazott.

33. Z$ögödi Mik János naplójegyzetei, közli Torma



475

Károly Kolozsvártt 1863. A jegyzetek 1682-böl s lG86-ból

valók. A szerz Apafy hive.

34. Die SchlacJithank zu Ei^erjes... Verfasst im Jahre

1688. zwischen dem Monat Január und September von

Johann Rezik damals Professor der evangelisclien Standé

zu Eperjes. (Magazin für Greschichte, Statistik u. Staats-

recht der st. Monarchie II. Gröttingen 1808.) Rezik kéz-

irati munkájának fordítása. Az eperjesi tragédiának leg-

bvebb s leghitelesebb leírása.

35. Des Gfen Tököli Einfall in Burgenland. (Kemény:

Deutsche Fundgruben II.) Anno 1690 den 13. August bis

1691 den 13. May. Az erdélyi történet e nagyjelentség

epizódjának tanulságos leírása. A naplóíró brassai szász, ki

tisztelje az evangélikus Thökölynek.

36. Budavára 1684-iki ostroma (Szádeczky Lajos, Tört.

Tár 1890.). A naplót Buda várában raboskodó magyar írta

(június 17-töl október végéig).

37. Sándor Pál naplója (Jakab Elek, Magyar Tört.

Tár XIX. k.) 1687 áprilistól 1689 júniusig. Apafi követe

a portán. Tanulságos az erd;^lyi-török viszonyokra nézve.

38. Komáromi Jánosnak törökországi diariumja. Közli

Xagy Iván. Pest, 1861. Komáromi Thököly titkára, a napló-

ban híven írja le Thököly utolsó éveinek történetét.

39. Histoire de Révolutions de Hongrie T. I— VI. A la

Haye. A magyar történetet beszéli el 1703-ig és azután

Rákóczy emlékiratait tartalmazza a szabadságharczról.

Rákóczy egyéniségére jellemz. Ez a körülmény s hozzá

még okirati közleményei a korszak elsrangú forrásává

emelik a munkát.

40. 11. Báköczy Ferencz önéletrajza Budapest 187(i.

Latinul írt munka. Rákóczy, Szt. Ágoston példáját követve,

a. vallásos önmegalázás hangján beszéli el életét.

41. Ottlyk György önéletrajza (M. H. H. II. .0.27.Thaly)
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1663— 1711. Protestáns, elbb Thököly, majd a császáriak

szolgálatában, végre Rákóczy fudvarmestere.

42. Czegei Vass Gijörgy naplója. (M. H. H. II. 0. 35. k.

Xagv Grjula) 1659— 1705. okt. 31. Teleki miokaöcscse s

nagy tisztelje, késbb Bánfi kormányzó bizabnasa, buzgó

református, jó erdélyi hazafi, 1704. vége felé Rákócz}'

hive lesz.

43. Ritter György sopronyi krónikája (M. H. H. II. 27.

Thaly) 1701— 1719. Sopronyi polgár, a császár hive, a

város érdekei szempontjából nézi az eseményeket.

44. Szakái Ferencz naplója (Szabó és Szilágyi: Tör-

téneti Emlékek II. k.) 1698— 1718. A kolozsvári életre s

különösen az 1703. s 1704-iki erdélyi eseményekre nézve

érdekes. A középosztály gondolkodását tükrözteti vissza.

45. Bivolinyi István töredék naplója 1710— 1711. (M.

H. H. II. 27. Thaly) írnok Bercsényi kanczelláriáján, majd

labanczczá lesz s Ebergényi titkárává. Mint ilyen írja

naplóját.

46. Ifjabb Csécsi János havi krónikája a Rákóczy

háborúról (M. H. H. II. 27. Thaly) 1703—1709. Sárospataki

tanár fia. Fiatal író, magyar érzés, de nem elég érett

felfogású. A hozzá közelesö dolgokat pontosan írja le, a

távolabbi eseményekre nézve kósza hírekkel elégszik meg.

47. Ráday Pál naplói (Thaly: Rákóczy Tár I.) 1677

—

1720. Rövid, de fontos jegyzetei a Rákóczy-felkelés tör-

ténetére vonatkoznak.

48. Szécsényi országgylés diariuma. (Rákóczy Tár I.)

1705. szept. 12.— okt. 3. Lipóczi Keczer Andrástól. A föl-

kelés hive.

49. Beniczky Gáspár naplója (Thaly: Rákóczy Tár I.)

1707. május 24.— 1710. márczius 1. II. Rákóczy Ferencz

jól értesült s megbízható magántitkára. Xaplója ez évek

eseményeirl nagy fontosságú.
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50. Bay Mihály és Pdpay Gáspár naplója tatárországi

követségükrl (Thaly: Századok 1873.) 1705. nov. 23.

—

170(3. január 6. Azért küldettek, hogy a svéd érdekében

megnyerjék a kliánt a török-orosz hadjárat eszméjének.

51. Krmann Dániel superintendens 1708—9-iki orosz-

országi útjának leírása. Közlik Mencsik és Klnch (M. H.

H. II. 0. 33. k.) Krmannt a magyar rendek azért kül-

döttek, hogy XII. Károlytól általában az evangélikus ügy
s különösen a magyar ügj támogatását kérje.

52. Vizaknai Briccius György naplója 1693— 1715.

(Szabó és Szilágyi: Tört. Emlékek.) Kolozsvári physikus,

a Károlyi-ház lelkes hive.

53. Gf. Teleki Mihály és Fápai János nándorfejérvári

követségének diariuma. 1709. (M. H. H. II. O. 27. k.J Teleki

II. Eákóczy Ferencz elkel hive, Pápai János a fejedelem

tanácsosa. A napló a Rákóczy-kori török-magyar viszo-

nyokra nézve érdekes.

54. Bártfai követek naplója az ónodi országgylésrl

(M. H. H. II. 0. 27.) 1707. Péch-Ujfalusi Pécsi Ádám írta.

Szigorúan tárgyilagos ismertetése a fontos országgylésnek.

55. Schiessler Gáspár kassai polgár naplója 1703-tól

1713-ig (Thaly: Tört. Tár 1884.). Protestáns, békeszeret.

Városi, egyházi és gazdasági ügyek érdeklik.

56. Diarium Conventus (Jnodiensis (Aldássy Antal.

Tört. Tár 1895.). Rákóczy híve, értékes forrás.

57. Erddy Sándor, vasi fispán naplója (Thaly K., Tört.

Tár 1896.). Királypárti, szeretné a kibékülést Rákóczyval:

az 1708-iki országgylésrl ír. Különösen érdekes a horvát-

magyar viszonj^okra nézve.

58. Trencsénvári napló 1704. (Thaly u. o.) Híven adja

el a Trencsénben és körülötte történteket.

59. Timon Sámuel: Epitome Chronologica Rerum Hun-

garicarum. Cassoviae, 173r). A tudós jezsuitának tanulságos
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jegyzetei vannak a XYII. század végének és a XVIII. század

elejének történetérl.

60. A2:)07' Péter Synopsis mutationum notabiliornni

aetate mea in Transylvania et Progressus vitae meae és

Jletamorphosis Transylvaniae. (M. H. H. II. 0. Kazinczy Grábor

11. k.) Az els munka önéletrajz történeti emlékezésekkel.

A XYII. század utolsó éveire s II. Eákóczy Ferenczre nézve

érdekes. A szerz katholikus, szívében az udvar hive, csak

kénytelenségbl csatlakozott egy idre Rákóczyhoz. Másik

munkája sokkal jelentékenyebb. Apor a német uralommal

1687. óta lábra kapott idegen szokásokkal szemben leírja

a régi erdélyi szokásokat és rendtartásokat az utódok

kedvéért. Müve a magyar mveltségtörténet egyik leg-

becsesebb forrása.

//. Külföldiek.

1. Galeazzo Guaido Priorato : História di Leopoldo

Cesare. I., II., III. Vienna, 16 70— 1674. Udvar híve, bven
foglalkozik a magyar eseményekkel. Az udvar szándékairól

sok alapos értesítést közöl. Elbeszélése 1670-ig terjed.

2. Wagner: História Leopoldi Magni Caesaris I., II.

Augustae Yindelicorum. 1719— 1731. Jezsuita, udvar híve.

Figyelembe kell vennünk magyar történeti adatait, noha

ers kritikára szorulnak.

3. Rinck: Lében und Thaten Leopjolds des I. Leipzig,

1708. Udvar híve, sok érdekes adat Leopoldról s Magyar-

országhoz való viszonyáról.

4. Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus. Xeue

Auflage. Leipzig, 1854. (Els 1683-ban jelent meg.) Kalan-

dos elbeszélés, mveltségtörténeti szempontból óvatosan hasz-

nálható. Lipót uralkodásának elejére vonatkozik, körülbelül

1660-ig.
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5. Opere di Raim. Montecuccoli da Griuseppe G-rassi.

Milano, 1831. T. II. Aforismi riflessi allé pratiche delle

ultimé Griierre nella Unglieria 1G61— 1664. Kiváló érték

forrásm.

6. Mémoires Historiques du Comte Bethlen Miklós.

I., II. Amsterdam, 1736. Csak a második kötetnek van

történeti értéke, s különösen az 1677— 1680. évekrl szóló

résznek. Itt Révérend abbé emlékiratai vannak felhasználva.

7. Histoire des Trouhles de Hongrie. Amsterdam. Külön-

böz kiadásokban. I. Lipót korának nagy részét beszéli el,

többnyire újsághírek alapján, az udvar szellemében.

8. Histoire d'Emeric Comte de Tekeli. Cologne, 1694.

A maga korában igen olvasott könyv volt. Adatait óva-

tossággal kell használnunk. Sympathiái vannak a magyar

ügy iránt. I. Lipót korát és Thököly életét 1693. szeptem-

berig beszéli el.

9. Original-Bildniss nebst denkwürdiger und ausführ-

liclier Beschreibung des Emerici Thököly. E. n. Magyar-

országi protestánsoktól kapott közleményeket használ fel.

Érdekes benne Thököly személyének leírása. Nagy Iván

e röpiratot magyar fordításban közölte. (Századok, 1876.)

10. Gráf Veterani's Feldzüge in TJngarn ím Jnlire

1683—1694. Dresden, 1788. Szavahihet katona elbeszé-

lése, h szolgája urának, de nem konok ellensége a

magyarnak.

11. Tagehuch der Belagerung von Ofen im Jahre 1686,

theilweise nach eigenhándigem Eintrag des kaiserl. Oher-

hefehlshahers Herzogs von Lotliringen (Röder: Markgrafen

Ludwig von Baden Feldzüge wider die Türkén). 1686

június 6-tól szeptember 6-ig. A korszakos esemény törté-

netének nagybecs forrása.

12. Boethius: Ruhmhelorherter Triumph leiichtender

Kríegshelm. Nürnberg, 1687. I.. II. A felszabadító háború-
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ról. (le különösen Tkökölynek a bécsi ostrom után vívott

harczairól jól használható adatai vannak.

13. Diarium : was sich vom 7. Juni Anno 1683 bis

znm end der Belagerung Wiens bey der türkischen Armee
zngetragen (Archiv f. oest. Geschichte, Bd. IV. Firnhaber Fr.).

A naplót Khunitz osztrák residens írta. ki az ostrom alatt

Kara Mustafa táborában volt. Adatai a magyar történetre

nézve is becsesek.

14. Taferner: Caesarea Legatio, quam Walterns Leslie

ad Portám ottomanicam snscepit. Viennae, 1668 és 1671.

Leslie 1665/6-iki követjárását beszéli el. A magyarországi

utazás leírása igen érdekes.

15. Marsigli: Stato Militare delV Imjperio Ottomano.

Hága. Amsterdam. 1732. L. II. A tudós szerz leírván a

török birodalom állapotát s a törökök hadi szokásait,

sokszor hivatkozik a felszabadító háború eseményeire.

Marsigli mint katona és diplomata szolgálta Lipótot.

16. Journal des Ministres Plénipotentiaires de S. M.

Britannique et de Leurs Hautes Puissances employéz pour

la Médiation d'un accomodement entre 8. M. J. et les

Hongrois Méconteus (Simonyi Ern: Arch. Rakoczianum.

II. oszt., 11. kötet). A közbenjáró hatalmak követeinek

naplója, melyet Stepney és Sunderland elküldöttek az angol

kormánynak. 1705. augusztus 27-tl 1706. február 27-ig.

A nagyszombati tárgyalások történetére nézve fontos.

17. Ristoire du Frince Ragotzi. Paris, 1707. Habsburg-

ellenes irat. Néhány adata érdekes Rákóczyra s a magyar

háborúra nézve.

18. Brown Eduárd: Account of several Travels in

Hungária, Servia . . . London, 1680. Brown, angol orvos.

1669— 70-ben utazott át Magyarországon. A magyarországi

állapotokról igen értékes feljegyzései vannak.



A VALLÁSI ÉS ALKOTMÁNYOS SZABADSÁGOKAT
BIZTOSÍTÓ SZERZDÉSEK, TÖRVÉNYEK ÉS

OKIRATOK.

A) A bécsi béke.

A XVIL század elején az udvar rekatholizáló és auto-

kratikus iránya összeütközött a protestáns és rendi Magyar-

ország felfogásával. A Bocskaytól vezetett magyarság gy-
zött s e diadalnak emléke a bécsi béke.

Az udvar eleintén nagyon megütközött Bocskay fel-

tételein. Himmelreich titkár kijelentette, hogy e feltételek

teljesítése visszavetné az országot IL Ulászló és 11. Lajos

korába s egyenlkké tenné a magyar viszonyokat a lengyel

köztársaság állapotaival. De az udvarnak meg kellett

barátkoznia a szidalmazott föltételekkel s a rendek is

engedtek valamit.

Ez alkunak eredménye a bécsi béke, mely mégis

gyökeres átalakulást jelent.

Méltán nevezték e békét az els osztrák-magyar

kiegyezésnek. A XYI. században több oly kormányzati

szokás honosult meg, melyek ellenkeztek a régi magyar

törvények szellemével. A korona, az ország önállóságának

symboluma, idegen területen volt. A kormány nem válasz-

tott nádort 1562 óta és a nádori hivatal nagy hatáskörét

a törvény és szokás ellenére többféle s köztük még idegen

Marczali : A magyar történet kútfi. 31
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hatóságra is ruházta át. A XVI. századbeli törvények

helyeselték ugyan a kamarák felállítását, de az új intéz-

mény túlkapásai fenyegették a rendek vagyoni és személyes

biztosságát, úgy hogy ezek most visszakívánták a pénzügyi

igazgatás régi állapotát. A katonai tisztségek jórészét

idegenek töltötték be, a kik idegen hatóságtól függöttek.

Az idegen katonaság gyors és pontos végrehajtója volt

a törvények ellenére bíráskodó kamara, szentszék, vagy

rendkívüli törvényszék intézkedéseinek. Valóságos katonai

káptalanok képzdtek ekkép — mondotta az 1602-iki

országgylés (Károlyi: A korponai országgylés). A magyar

tanács magyar ügyekben csak a legalsó tanácskozási fórum

volt (u. o.). A király a korona rendelkezése alá kerül

birtokokat idegeneknek szerette adományozni vagy inscri-

bálni (u. o.). A kormány a nemességgel szemben pártolta

a városok német polgárait, kik ép oly örömest mellzték

a magyar törvényeket, mint maga a kormány.

Vegyük még ehhez azt a visszásságot, hogy a protes-

tánsok nagy többségben voltak s vallásuk mégsem volt

törvényesen elismerve. Rendezni kellett e viszonyokat.

A bécsi béke biztosítani akarja a protestáns vallás

törvényes elismerését, anélkül hogy sértené a katholikus

vallás szabadságát; egyszersmind törvényes rendszerbe

kívánja foglalni azt az elvet, hogy Magyarország a magyar

rendeké, anélkül, hogy egészen mellzni akarná az ural-

kodó más országaival való közösséget. Mind e tekintetben

a bécsi béke szerzi alapvet munkát végeztek.

A béke lényegesebi) j^ontjait az Országos Levéltárban

rzött eredeti után adjuk.

Nos Matthias, D. gr. archidnx Austriae, dux Burgundiáé,

Stjaiae, Carinthiae, Carnioliae ac Wirtembergae, comes Habs])urgi

et TiroHs. Memóriáé commendamus, tenoré praesentium signi-

ficantes quibus expedit universis. Quod cum S. C. Rque majestas,
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dominns et fráter iioster observandissinius. ad singnlarem nostrani

intercessionem benigne condescenderit, et ad sopiendos in inclyto

regno Hungáriáé exortos motns et tumultus nobis totalem

superinde i)lenipotentiam concesserit, prout etiam mediantibus

tunc temporis S. C. Eque majestatis intimis et aliis Consiliariis

et Commissariis. tractatus habitus: et denique etiam concdusio ab

utriusque partis commissariis, eorum subscriptione et sigilli impres-

sione. coníirmata fuerit : quia tamen ex parte spectabilis et magni-

fici D. Ste})liani Botskay de Kis-Marja et sibi adbaerentium

Hungarorum superinde nonnuUae adhuc difficultates remansisse

videbantur, ob quas revidendas denuo magnificus D. Steplianus

lUésliázy de lUésháza .... Comes Comitatuum Tbrincsiniensium

et Liptlioviensium cum aliis sibi adjunctis nobilibus, Thoma
videlicet Wj^zkeletlij^ de eadem Wyzkeletli, Andrea Osztrosytli de

Giletincz et Paulo Apony de Nagy-Appon, liuc ad nos cum sufíi-

cientibus plenipotentiis instructus Viennam venerit : ideo nos ex

praedicta plenipotentia nobis concessa, in bonum reipublicae Cliri-

stianae et jjacis publicum, ac regni bujus conservationem, ne

pro})riis ac intestinis dissidiis conílagraret, vicina etiam Eegna

et Provinciáé a continuis incursionibus tandem liberari et una

cum Regno Hungáriáé respirare possint, benigne assensimus et

annuimus, ut difficultates illae, quae ex priori tractatu remansisse

videbantur, denuo reassumerentur, tractarentur et finaliter super-

inde concluclerentur : prout etiam per illustres, sjjectabiles et

magniíicos, Paulum Sixtum Trautsonium comitem, Carolum a

Lichtenstein. Ernestum a Molard. Sigefridum Cliristopliorum

Preiner, Thomam Erdd^' de Monyorókerék, Georgium Thurzó de

Bethlenfalva, Sigismundum Forgácli de Ghimes, et Udalricum a

Kremberg, S. C. R. majestatis intimos et alios consiliarios, ad

hunc tractatum adliibitos, in hunc. (jui secjuitur, modum utrinque

€oncordatum fit.

Ad priminn aj'ticuhini. Q,\vdnti\m ita(|ue ad religionis negotium

attinet; non obstantibus prioribus ])ro temporeconstitutionibus i)ub-

licis, sed necj[ue articulo postremo amii 1604. (quum is extra diaetam

et sine regnicolarum assensu adiectus fuerit ; et jjropterea etiam

tollitur) ^ deliberatum est, ut iuxta S. C. Rque majestatis priorem

' Bocskajf és az 1605-ben Korjjonán összegylt rendek azt kívánták

Mátyás föhei-czegtöl, hogy »Lajos király decretumából a két Avticulust
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resolutioneni, ad quam se regnicolae refernnt in sna replicatione^

nimirum, quod omnes et singulos status et ordines, intra ambi-

tum. regni Hungáriáé solum existentes, tam magnates, nobiles,

quam liberos civitates et oppida privilegiata, inmediate ad coronam

spectantia ; item in coníiniis quoque regni Hungáriáé milites Hun-

garos, in sua religione et confessione, nusquam et nequaquam

turbabit ; nec per alios turbari et impediri sinet. Verum omnibus

})raedictis statibus et ordinibus liber religionis ipsorum usus et exer-

citium permittetur ; absque tamen praeiudicio Catbolicae Romanae

Religionis ; et ut clerus, templa ac aliae eclesiae catbolicorum

Eomanorum intacta et libera permaneant : atque ea, quae hoc

disturbiorum tempore utrinque occui)ata fuere : rursum eisdem

restituantur.-

(1525) de comhurendis et exstirpandis LntJieranis, az 1604. esztendöbeli

constitutióból. az utolsó Articulust, kit ö Felsége proprio motu irt oda,

deleáltassa ö felsége publico edicto gylésében, és ezen kivül is éhez

hasonlók valamik találtatnának, . . . corrigáltathassanak és deleáltassanak*.

Az 1604. XXII. Articiüusnak vége igy hangzik : Majestas Sua Sacratissima

motu proprio deque regiae suae potestatis plenitudine, tum Sancti regis

Stephani, hujus gentis Hungáriáé apostoli, quam ver omnium alioruni

divorum quondam Hungáriáé regum, suae Majestatis praedecessorum decreta,

constitutiones et articulos, pro praefata sancta catholica Romána íide et

religione quovis tempore praeclare et pie editos et evulgatos non secus,

et si de verbo ad verbum jDraesentibus litteris insertae et inscripti essent,

hoc speciali suo articulo clementer ratiíicat et confirmat : ac ne deincejDS,

in generalibus praesertim et arduis regni tractatibus et diaetis, alicui

religionis negotium ad remorandos et interrumjjendos publicos tractatvxs

quovis colore et praetextu immuné movere liceat benigne statuit, et serio

decernit, ut contra tales inquietos rerumque novam cupidos jíoena, a divis

quondam regibus Hungáriáé in eisdem decretis et articulis statvita, confestim

procedatur, et ceteris in exemplum irremissibiliter puniantur. E törvény-

czikket Himmelreich Tibor, a magyar kanczellária titkára fogalmazta Mátj'ás

föherczeg sürgetésére. (Chorebo : Sylloge actorum és Károlyi : Magyar

Országgy. Emlékek X.)

- A 'magyar rendek kassai gylése 1606 májusában a római, helvét

és ágostai vallások teljes egyenlségét kivánta. E kívánságról igy nyilat-

kozik a magyar tanács : »Xon vident Dni Consiliarii, quomodo Mtas Sua

contra praestitum suinn Juramentum, triplicem illám professionem Religio-

nis salva sua pietate et conscientia eis concedere possit, cum eadem Mtas

sua, etiam si maximé vellet exercitium alienae Religionis concedere aut

articulos praedecessorum suorum legitimorum Hungáriáé Regum cassare,.

elidere aut retractare minimé po.ssit, ac valeat. De tekintettel a mind

jobban elharapódzó bajra — igy folytatja a tanács — általánosságban
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Ad secundíim Articidum. Manet prioris tractatus concliisio.

nt simul enni Hnngaris et Tnrca pax et reconciliatio íiat.^

Ad tertium Articuhim. Palatínus eligatur cum sua dignitate,

more antiquitus consveto, in proxima primitus celebranda diaeta.

Quia ver sua C. ac E.. majestas, ob varias reipublicae Christia-

nae necessitates, in Hungária aut vicinis locis residere nequit ; neque

opus sit, propter quasvis causas Regnicolis ad remotiores suae maje-

statis residentias venire, gravesque sumtus propterea facere, ubi

neque Consiliarii Hungari semper suae majestati ad latus praesentes

esse 2)0ssunt ; ideo statútum et conclusum est, quod sua serenitas,

secundum Plenii)otentiam, sibi per suam majestatem non ita pri-

dem propterea omnimode concessam, in negotiis regni Hungáriáé

per palatinum et consiliarios Hungaros, non seeus ac si sua (J. Rqne
majestas personaliter praesens adesset, audiendi, proponendi, judi-

candi, concludendi, agendi et disponendi in omnibus iis, quae ad

conservandum regnum Hungáriáé, ejusdemque regnicolarum quietem

et utilitatem videbantur esse necessaria, plenariam potestatem et

facultatem habeat. Et personalis praesentia modernus in suo loco

relinquatur ; ita tamen, ut deinceps iuxta statuta regni eligatur.*

kijelentheti ö felsége, liogy senkit sem üldöz hite miatt »absque praejudicio

tamen catholicae fidei et decretorum Regni Hungáriáé*. Az et decretoram

Regni Hungáriáé kimaradt az els pontból. (Chorebo id. m. és Hatvani

:

Brüsseli okmánytár III.)

"• Bocskay mondotta, hogy a hosszú török háború »megemészti a magyar

nemzetet*. A fejedelem Illésházy tanácsára kivánta, hogy a török béke

az ö közvetítésével a magyar kiegyezéssel egj^ütt egy idben jöjjön létre.

Attól félt, hogy a király esetleg megköti a békét a szultánnal a magyar

érdekek rovására s azután Bocskay ellen fordul. (Kárólj'i : A korponai

országgylés 1605-ben.)

* A rendek az 1606 májusában tartott kassai gylésen a nádorra és

a personalisra nézve igy nyilatkoznak : Mely mi kívánságunkban noha nem
idegen kedvét mutatja mi hozzánk ö felsége, de akadált hoz élnkbe ezzel

országunknak szokása és rend tartása ellen, hogy a Palatínus eltt Guber-

nátort akar o végre constituálni ö Felsége, hogy Gubernatori Palatínus

ita subsit, hogy ö hire nélkül nulla majoris momenti negotia ille tractet.

Gondolja meg azért ö Felsége, hogy soha Magyarországban Gubernátortúl

nem függött a Palatínus, Gubernátor sem volt Magyarországban, nisi

pu]nllo existente Rege, ö felsége azért ne hozzon szokatlan dolgot közzénk.

hanem adja a Palatínusnak szokott Autlioritását és hatalmát ugy meg,

hogy az ország szükségére és liasznára való dolgokat az országnak régi

rend tartása szerint tisztinek természetibl, vihesse akadály s tartóztatás

nélkül véghez . . . holott semmi egyéb a Gubernátornál Magyar Országban
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Ad quartum. Snpplicant aclliuc regnicolae suae majestati, nt

coronam in regnum Hungáriáé Posonium post tempóra pacatiora,

more aliornm regnorum solito, redncat.^

Ad quintum. De Tliesanrario, manet quoque iste articulns,

secunclum primi tractatns Conclnsionem. Qnod thesaurarins iste,

sive liic Perceptor proventiinm regiorum, sive praefectns. ant

quovis alio nomine appelletnr. cnm aliis sibi adjunctis, in nullám

partém gubernationis regiii sese immisceat; sed regios duntaxat

et coronae proventus curet. Quinimo ut deinceps nativi Hungari

semper et seculares eligantur, conclusum est. Sicut etiam ad

contributiones publicas regnicolae, ad modum antea consvetum,

perceptores seu dicatores, quos volunt liabere et eligere poterunt.

Quod ambos reverendos episcopos, Agriensem nempe et Varadien-

sem, concernit ; isti interim a regno abstinebunt ; donec eorum

causa decisa vei alias composita fuerit. Ad sextum. Maneat iste

quoque articulus, antea conclusus. Ne S. C. Rque majestatis

autlioritati et potestati quippiam denegetur ; in ejus arbitrio relin-

quitur, episcopos, quos voluerit, eligere ; ne tamen in consilium alii,

quam qui episcojjales suas ecclesias vei alia jura possessionaria

episcopalia liabuerint, admittantur. Et inter lios quidem et eorum,

qui ex nobili prosapia oriundi liabiles sünt, condigna ratio, prae

caeteris, sicut ante, ita imposterum observetur, sua Cet R. majestas

benigne curabit. Quae ver de episcopis, comitibus comitatuum,

in particulari recensentur ; et utrum bujusmodi personae eccle-

siasticae, saeculares liabere possint dignitates : id in futura diaeta

rex et regnicolae concludent. Praepositurae tamen et abbatiae

maneant in suo statu et funclatione. Et quia cum appendice in

hoc articulo oppidorum Modor, S. Georgii et Bozin mentio fit

;

utrum nimirum ipsi inter praelatos, magnates, nobiles, status et

ordines assidere, votaque sua babere possint
;

pro ulteriori cleli-

a Palatinus, ... Az Personalis személyérl is azont kivánjiik ö Felségétl,

hogy ennekutánna communibus omnium Ordinum suííragiis crealtassék s

constituáltassék ... a mint errl Constitutionk is vagyon Uladislai Regis

Dec. sexto Artic. quarto. (Chorebo id. li.) A bécsi béke harmadik pontja a

kérdést iigy oldotta meg, hogy Mátyást nem kormányzónak ismeri el,

hanem Rudolf királyi hatalommal ellátott helyettesének. A personalis

ekkor Lippay János volt.

* Riidolf nem akarta kiadni a koronát a Hradzsinból, Mátyás azt

ajánlotta a rendeknek, hogy Ausztriába hozatja a nemzeti kincset. (Károlyi

és Chorebo id. h.)
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beratione et resolntione snae majestatis ac statuum et ordinuni

regni ad proxime futuram diaetam, honim quoqne totum negotium

reiicitur. Bona ver communitatibus S. C. Rque majestas, iuxta

statnta pnblica Ferdinandi regis anno 1542 non conferet.^

Ad septimiim. Etiam iste articnlns coníirmatur, iuxta prioris

tractatns conckisionem. Quod maneant sedes spirituales, si tamen

'• A korponai gylésen a rendek igy nyilatkoztak : »A Kamarák hogy

tolláltassanak, nem ok nélkill kévánjuk, mert nem tagadhatni azt. hogy

minden veszedelmünknek, törvényeknek megrontásának azok voltak kútfejei

és okai*. A gylölt kamarai intézmény helyett a rendek a régi kincstartóság

felélesztését kívánták. Mátyás a kamarák eltörlését nem engedi meg, de a

kincstartó czimének felelevenitése ellen nincs kifogása. A már emiitett 1606-iki

kassai gylésen »országúl acquieskálnak* a rendek a kincstartóságra vonat-

koz.ó resolutióban — »diim modo Thesaurarii ipsi nativi Hungari, indigenae

secularesque personae eligantur«. (Choreho id. m.) Ugyané gylésen ismétel-

ten sürgették a rendek Szuhay és Migazzi püspököknek, a pozsonyi és

a szepesi kamarák elnökeinek megbüntetését. Ut perpetui Regni exules

sint. A szerencsi gylés igy nyilatkozik a két püspökrl : sBeállita a király

a kamarákban a mészáros Szuhayt és a horvát parasztot Migazzit, (czél-

zás a két püspök származására), a kik mint vadászebek kiszimatolják hol

találhatni még elrabolni valót, a kik eltt kiváltságlevél, kötelezvény,

végrendelet értékkel nem bir . . . s kinek-kinek csak annyija lehet Magyar-

országon, a mennyit e vérebek elöl meg tnd menteni «. (Károlyi : A kor-

ponai gylés.) Az 1606 májusi kassai gylésen a rendek a püspökökrl ig}''

nyilatkoztak : a püsiJököknek elszaporodott számához képest kévántuk

ö Felségétl, hogy Felsége titularis Püspekeket, a kiknek nincsen

nevezetek után székes ül helyek, ne creáljon, az Országnak nagy terhével,

ez végre jelesben, hogy k az Országnak gubernálásába avassák magokat,

Tanácsaik is legyenek és az ország szabadsága ellen voxot feráljanak, az

országnak legitimus Tanácsosai között, mint hogy Constitutiónk is vagyon

róla, hogy honores Comitatus Praelatis non conferantur Alberti Regis. Dec.

3. Art. 57. Ebben azért felsége oly választ ad nékünk, hogy az ö Felsége

Királyi Személye méltóságának hatalmának valami dolog ne derogálhasson,

szabad akaratjában légyen az hagyatva, hogy a kiket akar Püspökökké

választhassa, de ngy hogy a tanácsba azok közül egyebek ne admittáltassa-

nak, hanem a kiknek bizonyos széken helyek és Eclesiájok vagy valami

egyéb jószágok s Possessionaria jussok is leend ez országba, gondot viselvén

arra is ö Felsége, hogy Nemes rendbl valókat vészen arra a hivatalra el,

hogy nem mind nemteleneket etc. Mi is azért approbálván a Nemes vérbl

eredett püspökök electióját, ugy kévánjuk mindazáltal azoknak az állapotját

is ... , hogy a küls ország dolgai igazgattatásától üresek legyenek, a

tanácsban ne üljenek . . . Hozzá adván ezt is, hogj^ ö Felsége az Apátúr-

sághoz- s Prépostsághoz való jószágokat Püspökségekre ne fordítsa, hanem

az Apátúrságot ugyancsak Apátúr, a Prépostságot peniglen prépost is bir-
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in iisdem aliqi abusiis inolevissent, possunt üli in proxinie futura

diaeta coram sua majestate et statibns regni proponi, limitari et

emendari. Ubi similiter querelas de decimis, eariimque abnsibus

rex et regnicolae comjjonant.'^

Ad octavum. H-ixíigsiri non consentiunt
;
quod Jesuitae in regno

Hungáriáé inra stabilia et possessionaria liabeant et possideant.

Sua tamen majestas iuribus suis regiis inbaeret. Quoad clausulas

donationalium ; fiant donationes, iuxta decreta regni et more anti-

quitus consueto.^

hassa, a régi fundatio szerint«. (Chorebo id. m.) Veg3'ük eliliez még az olasz

pap jelentését, ki igen ersen elitéli az akkori püspökök politikai szereplését.

(Károlyi : A korponai gylés 94. 1.).

A kassai gylés Modor, Szent György és Bazin dolgáról igy nyilat-

kozik : az ország Törvénye iisusa ellen való dolog lévén, liogy a Pórok

a Nemességgel egj^veleg üljenek, maradjanak rendekbe meg, és ö Felsége

kedvezzen inkább az ország régi szokásának, és törvénye folj'ásának . . .

Xe is tegyen ö Felsége az ország consentiálása nélkül szabad városokat,

neque conferat Commnnitnti Dominia et Bona. A Decretnmnak Articnlusa

szerint. (Cliorebo id. vci.)

' A korponai g^'ülés e tárgp-ól ezeket mondja : A szent széken ülö

Yicarinsok nyilván való Országunknak szokása, szabadsága és Törvénj-e

ellen az országbelieket külömbféle hallatlan excommunikálásokkal, sok költ-

séggel, felette megbántották. A többi közül im egynéhányat elöl számlá-

lunk. Trencsén vármegye a Dézma dolgába excommunikáltatott, holott az

Mathias, és Uladislaus és Lajos Király Decretumában meg vagj-on irva.

hogy Praelati propter Decimnfi neminem excommuntcent. Maga Sigmond

Császártól Magyar Országnak Királyátúl is szép confirmatiója vagyon super

pecuniaria solutione Decimarum. Annakfelette 1563. Esztendben Art. 72.

végezett volt arrúl az ország, hogy az hol annakelötte pénzül szettek meg

a Dézmát, pénzül vegyék fel a Praelatusok. A hol penig in specie szedték,

in specie szedjék. Sáros Vármegyét is az Egri vicarius hasonlóképpen

a Quartáért sokat vexálta, melyeket a memória hominum soha sem szedtek . .

.

Továbbá oly pöröket vettek fel propter vexationcm a Szent Széken, melyek

semmiképen nem illették a Szent Széket. Vagyon olyan Constitutio is, hogy

ha a Dézma felöl valami contentio lenne : tehát a vármeg^^e. melyben

vagyon dirimálja azt Uladislaus 2. Decr. szerint Art. 37. Ergo nem illet

szent Széket. Kívánjuk ö Felségétl, hogy Felsége ezt vegye el rólunk,

és a Dézmáknak dolgát hagj'ja a Ladislai Decretumának Continentiája

szerint, hogy a vármegyén dirimáltassék. Trencsén Vármegye is marad-

hasson az ö régi szabadságában meg. a több helyekkel egyletemben. (Chorebo

id. m.)
s A többször emiitett kassai g^^üiés e pontról igy nyilatkozik : Kéván-

tuk, hogy ö Felsége a Jezsuitákat, ob inquieta ét noxia eorum studia ez

országban terhünkre ne tartsa, kiknek minden gylésekbe reclamáltunk.
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Ad nonum et decimiim. S. C.Eegiaque Majestas Hungáriám et

partes ei annexas, Sclavoniam videlicet, Croatiam et Dalmatiam,

per Hungaros nativos, et nationes ei snbjectas et annexas, possi-

clebit : item tam majora, quam minora ofíicia regni, etiam externa

et confiniorum praefectiiras, ex consilio Hungarico, Hungaris et

nationibus ei annexis idoneis, nullo interposito religionis discri-

mine. conferet. Si tamen suae C. ac Regiae majestati ita videbitur

;

poterit in partibiis Danubianis duorum confiniorum praefecturas

l)ro arbitrio suo externis bene meritis ex vicinis provinciis suae

majestatis conferre.^

Ad undecrnum. Artieulus liic de palatino, in tertio jam con-

és hogy a Privilégiumok is, mely országunknak törvénye ellen való clau-

sulákkal emanáltattanak, tolláltassanak s cassaltassanak ö Felsége által.

Ezt az utolsó privilégiumok felöl való Kévánságunkat contentálja ö Felsége,

abban való resolutiójával, kinek acquiescálunk is. hogy fiant Donationes

juxta. Decreta Regni et antiquitus more solito. De miért hogy a Jezsui-

ták a régi Magyar Országi Királyok ideiben, Országunkban nem lak-

tanak, térjen meg ebben is országunknak a régi formája . . . Jobb azért

ezeknek az országtól való elválását, hogy nem a békességes állapotot helyen

tartó fundamentomnak megbomlását patiálni s viselni velünk egyetemben

ö Felségének. (Chorebo id. h.) A törvénytelen clausulákra nézve megjegyez-

zük, hogy Károlyi Árpád szerint, a XVI. század legvégérl vagy a XVII.

század legelejérl kelt királjá adománylevelek vagy inscriptionalisok zára-

dékaiban a királj^ azt szokta kijelenteni, hogy az adománj^ozott vagy zálogba-

vetett birtokokon vagy uradalmakon a vallás, az egyliáz ügyeiben az

adományosnak vagy zálogbirtokosnak és örököseinek semminem jogot,

hatalmat vagy jurisdictiót nem enged, hanem ezeket megtartja magának.

(A korponai gylés 108. 1.)

" E pontról a korponai gylés igy nyilatkozik : Miért hogy ö Felsége

azt mondja, hogy nem jut eszébe, mibe l)ántott volna meg szabadságunkban,

Felségének alázatosan emlékezetiben hozzuk, hogy Magyar Országot

Felsége Németek, Olaszok Valonok, és egyéb idegen Nemzetek által birta

ez ideig. Magyar Cancellárián, Magyar Tanácsból és Magyar Secretariusa

által Magyaroknak kevésnek lehetett válasza, hanem sok ajándékkal.

fáradsággal és költséggel Bécsben, Prágában. Barbitius, Coraditius, Porsius,

Poltius által kellett nagy nehezen válaszunkat ki szerzenünk, kik a Magyar

Törvényhez semmit, avagy igen keveset értettenek és ezért fájdalmas és

sérelmes válaszszal kellett Felségétl alá jönnünk . . . Annak felette

Gyrett, Komáromba, Esztergomba, Visegrádba, Nógrádban, Szécsénj'-ben,

Fülekben és minden ide fel való f Végházakban Német Kapitányok

voltának. A fel földön penig Kassán, Olasz, Vallon generálist constituált

a Végházakban, Váradljan, Szatmárban, Tokajban, Szendröben és több helye-

ken mind Német Kapitányok voltának ; st a kinek maga vára volt is,

német praesidiumot tartottak benne ; úgy annyira volt ez, hogy a vitézl
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cliisus est: lioc addito. qnod qiierulantes injurias snas juris ordine

prosequantur : et nemo, iiisi legitimé citatns. jiirisque ordine con-

victus, pmiiatur. Kec lioc praetermisso, qnod decreta regni, qnae

per liaec distnrbia et varias regni constitntiones mnltis in locis,

antiquis legibus regni contrariantur ; in diaeta proxime fntura

emendentnr, inxta constitntiones annornm 1550, 1553 et 1563. i**

Ad duodecimutn. Stepliani Illyésliázi et nxoris suae causa

componetnr, et contentabuntiir stb. . . .

Ad decimum terthim. Cnm impossibile esse videatnr Imjns-

modi bona ablata et depraedata mobilia. in hoc distnrbiornm tem-

pore rebabere. In bonum itaqne pacis i)nblicae damna, hinc inde

accepta, oblivioni traduntur."

Xépet is, a Ma2:yart elfogyatták teljességgel : mert a Magyaroknak sem ott

ben a Várban, sem mezn, semmi tisztek, tisztességek, sem fizetések sem

volt. De még a Hajdii rendnek is Kémet Kapitányt adtának, mely idegen

Xemzetnek Törvénytelen és absoluta potentiái által úgy birtanak bennünket

mint rabokat, jószágjogokon, marhájokon, szabadon viralkodtanak, és magok

között faluinkat fel osztották, kik miatt mennyi nj-omoruságban voltunk,

semmi nvelvvel ezt ki nem mondhatjuk, melyekrl minden g^-ülésünkben

sokat kiáltottunk, sokat panaszolkodtunk. de semmiben Felsége meg nem
könnyebbített bennünk. Azért ö Felségétl kévánjuk, hogy ö Felsége birja

a Régi Szent Királyok módjára Magyarok által az Országot. Lám ö Felsége

egyéb országit Magyarok által nem regálja, és tisztet egy Magyarnak

sem adott azokban. St ha közöttök járunk is, semmi, vagy kevés becsületünk

volt nálok. fChorebo id. m.)

lö A korponai gylés errl igy szól : Els szabadsága az Magyar

Országnak, Quod nemo nisi legitimé citatus respondere teneattír ; et nemo

nisi juris legitimo Processu atque ordine convictus íuerit, condemnetur.

De sokan találtatnak, kik ezekben meg nem tartattanak, kik közül egy

néhányat meg is nevezünk ö Felségének. Illésházi István Uramnak és

Felesége Pálffy Kata Aszszonjmak miden jószágát el vöve az Kamara, stb.

A kassai rendek 1606 májusában irják : maradjon helyen is az az ö Felsége

ide inserált s tlünk kévánt clausula : Quod nemo nisi legitimé citatus,

jurisque ordine convictus post haec puniatur ; atque Decreta et Constitu-

tiones Regni reformentur. qiiae ubi repugnantes. iuvicemque dissidentes

videbuntur, corrigantur. iChorebo id. m.). Illésházy irja Krakkóból 1605.

június 19. Bocskay Istvánnak : vadnak igen gonosz articulusok, az kikkel

magunk rontottuk meg egyszer is másszor is szabadságunkat ; egyik 1546.

Székel Antal ellen csinálok, immár mindenre fordította, leültetett az király

egy néhány papot és elitélik fejét jószágát akár kinek ; vadnak egyéb igen

ártalmas dolgok is; (Tört. Tár. 1878. 15 1. Szilágyi S. Közi. V. ö. Károlyi:

A korponai országgj'ülés 151 1.}

" A Kassai gylés e tárgyi-ól : U felségének ilyen adjectumát látjuk,

hogv bona nobilia omnia, quae apvid aliqiios sub hoc tumultu ablata in
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Ad (lecimum qmirtiim. Donationes, per Dominiim Bochkay

editae, cum nonniTllae ex sinistra qnorundam mformatione, ciini

apertissimo regiii damno, aliae ver diversis módis siiit eraanatae

:

ideo necessaria requiritnr ])ro bono })ublico et conservatione pacis

et amicitiae mutuae in regiio Hungáriáé, ut regnicolae communi

voto in proxime ftitura diaeta donationales illas revideant : et qnae

merito manere iiidicabuntur ; maneant in suo vigore. Inscriptiones

autem et bona illa, qnae vei jjer D. Boclika}', vei Stepbanum

Illyésbázy impignorata snnt, maneant in sno vigore ; donec regni-

colae in pnbliea diaeta illa eliberabnnt ; illosqne, qni pecuniam

dedernnt, contentabnnt. i^modo antem nullae amplins inscriptio-

nes fiant sub quovis titulo aut praetextn. Nobilitationes, per D.

Boclikainm factae, maneant in vigore ; ita tamen, nt in pnbliea

diaeta literae superinde prodncantnr, nt sciatnr eornm nobilitas

;

ne qnid contra leges in eo peccetnr. Qnoniam ver in proximo

conventn Cassoviae peracto a regnicolis, ipsi D. Boclikaio adliae-

rentibns, conclnsnm erat, qnod ii, qni se ad festnm Divi Jacobi,

proxime aíFntnrnm, eidem et aliis, sibi adliaerentibns, non adinn-

xerint, nniversa eornm bona et inra possessionaria amittant. Con-

clnsnm itaque est, lianc constitntionem omnino silere et invigo-

rosam nunc esse debere.^^

specie reperirentur, suis Dominis restituantur et contra eos, qui restitiiere

noUeut, ad restitutionein faciendam jure procedatur. Ez a dolog azért mikor

két száz, vagy három száz ember között esett volna és valami részecskéiben,

is avagy egy vármegyéiben az országnak, talán meg lehetne valami viszál-

tatás és háború nélkül az el vött marháknak vissza való adatása. De gondolja

meg mennyire terjedett, mely messze foh't s mely sok kézhez is akadott

az embereknek marhája . . . Ebben azért az id alkalmatosságához és szük-

ségéhez kell most állapotunkat kötnünk, és alkalmaztatnunk, (Chorebo id. \\\.)

'2 A kassai gylés errl : De donationibus utrinque factis azt kivántuk

vala, hogy in Generáli Diaeta concludatur miben légj^en és maradjon álla-

potjok a féle Donatióknak, és e közbe a féle jószágok, kezeknél maradjanak

a Possessoroknak, mig az ország vagy bonis respectibus nálok hagyja, vagy

pedig másképen contentálja ö Felsége ket. És hogy a mely jószágra pénzt

adtak, vagy zálogul vettenek fel az ország szükségére, a vagy a mely

jószágot valami Suinmába obiigált, és inscribált vagy donált és az országnak

való szolgalatjáért valakinek ö felsége Urunk, vagj' lUésházi Uram is, és

továbbá a kiket nobilitált is eddigien, a vagy a mit ezután obligal, inscribal,

dónál, és a kit nobilitál is ö felsége, azok is . . . lielyen maradjanak és

erejek legyen. Ebbe maradjon most a dolog, . . . hogy e dolognak couclu-

dálása is csendes állapotot hozhasson magával országunknak. (Chorebo id.
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Ad decimum quintuni. Hic articulus similiter iuxta prioris

tractatus conclusionem coiifirmatur ; niniirnm. quod bona et arces.

extraueis inscripta per Hungaros restituta, eis pecurda ipsornm.

ciim consensn suae inajestatis, recliniere liceat. Privilegia antem

liberarnm civitatiim. in quornm nsn fueriuit, conserventnr : et im-

})Ostermn illis privilegiis. tam Himgari. quam Germani et Bohemi

iuhabitatores iiidiffereuter et aequali iure gaudeant, fruantur et

utantur. Querelae ver contra illos in pnblica proxime fntura

diaeta audiantur. et per regnicolas vei indices regni indicentur.^^

Az okirat utolsó sorai ezek:

Etsi ciim Turca pax konesta concludi non posset, ipsiqne

Turcae conditionibns inkaererent, et talia proponerent, quae Eegno

Hungáriáé, vicinisque Provinciis damnosa, periculosa et pernitiosa

essent, quod extunc conjunctis viribus. cum Milite S. C. E. Mttis

contra euni. ut communem Ckristiani nominis et patriae kostem,

secundum Decreta et Constitutiones Regni pari alacritate et

promptitudine absque uUa tergiversatione ad contestandam eorum

kdelitatem procedant.

Quod si ver secus keret, contrarium facientes eo ipso

Notam perpetuae infidelitatis incurrent. Acta et conclusa sünt

kaec Yiennae Austriae 23. die niensis lunii. Anno Domini 1606.

Mattkias. Trautsokn. Liecktenstein. Ilieskazi. Molart. Breiner.

Yizkelety, Erdödy. Thurzó Gy.. Ostrositk. Forgáck Zs.. Krenberg.

Appony.

m. ) Egy 16C6 elejérl kelt s a bécsi udvarból származó jelentés szerint

:

Bona Ecclesiastica fere omnia Botskayns partim oppiguoravit. partim inter

snos distribiiit perpetuo possidenda. (Brüsseli okmánytár III. >

'3 A korponai gylés errl : Az országbeli jószágokat irott Törvén^'ünk

ellen, idegen nemzetnek osztotta felsége, ugy mint Sz. G-j'örgyöt, Bazint,

Communitásnak és német póroknak, contra Constitutionem Anni 1542. Poson.

art. 33. Azonképen Modrot is, Lipcsét Lengyelnek ; Yiglest, Muránt Német-

nek, Husztot Olasznak, Trencsint, Suránt Likavával egy bécsi áros embernek.

Henckel Lázárnak adta volt. Báuffy Diénes jószágát a Kassai Mustra

mesternek Lassotának couferálta. Zólyom és Dobronivát német tiszttartó

birta. De még a szabad városokban is a német . . . magyarnak házat venni,

bíróságot vagA- tanácsságot viselni, nem engedte magj'aroknak. Mely dolog

gyalázatos a magyar nemzetnek, és nem méltó hogy hazájából ki rekesz-

tessék. Azért ezután szabad légyen Magyaroknak házat venni, bíróságot és

tanácsságot a Szabad városokban viselni. Hozhatunk sok exemplumokat

el. de a többi közül, im egvet liozunk rövidségnek okáért. Posony
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B) Mátyás föherczeg nyila.tkozata a vallás ügyérl.

Bocskay és a rendek többet kívántak, mint a mennyit

Illésházy és társai Bécsben kivívhattak. El akarták ugyan

ismerni a katholikus vallás szabadságát, de az absque

tamen praejudicio-n kezdd paragraphus rossz sejtelmeket

ébresztett bennök. Azt gyanították, liogy e paragraphus

segítségével a clerus lényegesen csorbítani fogja a protes-

tánsok vallásszabadságát. Különösen e záradéknak meg-

változtatását kívánták Mátyástól. A fherczeg nem merte

az ügyet Rudolf elé terjeszteni, mert félt a visszautasító

választól s aláírta azt a nyilatkozatot, melyre a protes-

tánsok a késbbi vallási viták alkalmával oly sokszor

hivatkoztak (Franki: A bécsi békekötés. Gryrí Tört. és

Régészeti Füzetek, lY.). A nyilatkozatot az Orsz. Levél-

tárban rzött eredeti példány után közöljük.

Nos Matthias . . . Memoriae commendamus . . . quod, cum
si)ect. et magn. Stephani Bochkai de Kis-Maria eíque adhaeren-

tinm Hungaroriim ablegatí et nuncii in tractatu, cum ipsis pro-

xíme concinso, super qiioiTimdam articulorum correctione, addítíone

et explícatione scrípto singiilari, díe 9, hujiis mensis Septembris

oblato, supplicarnnt. Ob certas ver causas, illís expositís, hujus-

modi correctionem, immutationem aut additionem tractatns hic,

iam conclusus et a sua majestate coníirmatns, amphus non jjatiatur.

városa oly igen gylölte a magj-ar nemzetet, most is ugy gAnilöli. hogy

házakat és marhájokat némel}^ magyaroknak eltékozolván, nem csak kizték
városokbúi, és házokat elfoglalták, hanem magokat személekben is meg-
tartoztatták, noha némelyek voltának nemes személyek, kik közül egj'ik

Ferenczflfj' Miklós volt. Ki mennyi bosszúságot, kergetést, számkivetést

szenvedett a Német Magistratustól, tudja az ország, ki most is nem bátor-

ságos és noha oda vagyon marhája és háza, mel}^ dolog a táblán is forgott

urunk eltt egynehány esztendeig, de maga oda nem mert menni, mert el

akarták rekeszteni. Es hogy magok gonosz akaratjukat a magj'ar nemzet

ellen declaráljál:, magA'ar törvénynyel sem akarnak igen élni. Annakfelette

hogy ezeket béfödözzék, az Appellátióktól is arceálják a községet és variis

minis deterreálják. (Chorebo id. m.)
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Ideo nos ea omnia, qnae i)ropter j)a ragra })lium ultimum articuli

I. in médium produxernnt, ad proximam diaetam revidenda, ex])li-

canda et comj^lananda remittimus, jjrout in lioc etiam domini

ablegati ex rationibus supra memoratis quoque consenserunt. Quod

ver jjraedictiim iiaragra])linm ultimum concernit, sicut omnia, in

dicto tractatu bona fide actu fuerunt. ita etiam dictum pa ragra ])lium

in verbis : ahsque tamen praejuclicio etc. usque ad íinem non mala

fide adiectum esse ; sed ut utraque pars in eorum Religione, con-

fessione, usu, exercitio et templis non turbentur. In cujus rei

testimonium has literas, })ropria nostra manu subscripsimus et

sigillo nostro communiri fecimus. Dátum Viennae, Vigesima quinta

die Septembris, anno 1606.

Cj A magyar rendek szövetsége a cseh. királyság és az

örökös tartományok rendjeivel.

A korponai gylés azt kivánta Mátyás föherczegtól,

hogy a Bécsbe küldött feltételekrl »sufficienter assecu-

ráljon Ö Felsége bennünket per S. Imperii Electores, Eegna

Poloniae et Bohemiae és egyéb körül való országai által «.

A cseh királyság és az örökös tartományok rendjei hajlan-

dók voltak a kezességet elvállalni a bécsi békéért. Nem
támogatták a törökkel szövetkez Bocskayt, st ersen

panaszkodtak a magyarok ellen pusztító hadi kalandjaik

miatt. De alapjában véve óhajtották a magyar protestáns

és rendi szabadság diadalát, ép úgj mint a németországi

protestánsok. A magyar rendek pedig nagyrabecsülték

a szomszédos országokkal való szövetkezést. j>I^eque enira«

— Írják Bocskay követei a cseh királyság rendjeinek

1606. szeptember 18-íkán — >vicínítatís tantum jura

mutuaque commercia, sed etiam communia dominia, dum

eosdem plerumque haberent principes eosdem reges, arctiore

regna haec deligabant vinculo.« így gondolkoztak és éreztek

a magyar katholikus rendek is.

Mátyás fherczeg szívesen látta a különböz országok

és királyságok rendjeinek szövetségét, mely t már akkor is
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mintegy vezérének ismerte el Rudolf hanyatló kormányával

szemben. Késbb fel is használta e szövetséget Rudolf

megbuktatására.

S igj a bécsi béke nem csupán a magyar rendi és

vallási szabadságnak vetette meg alapját, hanem a nagy

rendi szövetségnek is, mely 1606-tól egészen a fejérhegyi

csata napjáig hatalmas gátja volt az udvar központosító

és katholizáló törekvéseinek.

A szövetségre vonatkozó okleveleket részint Hammer
(Kldesll.) közleménye, részint az Országos Levéltárban rzött

hiteles másolatok után adjuk.

Assecuratio iiomine omnium statnnm inclyti Regni Hun-

gáriáé ac partium linic annexarnm inclytis statibus Anstriae

inferioris data . .

.

Nos Franciscus Forgách de Grhimes Episcopus Nitriensis

;

Demetrius Nai)raghi Vesprimien. Petrus Radovitins Vacieiis. Valen-

tinus Lépes Tininiens. Ecclesiarum Episcopi, Thomas Erdeody de

Monyorokerék Tavernicornm, Georgiiis Thnrzo de Betlilenfalva

Dai)iferornm, Nicolaus Istvány, Propalatinns, Janitornm, Sigis-

mnncUis Forgácli Pincernarum Regalinm in Hungária Magistri,

Petrus Révay, Andreas Dóczy, Joannes Lippay Personalis ... S. C.

R. Majestatis Consiliarii. Franciscus de Bathian partium Regni

Cisdanubianarum Greneralis Capitaneus, Nicolaus Conies perpetuus

de Zrinio, Seifridus a Kolonicli S. C. R. M. Consiliarius belHcus

et partium Regni ultra Danubianarum Greneralis praesidiique

Ujvariensis sui)remus Capitaneus, Thomas Szétsi, Joaiuies Keglevits,

(xeorgius similiter Keglevits, Emei'icus Balassa de Gyarmath,

Benedictus Turóczi, Georgius Petlio, Georgius Szombathelyi,

Franciscus Kéri, Franciscus Túri, Emericus Megyeri, Petrus

Kohári, Mojses Cziráki, director causarum regalium ; nec non

regnorum Dalm. Croat. et Sclavoniae nuncii et ablegati, Christo-

phorus Mernyawcliich, dictorum regnorum vice banus; et Joannes

Kitonich ex ])arte suae majestatis vocati. Item nos Stephanus

Illyésházi, curiae regiae in Hung. magister ac praefatae 8. C.

R. M. consiliarius; Franciscus Mágócsi, Georgius Drugetli de

Homonna ; Stanislaus Thurzo, Sebastianus Tököli, Georgius Hotf-
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mann. Petrns Horvátli-Mladosovitth, Andreas Osztrosith, Thomas
Vizkelethy, Paulns Api)ony ex parte domini Stepliani principis

et Hungarorum sibi adliaerentinm liuc Viennam missi et able-

gati, memóriáé commendamus . . . (juod ciim ad sopiendos motus

intestinos superioribus temporibns in Hungária exortos inter

Sacram Caesaream Eegiamqne Majestatem dominum nostriim

Clementissimum ex una et Dominiim Steplianiim Principem eique

adhaerentes Hungaros ex altéra partibus per Serenissimum Prin-

cipem ac Dominnm Dominum Mattbiam Arcbiducem Austriae,

Dominum itidem nostrum clementissimum ad Plenipotentiam

sibi ab eadem sua Majestate concessam, res certam in tandem

reconciliationis formám reducta est : quae quidem sub dato 23.

mensis Junii, proxime elapsi, tam a sua Serenitate et. DD. Commis-

sariis, ad illud utrimque deputatis, subscripta et sigillis corrobo-

rata, quam a sua majestate sub dato 6. die mensis Augusti liujus

anni confirmata fit. Nos itaque supra scripti, nunc invicem con-

cordati nomine omnium statuum et ordinum Inclyti E,egni Hung.

et partium sibi annexarum libere et spontanee, animoque bene

deliberato, spondemus, promittimus, et recipimus, quod reconcilia-

tionem hanc, cum sua majestate et vicinis regnis et provinciis

factam, nos et praedicti universi status et ordines regni Hun-

gáriáé et partes sibi adnexae, eorumque successores et posteri

inviolabiliter in omni parte observabimus. Quin imo juxta anti-

qua pacta et foedera, quae praesentibus liisce renovamus, et in

integrum, ac si nunquam violata fuissent, restituimus, bonam

vicinitatem et mutuum amorem in perpetuum cum iis colemus,

et ultro citroque commercium Christianorum omnibus relinquemus,

non secus ac si ista omnia in publica regni Hungáriáé diaeta

tractata, et conclusa fuissent. In quorum íidem et testimonium

liasce literas nostras manibus nostris subscriptas et sigillis robo-

ratas Statibus et ordinibus inclyti Arcbiducatus Austriae inferioris

pro futura ipsorum cautela et assecuratione dandas duximus et

concedendas. Dátum Viennae vigesima tertia die mensis Septem-

bris, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo sexto.

Ugyanily okiratot írtak alá a magyar rendek a cseh

királyság, Fels-Ausztria rendjei és a Stájerországhoz tar-

tozó rendek számára.
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Asseciiratio Hiingaris a Bohemis data.

Nos AdamiTs de Stemberg . . . Adamns Junior Baro de

Valdsteiii in Hradeck . . . Mattlieus Leopoldus Poppelius baro de

Lobkowitz, . . . Joannes de Clenduczko . . . Georgius Gersderffius . .

.

et Joannes Wostrowetz . . . statunm et ordinnm incliti regni

Bohemiae ; Carolus a Liechtenstain . . . AVeykardus Cs a Salm . . .

Georgius Hodiczky . . . Guilhelmus Zaubeg , . . Venceslaus Zahra-

deczki . . . Guntherus Golcz . . . marcliionatus Moraviae; Joacliimus

Maklzan — Fridericus a Ratzbor . . . Ckristopkorus Henscker . . .

ducatuum superioris et inferioris Silesiae ; Joannes Fabianus a

Ponnikaw . , . et Sigismundus Kindlerus — marcliionatus Supe-

rioris ; et Maximiliamus a Leoben — et Abraliam Civitatis Gul-

iensis Syndicus .... inferioris Lusatiae legati, memóriáé com-

mendamus, quod cum ad sopiendos — ut supra — Nos itaque

nomine, et ex plenipotentia nobis a nostris principalibus, statibus

regni Bohemiae eidemque incorporatarum provinciarum attributa

;

accedente consensu et autkoritate bene praefatae sacrae maje-

statis, libere et non coacte spondemus, et praedictum D. Botskai

universosque S. S. et 0. 0. regni Hungáriáé et Transsilvaniae

assecuramus, quod Sua Majestas kane reconciliationem, cum Hun-
garis factam, non sokim inviokibiliter in omni parte observabit,

sed etiam status et ordines incliti regni Bokemiae eidemque
incorporatarum ])rovinciarum, nikil contra Hungaros, quod vicini-

tatis ius laedere possit, attentabunt. Quin immo, secundnm anti-

([ua pacta et foedera, quae presentibus kisce renovamus et in

integrum, ac si numquam violata fuissent, restituimus, bonam
vicinitatem et mutuum amorem sincere colent, et ultro citro(jue

commercium Ckristianorum liberum omnibus relinquent, non secus,

ac si ista omnia in jjublicis comitiis regni Bokemiae, marcliionatus

Moraviae, ducatuum Silesiae, iiec non marchionatuum sujjerioris

et inferioris Lusatiae acta et conclusa fuissent ; niodo idipsum

(|Uoque ab Hungarica natione, secundum ipsorum litteras, nobis

})ropterea specialiter assignatas, i)raestetur. In cujus corroboratio-

neni })raesentes nostras sigillorum nostrorum ai)i)ensione communiri

fecimus. Actum Viennae Austriae, die 26. mensis Septembris,

anno salutis 1606.

Ugyanily okiratokat irtak alá a felsó-ausztriai, alsó-

ausztriai és stájer rendek is.

Marcznli : A magy;ir törtóiu't kútfi. 32
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D) Az 1608. koronázás eltti törvényczikkek.

Mátyás föberczeg a nagy rendi szövetség élén lemon-

dásra kényszerítette Rudolf királyt. A rendi hatalom most

gyzött csak teljesen. Mátyás most többet volt kénytelen

engedni mint 1606-ban. Az inaugurale diploma élesebben

formulázza a bécsi béke pontjait és több joggal nevez-

hetjük a rendi és vallási szabadság alapjának, mint a

bécsi békét.

Az egykorú Eévay Péter így jellemzi az 1608-iki

koronázás eltti czikkeket: Proceres et populus . . . quod

occasionem haberent pulchrum restituendi ac reformandi

pleraque. quae partim incuria ac negligentia maiorum

abolita. partim injuria temporum obliterata videbantur,

et praecipue, quae superioris belli Turcici ac civilis licentia

contra leges patrias invexerat, leges quasdam et articulos,

de quibus sibi caveri vellent, scripto comprehensos, regi

obtulerunt, plerosque ex pacificatione Yiennensi repetitos.

A czikkeket a Corpus Juris után közöljük, javítván

a szöveget Kolozsvári és Óvári jegyzetei alapján.

Nos Mathias II. D. gr. Hung. Dalm. Croat. Sclav. etc. rex,

designatus in regein Bohemiae, archidnx Anstriae, dux Burg. . . .

memóriáé commendamus, . . . quod, cum sacratissimo principi ac

dominó. D. Riidolpho II. D. gr. electo Rom. imperátori, ac Germ.

Hnng. Boh. etc. regi, dominó et fratri nostro observandissimo,

inde ab initio felicis regiminis et coronationis snae, nihil unquam

magis in votis fuerit, qnam ut regnmn hoc suum Hungáriáé,

cum caeteris regnis et partibus eidem annexis, tot acerbissimis

cladibus motibusque tam internis, qnam externis, variisque

vicissitudinibus multipliciter afílictum et concussum, Deo 0. M.

iuvante, tueretur, ac in pristinum suum statum restitueret ; eidem-

que ac fidelibus populis, subditis suis, pro pia ac paterna cura et

soUicitudine sua, tempestive de sufficienti moderátoré et guber-

nátoré benigne pros])iceret ; ejusdemque fasces et gnbernacula ex

singulari suo et fraterno erga nos amore ad demissam quoque

statuum et ordinum dicti reeni Hungáriáé instantiam non solum
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plenarie traderet et concecleret ; vernm etiam sacram regni ejns-

dem eoronam cum omnibus suis clenodiis ita daret et assignaret,

ut non modo se ab omni inramento, qnod tempore inaugnrationis

et coronationis snae in regem Hungáriáé, super libertatnm et

privilegiorum ipsornni observatione solemniter praestiterat, exo-

neraret, alleviaret et eximeret ; ac snpra dictos fideles subditos

snos Hungaros, dominos videlicet praelatos barones, magnates,

nobiles, consiliariosqne aliosque officiales universos, status deni-

que et ordines praefati regni sui Hungáriáé regnorumque et

partium, ei subjectarum et incorporataruni, ea conditione ab

eorum quoque inramento, super servanda sibi üde et fidelitate,

tamquam legitimo et coronato ipsorum regi, simul liberaret,

enodaret et absolveret ; verum etiam scripto suo peculiari, ut nos

in futurum ipsorum regem acceptare, proclamare et coronare

possent et valerent, fraterne recommendaret. Unde nos praemissa

omnia et singula ad optatum finem secundo omine i:)erduci

cupientes, postquam ex vetusta regni consvetudine, autlioritate

i:)raelibatae caes. majestatis, vigore etiam conclusionis, in priori

eorundem regnicolarum Posonii habito conventu factae, tamquam
supremus [)raefati regni gubernátor, pro fest B. Mickaelis arch.

anni praesentis 1608. generalem ipsis regnicolis diaetam in civi-

tatem regiam Posoniensem indixissemus ac publicassemus ; in

frequenti eorundem regnicolarum conventu, post plures tractatus,

ultro citroque inter nos ac annotatos S. S. et 0. 0, ejusdem regni

Hungáriáé liabitos, visum est illis ante omnia Articulos Viennenses

in accuratam deliberationem reassumere, })onderare ac in certam

metliodum })er})etuo valituros redigere ; ac tandem nos in dominum
et regem ijjsorum paribus votis et unanimi consensu eligere,

proclamare, invocatoque demum numinis divini auxilio, feliciter

etiam coronare. Quibus rite peractis, sui)plicaverunt majestati

nostrae liumillime, quatenus supradictos articulos Viennenses

aliosque de novo etiam pro temporis conditione et rerum statu,

communi omnium deliberatione sancitos et conclusos, omniaijue

et singvda, in iis contenta, ratos gratos et accepta liabentes,

nostrunKjuc regium consensum illis praebentes, clementer accep-

tare, auctoritate nostra regia approbare, confirmare, at(]ue tam

nos ipsi benigne observare, quam per alios, quorum interest,

firmiter observari fticere dignaremur. Quorum quidem articulorum

tenor talis est

:

32-
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Articiiliis I. De negotio religionis.

Quantum itaque ad primum constitutionis Viennensis arti-

culum attinet : deliberatum est per S. S. et 0. 0. inclyti regni

Hung. ut religionis exercitium tam baronibus, magnatibus et

nobilibus, quani etiam liberis civitatibus ac universis statibus et

ordinibus regni in suis ac fisci bonis ; item in confiniis quoque

regni Hungáriáé, militibus Hungaris, sua cujusque religio et con-

fessio ; nec non oppidis et villis, eam sponte ac libere acceptare

volentibus, ubique liberum relinquatur: nec quisquam omnium in

liberó ejusdem usu ac exercitio a quoquam impediatur : qnin inio

ad praecavenda inter S. S. et 0. 0. aliqiia odia et dissensiones,

ut quaelibet religio suae i)rofessionis superiores seu superinten-

dentes habeat, statútum est.^

Articiilus II. De Pace ciim Hungaris, et Tiircis sancita.

Ad secundum : Quandoquidem Dei beneficio, tam cum Hun-

garis, quam etiam cum Turois pax et reconciliatio inita est ; ideo

ut eam quoque sua regia majestas observet observarique faciat;

nec sine i^raescitu et consensu regni in Hungária et partibus sibi

adnexis uUum vei bellum moveat, vei militem extraneum intro-

ducat, decretum est.

Articuliis III. De electione Palatini, et Personalis Praesentiae.

Ad tertium. Palatinum ver quod concernit deliberarunt

similiter iidem S. S. et 0. 0. ut sua regia majestas duas ex statu

' A Bocskaytól 1606 deczember 13-ikára Kassára hirdetett rendi

gylés azt határozta : Primiis Articulus De liberó religionis Exercitio

editns, manet quidem, ut est conscriptus, addi tamen in eo debebit dictio

villis, ut nimirum ipsius Religionis exercitium in villis quoque pari modo,

ut in aliis locis, fieri possit. Praeterea in eodem Articulo jíeriodus quoque

illa in fine addita absque tamen praejudicio, usque ad finem penitus emitti

debet. (Chorebo id. m.) A fent idézett törvényczikk tovább is megy, mint a

kassai rendek kívánták, midn elismeri a protestánsoknak azt a jogát, hogy
függetlenül szervezhetik egj'házukat. Az ágostai evangélikusok e törvény alap-

ján az 1610-iki zsolnai zsinaton meg is indították az önálló szervezkedés mun-
káját. A fpapok tiltakoztak a koronázás eltti I. törvénj'czikk ellen, mely
szerintök ellenkezik a régi magyar törvényekkel: »Quamvis tolerare prin-

cipibus liceat« — mondották továbbá a tiltakozók — »quum corrigere non
licet fidei defectiones ; lege tamen ac statuto publico auctoritatem illis dare

non magis licet, quam ceteris divina lege interdictis.«
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catholico Romano et totidem evangelicae confessionis personas eis

qnami)rimum nominet ac proponat, ex quibns quemcumqne ad

gerendnm tale offieinm magis idoneum fre indicaverint iiivocato

numine divino. eligere non intermittent
;

qiii si opinione celerius,

(prout res snnt Immanae), fatis concederet ; modnm in eligendo

altero in locnm ipsius idoneo taleni sna regia majestas observare

dignetnr, nt intra anni revolutionem pro electione növi palatini

peculiarem generalem in regno diaetam indicet et promulget.

Qnod quideni si forte sna majestas facere noUet ant non cnraret,

ex tunc vigore solnmniodo liujns statuti sen articnli. dominis iudici

curiae regiae, vei, iíjso non existente, magistro tavernicornm, pro

tempore constitutis, jilenaria ac omnimoda, (sub amissione lionoris

et officiornm suorum), anctoritas impertitnr, diaetam ad ejnsmodi

palatini electionem peculiarem regnicolis indicendi ac promul-

gandi. Et quoniam personaKs praesentiae quoque officiuni, cum
aliis baronatuum officiis, (absolvente sna majestate omnes S. S. et

0. 0. regni a inramento sibi clebito), pro tempore cessavérit ; ideo

nt illnd qnoque officium. iuxta statnta regni, ex consilio Hun-

garico denuo conferatur. decretum est.

Articiiliis IV. De rediiciione et conservatione Coronae.

Qnandoqnidem Corona regni cnm antiqnis snis clenodiis libris-

qne regiis et literalibus instrumentis non modo suae regiae maje-

stati, tamqnam gnbernatori regni Hnngariae, verum etiam statibus

et ordinibns, tnnc nna ibidem i)raesentibns ac non tantum liis. sed

etiam absentibus regnicolis a sna caes. majestate (de quibns etiam

acceptis eadem majestas sua tunc ab iisdem statibus : iuxta exj)e-

dita ac quietata est) tradita, atque assignata fnerit ; ideo condigne

ab iisdem S. S. et 0. 0. regni postulatur ut dicta corona, vigore

articulorum Viennensium, et antiqua etiam consvetucline regni id

exigente, huc statim Posonium adferatur: et post SS. majestatis

suae regiae coi'onationem manibus eorum, (]ui ad ejus custodiam

ex nativis Hungaris saecularibus delecti fuerint. in regiio relin-

<iuatur.

Articiiliis V. De Thesaurario.

Greneralis regni Thesaurarius, qui saecularis sit, a sua regia

serenitate, iuxta conclusiones Viennenses, ex consilio Hungarico

sub jjraesenti adliuc diaeta eligatur: atque ut externae nationes,
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cleinceps in nullos omnino regni partinmqne ei snbjectarnm pro-

veiitus sese ingerant ; neque a cameris, aulica, vei Austriaca, nllam

plaiie clependentiam habeat, clecretum est.^

Articiilus VI. Qui episcopi ad consilia admittantiir 9 Et qiiod

nulla in Regno oppida, sine Consilio Hnngarico eximantur,

aiit libertentur.

Manet liic articulus secunduni primi tractatus conclusionem.

Utrum autem episcopi saeculares in regno habere possint cligni-

tates ; id nunc regia sua majestas, durante adbnc hac diaeta,

cnm regnicolis conclndat ; lioc tamen etiamnnm addito, ne tales

episcopi, qui residentias siias ejjiscopales in suis ecclesiis, vei inra

possessionaria episcopalia in regno non babnerint, ad consilia

admittantur. Verum qnoad civitates et oppicla, quae ad coronam

regni non spectant
;
quaeve etiam in decretis regni minimé sünt

specificatae, ntpote Modor, Bazin, S. Georgii et alii similes, ntrum

in coetn statnum et ordinnm regni locum et vota babere debeant,

regnum cnm regia sua majestate statim post coronationem ex

consilio Hnngarico deliberabit. Interim tamen statútum est, ne

de caetero sua regia majestas qualiacunoue in regno oppida sine

consilio Hnngarico eximat aut libertet ; neque etiam bona aliqua

communitati, iuxta antiquas regni constitutiones, et jjostremo

Ferdinandi regis anni 1542. art. 33. ullo sub praetextti conferat.*

= Ezt a törvényczikket nem hajtották végre. A pozsonyi kamara levél-

tárában kutatták a régi kincstartók instructióját, de nem találták meg.

A kormány elhalasztotta a kincstartói hivatal életbeléptetését. Könny volt

kimondani a két magyar kamara függetlenségét, de az eszme valósítása

nem volt lehetséges, mivel a bécsi kamara nem mondott le az országos

jövedelem egy részével való rendelkezésrl s mivel a végvárak költségének

jó részét idegen segítség fedezte s végre mivel bizonytalan volt az évi

jövedelem s még bizonytalanabb az évi kiadások összege.

3 Az 1606 végére összehívott kassai gylés azt határozta : Ut denomi-

uationes Episcoporum fiant ex consilio Palatini, eique adjrmctorum Consilia-

riorum, ex nativis regnicolis et nobilis prosapiae, status et ordines postu-

lant. Si qui ver nunc essent extranei, sive episcopi, sive praepositi, sive

abbates, ac alii quivis beneíiciarii ii omnes de facto amoveantur, et con-

ferantur illorum beneticia Xostratibus. nec imposterum ullo unquam tempore

extraneus quispiam assumatur, juxta Constitutiones priorum annorum.

^Minderrl szó sincs a fentidézett törvényczikkben. A püspökök világi mél-

tóságaira nézve a koronázás után semmit sem határozott az országgylés.
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Articiiliis VII. De Sede Spiritiiali.

Manet iste (|noqne articiiliis, de sede spiritiiali antea con-

cliisus, pront in Viennensibus articulis uberius est specificatus ; hoc

addito, quod liic articulus statim post coronationem per regiani

siiam majestatem et regnicolas complanetur et in ordinem redi-

gatnr.-i

Articulus VIII. De Patribus Jesuitis.

Hic c[no(|iie articulus de Jesuvitis, in vigore suo permanet

;

nimirum ut ipsi nulla in Regno Hungáriáé bona stabillá et pos-

sessionaria liabere et possidere valeant.'^

Articulus IX. Douatioues et Inscriptiones, quomodo
expecliantur ?

Donationes auteni, et inscrijjtiones in regno Hungáriáé et

})artibus ei annexis more antiquitus consveto expediantur; neque

a quoquam, nisi in cancellaria Hungarica fuerint emanatae,

acceptentur
;
quin etiam, si quae ex})edirentur ; tales ipso f'acto

sint invigorosae, niliilique babeantur : prout etiam, si quae clau-

sula contra antiquas regni consvetudines in aliquibus donationibus

insertae fuissent ; nec quis uti illis vellet ; deinceps tollantur atque

emendentur.

Az lo42-iki törvénj^ azért tiltja meg az adományozást a communitások

részére, mivel javaik magszakadás czimén vissza nem háramolhatnak a

koronára.

* A koronázás utáni V. törvényczikk igy hangzik : Statnitur etiam,

ut deinceps causae decimarum in íbro seculari, id est, comitatibns, ibidem,

ubi decima exigitur, et non in Ibro spiritiiali, discntiantur, revideantur et

rectificentur.

^ Az imént említett kassai gylés azt határozta : Inhaercnt Kegni-

colae priori suae petitioni et postulant omnino, ne Jesuitis in Hiuigaria,

propter inquieta eoriim ingenia vei manendi, vei bona possidendi tacultas

detur ... A föjíapság a törvényczikk ellen a következ szavakkal tiltakozott

:

Hoc ([uoqiie articulo turbari nos in libertate catholicae religionis sentimus

;

nani erudiendae j'uventuti et parochorum procurandae non alia nobis sup-

petit ratio, qiiam si in scholis Jesuitarum instituantur. Quum igitiir et iuxta

articulos regni 1548 art. 12 et 1550 art. 19. adstricta E. M. fuerit ad scholas-

Catholicas erigendas, et titulo juris patronatus beneticia ecclesiastica
;
prae-

sertim ver bona conventuum desolatorum, applicare scholis potuerit ; imo

luxta decreta regni, debuerit ; iiu-e merito Jesuitis conterre potuit praeposi-

turam Turoczienscm.
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Articuliis X. Officium Cancellariatiis bene meiitae alkui per-

sonae conferatur ; Et Majestas Siia. Regia, in rebus Hiingaricis

non nisi Hungarico eiiam Consilio utatiir: Xeque supplicantes,

alios qiiam decet, Consiliarios, et Secretarios, pro suis expeditio-

nibiis adeant.

Ut omnis gubernatio digmtasque consilii Hungarici; item

cancellariae autlioiitas jier suam regiam majestatem defacto

restauretur: eaque ex consilio Hungarico idoneae personae con-

feratur: nec non omnia officia majora et minora, etiam tricesimae

earumque praefecturae. tam in lioc Hungáriáé, quam aliis sibi

annexis Dalmatiae. Croatiae et Sclavoniae regnis per nativos Hun-
garos nationesque subjectas et annexas de caetero administrentur.

statútum est ; caveatque sua majestas regia sufficienter praedictis

statibus et ordinibus regni, ne externae nationes deinceps et alte-

rius nationis bomines in gubernationem Hungaricam unquam sese

ingerant ; neve in rebus Hungaricis aliorum. quam Hungarorum
consilio. ex omnibus partibus regni Hungáriáé atque etiam Scla-

voniae. ex ordine quoque nobilium in praesenti adbuc diaeta col-

lecto, iuxta decr. 3. Ulad. regis art. 7 et Lud. 2. art. 39 absque

religionis discrimine. eadem majestas sua utatur. Atque ideo

statútum est, ut, si quis Hiuigarorum in negotiis suis Hungaricis

alterius nationis consiliarios et secretarios pro expeditione sua

adiret : eamque ab ipsis extraberet : eae de facto invigorosae et

invalidae habeantur : si quidem et aliae nationes et provinciáé suas

per indigenas expeditiones facere consveverint."

Articiiliis XI. Confinionim Praefecturae^ et Capitaneatiis, Hun-
garis in Regno possessionatis conferantur : Et ratione Prae-

sidioriim Sclauonicorum, Majestas Sua Regia cum Serenissimo

Archi-Duce Dominó Ferdinando, per Legatos concludat.

Coníinioruni ver i)raefecturas et cajjitaneatus tam in hoc.

quam aliis supradictis regnis. Hungaris nationis aliisque subjectis

et annexis nationibus. idoneis videlicet et bene meritis personis,

* Akárkiuek akármi baja volt — irja Károlyi a korponai gj-ülésröl

szóló müvében — az igazságszolgáltatás, a belügyi közigazgatás, a kamara.

a hadi ügyek vagj- a gratialiák körébl, azon ugyan a magyar Cancellár

s az ügyvezet magyar titkár nem tudott segíteni ; végig kellett a pana-

szosnak az udvar összes hatóságait járnia.
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adhue sub liac diaeta majestas sua regia ex consilio Hungarico

conferat : imo et officia supremornm capitaneatnnm praesidii Ves-

l)riniiensis et Nogradieiisis nativis Hungaris, excepto pro iiunc

Jaurino (ita tamen, ut ibidem, inxta antic|nnni moreni et consve-

tudinem Hungari vice-cai)itaiiei cum pristina aiitlioritate et pote-

state de caetero iiiterteueantur ; idemqne supremns capitaneus

Jauriensis iuribns regni snbjaceat, et suam post regiam majesta-

teni, dependentiam a palatino liabeat ; neque se in inrisdictioiiem

domiuoruni terrestrium ingerat ; contrariumque faciens iuribns

regni subsit) dominis videlicet baronibus seu nobilibns in regno

possessionatis ; capitaneatum ver Comaromiensem, nt nativo Hiin-

garo bene meritae personae, sine nllo religionis discrimine, con-

ferat, obnixe petunt. Similiter etiam in Dalmatia, Croatia, et Scla-

vonia, eductis primo ex praesidiis generalibns capitaneis aliisque

externis praefectis et militibus, ratione praefectnrae onmiuni con-

finiorum cum ser. D. archiduce Ferdinando etc. concludat ; et

iuxta oblationem suam, ser. regia majestas post sui coronationem

legatos suGs Grraecium ex})ediat : immo ut ipsum Banatum sub

hac i)raesenti diaeta, cum vetusta sua plenaria autlioritate, a Dravo

usque maré Adriaticum, bene meritae alicui personae conferat.''

Articuhis XII. De milituin externorum eductione: Ciuitatisqiie

Segniensis penes Coronam Regni coiuervatione: Tiiin Praesidio-

riiin qiioque Sclavonicoriim fortificatione.

Milites autem Germanos et alios externos, tam ex ipsa arcé,

(juam etiam civitate Varasdiensi, loco videlicet sedis judiciariae

ejusdem comitatus Varasdiensis nec non etiam ex Murán, Divén,

Köszegli, Léva et Lipcse aliisque locis (cum non sint Confinia

regni'), (j^uamprimum educi faciat. Insuper Segniam quoque civita-

tem, in Dalmatia existentem, majestas sua regia a corona regni

minimé avelli patiatur: (juin ])otius, ])ro sua regia et i)aterua

' Az 160G végére összehívott kassai gylés azt határozta : Ad uouum
et decimmii Articulos iibi de Capitaneatibus, Praefecturis et offíciis quibus-

libet per Hungaros nativos adiuinistrandis agitvir, addendum. ut omuiinu

oí'ficioruiii Colhitiones ])er palatinum, ex pleno Consilio Hungarico semper

hant et ut in duobus Confiniis circa Dauubium sitis, Jaurini nempe et

Comarom, penes alios extraneos bene meritos, et erga Gentem Hungaricanx

sincere alí'ectos ex vicinis Pi'ovinciis Suae Majestatis delectos Ca])itaneos

supremos, Hungari Vice-Capitanei, et Praesidium quoque Hungaricum sit.
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proviclentia, in eo esse, efficereque non declignetur, ut milites con-

finiarii praedictorum regnorum Dalm.. Croat. et Sclavoniae, nti

antea semper, sic deinceps quoque, in consvetis eorum stipendiis

plénum numernm per subsidia provinciarum Stiriae, Carintliiae,

Carnioliae interteneantur : et emerita quoque ipsorum stipendia,

liactenus insolita, ipsis dependantur ; sic munitiones quoque omnis

generis, victualia et praesidiorum fortificationes, more liactenus

usitato, sufficienter administrentur : atque secundum jiraedictas

conclusiones Viennenses (quibus et ser. D. Archidiix Ferdinandus

cum suis provinciis fidejussorie consensit), ex ejusdem manibus

eadem confinia per regiam suam majestatem eximantur.^

ArticiihíJ XIII. Qiialiter dignitates, et officia Hiingaris, cum
Germanis, in Liberis Civitatibus pária sii ; domusqiie ipsis

Hiingaris, Sclauis, et Bohemis sine iilla contradictione emere

liceat ?

Praeterea nec lioc praetermittendum S. S. et 0. 0. censentj

plerasque hactenus querelas ad se ab Hungaris delatas fuisse,

quod ipsis in regiis ac liberis civitatibus etiam montanis et Scla-

vonicis neque domos emere liceat, neque ad alia publica munia

exercenda, in propria ipsorum patria admittantur ; ideo statútum

est, ut in omnibus liberis civitatibus, absque respectu nationum,

iudices primarii et senatores deincejís eligantur, ac aliae etiam

(|uaevis dignitates, sine uUo religionis discrimine, Hungaris, G-er-

manis et Bobemis seu Sclavis, quamcumque civitatem inliabitan-

tibus mixtim et alternatim de caetero tribuantur : libenímque sit

Hungaris nativis domos in medio ipsorum absque contradictione

emere atque aedificare, resque ipsorum in vicinam quamcumque

civitatem, iuxta decretum Ferdinandi regis anni 1563 art. 63

invehere et conservare : ita tamen et ea conditione, ut et ipsi Hun-

gari vice versa, ratione domorum suarum civilium, quaevis onera

publica subeant, omnibusque libertatibus, privilegiis, immunitati-

bus pariter cum civibus gaudeant et perfruantur: salvis tamen

** Illésházy nádor végre akarta hajtani a koronázó országg\áilés e

határozatait. Már 1609 elején két magj^ar küldöttség indította meg a tár-

g\'alásokat Ferdinánd loherczeggel. De mint Erdödy Tamás irja Thurzónak

1609 szeptember közepén, »a mi gréczi herczeghez való commissiónk még
ez ideig mind csak vontatásban volt« s maradt is.
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et illaesis eorum privilegiis, rite ac legitimé emanatis, in quorum
continuo usu fuerunt, permanentibiis. Idem de privilegiatis qiioqiie

0])pidis tenendum et observandiiin censetur.-'

Articiiliis XIV. Qiierelae Hiingaronim, contrci cives Cassovien-

íies, et Sopronienses.

De eductionibns autem vinorum coiitra cives Cassovieiises

et Sopronienses et alias qnoque regias civitates et oppida privi-

legiata, confirmatur decretum 5. Vladisl. R. art. 19,^"

Articiiliis XV. Ut Bona ad Fisciim regiiim devoliita, non

pecuniis, sed gratis ; bene meritis personis, per Majestatem

Snam Regiam conferantur.

Statútum est qnoque, ut bona, ad fiscum regium legitimé

devoluta, non pecuniis (prout antea factum) ; sed ut virtutis con-

digna ratio babita fuisse dignoscatur, bene meritis personis, iuxta

antiquas regni consvetudines, majestas sua regia gratis donet ac

conferat.

Articulns XVI. Slatus et ordines, in ipsoriim Privilegiis, et

LibertatiJyus, juxta Articiilos Viennenses, conseruentur : Et quid-

quid in publica Diaeta conclusiim fnit; Sua Majestas illud

Diplomate siio confirmet.

Ad undecimum. Dignum etiam quam maximé est, ut iuxta

articulum bunc, Viennae conclusum status et ordines regni Hungá-

riáé in ipsorum privilegiis, libertatibus, consvetudinibus, aliisque

omnibus inibi comprehensis immunitatibus per regiam suani M.

» Már az l()ü9-iki országgylés kénytelen volt niegujítani e törvény-

czikket az elfogult városi polgárok makacssága miatt.

'" A nevezett czikk igy hangzik : Qiioniam Cives Cassovieuses et

Sopronienses, nescitur quo titulo concessionis, in deductionibus vinorum ad

l)artes superiores contra libertatéin Regnicolarum sibi qiiasdam abusiones,

et praerogativas introducere ; Nobilesque ipsos et partimn superiorum

llegnicolas, per solitas, et consvetas vias proficiscentes, in ipsorum médium,

cum curribus et equis, ac vinis eorvmi impellere coeperunt. § 1. Ideo conclusum

est : Quod luijusniodi pravae abusiones, in praejudicium Regnicolarum et

absque eorum pari voluntate, et consensu qualiterque introductae
;
penitus

et in perpetuum abolitae sint, et habeantur.
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sancte et illibate conserventur ; et ut decreta qnoque regiii et

articuli, cum aliis processibus iuridicis. quem admodum ii per

designandas ex regnicolis ad id persoiias meliorati, in ordinem

redactij et tandem per eosdeni regnicolas in publica eorum pro-

xime futura diaeta apjjrobati fuerint, eadem niajestas sna diplo-

mate regio ratificare et confirmare teneatur, conclusum est : et

ut. juxta enndem articulnm. nemo nisi legitimé citatns et juris

ordine convictus. })uniatnr: similiter conclusum est.^^

Articulus XVII. Residiii Articuli Viennenses, siib praesenti

adhiic Diaeta eleterminentur.

Ad (luoileciiíiiim. aliosque inmediate subsequentes articulos

quod si)ectat. decretum est, ut ii usqiie ad coronationem növi

futuri regis in suo vigore permaneant : et quaevis clonationes et

inscriptiones sub praesenti adliuc diaeta, iuxta contenta pacifica-

tionis Yiennensis, sine aliqua dilatione, per regem ac S. S. et 0. 0.

fiant et determinentur. Quibus lioc pacto, per E. S. Majestatem.

rite et legitimé in eff'ectum deductis ; salvisque viennensibus

articulis, et confoeclerationibus, ut praemissum est, permanentibus.

Articulus XVIII. Ut Majestas Sua Regia in Regno habitet.

Primo : Postulant Hungari a sua R. Majestate. ut deinceps

in medio ijjsorum habitet, regnumque boc propria in jiersona

administret : aut si quando sua E, M. id forte ex certis ac gravi-

bus de causis facere non posset : et diutius longiusque abesset

;

ex tunc majestas sua regia palatino futuro })lenaiiam ac omni-

modam potestatem attribuat, regnum istud cum consilio Hun-
garico non secus ac si ipsamet bic resideret, plenarie ac omni-

mode (more antiquitus solito), regendi ac administrandi.

Articulu.s XIX. Bona ad Austriam impignorata, qualiter vei

gratis Regno remittantur, aut redimantur ?

Secundo. Postulant, ut majestas sua regia, intuitu sinceri

erga se amoris et benevolentiae gentis Hungaricae. liactenus lucu-

lenter satis declaratae, fideliumque sei-vitiorum suorum. graviter

hucusque praestitorum ac in futurum quoque ])ari íidelitatis

' A kiküldött líizottság nem készítette el a miuikát.
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obsequio praestandorum, boiia universa, quae olim ad Austriam

imingnorata fuere, nt snnt: Pernstein, Kobelsdorf, G-yiiz, Forchten-

stein, Eisenstadt et Hornstein, cum suis pertinentiis, pro hac

animi ipsorum gratitiidine, qna regiam siiam M. sincere pro-

sequuntur, atqne in regem ipsorum accei^tare non renuunt, iuxta

creberrimas majorum suornm promissiones, gratis, sineqne uUa
insoriptionis siimmae dei)Ositione, remittere ; modernosqne pos-

sessores (qnandoquidem ii a retroactis temi)oribns amplas satis

snperque utilitates et emolumenta inde perceperint, summamqne
inscri})tionis aliquoties cum foenore exceperint,) ita contentare

dignetur, quod ii absque ulteriori mora praedictas arces et domi-

nia sine ulla difíicultate Hungaris remittant. Si autem dictae

arces ab Austriacis gratis non remitterentur ; ex tunc, deposita

inscrii)tionis summa, ab iisdem redimantur.

ArticuliLs XX. Casinim Liiblyó, cum tredecim oppidis Scepiisi-

ensibus a Polonis redimantur : Et de metis violenter per ipsos

occupatis, iidem requirantur.

Tertio : Cum, non sine maximo coronae Hungaricae damno,

castrum Lublyo, cum suis pertinentiis et 13. oppidis Scepusiensi-

bus, inde a multis annis, Polonis impignoratum fuerit ; ideo sta-

tútum est, ut majestas sua R. suos ad regem statusque et ordi-

nes Poloniae nuncios speciales Hungaros delegare dignetur; liac

denunciatione per litteras eis facta: »proniptos paratosque esse

regnicolas, post tot annorum curricula
;
praedictam arcem cum suis

pertinentiis ac 13. oi)])idis ad se redimere, totalemque et integram

inscriptionis summám eis praestare ac dei)onere«. Concjueruntur

autem hoc loco comitatus Sáros, Sze])es, Bereg et Trinclün, (|uod,

a Polonis vicinis, ratione occujjationis metarum, multa damna et

iniurias i)atiantur ; ideo statútum est, ut etiam bac de causa Poloni

requirantur, et .metae regni ubique, tam cum Austriacis, Styriis,

Carintliiis, Carniolis, Moravis, Silesitis ac aliis, iuxta priorum

annorum constitutiones, rectificentur.

Articulus XXI. Confiniis Majestas Sua provideat.

Quarto : Quiiudoíinidcni sahis et permansio nou modo afflictae

hujus patriae, tamquam clyjjei et antenniralis, sed aliorum quoque

vicinorum regnorum et provinciarum ex bona ac secura coníinio-

rum })rovisione ex aequo dejjcndeat ; sua M. regia nunc statim
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cum fidelibus S. S. et 0. 0. certum inodum invenire atque etiam

demonstrare dignetur, unde, quomodo, quibusve mediis ac ratio-

iiibus praesidia regni munitionibus. aedificiis, fortificatione, victua-

libus militeqiie necessario ita provisa esse qiieant
;
quo snb felici-

biis snae regiae majestatis ausi)iciis cuncta in tiito ac tranqnillo

coUocata et ab inciirsionibus liostinm secura esse possint.

Articuliis XXII. Foeneraíores, qiii peciiniam suam, ad Fisci

Bona, seii Mineras, liicri gratia dedere ; illám amittiint ; Et

insiipcr in aestimatione proventiiiim convinciintiir.

Quinto : Cum ex antiquis et pnblicis decretis regni Hun-
gáriáé bona, ad coronam regni spectantia, nulli omnium regum

Hungáriáé, qualicunque tandem necessitate adurgente (prout in

decreto Alberti regis art. 16. et passim aliis in i)lurimis uberius

patet) impignorare liceat ; constetque, plerosque, tum ad fodinas

minerales, tum etiam tricesimas, non vulgares pecuniae summás
niutuo dedisse : ideo ex iis, atque etiam ex 7. Ulad. regis decreto

art. 2. et 3. nec non etiam publicis constitutionibus manifeste

elicitur ac concluditur, tales foeneratores, qui pecunias suas ad

bona coronae regni Hungáriáé bujus, lucri gratia, mutuo dedere,

non solum illas amisisse ; verum etiam in aestimatione proventuum

convinci debere : demtis tamen arcibus Munkács, Zólyom et Diós-

gyr, quae quoniam j^ro publicis regni ac confiniorum necessitati-

bus inscriptae, pecuniaeque inde collatae non alio, quam ad eorun-

dem restaurationem militumque solutionem erogatae dignoscantur
;

ideo praedictae arces, noiuiisi deposita inscriptionis summa, a

modernis iiossessoribus redimi, ac recuperari debebunt.

Articulus XXIII. Arces Murán, et Lipche, Hungaris redimendae

concedantur.

Sexto : Quandoquidem in Viennensibus articulis expresse

conclusum sit ; ut arces et alia jura possessionaria quae hactenus

in manibus Germanorum aliorumque externorum extiterunt, ab

Hungaris, deposita inscriiDtionis summa, redimantur; ideo etiam-

num secundum eos articulos, conclusum est, ut arces Murán et

Lipcbe, depositis deponendis, e manibus Grermanorum et aliorum

extraneorum redimantur.
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E) Az 1608. koronázás utáni I. törvényczikk az ország-

gylés rendezésérl.

Az országgylés két kamarára való osztása s az ország-

gylés tagságának joga 1608-ig csak jogszokáson alapult.

Az 1608-iki országgylés állapítja meg elször törvényesen

a két kamara rendszerét s azt, hogy kik vehetnek részt

az országgyléseken. A reformnak irányát megmagyarázza

az a két körülmény, hogy az országgylés kevesbítette

az egyházi szavazatok számát és azon volt, hogy minél

kevesebb város küldhessen követet az országgylésre.

A törvényczikket a Corpus Juris után közöljük, javít-

ván a szöveget Kolozsvári és Óvári jegyzetei alapján.

Articiiliis I. Qiiinam Status, et ordines dicantiir ? Et qiii tociim,

et vota in piiblicis Diaetis habere deheant, recensentiir.

Qnoniam ex pluralitate personarum, })er snam majestatem

regiam ad generalem regni diaetam convocatariim, nonnuUae

aliquando inaeqnalitates emergere consveverunt ; idcirco ad abo-

lendos quosve defectns et difíicultates, quae snb nomiiie statiium

et ordiniim regni nonnunqnam irrepserunt, visiim est reguicolis

concludere, qumam sub nomine statuum et ordinum regni intel-

ligi
;
quive per suam majestatem regiam ad publica regni comitia

per suae majestatis regales vocari, et vota sua in publica regni

diaeta habere debeant. Ciim itaque regni Hungáriáé status et

ordines ex quatuor conditionatis regnicolis, nempe praelatis, baro-

nibus seu magnatibus, nobilibus et liberis civitatibus constent

:

ideo regnicolae sub praesenti generáli diaeta decernunt, ne sua

majestas regia praeter hos ordines quempiam in generalem regni

diaetam per regales suas litteras advocari faciat. Praelatorum

autem statum liunc esse volunt, ut ({uicunque episcoporum capi-

tulum suum cum ])raei)Osito suo sub sua jurisdictione episcopali,

aut lóca residentiae suae liabuerit; ex tunc idem ei)isco})us in con-

ventu D. D. ])raelatorum et baronum ])r() sua persona jn'opvia

locum et vocem habeat ; nomine autem capituli praepositus uiia

cum cai)itulo inter regnicolas, pari ratione unam et coniunctam

vocem habeat. Demum praepositi, qui mdli inmediate episcopatui
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subjacent ; secl absolnta snae praepositioni annexa habent capitiila

et conventns ; ii etiam a suis capitiis et conventibus non dis-

jnngantnr ; secl pariter amice conjunctam vocem habeant. Denique,

si qni praepositornm et abbatum infulatormn et privilegiatorum

essent, qni sna jnra possessionaria praepositnrarum et abbatiorum

in regno babuerint, iisque potirentur ; ii qnoqne, sub nomine

statuum et orclinnm regni comprehensi, vocem snam inter regni-

colas, inxta constitntiones Viennenses, habeant. Sic generáli quo-

que orclinis clivi Panli, primi eremitae, una vox conceditur. Quan-

tnm ad ordinem magnatum ; statútum est, ut universi barones et

magnates, in generalibus diaetis ])raesentes, in coetu et conventu

praelatorum, baronum et magnatum suum locum et sua vota

babeant. Absentium ver nuntiis inter regnicolas locus et dignitas,

ac vota ipsorum, more antiquitus consveto, post comitatuum nun-

cios et capitula, eisdem tribuantur. Liberas civitates, quae iuxta

Uladislai regis decr. 7. art. 3. ordine recensentur, quod concernit

;

ut eae quoque in suis privilegiis et numero statuum et ordinum

conserventur ; dignum iudicant regnicolae : quaruni nuncii ut inter

regnicolas locum et vota habeant ; dignum quoque censent regni-

colae. Reliquarum civitatum liberarum, quae ibi comprehensae non

essent, status rejicitur ad emendationem decretorum. Praeter hos

itaque S. S. et 0. 0. ne. sua majestas regia (demptis illis, qui

l)ul:)licis regni ofíiciis funguntur, utpote consiliarii nobiles, iudices

regni ordinarii, eorum vice gerentes, jjrotonotarii et iurati asses-

sores tabulae suae majestatis regiae),ad comitia generállá adhibeat;

eorumque vota, iuxta antiquum usum et sessionem, admittantur;

decretum est. i

F) II. Ferdinánd hitlevele.

II. Mátyás nem sietett végrehajtani az 1608-iki tör-

vényeket. jSFem jószántából fogadta el azokat. Ministerei

lassú, de folytonos munkával rongálták az alkotmányos

önállóságnak azt a büszke épületét, melyet az 1608-iki

törvények felépítettek. Munkájukat segítette az a körül-

^ Az Ulászló decretumábau meguevezett városok a következk : Buda,

Pest, Pozsonj', Kassa, Nagj'szombat, Sopron, Bártfa, Eperjes. Az 1609-iki

országgylésre más városok is elküldöttek követeiket. Korpona szavazati

joga miatt vita támadt, mely a város javára dlt el.
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meny, hogy a rendek 1608-ban igen is gyorsan s nem

elég szilárdul építettek. Kimondották a hadügyek és pénz-

ügyek önállóságát, de nem gondoskodtak oly jövedelem-

rl, melylyel a szomszédos államok pénzbeli segítsége

nélkül is elláthatták volna a végvárakat. Majdnem egészen

önálló hadügyet kívántak, de úgy. hogy jórészt idegen

pénz fedezze annak költségeit. A kormány jól látta

e visszásságot, de ahelyett, hogy igyekezett volna eltávo-

lítani a nehézségeket, inkább arra törekedett, hogy meg-

akadályozza az 1608-iki törvények érvényesülését. 1613-tól

1618-ig nem hívott össze országgylést. A jezsuiták mind-

jobban terjedtek az országban, birtokot szereztek s növekv
sikerrel munkálkodtak. Várasd, Murány és Divény váraiban

megmaradt a német katonaság. A gyri alkapitány s a

komáromi kapitányok tiszte idegenek kezén volt. Érsek-

újvárba s Tatába is német kapitányokat neveztek ki

s német katonaságot rendeltek. A horvát bán a horvát-

országi és szlavóniai végekben állomásozó idegen katonaság

miatt nem volt úr a maga házában. Az udvar csorbította

a nádor s a magyar tanács törvényes hatáskörét. A pozsonyi

és szepesi kamarák önkénykedése nem sznt meg. A har-

minczadosok közt sok volt az idegen. 1618-ban az udvar

már annyira nekibátorodott, hogy az országgyléssel a

királyság örökösödését próbálta elfogadtatni. A rendek

visszautasították e kísérletet s azt követelték, hogy az

újonnan választott király ersítse meg hitlevelében az

alkotmányos és vallásos szabadságokat.

Az 1619-iki országgylés, mely szenvedélyes vallási

vitákkal s a szomszédos tartományok rendjeivel való alku-

dozással töltötte el az idt, nem iktathatta a törvény-

könyvbe az 1618-iki hitlevelet.

Az 1608-iki törvényeken ejtett vallási s közjogi sérel-

meket s Khlesl magyarellenes kormányrendszerét Betlilen

MaiTzali : A nia''\ar türíénet kútfi. . 33
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Gábor torolta meg, midn a csehországi fölkeléssel szövet-

kezve fegyvert fogott. Ferdinánd a nikolsbnrgi békében

megigérte, bogy koronázási hitlevelét a törvénykönyvbe

fogja iktatni. Be is váltotta igéretét. Az lG22-iki ország-

gylés II. törvényczikke tartalmazza a hitlevelet.

A hitlevelet az Orsz. Levéltárban rzött példány után

közöljük

:

»ííos Ferdinandns. D. gr. rex .Boh. A. A. etc. Agnoscimus et

memóriáé commendamus tenoré praesentinm significantes quibns

expedit universis. Qnod. cnm sacratissimo principi ac D. D. Ma-

thiae, D.
;
gr. el. Rom. imperátori S. A. ac Germ., Hmig.. Boh. regi.

D. patrneli et patri nostro observandissimo, benigne visnm fnisset,

inclito sno Hniig. regno })artibnsqiie eidem aduexis, pro pia atque

pateriia sua ciira et sollicitudine, de futiiro rege atqne successore

tempestive prosjiicere, eumqne in finem, ex singnlari sna et paterua

erga nos gratia et amore. ejusdem regni S. S. et 0. 0. benigne requi-

sivisset. nti nos in futurum ijisorum regem eligere, acceptare, pro-

clamare et coronare. adeoque optimae majestatis suae C. Rque
intentioni. quae nonnisi in beneficium hujus coronae redundare

queat. sua quoque ex parte respondere vellent : iidem S. S. et 0. 0.

soUicitum hunc, et iam antea plui'imis occasionibus praeclarissime

contestatum majestatis suae C. Rque affectum, uti fideles et cives

patriae amantes decet, grato animo agnoscentes, ejusdem desiderio

haud gravatim obsecundare. atque nos in regem atque dominum

ipsorum. iuxta antiquam consvetudinem et libertatém eorundem

semper observatam, paribus votis et unanimi consensu rite eli-

gere, proclamare. invocatoque demum numinis divini auxilio, feli-

citer coronare promptos paratosque fre declaraverint : demisse

rogantes, uti infrascriijtos articulos. omniaque et singula, in eis

contenta, ráta, grata et accepta habentes, nostrumque regium

consensum illis praebentes, clementer acceptare, authoritate nostra

regia approbare et confirmare, atque tam nos ipsi sno tempore

benigne observare, quam per alios, quorum interest, firmiter obser-

vari facere dignaremur. Quorum quidem articulorum tenor sequi-

tur. et est talis : I. Conditio. Quod universas et singulas regni

Ubertates, immunitates, privilegia. statuta, iura et consvetudines,

simul et conchisionem tractatus Viennensis omnesque articulos.
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in eodem comi)reliensos. ita et reliquos, ante et post coronationem

modernae S. C. et R. majestatis in anno 1608. et 1609. editos,

in omnibns suis punctis, clansiilis et articulis sna majestas R.

íirmiter et 'sancte observabit, per aliosque omnes inviolabiliter

observari faciet, II. Condifio. Quod gravamina, si quae usque ad

tempus suscipiendi regiminis majestatis suae qualitercunque eve-

nerint : ea statim in initio regiminis snae majestatis, in diaeta

primitus intra spatium sex mensium publicanda, ])enitns tollet.

Grravamina autem nniversornm S. S. et 0. 0. regni, quaecmique

successu temjioris snb regimine snae majestatis emerserint ; ea in

singulis diaetis, qnas sna majestas successivis temporibns pro

commodo et necessitate regni. quo saepius fieri poterit, ita ut

terminum triennii non excedat, publicare et celebrare dignaljitur,

sub eadem diaeta tollet et effectuabit. III. Conditio. Quod qnando

de rebus et negotiis regni Hungáriáé aut partium ei subjectarum

agetur ; ea per Hungaros tractare et consultare dignabitur, iuxta

articulos anni 1608. 9 et 10. ante coronationem editos ; item anni

1559 art. 8. Neque etiam supplicantes aut causantes indigenas

regni, intra ambitum ejusdem occurrentes, ad régimen et inra

externa rejicere, pertrabere et ablegare patietur, iuxta extrema

verba articulorum 10 et 16 ante coronationem, et decreti Ferdi-

nandi anno 1536. art. 41. editi. IV. Conditio. Coníiniorum ver
praefecturas. capitaneatus et alia ofíicia, tam in hoc, quam aliis

regnis annexis, majestas sua, iuxta art, 11. ante coron. an. 1608.

editum conferet. T'. Conditio. Quod pro iustitiae administratione,

sine qua regna consistere non possunt, secundum laudabilem et

Deo gratam in celebrandis iudiciis antiquam regni consvetudinem.

iudicia octavalia pacis tempore, tam in superioribus quam in

inferioribus regni i)artibus, iuxta constitutionem anni 1609. art. 70.

continuo celebrari faciet. Et iuxta eundem articulum, tam in

tabula regia, quam appellationibus, sine discretione religionis,

iudices fiant : neque status et 0. 0. regni mandatis extra terminos

iudiciorum, coram iudicibus regni ordinariis vei deputatis, iuri

stare et ad productionem privilegiorum cogere, exsecutioiiesque

legitimas nec per se impediet, nec per suos officiales impediri

patietur: similiter etiam illegitima iudicia et illegitimas exsecu-

tiones fieri non admittet. Allegantur ])rimo pro iudiciorum octava-

lium celebratione art. 70 anni 1(509. secundo pro iuribus no1)iIi-

taris praerogativae tripart. P. I. tit. 9. item Férd. regis anni 1546

33*

k
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art. 30. item art. 11. i)acific. Vien. tertio, ne mandatis regiis inris

jDrocessus turbetiir, Matli. I. 1471. anni art. 12., Maximil. 1566.

art. 25., Mathiae II. 1613 art. 34., qnarto, ne expediantur man-

data illegitima. Férd. an. 1563 art. 80. Matli. 11. 1608 art. 6.i

YI. Condttio. Qiiod religionis negotium inter universos S. S.

et 0. 0. regni in snis ac fisci bonis, item in confiniis quoque

regni Hung. niilitibus Hnngaris, j^ropter regni tranqnilliorem

^ Az 1609. LXX : törvényczikk igy hangzik :

ludicia Regni, tain Brevia, tani Octavalia, postlhninio iteruni in usmn
revocantur, et instituuntur, modo sequenti.

Qiioniam Iiistitiae administratio, sine qua Regiia consistere uoii

possuut. jam a multis annis, proptei" continuos belloriim tumultus in hoc Regno
Hungáriáé cessaverit : 1. §. Ideo laudabilem et Deo gratam in celebrandis

ludiciis antiquani Regni consuetudinem denuo restaurandani Regnicolae

decernnnt, et statuimt ; ut deinceps ludicia pro Cis- et ultra Danubianis

partibus Brevia Brevium, pro Dominica Invocavit : Pro octava auteni die

Festi Beati Lucae Evangélistáé, hic Posonii Generalia
;
pro superioribus ver

Regni partibus
;

in-o Octavo die Beati Georgii Martyris. in Eperjes continuo

celebrentur.

2. §. In Sclavonia ver, pro fest Epiphaniarum Domini, et Saucti

Jacobi, In Civitate Montis Graeciae. (Zágráb.)

3. §. Nominantur auteni in partibus Regni Cis- et ultra Danubianis,

ad tabulam S. Mtis Regiae pro Praelatis ; . . . Pro Baronibus ... ad Apjíella-

tionem, penes Dominuni Palatinuni ... In Partibus Regni Superioribus, pro

Praelatis ad Tabulam Regiam . . . Pro Baronibus . . . Ad Appellationem

Praelati . . . Qviibus sicut et Tabulae Regiae Assessoribus, ut juxta publicas

Regni Constitutiones, consveta ipsorum praestentur Salaria, statútum est.

Az 1546. Art. 11. igy hangzik :

Literae Exmissionales ; Vice-Comitibus statim pont finitam connume-

rationem dentur. Et quod Vice-Comes et ludiccs Nohilium, consvetis salarüs

sint Contenti.

Literae Birsagiales in prima statim Sede j^ost finitam connumeratio-

nem, per Universitatem Nobilium Vice-Comiti extradentur.

§. 1. Teneanturque Vice-Comites mox acceptis hujusmodi literis,

birsagiandum exire. 2 §. Et quod tam Vice-Comes, quam ludices Nobilium,

consveto suo Salario sint contenti ; Nec ultra illud qviicquam, de bonis suis,

et aliorum, exigere j^i'^ssumant ; sed eadem salaria siia quisque de mani-

bus Dicatorum rehabeat.

Az 1546. Art. 30. igy hangzik :

ludicia celebrentur, sententiae latae executioni demandentur.

Quod Regia Majestas in Regno Hungáriáé, jiTxta conclusionem Novi-

soliensem et Tyrnaviensem, judicia sine intei-missione celebrari curet : 1. §.

Et sententias, tam antehac latas, quam inposterum ferendas, servatis de jure

servandis, pro auctoritate sua Regia, cum brachio suo Regali, debitae exe-
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permansionem, inxta constitutiones Viennenses et articnlos ante

coronationem eclitos, maiieat liberum, illaesum et illibatum.

Ita viclelicet, ut religionis exercitium tam baronibiis magnatibus

et nobilibns, qimm liberis etiam civitatibns universisqne S. 8.

et 0. 0. regni Hiing. in snis ac Fisci bonis. iteni in confiniis

Regni Hungáriáé, nec non oppiclis ac villis. illnd sponte et libere

acceptare volentibus, ubique liberum relinquatur ; nec quisquam

cujuscumque status et conditionis existens, in liberó ejusdem usu

ac exercitio religionis a majestate sua regia et aliis quibusvis

dominis terrestribus quovis modo aut quovis sub praetextu tur-

betur aut impediatur.^

VII. Conditio. Quod in palatini electione ejusdemque autlio-

ritate, iurisdictione et officio, iuxta art. Vien. pacif. ad 3. item

ante coron. edito an. 1608. art. 11. et ann. 1613 art. 7. Férd.

regis ann. 1555. art. 1. circa finem, ac secundum formám iura-

cutioni demandandas ciiret : 2 §. Nec ad quorumpiam supplicationes, proro-

gationibus, vei aliis impedimentis. hujusmodi judiciorum executionem iiiter-

turbare jjatiatur.

Az 161S. Art. 34. :

Ccmsarum Processus. iUcgitimis mandatis non impediendi : nemoque nisi

legitimé citatus et luris ordine convictus, damnificetur.

Statútum praeterea est ; ne Mandatis illegitimis vei missilil)us. Pro-

cessus causarum in Coniitatil)us imjjediantur. §. 1. líemoque, nisi legitimé

citatus, et luris ordine consueto convictus, in persona, vei bonis, sub quovis

colore, damnificetur.

Az 160S. Art. 6. :

Mandata, quae non siint luridica : per ludices Regni non expediantnr.

Mandata illegitima, non observentur

:

1. §. Neque iis Begnicolae (prout hactenus factum) deinceps vexentur
;

§. 2. Et praeter luridica Mandata, alia ]>er ludices Regni Ordinarios. non
expediantnr.

- Az 1618-diki országgylésen a rendek e coiiditióliaii az una cum
templis kifejezést is fel akarták vétetni. Hivatkoztak Mátyás fhg KiOG-iki

nyilatkozatára, melyben a templis kifejezés is elfordul s azt kérdezték,

hogy mi értelme van a törvénynek, mikor a katliolikus földesurak jobbá-

gyaiktól elveszik a templomokat V A katholikusok hivatkoztak a patrouatus

jogára s érvénytelennek nyilvánították Mátyás oklevelét, mivel lG06-ban

Mátyás még nem volt koronázott király. Öt napig tartott a heves vita a

»templis« szóról. A jn-otestansok engedtek, de l)izonyos mértékig érvényesült

akaratuk, mert a VI. conditiól)an elfordul az aliis (|^uil)usvis dominis

terrestribus kifejezés, mely a bécsi b('k(''Iicii s ,i/. ItiOS-iki törvénvbeu
nincs mea'.
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menti ejusdem palatini, praescriptnm moclum majestas siia obser-

vatnra est. De banatn etiam, quae in eodem art. 11 anni 1608

continentur; similiter et de valacliis an. 1604. art. 14. an. 1608.

art. 9. et an. 1613. art. 39. eífectuabit.-^

VIII. Condifio. Quandoquidem salus et permansio non modo
afílictae bujns patriae, tamqnani clypei et antemuralis, sed aliornm

quoque vicinorum regnornni et provinciarum ex bona et secnra

coniiniornm provisione dependeat ; majestas siia, inxta art. 21.

anni 1608 ante coron. et art. 32. 1609. ])aterne coníiniis providere

dignabitur.

IX. Conditio. Quod civitates liberas et montanas in snis inri-

bus. libertatibus, privilegiis et immunitatibus conservabit.^

X Conditio. Quod coronam regni ex regno Hung. nnlla ex

causa vei quaesito colore, nulla etiam industria, vei arte majestas

" Az 1555. Art. 1. vége : 9. §. Ütqiie Dominus Palatínus, pro sui miine-

ris ratione in eos, qui violentias liujusmodi prohibere cunctarentur ; Aut

illis conniverent; inque ipsos violentos tani internos, qnani extenios lioniines
;

juxta Regni Decretuni, publicasqne Constitutiones, severissime, sine cujus-

quam respectu personae. aniniadvertat. §. 10. Neque quisquam anthoritati,

officioque ipsius Domini Palatini, quovis praetextu, se audeat opponere.

11 §. Verum tana in liis, quae ad militiani, quam quae ad justitiam spectant

;

libere, ac j^i-out talis officii ratio exigit, munus ipsum suum, in persona et

auctoritate Regia rite exercere possit.

§. 12. Reliqui omnes Capitanei, et Gentium Praefecti, cujusvis natio-

nis, ab ipse dependeant, Quemadmodum majestas Sua, juxta autlioritatem

ipsi Palatino semel traditum, facultatemque exercendi suam : praemisso

modo. clementer permisit. A walacliusok azok a törökországi szerb telepít-

vénj^esek voltak, a kiknek a katonai kormány Horvátországban és Szlavó-

niában pusztán hagj^ott földeket jelölt ki lakóhel^áil. A telepitvényesek

határrök voltak s szabadalmaikra hivatkozva nem engedelmeskedtek a

földesuraknak. A Zrinyi grófok, a zágrábi püspök s más földesurak tilta-

koztak a földesúri jogok megsértése ellen ; a zágrábi püspök 1618 körül

panaszkodott, hogy a telepitvényesek nem teljesítik jobbágyi kötelezettsé-

geiket, noha szabadalmuk ideje már rég lejárt. Az országgylések egyre

sürgették a határörök kiváltságainak megszüntetését vagy korlátozását, de

a számos törvényczikknek alig volt foganatja, mert a kormány pártolta a

határröket. II. Ferdinánd 1635-íki rendeletében kijelenti, »hogy soha sem

akarta a walachusok szabadalmait megsemmisíteni, st oltalmazni és fen-

tartani kívánja azokat.* (Vanicek : Spezialgeschichte der Mílitárgrenze,

L, 115. L)

* 1616-ban az alsó-ausztriai kamara felsége nevében megparancsolta

a bányamunkásoknak, hogy mindig és mindenben engedelmességgel tartoz-

nak a kamara rendeleteinek.
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sua R. auferet ant anferri curabit ; secl quod, iiixta veterem

consvetudinem ac libertatém ipsornm regnicolarum, per certas de

eorum medio unanimiter ad hoc delectas et deputatas personas

utriusqne religionis seculares in regno conservabit, iuxta art. 4,

ante coron. et 16. post. cor. an. 1608 et Ulad. regis decreto in

conditionibus, (fönnebb) iteni ejusdeni Ulad. decr. an. 1492. art. 3.

XI. Condifio. Quod metas regni Hung. et partium ei siib-

jectariim non abalienabit ; imo diíferentias, ratione metarnm cmn
Polonis, Silesitis, Moravis et Anstriacis, nec non Stiriis, Carintliiis,

Camiolis exortas ac vigentes, omni studio ac ope majestas sua

R. componet, determinabit et recuperabit.

XII. Condifio. Quod confoederationes cum regno Boliemiae

et aliis vicinis provinciis ac Transsilvaniae, iuxta art. pacif. Vien.

et constitutionum anni 1609, art. 42. in suo vigore permaneant,

suaque majestas eas observabit et per suos observari faciet.^

XIII. Conditio. Quae de pace jniblica regni conservanda et

bello non movendo extraneoque milite non inducendo, art. 2. ante

cor. in an. 1608 sancita fuerunt, ea sua M. inviolabiliter obser-

vabit, et per alios observari faciet. XIV. Condifio. Ut intuitu

sinceri erga domum Austriacam suamque M. R. amoris et bene-

volentiae gentis Hungaricae hactenus luculenter satis declaratae,

ac in futurum quoque declarandae, arces Pernstein, Kobelsdorf,

Gincz, Forkenstein, Eisenstadt et Hornstein cum suis perti-

nentiis, iam tandem interi)Ositione, auxilio et muniíicentia suae

Majestatis R. ab Anstriacis gratis eliberentur, et regnicolis pro

animi ii)Sorum gratitudine, (|ua domum Austriacam atque regiam

quoque M. suam prosequuntur, remittentur. Siquidem a tot retro-

actis temporibus amplas satis utilitates et emolumenta exinde

l)erceperint ; si autem dictae arces ab Anstriacis gratis non remitte-

rentur ; ex tunc, dei)Osita inscriptionis summa, ab iisdem redi-

mentur. Et iuxta art. 7. anni 1608. item anni 1609. art. 62. iuris-

^ 1609. Art. 42 :

Confoederatio, cum vitraque Aiistria, et Moravia, tirmitev observanda.

Confoederationes ciini utraque Austria et Moravia, ex cousensu Maje-

statis Kegiae l'actae (de qnibus litterae authenticae, ab iitraqne parte haben-

tur) maneant in suo vigore

;

§. 1. Et perpetuo, inviolabiliter ultro citroque observentur.

A szövetség megei'ösitésének 1618-ban még volt jelentsége, de 1622-

ben, Csehország leigázása után, már nem volt értelme.
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dictioni. legibus et oneribus regni Hinig. praedictornm arcium

pertinentiae snbjaceant. ''

XV. Conditio. Quod castrnm Lublyo cum snis pertinentiis

et 13. opi)ida Scepusiensia (siquidem magnó cum damno et

incommodo regni et regnicolarnm a Polonis possidentur; nam
non solnni aliquid in médium regnicolarnm contribnere nolunt

;

vernm illatis regnicolis diversis injnriis ac violentiis, in regni

Hungáriáé iuri stare. et in comitatibns comparere recusant, omnes

suos conatus mann violenta impune exercendo, nnde et anthoritati

suae majestatis plnrimnm derogare videtur'i majestas sna R. facta

interpositione apud S. C. et R. M. castrnm illnd cum pertinen-

tiis et jiraedictis oppidis eliberare, regnoque applicare dignetur,

cum non desint módi summám illám inseri])tionis per regnicolas

deponendi.'

XVI. Conditio. Quod milites liajdones. privilegia a sua M. C.

et E,. liabentes, fruantur illis: et tempore regiminis sui M. sua

regia eadem coníirmare dignabitur.^

6 Az 1609. Art. 62-nek 4. §-a így hangzik :

Huic autem oneri férend, subjaceant nullis bonis omnino exceptis;

Universa bona. tani Dominoruni Praelatoruni, Baronum, Isobilium, Capitu-

loruni, et Civitatum. tam in Hungária, quam in Sclavonia. nec non Fisci

Regii, atque etiam tredecim oppida Scepixsiensia. nna cum pcssessionibus,

ad Arces Lublj-ó, et Podolincz pertinentibus, nec non Arcium Kabold. Kö.szeg,

Borostyánk, Fraknó, Kismarton et Szarvkö, quos Dominus Palatínus ad

Contributionem módis omnibus compellat.

Fraknót és Kaboldot 1626. február 14-ikén csatolták vissza Magyar-

országhoz. Kszeget, Szarvköt. Borostyánköt és Kis-Martont pedig 1647.

szeptember 7-ikén.

' A XIV. s XV. conditio megértése végett szükséges tudnunk, hogy

a nádor érvén^-t akart szerezni az 1609-iki törvénynek.

Rendeletére a megj^ék az Ausztriának elzálogosított m-adalmakban

s a tizenhárom szepesi városban is be akarták hajtani az adót. De 1613-ban

igen határozott parancsok érkeztek Bécsbl a határszéli megyékhez, melyekben

meg volt hagyva nekik, hogy ne háborgassák a szóban forgó uradalmakat,

mivel Ausztriához tartoznak és az ügyet majd tisztázza a jöv országgylés.

A szepesi váro.sok pedig nem bocsátották be a rovót. s a lengyel király

komolyan eltiltotta, hogy alattvalóira adót vessenek.

s Mátyás korában, kivált az 1615-iki török béke idején, úgy látszott,

hogy Khlesl politikája komoly veszélylyel fenyegeti a hajdtivárosok szabad-

ságát. A Querela Hungáriáé szemére veti a kormánynak, hogy ki akarta

irtani a hajdúkat.
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XVII. Coitdifio. Asseciirabit qnoqne M. sna, qnod, vivente

S. C. líque majestate, D. N. clementissimo, in nullám adminis-

trationem regni sese interniittet, absque suae C. R.-qne majes-

tatis expressa et specifica benigna voluntate regnicolarnmque

assensn. At(|ne liae smit conditiones, qiias M. sna regia ante

electionem suam acceptare snfficientibns litteris snis assecura-

toriis snb verbo regio coníirmare
;
post coronationem ver snam,

tempore siiscepti regiminis, generalibns articulis inseri ac pnbli-

care dignabitur. Nos itaqne, praedicta universorum S. S. et

00. incliti regni Hnng. et partinm ei snbjectariim supplicatione

clementer admissa, pro benigna animi nostri propensione ipsisque

clementer gratiíicandi voluntate, praeinsertos universos articulos

ac omnia et singula in eis contenta, ráta, grata et accepta habentes,

eisdem Regium nostrum consensum, benevolum pariter et assen-

sum praebuimus, et illos, ac quaevis in eis contenta — accepta-

vimus, approbavimus, ratificavimus et coníirmavimus. Promittentes

et assecurantes Status et Ordines, in verbo nostro Regio, quod

praemissa omnia, tam nos iyisi Regiminis nostri tempore obser-

vabimus, quam i)er alios fideles subditos nostros. cujuscunque

Status et Conditionis existant, observari faciemus, uti vigore

hujus nostri Di])lomatis acceptamus. ajjprobamus. ratificamus,

confirmamus, atque promittimus. In cujus fidera et testimonium

literas bas manu projjria subscripsimus et sigilli nostri imi)res-

sione muniri iussimus. Dátum in civitate Posoniensi, die 15. m.

Maji, anno Domini lfíl8.

(t) Az 1647-iki törvények.

A nikolsbnrgi béke, de különösen Bethlen Gábor halála

után az ellenreformatio mind nagyobb eredményeket ért el.

Alvinczi Írja 163 3-ban megjelent Postillájában: »A mostani

magyarok e veszedelmünkre fordult idben hányat homlok

sietnek a pápának hódolni. « Ha a fúr és nemes vallását

változtatta, ajobbágy szabad vallásgyakorbit;) nem volt többé

biztosságban, bármit mondottak az lí)08-iki törvények és

II. Perdiuílnd hitlevele. A katholikus felfogás szerint a kegy-

i'iri jognak lényege abból állott, hogy a patrónus földesúr

az eredeti alapítás szellemében a templomot annak az egy-
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házi férfiúnak adja. a ki neki tetszik. A katholikus földes-

urak elfoglalták a protestáns templomokat, elzték a

papokat, birságolták a vallásukhoz ragaszkodó jobbágyokat

s elszedték a protestáns lelkészek jövedelmeit. Mind e pana-

szok ellen hiába kért orvoslatot a protestáns ellenzék a

harminczas évek országgylésein.

I. Rákóczy Gryörgy szövetkezése a svédekkel kivivta

azt, amit az országgylések protestáns követei hasztalanul

kértek. A linzi béke sokkal határozottabban védelmezi

a jobbágyok vallásszabadságát, mint a bécsi béke, az

1608-iki törvények és 11. Ferdinánd hitlevele. Az 1646/7.

országgylés törvénybe iktatta a békét s több törvény-

czikkben kiegészítette annak intézkedéseit. E törvények

elrendelik, hogy egyik fél sem tartozik a másiknak papját

fizetni s egyszersmind gondoskodnak a szabad vallásgya-

korlat háborgatóinak büntetésérl. A czikkeket egykorú

nyomtatott példány után közöljük

:

Articulus V. Diploma Regium Pacificationis, ciim Illustrissimo

Principe Transylvaniae Dominó Georgio Rákóczy initae, piiblicis

Regni constitiitionibiis inseritiir.

Qnandoqnidem sua M. S. S. pro pateriia sua clementia. nuper

exortas in hoc regno internas dissensiones placidis mediis compo-

nere, ac cura illustrissimo principe Transsylvaniáé, D. Georgio

Rákóczi et sibi adhaerentibus, medio certorum commissariorum

snorum, sub certis conditionibus pacem facere, clementer dignata

fuerit, diplomatique, super eadem pace emanato, nt status quo-

que et ordines Regni assensnm suum praeberent, ab iisdem

benigne postnlaverit ; iideni fideles nniversi S. S. et 0. 0. Regni

benignae suae majestatis requisitioni humillime amiuentes. idem

diploma majestatis suae SS. praesentibus constitutionibus inse-

rendo, contradictionibus dominorum cleri et aliorum qnorumvis

secularium catholicornm non obstantibus ; imo iisdem in per})e-

tunm nnllum vigorem liabentibus,^ acceptarunt, approbarnnt et

' Midn a király megbizásából 164<). október 9-ikén két német tanácsos

arra kérte az országgylést, hogy iktassa törvénykönyvbe a linzi béke
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confirmarunt ; cujns (juidem di})lomatis liaec est series : Nos

Fefdinandns III memóriáé commendamns .... qnod cum.

snperioribns proxime elapsis tem])oribus certi motns intestini

et liostilitates in regno nostro Hung. exortae fuissent ; exindeque

pax et tranquillitas regnique quies ])erturbata exstitisset ; nos.

jjatema et benigna aífectione moti, ejnsmodi suscitatos tumul-

tus, ut Christiani sangvinis effusioni parceretur, sublatisque

in regno quibusvis dissidiis. indigenae quiete et tranquillitate

perfruerentur
;

placidioribus potius transactionis mediis, quam
armorum vi sopitos et comi)ositos esse cupientes, ad postulata

et praetensiones illustr. Georgii Rákóczi, principis Transsilvaniae.

(juarundam partium regni Hung. domini. Siculorum comitis. ac

eidem adhaerentium Hungarorum. nos clementer declaravimus

:

quarum etiam benignarum concessionum nostrarum series (quem-

admodum tam in tractatu Tyrnaviensi, quam etiam ultimate

medio ablegati ad praefatum principem Transsylvaniáé, fidelis

nostrae egregii Joannis Trös, alias camerae nostrae Hungaricae

consiliarii, conventum est), sequitur in hunc modum : I. Quantum
ad negotium religionis attinet : articulo I. anni 1608 ante Coron.

edito, et diplomatum regiorum conditione 6. aliisque subsequen-

tibus superinde regni statutis in vigore relictis, diversisque hac-

tenus impedimentis et interpretationibus non obstantibus, decla-

ratum et conclusum est, quod omnes S. S. et 0. 0. regni ijjsaeque

liberae civitates, nec non opi)ida privilegiata et milites Hungarici

in confiniis regni liberum habeant ubique suae religionis exer-

citium, cum liberó tem})lorum, campanarum et sepulturae usu :

-

oklevelét, Lippay érsek a papság nevébeu tiltakozott a béke vallásügyi

pontjai ellen. Lippayhoz csatlakozott néhány világi frend is. Gróf Pálö'y

Pál országbíró nj-iltan rosszallotta az érsek eljárását. A protestánsok azt

követelték, hogy a papság vonja vissza a tiltakozást. Lippay nem engedett.

Az izgatottság csak akkor csillapult, midn a király október 22-ikén örökre

érvénytelennek nyilvánította a papság tiltakozását.

* A tizennégy megye és hat szabad királ3'i város követei az lU44-iki

tokaji gylésen szerkesztett feliratban így nyilatkoznak : Quod non modo

parochiae, sed etiam templa ab evangelicis per dominos terrestres aut alios

quosvis occu])ata exstitissent, sepulturis etiam et usu campanarum inter-

dictis . . . Cum autem novae istiusmodi mutationes et variationes pro usu

esse et dici non possint, ad libertatém usus vi statutorum reqiiiritur, ut

idein religionis usus in frequentandis iisdem templis, usu campanarum et

sepulturis, qui tempore conditi hujus articuli iunii lííOB. fuerat. reducatiu-.

(Szilágyi : A linczi béke okirattára 54. 1.)

I
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nec quisqiiam in liberó suae religionis exercitio a qiioqnam. qnovis

moclo. aut qnovis snb praetextu. turbetiir et iniperliatur. II. De
non impedienclis sen tnrbandis rusticis in sna confessione, decla-

ratnni et conlnsnni est. ut illi quo(|ue })ropter bonnm pacis et

tranquillitatem regni. sive sint confiniarii, sive oj)pidani, sive

viUani, in qnornmcnmqne DD. terestrinm et fisci bonis. inxta

vigoreni praescripti articuli et conditionis, in liberó snae religionis

exercitio ac usn. modoqne, nt snpra. simili, a sna niajestate B,.

vei ejnsdem ministris ant dominis snis terrestribus qnovis modo
ant qnovis snb ])raetextn, non tnrbentnr ant impediantnr : bactenns

antem impediti, coacti et turbati, libernm religionis ipsornm

nsnm reassnmere. exercere et continuare permittantnr ; neqne ad

alias, religioni ipsornm contrarias. ceremonias peragendas com-

])ellantnr.^ III. Concordatnm etiam est inter nos, nt imposternm

ab eorundem oppidanornm et villanornm parochiis ecclesiae ])a-

stores sive concionatores per qnoscnnqne anioveri et extnrbari

nentiqnam possint : qni antem liactenns amoti fnissent ; liceat

i])Sos reducere, vei alios loco ijjsornni snbstitnere.^ IV. Qnaestiones

^ A tokaji gylés errl : In liujvis auteui primariae libertatis lal^e-

factationem factum est. ut subditi a dominis ipsorum terrestribus non spon-

tanea acceptatione, ut in articulis speciíicatum esset, sed violenta coactione,

birsagiorum inipositione, aliisque artibus et praetextibus, ad aliam conscientiis

ipsorum nimis onerosam religionem aniplectendam compellerentar. ac ad alias

religioni ipsorum contrarias ceremonias et census parocbiales solvendos

adigerentur. Cum igitur libertatis lioc nomen et praerogativa ouniem coac-

tionem excludat praemissis regni statutis ita hac in parte satisfactum fuerit.

si omnes violentae hujusmodi coactiones. aut quovis modo factae turbationes

tollantiu". universisque subditis sic coactis spontaneae in negotio religionis

ojjtio libera relinquitur.

Ferdinánd biztosai e pontra így válaszoltak a nagyszombati tár-

gyalások alkalmával ; Kos sane hoc ita esse minimé agnoscimus. cum priraaria

regni libertás a rusticis non incipiat, quare licet illi suas concessiones

habeant. neque in libei'o propriae religionis exercitio impediri a quoquam
debeaut, sicut neque cives in civitatibus regiis a magistratu, quod nos non

oppugnamvis ; ea tamen concessio non est facta in opprobrium dnorum
terrestrium, aut eo fine, ut hinc insolescendi contra eosdem sument subditi

occasionem.

* V. o. A tokaji gylés errl : Accederet ad liaec, quod concionatores

evangelici parochiis ii)sorum extiu-liati, solitis proventibus privati, ab

ecclesiis ipsorum exulare cogerentur. Cum autem manifestum sit, exercitium

religionis sine ministerio verbi divini et sacramentorum administratione

fieri non posse, non dubimn fuerit tuvliatiim il)i liberum religionis exer-
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ver eirca gravamina, negotinm religioiiis et occiipationes teni-

plornm concernentes, tam qiiae in anno 1638. suae majestati

exhibita snnt. quam post snbsecuta, in futura primitus cele-

branda regni diaeta, propter regni tranqnilliorem permansionem,

iinionemqne animorum, ut vei amicabili DD. regnicolaruni com-

positione soi^iantur, vei anthoritate snae majestatis finaliter com-

planentur, cum satisfactione evangelicornm. Ac pro qnibus nsus

tem})lorum determinabitnr
;

])roventns })arocliiarum quoqne ad

eosdem pertineant ; nec ultra occu|)ationes templornm íiant : ea

autem templa, quae hoc distiirbiornm tempore, violenter utrinque

occupata fuerunt, statim post pennntationem diplomatnni })rae-

dictis evangelicis restituantur, })ronti etiam catliolicis. Gravamina

antem futnris qnoque temporibns in eodem negotio religionis

emergentia, tam catholicornm, quam evangelicae confessionis

liominum, (juam etiam alia gravamina regnicolaruni, tam evan-

gelicorum. (|uam catliolicorum, secundum 17. eonditiones sua

citium. iibi média ad illud continuandum iiecessaria adimerentiir. Justuni

itaque í'uevit ad coniplanationem istius gravaminis, ut onines concionatores

evangelici sic extiirhati, aut illorxini loco ejusdem religionis alii in pristinas

sedes et parochias ademptas reducantur, solitisque proventibns fruantur,

religionisque munus libere in ecclesiis iiDSorum exerceri perniittantur.

A biztosok erre Nagyszombatban így feleltek : Urgent hanc religioni suae,

ut putant. illatam injuriam, quod praedicantes ex parochiis quibusdam

exturbati, solitisque proventibus privati sünt. Veruni ne hoc quidem ad

laesam religionis libertatém probandam magnopere facit. nam etsi omnes

regni articulos excusserimus, nullám sane inveniemus. in quo rusticis

expresse concessum sit, ut suos habeant praedicantes . . . dicimus nullám

unquam concessionem rusticis factum esse, ut contra jus patronatus dnorum
terrestrium, primamque intentionem fundatorum parochiae ac eoriun pro-

ventus, catliolicis sacerdotibus exclusis, praedicantibus a subditis conferri

possit. Quare etiam posito (quod tamen bic non decidemus), quod rusticis

extraordinaria concessione indultum esset, ut suae religionis praedicantes

intertenere possint, hinc tamen nihil aliud sequeretur. quam quod si illa

extraordinaria concessione uti velint, possint quidem praedicantes habere,

sed solvent ex propio marsupio, et non ex iis proventibus, quos primi funda-

tores pro catliolicis sacerdotibus deputaveriut, et ad quos non rustici, -sed

dnus terrestris, tam quam patrónus plénum jus habét. — Quamquam etiam

in hoc casu adhibenda esset cautela, ne praedicantes contra dnos terrestres,

in quoruni fundo habitant, acuteatis verbis declament, quibus subditoruni

animi exulcerari contra praedictos dnos possent, idque sub ])oena ejectionis

ex tali loco. ( U. o.)
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majestas singnlis diaetis plenarie complanabit. absqiie injnria

evangelicorum.^^

V. Accordatum qnoc|ue est, ut sua majestas contra traiis-

gressores statutoruni, etiam in negotio religionis. in fntura diaeta.

vei Articulum 8. decr. 6, Uladislai regis renovandum et obser-

vandum curabit, vei etiam condignam i)oenam cum certo exse-

cutore statuere dignabitur/'

•' A tokaji gylés errl : Quibus praemissis, vigore statutoruni et

contirmatarum praemissarvim libertatum regni, uti iustis status evaugelici

querelis majestati suae sacratissimae liumillime exhibitis, iisque in novissima

diaeta Posoniensi auni 1638, per jDublica eorundem Gravamina fusius et

luculentius declaratis, majestatique suae porrectis, supplicare iterato prae-

dictos doniinos regnicolas majestati suae sacratissimae, dignetur omuia

praemissa non modo clementer complanare, verum etiam eas complanatas

realiter effectuari facere.

(Az 1638-iki protestáns sérelmek szóltak 1. A jobbágyoktól elvett

templomokról. 2. A templomoknak a kegyúri társaktól és közös birtokosoktól

való elvételérl. 3. A jobbágyoknak erszakos katbolizálásáról. 4. Az egj^-

házak régi birtokainak elfoglalásáról. 5. Némely szabad kir. városokban

templomépitési tilalmakról. 6. A protestáns papoktól a tizenhatod rész

elvételérl. 7. A protestáns papoknak a szentszékek elé való liurczoltatásái-ól.

L. Zsilinszky : A magyar országgylések vallásügyi tárgyalásai II. kötet.)

•= A tokaji g^ailés errl : Ut autem praemissorum statutoruni violatio

futiiris quoque temporibus formidine etiam poenae niagis praecaveri valeat,

mutuaque inter se regnicolarum concordia firmius coalescat, dignetur

majestas sua sacratissina in exemplum aliorum praemissorum quoque statu-

toruni violatores, tam niodernos. qtiani in futurum existentes ea poena

puniendos facere quae Uladislai regis art. 8. decr. 6 contra statuta regni

peccantes expressa fuisset, praevia tamen inquisitione commissariorum

utriusque status romano scilicet catliolici et evangelici, ad praemissa sub

2Draesenti adliuc tractatu eligeudorum et expediendorum. A kir, biztosok erre :

Hoc quoque tristissimum nobis accidit. potestque accidere, quod post

exbibita postulata, scripto adjungunt, nimirum, ut doniini catbolici, quos-

cunque in praemissis tribus punctis oífendissent, iuxta art. 8. decr. sexti

Uladislai regis, onines puniantur ;
hoc postulato enim, universos fere dnos

catholicos eliminari et extirpari cupiunt, et quidem ad simplicem tantam

delationem Vrarum Dom. asserendo et illud violationem articulorum esse,

de quo in constitutionibus ne punctum quidem habetur ; imo contraria

inveniemus tam in iuribus quam libertatibus nostris antiquis, quani in

ipsis in favorem ipsorum a nobis concessionibus factis, quae apparuerunt,

tam ex dicta pacificatione Viennensi, quam ex allegato Matthiae archiducis

interpretativo diplomate. Et licet contra novas illas concessiones, aliqua

contigissent, haecne est via, aut poena eorum V neque articulus ille uiiquam

in usu fuerit, sed neque qualiumque statutoruni violationem concernebat,
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YI. Praemissa autem omnia pro uberiori declaratione statn-

torum. tolleuclisqne ulterioribus regiiicolarum dissensionibus, ut

in primitus celebranda diaeta confirmentur, piiblicisque regni

statutis iuserantur, conclusum est. YII. Cetera, sub hac pacifica-

tione ntrinqne agitata et tractata, utpote sedis spirituális status,

patrimi Jesuitarum personalis a regno abstinentia : decreti Andreáé

II. per Ludovicum I. facta confirmatio ; de arendationibus deci-

marum articuli 61 anni 1548 renovatio et cum effectn observatio;

de non abalienationibus bonorum aviticorum, per ecclesiasticos

sive seculares factis, vei fiendis : de personarum, ad diaetam convo-

cari solitarum, discretione, atque voc-uni in eadem diaeta coUec-

tione et suífragiorum examine : de militis extranei. iuxta art. 24

anni 1625 e regno eductione : similiter de non eductione militum

Hungarorum de coníiniis regni: de distribntionibus bonorum et

ofíicioruni regni. majorum vei niinorum. sine religionis discretione

;

de administratione juris et communis justitiae : nec non omniuni

tractatuum, ratione Hungáriáé, cum Turcis vei aliis quibusvis

vicinis nationibus, per nativos Hungaros saeculares institutione

:

ac aliis etiam omnibus. libertates patriae atque defensionem et

conservationem regni et regnicolarum concernentibus negotiis, ut

primis statim comitiis aliquid certi de iis statuatur, vei jam

statuta ibidem defacto effectuentur. simili modo conclusum est.^

et miuus similes concessioues, in quibus passive se habeut domini catholici.

Az Articulus 8.. Ulacl. II.. Decr. YI. így hangzik :

Contra Statuta Begni peccans, pmiiri debent. Quicumque contva Statuta,

Decretaque Regni, palám et aperte egerit. Decretaque hnjuscemodi, teme-

rario ausu violare de caetero praesumpserit (proiit hactenns per plerosque

Potentes fieri solitum erat) talis, si fuerit Praelatus, aut altéra Persona

Ecclesiastica : in amissione Praelaturae. vei alterius dignitatis, et beneficii

:

Si ver Baro, vei Nobilis : in amissione universorum bonorum suorum, et

jurium suorum possessionariorvim convincatur eo tacto. et perpetuus Regiae

Majestatis, ac Regni infidelis. et exul habeatur.

' Az országgylési tagok meghivásárol és a szavazás módjáról nem
intézkedik az országgylés törvénykönyve. Errl a kérdésrl a tokaji gylés

igy n3álatkozik : in regni diaeta, omnibus tute comparendi suaque projwnendi

libertás admittatur, neque comminationibus, terroribus, a mutuo, privatoque

vei publico congressu, correspondentia et colloquia, viti antea factum erat.

arceantur, sed liberis votis et suffragiis boni publici promotionem diaetaliaque

negotia proci;rare valeant. In collectione autem et examine vocum univer-

sitates et comitatus, qui aliquot niillium nobiliuni voces repraesentant, majo-

rem respectum et potioritatem quam privatae personae habeant, cum anti-
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YTH. Eandem autem generalem regni cliaetam ut sua SS.

C. et R. majestas intra spatium trimestre, a clie finiti praesentis

tractatus et commutandornm diplomatnm, sedatis tumultibus cum
priiici]3e Transylvaniae clementer ])rümulgare, et sine nlteriori

dilatione, seu rejectione ita celebrari facere dignabitnr, ut omnibus,

ad diaetam regni, iuxta art. I. aiiiii 1608. post coroii. editum,

vocari solitis, tute ibidem comparendi et agendi potestas, cum
solita ab antiqua libertate diaetae fiat. In qua etiani ceteri

articuli, bonum regni concernentes, bactenus non eíFectuati, iuxta

art. 72. anni 1638. realiter efFectuentur et observentur.^

IX. Amnystiam generalem omnibus et singulis regnicolis

sua M. SS. iuxta formám amnystiae prioris i)acificationis Viennensis

concedere dignabitur; ita ut etiam bona universa et iura posses-

sionaria, sub liis disturbiorum temporibus, per suam M. vei D.

palatinum regni vei alios, quibuscumque donata, coUata et in-

scripta, vei quoscumque fideles suae majestatis quovis modo
occupata et ademta, jjrioribus possessoribus vei eorum haeredibus,

statim et defacto remittantur et restituantur : similiter etiam ex

parte regnicolarum supplicantium reddantur, et super bujusmodi

amnystia peculiare Diploma, S. M. Sacratissima concedere digna-

bitur. »Nos itaque praescriptas universas et singulas concessiones

et articulos ac omnia et singula in eis contenta, prouti iidem

quioribus temporibus qiiililjet nobiliuni ad generalem regni diaetam vocari

solitus, restricta haec jam vocum i:)luralitas síifí'ragioruni libertatém ita

tollere posse non videatnr, ut tantorum nobiliuni suff'ragiis persona quaevis

privata aequiparanda censeretur. In convocatione autem et votibus perso-

narum ecclesiasticarum sua majestas constitutiones regni clementer obser-

vare dignabitur. — A nádor az 1638-iki országgylésen keményen korholta

és fenyegette az ellenzéket.

» Ferdinánd csak 1646. augiisztus 3Ü-ikára liivta össze az ország-

gylést. Tovább is elhalasztja az összehívást, ha a külügyi bonyodalmak

miatt nem kellett volna tartania I. Rákóczy Györgytl. Az 1638. 72. czikk

így hangzik :

Denique, quum manifestum sit, multos articulos et constitutiones

regni, ab anno 1608. in serié eorundem articulorum et constitutionum regni

diaetalium expressos, ad hoc usque tempus inefíectuatos mansisse manereque

etiam de praesenti, non sine notabili regnicolarum. publicique boni detri-

mento atque praejudicio ; ideo statútum est, ut tales inefíectuati articuli,

omnes et singuli iuxta normám exigentiamque ipsorum, per majestatem

suam SS. sine ulteriori dilatione per eos, quorum interest, efíectui mancipari

et observari. clementer demandentur.
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tractati et conclusi sünt, atqiie liinc literis nostris ele Verbo ad

Verbum inserti, accei)tamns, approbamus et ratificamus, asse-

curantes i)raefatos Principem Transylvaniae eique adliaerentes,

ac etiam IJniversos et singulos Status et Ordines Inclyti Regni

nostri Hungáriáé, in verbo nostro Hegio et bona fide Christiana,

quod eos omnes et Singulos articulos, in omnibus eoruni peractis

et clausulis tam nos ipsi sancte et inviolabiliter observabimus,

quam etiam per alios omnes subditos nostros, quorum interest

vei intererit. cuiuscumque status et conditionis sint, observari

faciemus. Ad quod observandum, etiam Successores nostros legi-

timos scilicet Hungáriáé Reges obligatos esse volumus. Harum
nostrarum manus nostrae subscriptione roboratarum, vigore et

testimonio literarum mediante. — Dátum in arcé nostra Lincensi,

Austriae superioris, die 16, mensis Decembris, anno Dom. 1645.

regn. nostr. Rom. 9. Hung. et reliquorum 20. Boli. ver anno 18.«

Articiiliis VI. Nonaginta Templa Evangelicis restituta

spécificantiir.

Optime recordantur S. S. et 0. 0. regni quantae liactenus

fuerint inter regnicolas, ratione occupationis templorum, dissen-

siones : quae ut imposterum praecaveantur, discordiarumque civi-

lium fomes extinguatur, ac regnicolae pace et concordia mutua

potius fruantur, post varias ultro citraque factas disputationes

et propositiones, inter S. S. et 0. 0. regni, tandem et ad extremum,

ratione occupationis templorum ac aliorum accessariorum, inter-

veniente etiam majestatis suae SS. authoritate, ita et lioc modo

est conventum, ut evangelicis ex templis, in gravaminibus anni

1638. exbibitis, ac })Ost etiam suT)seeutis speciíicatis, haec 90

templa restituantur . .
,•'

Articuliis VII. Praeter praescripia Templa nulla alia filialia

restitiienda.

Ad praescripta autem nonaginta templa, quae liactenus

prae manibus eorundem evangelicorum liabebantur, et quae sub

disturbiis ])roxime praeteritis fuissent occupata, nulla alia filialia

restituenda, quam quae possident, et quae cum dictis nonaginta

9 A törvényczikk ezután felsorolja az Abauj-. Zemplén-. Sáx-os-,

Szepes-, Hont-, Bars-, Nyitra-, Trencsén-, Turócz-, Komárom-, Pozsony-,

Somogy-, Vas-, Sopron-, Mosony-, Gyr-, Veszprém- és Esztergommegyékben

Marczali : A magyar történet kútfi. 34
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templis specifice iisdem evangelicis cessa fuisseut ; lioc declarato.

quod si mater ecclesia sit apud catliolicos, et íilia apud evan-

gelicos: et e converso mater apud evangelicos et filia apud

catliolicos; una i)ars ab altéra non molestetur : ita tamen. ut

licitum sit rusticis evangelicis, si voluerint, religionis ipsorum

ministrum eo inducere et intertenere, aut ad conciones audieiidas

alio ire.

Articiiliis VIII. De reassumpiioiw Exercitii Religionis Helveticae

et Aiigiistanae Confessioiiis Homimim in Civitate Szakolczensi

commorantium : fiimli Templonim et Domoriim Parochialium

cum Scholis Evangelicoriim Tgrnauiensiiun a Censibus civilibiis

exemptione et opificibus Evangelicis in Cehis constitutis.

Quoad i^erturbatos et laesos status
;

primo, ut Helvét, et

August. conf. Hominibus, in libera et regia civitate Szakolczensi

commorantibus, restitutis aedibus, pro exercitio religionis eorun-

dem ordinatis, liceat reassumere praescriptae religionis ipsorum

exercitium, non obstantibus literis executionalibus, D. D. commis-

sariorum suae majestatis, nuper senatui praescriptae civitatis

Szakolcza extradatis ; secundo, ut fundi templorum et domorum
l)arocliialium cum scliolis evangelicorum Tyrnaviensium, et aliorum.

a quibuslibet contributionibus et censibus civilibus libertentur

et exemti babeantur. Tertio, ne opifices seu meclianici evangelici

Tirnaviae et alibi commorantes, ac in celiis constituti, ad caere-

monias, religioni ipsorum contrarias, compellantur : et, siqui, post

acceptationem diplomatis. su1) liac diaeta mulctati fuissent ; in

integrum rest ituantur. ^

"

fekv templomokat. — A protestánsok eleintén mintegy négyszáz templomot
követeltek vissza, mert szerintök ennját foglaltak el tölök 1608-tól a zavarok

kezdetéig. A törvényczikkböl egy nógrádmegyei s egy liptómegyei templom
kimaradt : a hibát pótolta az 1649-iki országgylés.

'» Az 1638-iki országg3'ülés protestáns sérelmeibl idézzük a követ-

kezket : Cives Tyrnavienses . . . violentiam . . . contra Evangelicos exercere

non verentur . . . dnin opifices evangelicos in collegia Zeborum accitos

citra voluntatem ad oííertoria, processiones et similes Romano-Catholicos

ritus exeqiiendos urgent, inobedientesque post unam atque alteram admoni-

tionem iteratis birsagiis onerant, refractarios autem contuberniis Zehisque

snis excludimt. ab exercitioqiie artificioruni suorum penitvis arcent . . .

Cives . . . Tyi-naviensis . . . Evangelicae confessionis conqueruntur

gravissime ... a Tem])lo eorundem ad instar aliorum Domorum Civilium,
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Articiiliis IX. De Striicliira Templorum et liberó E.vercitio Reli-

gionis Evangelicoriim in Confiniis, Jaiiriensi, Levensi, Tilmniensi,

prolit etiam oppidis Rew-Comaromiensi et Holicziensi.

In confinio Janiiensi permittitnr structnra templi iii nova

civitate ; libernm exercitiiim ver, tam intra, qiiam extra moenia

ipsiiis coníinii ; et ut minister conf. evangelicoriim intra moenia

clicti confinii habitare, atqne etiam in clomo concionari jjossit.

In Léva (juocjne, strnctura admittitur pro evangelicis Aug. con-

fessionis.

In Tihany i)ropter angustiam loci et abbatiam strnctura

commode fieri non potest, permittitnr autem libernm exercitinm,

restitnitnrqne domus, (juam antea minister evangelicns inliabi-

tabat. Opi)idanis antem Rév-Ivomaromiensibus, sicut et Holitsiensi-

bns evangelicis potestas aedificandi et restanrandi templa ac

libere exercendae religionis facnltas salva permaneat.

Articuliis X. De Templorum, Parochiarum, et Scholariim in

iis locis, iibi Templa occiipaia et in grcwaminibus speci/icata

pro (kttholicis renidnsissent, aedifieatione.

Qiioad strnctnram; qnandoqnidem ex occnpatis ac in grava-

minibns s})ecificatis temi)lis, mnlto plura, quam quae evangelicis

restitnta essent, prae manibus catliolicorum remansissent ; liceat in

talibns locis evangelicis pro exercitio religionis ipsorum, alia templa,

l)arocliias et scliolas aediíicare, snfficientibus et ad id idoneis

locis pro talibns tem})lis, ])arocliiis et scholis, i)er D. D. terrestres

coram vice comitibns comitatnum et potioribns nobilium, pari

numero ex catliolica, sicut et evangelica religione, iisdem ])er

universitates comitatnum adj'ungendis, intra s])atium trimestre, a

omues ceiisiis anniuitim praestare adigantur, cuin et alias Templa ubique

locox'um ab liiijusinodi censibus jjrofanis privilegiata esse debereut . . . ratio

esset Evangelicorum Szakolcziensium Angustanae Conl'essiouis. qiiibus

Domiis desei'ta pro exercitio Religionis eisdem collata, non soliim al) iis

erat occupata, sed nec dum extrui eisdem permissa, imo al) exercitio

Religionis quoque arcerentur . . .

Az 1646/7-iki országgylésen a protestánsok Szakolczáról így : Evan-

gelicos Szakolczenses in libertate religionis ipsorum, vigore modernae

Commissionis, contra darum sensum Diplomatis, per amotionem Ministrorum,

medio Commissariorum Majestatis V. S. proxime praeteritis diebus factam,

de íacto turbari.

84*
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piiblicatis articulis, assigiiandis et libertanclis : sepulturae tamen

et campanarnm usu. pro iisdem etiam evangelicis. consimili cum
catholicis et aeqnali taxa, commmiiter deservientibus :

^^ quam

quidem structuram templorum, parocbiarum et scbolariim. quando-

cnnque evangelicis taliiim locorum continuare opportunum et

commodum visiim fuerit ; id ipsis, absqne quorumvis impedimento

facere liceat.

Aiiiciiliis XI. Evangelici Status, Catholicis Plebanis, non solvant

et e contra, et de Proventibiis Ecclesiae Unghvariensis.

De solntionibns jirout evangelici status catbolicis plebanis,

ita et status catbolici evangelicis ministris ad nullás solutiones

l)endendas sint obligati. Proventus porro ecclesiae Unghvariensis

pacifice ab evangelicis ministris possideantnr.^^

Articiilus XII. De soliitionibas Plebanorum Catholicoriim et

Ministroiiun Evangelicoriim et Schotariim proventibiis.

Quantum ad solutiones miserae j)laebis : ubicunque aliqui

parocbiarum vei tenn)lorum. proventus. quos videlicet plebani

'* Itt a protestánsok eleintén még a következ sorok beigtatását

kivánták : Atque iisdem quidem Vice-Comitibus, sicut et praescriptis

potioribus uobilium, vi statuti superinde sanciendi incumbet ad praescripta

inspicere et invigilare, ad eaque exeqnenda sub amissioue officii honoris

et bonorum eorundem exire. ac Dominos terrestres etiam superinde omni mode

commonefacere.
'2 Az 1638-iki országgylés sérelmei közt olvassuk : In Comitatu de

üngh Reverendus Dominus, Sámuel Kalmanczay Plebanus Possessionis

Gyéren, sedecimam oppidi TJnglivár. alias semper loci ejusclem concionatori

Evangelico cedentem. non modo occupavit. quin imo, ex quo eadem juxta

veterem consvetudinem hoc Anno collecta, in domum Nobilis Jobannis

Gvöngyössi, antefatum Concionatorem, adeoque etiam ipsum Judicem loci

ad sédem spirituálém Venerabilis Capituli Agriensis (Causarum quippe

Decimaliuni ex publicis Regni constitutionibus omnino incomj^etens fórum)

citari et evocari curavit.

E törvényczikkre hivatkozva a protestáns földesurak az alapítás

alkalmával megajánlott szolgáltatásokat megtagadták a kath. lelkészektl,

ugyanazt tették a katholikus patronusok, hol a patronatusok alá tartozó

egyházak protestáns kézre kerültek. Midn a protestánsok Báthory Zsófiát

a patronatusa alá tartozó parochiákban a protestáns lelkészeknek járó szol-

gáltatások teljesítésére akarták szorítani. I. Leopold az 1647. törvényre

hivatkozva, védelmezte Rákóczy G3'örgy özvegyét. (L. Timon Ákos : A párbér

Magyarországon. 108. 1.).
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catholici i)ro siistentatione i])sorum perciperent, habentnr pnta,

coloni. inqnilini, molendiiia, terrae. viiieae, prata, vei id genus

alia ; in talibns locis evaiigelici ad nullám solutionem cogantur;

verum plebanus illins loci contentus sit liujusmodi i)roventn

jjarocliiali et auditorum snornm catholicornm solntione ; sicuti et

ministri evangelici in locis parocliiarum eornndem. Ubi ver
])arocliias non liaberent anditores evangelici, solutionem })endant

suae religionis ministris, cujus videlicet ministerio seu oi)era

usi fuerint ; sicut et catbolici parocliis catliolicis. Ubi autem
bactenus auditores evangelici non solvissent plebanis catliolicis

;

imposterum etiam ad nullás solutiones praestandas ullo sub

praetextu cogantur. jjrouti nec catholici evangelicis. Quibus ver
in locis nulli pláne ju-oventus ])arocliiarum liaberentur. verum
plebani ex solutionibus duntaxat personalibus, seu sessionalibus,

sustentantiones habuissent ; ut in ejusmodi locis pro bono pacis

deinceps tales per catliolicos et evangelicos incolas praestandae

solutiones. per judices locorum talium exigendae, in duas rectas

et coaequales partes dividantur, earumque una paroclio catliolico,

altéra autem evangelico ministro ejus vei alterius loci, cujus

videlicet ministerio usi fuerint, absque defectu aliquo assignetur.

Stolares autem proA'entus. seu solutiones. in quibusvis locis.

l)lebani catholici et ministri evangelici a suae religionis audi-

toribus totaliter i)erci})iant.i=^

'5 A protestánsok márczius 9-ikén beadott kérvénvökben még igj'

nyilatkoznak a kérdésrl : Cuni ver status ad nullám prorsus solutionem

Ministris Religionis ipsoruin contrariis teneantur, rationem nec videri qua

plebs similiter, ut Status, negotio in eodem privilegiato, ad ejusmodi solu-

tionem praestandam cogi deberet. Hoc non libertás lieligionis et conscien-

tiarum, verum oppressio et quidem multo major, quam unquam antea exti-

tisset . . . Martius 27-ikén a De Solutionibus kérdésérl már oly ])ontot

ajúulottak elfogadásra, niel}^ lényegében egyez az elfogadott törvénynyel.

A katliolikus egyház arra törekedett, hogy mindazokon a helyeken,

hol a ])rotestánsok töbl)ségben voltak, a plébánosok legalál)b a fél pariiért

megkapják. Az egyenl osztályt^ ott is követelték, hol a pleliánosnak az

ingatlanokljól biztos jövedelmei voltak. Továbbá a 12. czikk figyelembe

nem vételével gyakran egyenl osztozkodás történt a nem parochialis helye-

ken. Megesett néha, hogy a törvény ellenére a dóssal nem biró parochialis

helyeken az egyenl felosztás nem jött létre. Arra is van példa a század

ötvenes éveibl, hogy a protestánsok a katliolikus pajuiak fizettek s a katho-

likusok a protestáns prédikátornak.

III. Ferdinánd KíöO augustus H-ikán krlt alain'tólovelébon felemlít-
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Articiiliis XIII. De restitiii promissis Templis, sicut el aliis,

qiiae siib disturbiorum temporibiis, aiii post occiipata et necdiim

restitiita fiiissent

Restitni promissa templa, sic-ut et alia. quae snb disturbio-

rnin temporibns, ant post occupata et nec ad praesens, ad binariain

etiam snae majestatis commissioneni, evangelicis essent restituta,

vei post restitutionem iterum occupata, una cum scbolis, parochiis,

bonis et proventibus eoriuidem, sicut et illorum templorum, quae

etiam bactenus prae manibus evangelicorum baberentur, quoquo

modo nuncupata. per commissarios utriusque religionis. aequali

numero, e medio regnicolarum, ad id sub praesenti adbuc diaeta

quantotius exmittendos. restituantur.i^

Articüliis XIV. De poena Eorum,qiii Templa, Parochias, Scholcis,

et Proventus occupaverint, et alia statiita in negotio Religionis

violaverint ac de modo Executionis ejiisdem.

Quoad poenam, quicunque, sive sint ecclesiasticae, sive saecu-

laris dignitatis, de coetero templa, parocbias, scbolas et proventus

bonaque, ad easdem pertinentia, occupare, campanarum et sepul-

turae usu status vei plebem privare comperti fuerint ; aut prae-

scripta tem})la, ima cum parocbiis, scholis bonisque et iiroventibus

eorundem non restituerint : locaque seu fundos idoneos ac suffi-

vén az 1647-iki 11. és 12. czikkek tartalmát, igy íblj'tatja : multos parochos

catholicos passirn in Regno majorem hucusque Siistentationis Suae partém

nonnisi ab istorv;m Soh;tione habuisse, et accepisse. Ne igitur ob talem pro

conservatione, Tranquillitate, et pace liuju.s Regni factam necessariam con-

cessionem notabile damnum Status Ecclesiasticiis pateretur . . . instituimiTS

ac ordinavimus. iit deinceps ex Camerae nostrae Hungaricae Proventibus

quotannis pro ejusmodi Parochis, eorumque necessitatibus sviblevandis pen-

dantur infallibiliter et certo Flór. sex mille. iidemque manibus Arcbi Eppi

Strigoniensis, pro tempore existentis assignentur.

(Timon Ákos id. mnk. 112—114. 11. és Függelék 9. 1.)

^* Ez a czikk a templomok arra a csoportjára vonatkozik, melyek 1644

február 3-ikától 1645 november végéig foglaltattak el. Az országgylés

alatt kiküldött bizottságok e templomok birtokának vitás kérdését nem
intézték el, söt a protestánsok 1647 január 5-ikén igy panaszkodnak : non-

nuUi Dominorum Magnatum post binariam efFectuationem Commissionis

S. M. Sacr. templa sub diversis praetextibvis occupari faciant ; miserani

plebem diversimode et variis sub praetextibus in Religione ipsorum turbent,

eandem variis exactionibus, minis, miseriis et injuriis ob reassumtam Reli-

gionem affiigant et exagitent.
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cientes jjro extrnendis templis, parocliiis et scliolis, modo snpra

S2)ecificato, evangelicis non assignaverint ; vei strnctnras eormiclem

in praescri])tis locis impediverint ; status vei plebem in liberó

religionis exercitio turbaverint ; vei statuta regni et diploma

reginm super religioue violaverint ; tales primum et ante omnia,

nbi qnerela ad vice-comites delata fuerit
;
per eosdem admoneantur,

nt occupata templa aliaqne restituant, ac transgressa complanent

:

qnod si fecerint ; nnlli poenae snbjacebmit : si ver. ne ad ejus-

modi qnidem admonitionem ea restitnerint, ant complanaverint

;

ex tnnc in comitatibns, per vice-comites, iudices nobilium et

aequali numero potiores nobiles, per universitates comitatuum

utriusque, catbolicae videlicet et evangelicae, religionis deputandos,

comperta prius rei veritate, toties quoties, in poena 600 flór.

Hungaricalium, in quinque ad confinia regni ; in sexta ver
partibus, ipsis exsecutoribus cedentibus. una cum restitutione

templorum et aliorum occupatorum, abscissis omnibus iuridicis

remediis, convincantur ; admissa niliilominus extra doniinium

unica appellatione per S. S. et 0. 0. regni in generáli diaeta

revidenda. Ad cujus quidem revisionis tempus praescripti 500

floreni, ad confinia cedere debentes, pro tutiori conservatione, in

liberis civitatibus deponi, vei alias, ubi universitatibus comita-

tuum magis 0])portunum visum fuerit, conservari. Si ver poena

eadem in bonis executa fuerit ; tum praescrijjti vice-comites

rationes super proventibus bonorum executorum, ad terminum

revisionis api)ellationis, perceptis, comitatibus reddere debebunt

;

iidemque vice-comites, iudices nobilium et iurati assessores, una

cum sibi adjungendis, ex utraque religione potioribus nobilibus,

quibus videlicet vi statuti praesentis, ad praemissa inspicere et

invigilare incumbet, ad eadem exequenda, sub amissione offici-

orum et bonorum eorundem, confiniis })er sujjremos et vice-

generales regni applicandorum, et nonnisi communi aestimatione

mediante, redimendorum, obligati esse intelligantur. Hoc per

expressum declarato : quod, si qui essent, qui praescriptae execu-

tioni sese ojjponere praesumerent ; ex tunc tales D. C. regni

l)alatinus, vei C. iudex curiae regiae aut sui)remus illorum partium

generális, per universitatem comitatus, in quo videlicet ejusmodi

violenta oppositio, aut executionis turbatio facta fuerit (qui nimi-

rum eorum in praemissis interessatus non extiterit) requisitus,

ex dictamine officiorum suorum super admittenda executione
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admoneat
;
qui si líaruerint ; nuUi propterea poenae subjacebunt

:

si autem ejusmodi admonitioni non obtemperaverint, vei ver
praefatus D. C. palatínus, vei C. index cni'iae regiae, aut supremus

illaruni partinm generális, admonitionem facere recnsaverint ; ex

tiinc contra tales executiounm op})Ositores Ulad. regis decr. 6.

art. 8. obsei'vandus, poenaqne. in eodem declarata, exequenda erit.^^

Ariiciiliis XV. De caiisis Testamentariis praeter solennitatem

Testamenti in foro saeculari dijiidicandis. Mandatis fulminatorüs

(IC declinatoriis.

Decernnnt etiani S. S. et 0. 0. regni. nt causae testamen-

tariae. factnm bonornm mobilium, et immobiliuni. debitorum ac

aliorum similium negotiormn concementes. in foro saeculari venti-

lentur et diiudicentur, iuxta tit. 52. part. 2. tripartiti; salva dum-

taxat revisione solennitatis testamenti. penes fórum spirituálé

remanente. Fulminatoria ver mandata. contra iudices saeculares.

in officiis procedentes. expediri. iisdemque legitimi processus

nullo modo imposterum impediri possint, et expedita nuUius sint

vigoris. De mandatis porro declinatoriis strictissime observetur

art. 70. anni 1618. et 31. anni 1638. quibus extra solas causas

matrimoniales. sub amissione beneficiorum, locus detur. Quae

etiam ex sujjerabundanti cum evocatione iudices regni ordinarii

eorundemque magisti Protbonotarii. ad instantiam partium. ex

debito officii ipsorum extradare sint obligati. Evangelicis ver,

vigore articuli an. 1608. ante coron. ad I. editi, in matrimonia-

libus in usu consueto permanentibus.^^

'6 A protestánsok eleintén azt kívánták, hog}- az országg^^ülés ezer

tbrlntnjá bírságot szabjon a vallásháboritókra.

A katliollkusok 1647 február 16-lkán Így kívánták formulázni a bün-

tetésrl szóló czikket : Quoad Poenam.

Qulcunque templa et proventus ad eadem spectautes occupare, campa-

narum et se^íultiu-ae usu prlvare In liberó exercitlo Religlonis suae ac usu

aliquem turbare compertus fuerlt. talls in florenis sexcentis per tabulam

S. Mtls Regiam, absclssis omnlbus luridlcls remedlls, comperta rel verltate

et restitutione tenipll, toties quoties convincatur, et per unum ex Maglstris

Prothonotariis executloni demandetur, praescrlptls sexcentis florenis lu

quinque ad Confinia, sextls ver partibus executorl cedentlbus. Et hoc judi-

cium fierl possit. tana in octavls, quam judiciis extraordinarlls aut brevibus,

prouti etiam sub celebrandls dlaetls.

'" A Tripartitum Partls II. Titulus 52. czime : Quod causa factum
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Articiiliis XYI. De caiisis, factiim Jiiriiim Possessionarioriim,

qiioriímciinque Actiiiim potentiariorum, nmjorum et minoriim :

emendae linguae ; et Capitis, Violationis Sedis, item Dotem,

Rerum Paraphernalhim, Quartalitionim, Decimariim, nec non

Casuum, concernentihus, in Foro saecnlari ventilandis.

Caiisae antem factum Inrium possessionariornm ; ülacl. Regis

Decr. 3. Art. 62 ; qnornmcunique Actuum potentiariorum. majornm

;

Tripartiti parte 2. Tit. 67. et 47. Ularl. Decret. 3., art. 8. et Decr.

4. art. 13. et minornm Tri})artiti partis 2. Tit. 67. et 47. Posonien.

1609. art. 29., 1613. art. 23 ; Emendae linguae ; Trip. part. 2. Tit.

72, 1635. art. 89. Emendae Capitis Tripartiti partis 2. Tit.

42., 43.. 44. Violationisque Sedis : etiam ex parte Clericorum

concernen. ; Tri]). part. 2. Tit. 69. 1635. art. 89. Item Dotum
Ulad. Decr. 4., art. 16. et 1552., art. 28; ac Rerum Parapliernalium

ibidem. in iisdem proxime civitatis articulis
;

Quartalitiorum

;

Tj^rnavien. 1545. art. 36. Decimarum Posoniens. 1608. post

Coronationem, art. 5. 1613. art. 19, 1635. art. 23. Nec non Casuum

;

Tit. 9, Decr. Trip. part. I. specificatorum et aliae liis similes profanáé,

juxta Ulad. Eegis Decr. 3. Art. 60., 61. et 62. ac Decr. Trip.

part. 1. citato Titulo 9. et 12. Item 1609. art. 29. et 1613. art.

23. in Foro saeculari ventilentur. Uno enim, ac eodem luridico

Processu. una eademque lege ac consvetudine, universis Statibus

et ordinibus Regni utendum est. Part. 1. Tit. 2. et excei)tis

quibusdam casibus, in Decreto Regni specificatis. Persona Eccle-

siastica contra Saecularem, et e converso Saecularis contra Eccle-

siasticam. in omnibus Causis aequali jjoenae, ac gravamini sub-

jacet, ejusdem Decret. Tri}). i)art. 2. Tit. 44.''

juris possessioiiarii taugen.s in foro Ecclesiastico tractari nequit. 8i etiam

Promissio, vei Testamentum interveuiat.

Az 1618. 70. czikk : Quocl quia hactenus in nounullis Sedibus Spii'itu-

alibvi.s certi quidam abusus irrepserunt, quod videlicet causae ad Mandata

ludicum Regni Ordinariorum declinatoria [voks törvényszéki-e utasító rende-

letek), etiam ex superabuudauti emanata, minimé í'uissent trausmissae ; ac

interdum tempera Messis, Belli, Vindemiaeque, denique Generalium ludicio-

rum, et Comitiorum Regni, ludicia celebrata fuissent ; Ad tollendos itaque

eiusmodi abusus, imposterum, universae Causae (demptis matrimonialibus

)

ad Mandata declinatoria transmittantur, neque praescriptis teniporibus Sedes

quoque Spirituales íiant.

'' A Pars I. Tit. 9. felsorolja a bnügyeket, melyeknek elkövetése a

nemesi szabadság elve.sztésével jár. A'iolatin- luiec libertás, in factis causisque
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Articulus XVÍI. De bonis Saeciilaribiis, Ecclesiasticis non
abalienandis.

De bonis saecularibus ecclesiasticis non abalienandis, decr.

Andreáé II. per Liiclovicnm I. facta confirmatio approbatur. et

crimiualibus. puta homicidio deliberato. villarum combnstione fnrtoque. et

rapina, seu latrocinia, atque etiain violenti adulterio . . .

Ulászló decr. 3. 60, igy hangzik : In cansis Seciilare fórum tangentibus,

neminem Regnicolam Presbvteri, vei alii quicunque, citare praesumant ad

judicium Spirituálé. Sed si ignobiles sint citandi ; in praesentiam Domini

terrestris : Si ver Nobiles ; in praesentiam Comitis, vei Yice-Comitis. et

ludicum Nobilium illius Comitatus. in quo tales citandi commorantur. legi-

timé requirantur.

A 61. Articulusból : ludices Spirituales, neminem compellant ad

respondeudum coram se in causis profanis, sub poena exeommunicationis,

vei aliter. Alioquin dato, quod quispiam hominem, errore vei ignorantia

ductus. vei metu sententiae respondeat ; nullius sint momenti.

A Tripart. P. I. Titulus 12. czime : Quod omnes Domini Praelati et

personae Ecclesiasticae Regi nostro ad fidelitatis bomagium praestandum

obligentur : Et quod ratione bonorum temporaliuni, coram ludicibxis secu-

laribus juri stare teneantur. A Tripart. Pars. II. Tit. 47-böl idézzük : Si una

persona capitularis, bona haereditaria, et patrimonia separata non habens,

in emenda sui capitis convincetur, vei in refusione darrmi condemnabitur,

. . . ideo de proventibus beneficii. ejusdem capitularis convicti, per reliquos

capitulares, actori, super eisdem rebus obtentis, satisfactio est impendenda.

Az 1609. és 1613-iki czikkek a violentia és occupatio bonorum eseteit tata-

rozzák meg és a nevezett ügyekben való birói eljárást állapítják meg.

Az 1644-iki tokaji gylés a szent székekrl igy nyilatkozik : plerique

jn-aetextu turbationis religionis romano-catbolicae. odio religionis evan-

gelicae in lites adtralierentur, actorisque simul et iudicis persona eodem in

negotio agi videatvir ; ac quod etiam in matrimonialibus non modo romano-

catbolicae sed etiam evangelicae confessionis personarum causas iudicare

assumerent . . . cupiunt praenotati domini regnicolae ut causas matrimonia-

les tamquam ad conscieutiarum libertatém pertinentes inter evangelicos

sedes spirituális romano-catholicorum iudicare de caetero abstineat. (Szilágyi:

Linzi béke.)

A nagyszombati tárgyalások alkalmával a katbolikusok erre igy

válaszoltak : Quoad sédem spiritiialem, miramvir etiam quod ex vra parte

propugnant (iuxta citátum articulum 7. pac. Vien.), sédem spirituálém

manere debere, et si aliqui abusus irrepsissent, üli emendarentur ; nunc

ver postulant separari nonnulli ab ea conquerentes, quod etiam in causis

matrimonialibus, alienae religionis homines causas iudicandas assumerent

instando ut bac occasione religionis evangelicae (ut praetendunt) praejudi-

cium praecaveatur. et hoc quidem penes art. 1. anni 1608, ubi tamen nihil

simile quid est, sed tantuni concessio facta fit de superattendentibus. (ü. o.)
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realiter observetnr. Hoc loci renovatur etiam art. 55. decr. 3.

Ulad. regis.i^

Ariiciiliis XVIII. De reassumptione liberi Exercitii Religionis

Catholicae, ciini assignatione Loci pro iemplo et Parochia ac

Schola in Civitate Cassoviensi.

Conqiieritur Status Catholicns, qnod etsi tum vigore con-

stitutionum regni, tum etiam diplomatum regiorum in 7. quoque

comitatibus, D. principi Transylvaniae concessis, liberum religionis

catliolicae exercitium. admissum fuisset ; civitas tamien Cassoviensis

hujusmodi catbolicum. exercitium, non ita pridem interturbasset,

omnimodeque impedivisset, magnó catbolicorum, ibidem commo-

rantium, in spiritualibus exercitiis defectu et damno. Quajjropter

statuitur, ut catholicum religionis exercitium in dicta civitate

Cassoviensi, cum assignatione loci, pro templo et parochia ac

schola sufíicientis et iclonei, iuxta regni constitutiones et di^jlo-

matum continentias, iterum reassumi, sacerdotes interteneri, et

more solito cum omnibus ceremoniis continuari possit.^-'

'* Ulászló decr. 3. art. 55 így kezddik : Episcopi, et Ecclesiaruni

Praelati, vei eorum altér, pro persona sua, et Ecclesiae suae, possessiones,

et jura possessionaria saecularia, nec a Regia Majestate quoquo modo im])e-

trare, neque pecuniis eorum jure perpetuo emere. et comparare ;
aut titulo

pignoris lia])ere possint, et valeant.

A protestánsok a XVII. törvényczikket a jezsuiták miatt sürgették.

Az 1644-iki tokaji gylés e kérdésrl : Statútum fuerat art. 8. anno 1608.

ante coronationem, ut patres .Jesuitae nulla in Hungária bona stabillá et

possessionaria habere et possidere valeant ; cum autem non modo collegia

per collationem, coutinuanique residentiam et aeditíciorum structuras, bona

satis stabillá, sed et iura possessionaria de facto possideant, suplicant domini

regni colae . . . ut bona eisdem collata in priores iterum possessores redeant,

ac ne deinceps etiam ipsis aut alii ordinis ecclesiasticis personis vei com-

munitatibus, praeiudicio coníirmationis decretorum Andreáé 2-di per Ludo-

vicurn primum factae, conferantiu-
;

quin imo ut pro])ter tranquillioreni

regnicolarum quietem dicti . . . patres regno quoque abstiueant, cum et alii

ordinis ecclesiasticae personae ad munia ecclesiastica abeunda non minus

sufficiant, quam temporibus aliorum autiíiuissiiuorunique divorum c[U0iidani

Himgariae regum. (Szilágyi, u. o.)

A katbolikusok erre Nagyszoml)atban : citant art. 8. anni 1608. sed

ibi nihil liorum habetur, quod suae dom. praetendunt, illó enim articulo

solum contirmatur art. 8. paciíicationis viennensis. II ic nulla íit constitutio,

in isto autem articulo expresse posita síuit baec verba : Sua tameu mtas

juribus suis regiis inhaeret. (U. o.)

'9 A katbolikusok az 1646/7-iki országgylésen más városokban is
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Articiihis XIX. De liberó Helveticae Confessionis Exerdtio in

dicta Civitate Cassouiensi iina ciim Campananim et sepultiirae

iisu, ei loco idoneo Parochialis Tenipli, ciim Domo Parochiali

et Scliola assignando.

Simüiter etiam ad quernlosam Helvét, conf. regnicolarnm

instantiam, statútum est, ut eaclem civitas Cassovieiisis magi-

stratusque ejusdem, Helv. quoque religionis exercitium, uiia cum
cam])aiiarum et sepulturae usu, concivibus et reliquis, eandem

civitatem inliabitantibus Helv. conf. liominibus, absque omni

imiiedimento, liberum relinquat. Ac msu})er pro continuatione

ejusdem liberi exercitii, et intertentione concionatorum et mini-

strorum. loco majoris, seu parocliialis templi (unde non ita din

eoncionatores Helv. conf. amovissent), teneatur eadem civitas locum

idoneum, commodum et sufficientem, cum domo parochiali et

schola. eiusd. Helv.'religionis concivibus et reliquis, ibidem commo-

rantibus. statim et defacto post i)ublicationem articulorum, realiter

eíFective assignare ; neque de coetero civitas eadem praenotatos

catliolicae et Helveticae religionis incolas in liberó religionis

ijjsorum exercitio continuando, quovis modo turbare, aut exquisito

sub praetextu impedire praesumat, sub poena, in praedeclaratis

})unctis accordatis superincle sáncita, toties, quoties praemissis

contraventum fuerit, incurrenda et irremissibiliter exequenda.

Articüliis LXII. Capitaneatiis Confmionim, indigeis et bene-

meritis personis, ex Consilio Hiingarico conferantur.

Conclusum praeterea est, ut capitaneatus et praefecturae

coníiniorum indigenis, nativis atque bene meritis ac possessio-

natis jjersonis, ex consilio Hungarico sine discretione religionis,

et uni nonnisi unus. minorennibus ver nullus conferatur . .
.^"^

követeltek templomokat. »Aequum est« — irják 1646 végén — »ut omnia

templa ab illó anno (1604) Catholicis per Evangelicos erepta et nondum
restituta reddantur. Talia ver templa sünt numero plurima et poudere

maxima, signanter autem : 1. Cassoviense május parochiale . . . Templum
május Pai-ochiale S. Micliaelis Soproniensis, . . . Ibidem S. Georgii Tem-

plum . . . Item xenodocliium S. Elisalsethae in suburbio ejusdem Civitatis

Soproniensis . . . Tem2)la in plerisque Montanis Civitatibus . . . Inter quae

censetur etiam Xenodochium S. Elisabetliae Novisolieusis . . . sünt et alia

qvmmijlitrima hinc inde templa iisdem temporibus occupata, quae omnia

facta inquisitione restituenda essent . . .

-" A tokaji gylés errl : Statútum quoque fuerat in paciticatione
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Articuliis LXIII. De Praefectiiris uero, et Officns Confinionim

Sclavonicoriim conferendis ; Articuli siiperinde conditi obser-

uandi : Aeqimlisqiie Indigenariim ciim Provincialibiis ratio

.; habenda.

De praefectiiris ver et ofíiciis confinionim Sclavonicoruni

et Croaticoriim conferendis, renovantnr articuli su})erinde conditi;

et ne in uno eodemque praesidio tam supremus, quam vice-

capitaneus extranens ibidem praeficiatur, sed reális et aequalis

indigenarum cnm provincialibus suae majestatis ratio, in colla-

tione ejusmodi officiorum servetnr; S. S. et 0. 0. iterato instant

et dignum indicant.

Ariiculus LXV. De Militis e.vtranei in liegni Confiniis per-

missione ; Militis aiitem naiivi ex Confiniis extra Regmini non

eductione.

De extraneo milite in confiniis collocato, intuitn modernae

necessitatis, refernnt se S. S. et 0. 0. ad art. 24. anni 1625, salva

nihilominus perinanente 13. conditione diploniatis ; lioc addito, ne

capitanei aliiqne officiales et milites confiniarii nativi ex con-

finiis extra regnnm educantur.^i

Viennensi ad 9 et 10. sicut etiani articiilis anni 1608. ante coronationem.

ut omnia officia majora et niinora Hungaris sine disci'etione religionis

conferantur, qualis autem honim articulovum ad hoc iisque tempus observatio

tiierit, et qiiani paucissimi. si tamen aliqui, qui istius statiiti beneficio ad

aliqiia officia vei dignitates ex evangelicis pronioti fuerint, experientia

docuit, quod etiam ex eo evenisse dicti dojiiini regnicolae deprehendant.

quod ])vaejudicio articuli 30. And. 2-di regis non modo duae, sed plures

longe dignitates uni personae collatae aliis in participationem non remaneant.

Erre a királyi biztosok Nagyszombatban : Quoad <1istributionem ofliciorum.

nt sine discretione religionis fiant, contra hoc nihil lnunisque contrarium

fuisse nos animadvertimiis, cum tam comites creentur, qiiam baronatus ipsis

dentiir sicuti etiam dignitas consiliariatus. Et prout sünt personae subjectae,

ita etiam distributiones officiornm fieri soleant ; sed et plures dignitates,

quod uni conferantur. fit etiani hoc ex defectu snbjectorum qualificatorum.

(Szilágyi, id. Ji.).

•-' A tokaji gylés errl : Decretum etiam fuerat articulo 2-do 1608. ut

miles extraneus in Hiuigariam et partes eidem annexas non introduceretiu".

([uod conditione diplomatis 13. per majestatem suam sacratissimam aocep-

tatum, ac diaetis regni anno 1625. articulo 24. anno 1635. articulo 59. et

anno 1638. articulo 56. eductio eorum conclusa fuerat: ciun autem liis



542

Articuhis LXXIV. De Legationibiis ad Portám Ottomanicam
mittendis, Personaqiie etiam el Kationé Hiingarica, penes

Oratorem Siiae Majestatis, aequali authoritate expedienda.

De legationibns, ad })ortam ottomanicam mittendis, statuitur.

nt penes oratorem snae majestatis ex natione etiam Hnngarica,

bene merita, i)OSsessionata persona, cui res Hungaricae magis
eonstarent, aequali authoritate et potestate expediatur et iJ^idem

interteneatur.--

H) Az 1681-iki vallási törvények.

A protestánsok meg voltak elégedve az KMT-iki

törvényekkel, melyek teljes mértékben biztosították szabad-

ságaikat. De a kormány a westphaliai béke után, midn
az örökös tartományokban a központi hatalom megerósö-

statutis et articulis necdum satisíactum sít. iuxta articuliim 72. auni 1638.

dignetur majestas sua his quoque regni statutis benigne satisfieri curare.

Nagyszombatban a királyi biztosok errl : Quantum ad militem extraneum,
dolenter intelliginius, quod praesertim hocce tempore eductionem ejusdem
militis in tantum urgeant . . . utinam etiam totius liujus patriae et regni

esset illa conditio, ne indigeret simili subsidio
;
quod si tamen deo miserante

tolleretur haec necessitas regni. nulli dubium esse debet. satisíactum iri

constitutionibus et articulis regni. — Az 1625. Art. XXIV. így kezddik :

Etsi propter periculosum praesentis temporis statum eductio militis extranei

ex confiniis boc tempore íieri non jwssit ; salva tamen maneat conditio 13.

ac reliqua statuta regni, bac de re antea facta, ita ut talis miles extraneus

primo quoque tempore per M. suam S. S. educatur. Világos. hog\^ a 63. és

6ö. törA'ényczikkekben a rendek az eh'ek íentartása mellett az 1608-iki

törvényieknek meg nem felel állapotokban nyugodtak meg.
^'- A tokaji gylés errl : negotia Hungarica iuxta conditionem diplo-

matis quintam et alios ibidem expressos articulos, non per Hungaros sed

externae nationis personas tractarentur, de quarum licet erga cbristianitatem

íide, industria et rerum gerendarum dexteritate nihil dubitandum sít, cum
tamen magna ex ^jarte legum istarum i^atriarum inexpertes, ac in pro-

priam causam magis intenti, teste experientia istius regni defensio aut

negligi, aut remissius per eos procurari videatur. Supplicant praenotati

domini regnicolae majestati suae sacratissimae. ut etiam in porta Otlio-

manica res Hungaricas per nativos Hungaros et seculares (1643-ban

ug3?anis Greifenclau tanácsossal együtt Szelepcsényi György püspököt kül-

dötte az udvar Konstantinápolyba), qui etiam cura liaeredum et posteritatem

suorum tanguntur. tractare dignetur.
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dött, nem nagyon tördött a törvények végrehajtásával.

Sót örömmel szemlélte a számban s erben egyre gyarapodó

magyar katholiczizmus támadásait a protestánsok ellen.

16 5 9-tól 16G2-ig harmincz- vagy negyvenezer embert térí-

tett meg a katholikus egyház. Berényi G-yörgy 1662-ben

mondja, hogy a század elején »Báthory István, a Homon-

nayak, Széchyek, Thnrzók, Illésházy, Zrínyiek, Batthyányak,

Nádasdiak, Eákóczyak. Dersfiak, Xyáryak, Czoborok,

Prinyiek, Mágócsj^ mind evangeliknsok voltak. A nemes-

ség közé sem hatolt volt még annyira be a pápistaság.

A végbeli vitézl n<^p is jobl)ára evangeliknsokból állott.

A megnevezett evangelikns uraknak meg volt mind értékek,

mind fegyverek, az ország ersségei is azok kezében voltak.

Mindezek a mostani idben másképpen vannak s egyenesen

ellenünk fordíttatnak « (Zsilinszky: A magyar ország-

gylések vallástárgyalásai. III. k.). A hatalmi arányok ilyen

változása mellett mit értek azok az 1647-iki czikkek,

melyek büntetést szabtak a vallásszabadság háborítóira?

Az 1662-iki országgylésen leírják a protestánsok, hogy

miképen intézik el a törvénj'székek a ]3rotestánsok })ana-

szait: »Némely kathohkus alispánok majd ezt, majd amazt

a hiányossági kifogást vetvén ürügyül, az ügyet úgy igye-

keznek húzni-halasztani, hogy a szegény panaszosok részint

a fáradalmakba beleunva és a hiábavaló költekezésekbe

belefáradva, részint pedig a legkeményebb fenyegetésekkel

elrémítve kénytelenek szándékuktól elállani. A hol pedig

a törvényes eljárást mégis megindították, annak lefolyását

vagy egyéb közbevetett akadályokkal, vagy pedig tiltó

rendeletekkel gátolták meg, holott az ígj megindított

eljárás minden törvényes kifogást kizár; st némely vár-

megyékben az evangélikusok sürgetése ellenére gyakran

még a nádori leveleket sem tartottíík méltóknak arra.

hogy egészen végigolvassák.^;
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De az ilyen sérelmek jelentsége eltörpült a protes-

tánsoktól gyászosnak nevezett évtized idején. Az 1681-iki

országgylésen a protestánsok általánosságban ígj beszélik

el sérelmeiket: »Ugyanis templomaikat, lelkészlakaikat,

gymnasiumaikat, iskoláikat, kórházaikat s igen kevés

kivétellel az odatartozó jövedelmeket, fenyegetésekkel s

ijesztgetésekkel, fegyveres ervel és egyéb keresett ürügyek

alatt, st meghallgatásuk nélkül indított peres eljárással

tényleg elfoglalták, pedig ezeknek békességes birtoklását

az evangélikusok számára törvények és okiratok biztosí-

tották; nem egyet az említett épületek közül teljesen

leromboltak, anyagukat istállókra és egyéb profán czélokra

használták fel. Halottaikat a temetkben csak nagy pénz-

összeg lefizetése mellett engedik eltemetni.

A katholikus fpapok, mágnások, kanonokok, plébá-

nosok, jezsuiták, végbeli tisztek és egyéb más rend embe-

rek, st még a külföldi katonák is az evangélikusok pap-

jait és iskolamestereit különféle ürügyek alatt minden

jószágukból kiforgatták, azután ket a lelkészlakból ki-

zve fogságba vetették, bilincsekbe verték és az országból

elhurczolták ; sokat közülök vasbékókba verve keresztalak-

ban a falhoz avagy a földhöz szegeztek és kötöztek ; néme-

lyeket török foglyok módjára ütöttek-vertek, másokat pedig

csak váltságdíj lefizetése mellett bocsátottak szabadon.

A többieket azután egynémely iskolamesterrel, tanuló-

val és szegény mendikánssal együtt eleddig szokatlan

módon, még pedig lázadás ürügye alatt, törvény elé idéz-

ték, némelyeket számkivetésbe, másokat tengeri gályára

küldtek, a hol a legtöbben elvesztek, st egyet, miután

elbb a hóhér a szegényt háromszor kegyetlenül meg-

kínozta, elevenen megégettek. A többieket pedig rever-

salis kicsikarása után hivatalukból elmozdították; ennek

következtében a legtöbb templom pap nélkül maradt és
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a nép abba a kényszerhelyzetbe jutott, hogy az isten-

tisztelet gyakorlása nélkül barmok módjára kell élnie és

igen sok csecsem szent keresztség nélkül fejezte és fejezi

be életét.

A nemeseket úgy mint a szegény népet különböz

kigondolt ürügyek alatt fogságba viszik és a foglyokat

bilincseikben az ö istentiszteletükre hurczolják, némelyik-

nek erszakkal kinyitott szájába tolják bele az ostyát.

Sokat javaikból egyetlen pálczácskával znek ki; sokat,

a kik az evangélikus pap eltt kötöttek házasságot, vagy

más módon éltek azoknak szolgálatával, a szentszék elé

idéztek, másokat pedig ilyfélék elkövetése miatt pénz-

birsággal sújtottak és gyakran arra kényszerítettek, hogy

vallásukat megváltoztassák, még katonai végrehajtás alkal-

mazásával is arra szorították ket, hogy a katholikus lel-

készeknek fizessenek. Másokat, még nemes embereket is,

midn magánházakban rendes és családias módon Istenhez

imádkoztak, szent zsoltárokat zengedeztek, a külföldi kato-

naság tisztjeinek segítségével bebörtönöztek és csak kezes-

ség mellett, vagy váltságdíj kizsarolása után bocsátották

szabadon. Némely véghelyeken, habár Felségedtl a szabad

vallásgyakorlatra külön oltalomlevelet nyertek, a tisztek

az evangélikus papokat oda e czélra be nem bocsátják.

Az evangélikus vallású nemes embereket egyik-másik

vármegyében a birói tisztségbl valamennyit kivetették,

a miért az evangélikusok közül az országgylésekre sem

voltak a követek a szokásos módon megválaszthatok. Egyes

községekben és kiváltságos királyi városokban a lielyi ható-

ságokból néhol teljesen, másutt pedig egyik-másik kivéte-

lével kiszorították az evangélikusokat, ennek következtében

a városi tanács és egyéb tisztviselk szabad választását

a kiváltságlevelek ellenére megzavarták s megrontották,

mert most már nem a régi mód szerint szabad akaratuk-

Mai'czali : A magyar történet ki'ttföi. 35
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ból választanak a polgárok, hanem elvégzik azt a Magyar

Kamarák kiküldöttei, vagy a véglielyeken a tisztek.

Némely községekben és kiváltságos kir. városokban

az evangélikusokat még nyilvános tanácskozásaikban is

megakadályozzák: sót, habár Felséged kegyelmes királyi

rendeleteit nemcsak a tanácshoz, hanem legkegyelmesebben

az egész közönséghez intézte, mindazonáltal csak a katho-

likusokat hívják össze és az országgylésre az evangéliku-

sok kizárásával csak a katholikusok közül küldenek köve-

teket; az evangélikusokat, habár benszülöttek, a polgárok

közé vagy éppen nem, vagy csak nagynehezen veszik föl,

ket a javak vásárlásától is eltiltják. Xémely városoknak

evangélikus vallású elüljáróságát súlyos pénzbirsággal

büntették meg azért, hogy a polgári tisztségekre nem

katholikusokat alkalmaztak, jóllehet arra alkalmas katho-

likus vallású polgári személyek éppenséggel nem voltak;

más városoknak templomait a lelkészlakokkal és egyéb

polgári házakkal együtt a patronatusi és tulajdonjog tekin-

tetbe vétele nélkül egyszeren átadták a jezsuita atyák-

nak, a kik azután ezeknek birtokában a beigtatás által

meg is ersödtek; mert a polgárok tiltakozását vagy el-

nyomták, vagy ket a Kamara útján a tiltakozás vissza-

vételére kényszerítették.

A mesterembereket szokatlan szertartásokra kénysze-

rítették, némely kézmveseknek régi kiváltságait elvették

s megsemmisítették, rajok az evangélikusok elnyomása

végett újakat erszakoltak, a melyek szerint ket a czéhbe

csak úgj vették föl, ha vallásukat megváltoztatták. 8ok

helyen a házasságokat, kereszteléseket és a templomba

való bevezetést (a gyermekágyas asszonyoknál) mindaddig

nem foganatosították, míg hasonlókép vallásukat meg nem

változtatták, vagy nem mutattak hajlandóságot a meg-

változtatásra.
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Az evangélikusoknak bitök szabad vallásgyakorlásá-

nak fentartására tett kegyes hagyományait álczázott peres

eljárásokkal és az ezekre következ erszakoskodásokkal

elvették és az örökhagyó szándéka ellenére más czélokra

fordították, — s ezeken kívül még igen sok más egyebet

is elkövettek . . .«

A katholikusok mindezekre azt válaszolták, hogy k
sokkal többet szenvedtek. A kormány szerette volna eny-

híteni a két felekezet halálos gylöletét. Szerette volna

elfelejtetni a hetvenes évek véres jeleneteit, mivel attól

kellett tartania, hogy Thököly csapatai s a török hadak

megbénítják ellenállását XIV. Lajos politikájával szemben.

Sokat engedett tehát, de mégsem szánta el magát arra,

hogy föléleszsze az 1647-iki törvényeket. St a salvo tamen

jnre Dominornm Terrestrinm közbeszúrásával, az 1670 óta

elfoglalt templomok vissza nem adásával s az articularis

helyek kijelölésével nagy rést ütött az ].608-iki törvénye-

ken. A protestánsok tiltakoztak a törvényczikkek ellen

(iisdem etiam articulis, tanqnam citra consensum attacto-

rum Protestantinm, confectis et subsecutis, juribus eorun-

dem nimis praejndiciosis contradicunt protestando, et pro-

testantiir contradicendo).

A czikkeket az 1700-ban Lcsén megjelent nyomtatott

2)éldány után adjuk:

Articuhis XXV. De liberó Rdigionis E.vcrcitio.

Et quia propter bonum Pacis, tranquillitatemqiie Regiii

piiblicam in negotio Religionis quoque sua Majestas sese benigne

resoluere clignata esset. Ideo eandem etiam Resolutionem Articulis

Regiii Status et Ordines iiiserunt, ac imi)rimis quidem cum libe-

rum. Religionis Exercitium, jam antea in Anno 1606. vigore Paci-

ficationis Viennensis concessum, his motibus a parte nonnuUorum

interturbatum fuisset. Ideo confirmato hoc loci Articulo dictae

Pacificationis, idem exercitium omnibus et ubique per Reftimm

35*
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(salvo tamen jure Dominoriim Terrestrinm) juxta Artic. I. Anni

1608. ante Coronationem editmn, liberum permittitur, ac Praecli-

cantibiis quoque et Scholarum Magistris alias vei praescriptis, vei

propter certas reversales miinia suae Professionis exercere non

valentibiis liber in Regnum reditus, liberaque Religionis suae

professio et exercitium cassatis eatenns etiam ipsormn Rever-

salibus conceditur et nnllus Eegnicolarum in liberó suae Religionis

exercitio a modo impostenan, quoqno modo turbetnr. Sed neque

Augustanae et Helveticae Confessioni addicti, ad caerenionias Con-

fessioni suae contrarias compellantur,

Articiiliis XXVI. De Templorum et Loconim pro iisdem aedi-

ficandis assignatione.

Ad baec Templa quoque i)er Augustanae et Helveticae Con-

fessioni addictos aedificata et ritu Catbolico necdum reconciliata

per certos Commissarios eisdem assignanda. in aliis ver locis

juxta benignam suae Majestatis resolutionem lóca pro aedificandis

Templi?, Scbolis et Parocbiis erigendis, pro commoditate eorun-

dem Augustanae et Helveticae Confessioni addictorum, per eosdem

Commissarios designanda ordine infrascripto decernuntur, quem-

admodum etiam in omnibus Regni comitatibus, et quidem signanter

in Comitatu Castriferrei pro illis, qui Augustanam confessionem

sequuntur in Dömölk et Nemescsó. Pro Helveticae ver Confessio-

nis Incolis in Felsó'-Eör. In Comitatu Soproniensi in Vadosfalva et

Nemeskér. In Posoniensi in Rhét et Puszta Födémes. In Nitriensi

in Isitra Szerdahely et Strázsa penes Vagum. In Barsiensi in

Simonj'i et Szelezsény. In Zoliensi, in Osztroluka et Garamszeg.

In Turociensi. in Neczpál et Ivánkafalva. In Liptoviensi, in Hibe

et Xagy Palug3"a. In Arvensi in Fels Kubin et Isztebnye. In

Trencliiniensi, in Szulyov et Zay-Ugrócz. In Scepusiensi, in Görg
et Toporcz, vei Batiszfalva non obstante quorumvis Contradictione

sünt permissa. In aliis ver Comitatibus, veluti in Szaladiensi,

Veszprimiensi, Jauriensi, Comaromiensi, Abaujváriensi, Sárosiensi,

Zempliniensi, Ugocbensi, Beregiensi. Tornensi, Gömöriensi, Bor-

sodiensi, Hontensi, Neogradiensi, Szolnok et Heves, nec ncn Pest,

Pilis et Soltb unitis. Item Szabolczensi, Ungli et Szatmáriensi,

si quidem de praesenti essent in actuali usu omnium fere Tem-
plorum ibidem babitorum. ideo eadem pro actualibus eorundem
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jjossessoribus usuanda relicta siiiit. Praeterea in Confiniis Regni

et quidem in Greneralatu contra Canisam in Szentgrót. In G-ene-

ralatu Jaiiriensi in Tilianj", Vason, Pápa, Yeszprim. Jaurini et

Comai'omii, in Generalatu Antemontano Levae, Carj)onae et

Fülekini. In Generalatu snperioris Hungáriáé. In Putnok, Ónod.

Szendrfí. Tokaj, Kalló et Szathmár.

In liberis ver Civitatibus, utpote Posoniensi Augustanae

Confessioni addictis liceat aedificare suis síuntibus Teinplum unum
in suburbio, in loco per eosdem Conimissarios designando. Civitas

porro Soproniensis nianeat in possessione et exercitio Religionis,

quam modo proíitetur, nec in boc turbetur. Ac tandem in liberis

et montanis Civitatibus utpote Trencliiniensi, Modrensi, Cremni-

cziensi, et Novizoliensi, ac in superiori Hungária omnibus itidem

civitatibus similiter lóca pro aedificandis Templis, Scbolis et Paro-

chiis assignanda concedmitur. Templa demiun, in quorum actuali

possessione iidem Augustanae et Helveticae Confessioni addicti

de facto sünt ; modo praevio prae manibus eoriuidem. una cum
Parocbiis et Scholis, Proventibusque eorumdem. jn-opter bonum
pacis, ut nimirum quiete et pacifice vivant, relinquuntur : usu

sepulturae et Campanarum pro Catliolicis ibidem degentibus aeque

ac ipsis liberó relicto. Interea ver nec Catholici, Ministris

Augustanae et Helveticae Confessioni addictis, nec ver horum
sequaces Plebanis Catliolicis ad mentem articuli XXXI. 1647.

soluere obligentur. Omnibus porro Magnatibus et Nobilibus in

Regno degentibus, in Arcibus et solitis Residentiis suis pro ritu

cujusque Professionis Oratoria et Sacella aedificare et dotare

liberum sit. Postliac ver, nullae Templorum Scholarumque et

Parochiarum occupationes, vei Exercitii turbationes ab utrinque

sub ))oena in Articulo 8. Uladislai Decreti Sexti expressa fiant.

Per hancque Articularem Concessionem iisdem Augustanae et

Helveticae Confessioni addictis ulterior in-aetensionum suarum via

in futuris Diaetis instantias suas i)romovendi (non obstantibus

Cleri et aliorum saecularium Gatholicoritm Contradictionibus")

minimé praecludatur. Salvis semper eatenus Legibus Regni Diplo-

mate Reírio firmát is.
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Articuliis XLI. Liherae Regiaeqiie ac Montanae Civitates qiioad

electionem Magistratus Ciuilis, hisqiie Cadiicitatis in Bonis

Civilibus, nec non quoad his Patronatiis et Educilli in suis

Libertatibus et Privilegiis conserventur.

Liberarum qiioque ac E-egiarum, Montanarumque Civitatnm

non exiguae fuissent querelae, quod in lure liberae Electionis

Magistratus Civilis, nec non lure Patronatus, et liberi educilli;

ac aliis suis immiuiitatibus, partim a parte Camerae Hungaricae,

l)artim ver ab Officialibus Bellicis, contra Privilegia ipsorum, et

leges Regni turbatae et impeditae extitissent. Ideo coníirmatis

eatenus ipsorum Privilegiis, et immunitatibus, in quantum Legibus

Regni et nobilitari praerogativae non praejudicarent. Articuli

etiam Regni. ut sünt 1659. 129. 1649. 16. 1647. 83. 1638. 35. ac

alii superinde conditi renovantur, et tam per Cameras, quam per

Officiales Bellicos, ac alios quoscunque strictissime observentur,

neque in liberó electionis Magistratus Civilis lure, ac aliis Privi-

legiis ipsorum longo usu roboratis a quopiam quoquo modo tur-

bentur. ludicatus quoque fundorum Civilium Causis aliorum ludi-

cum ad mentem articuli 53. 1659. non involvatur, sed penes ipsos

Magistratus Civiles maneat atque quoad Nobiles impossessionatos

et suspectae Nobilitatis Articulus 46. 1655. nec non quoad Exe-

cutiones sententiarum in Comitatibus latarum Articulus 20. 1649.

confirmatur.i

' A História Dijylomatica de Statu Religionis Evangelicae in Hungária

108. 1. szerzje e czikket igy magyarázza : Coeperunt iam Commissiones

Camerales in Civitatibus Regiis liberis liberam electionem Magistratus

turbare. Habent Civitates illae Regiae liberae antiquissima sua privilegia,

quibus a tot seculis visi erant in electione libera Magistratus. Camera autem

Posoniensis aliquoties Commissarios suos in ejusmodi Civitates miserunt, ut

restaurationi Magistratus praeessent, sed hi libertati isti multis módis dero-

gabant. Praecipua intentio Camerae Posoniensis et vei maximé Praesidis

Collonitschii eo directa erat, ut per ejusmodi Commissiones Evangelici

a muueribus publicis excluderentur. Sed cum simul etiam Civitates integrae

earumque incolae Catholici aeque ac Evangelici advertissent, suis generaliter

privilegiis praejudicium fieri per praedictas Commissiones, hinc in Comitiis

praedictis licet Evangelicis exclusis tamen Articulus XLI. conditus est,

quo antiqua Civitatum libertás in constituendis Magistratibus vindicabatur

et Commissionibus Cameralibus obex ponebatur.
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I) Az 1687/8-iki vallásügyi törvényczikk.

Az 1687/8-iki országgylésen a protestánsok már

megnyugodtak volna az 1681-iki törvényekben, de könyö-

rögtek azon ö felségének, hogy a megersít czikkliez

bizonyos pontokat csatolhassanak. Kivánságukat így formu-

lázták: »Demissa tamen sequentia haec postulata nostra,

contra abusus concipiendo, coníirmatorio Articulo benigne

addi suppliciter exorantes, ut quoad usque juxta facultatem

iisdem Articulis nobis concessam uberioris clementiae Diplo-

maticas complanationes in futuris Diaetis obtinebimus,

fomenta abusuum utrinque tollantur.« Az emiitett postu-

latumok igj hangzottak: Primo: Ut clausulam salvo lure

Dominorum Terrestrium, e corpore eorundem decerpere

mortificareque, ac in oppidis Mád, Tállya, Tarczal, Keresztúr

in Comitatu Zempliniensi, ac alibi praesenti sub Diaeta

per abusum ejusdem Clausulae occupata et adempta reddi

jubere Majestas Vestra Sacratissima velit. Secundo: Siqui-

dem ubique liber Exercitii usus conceditur, omnes Regni

Comitatus et Mosoniensem, qui in illis Articulis praeteritus

est, et alias universas civitates pariter singulas Regias

et Montanas Tyrnaviensem etiam et Szakolczensem, K-
szegiensem item et Rustensem, prout et Sz.-Györgyensem,

Baziniensem et Legradiensem ac alios quosvis Pagos simi-

liter et confinia in eodem Exercitio clementer manutenere

dignetur. Tertio: Ut ministri docendis populis et Rectores

erudiendae iuventuti necessarii, innuentibus iisdem Arti-

culis, absque quorum interventu liberum Exercitium intel-

ligi nequit, non turbentur. Quarto: Nobiles universi, in

curiis suis Exercitium Ministeriale habentes, vei juxta illos

Articulos habituri, aliunde venientes et venire volentes

cujuscunque conditionis homines libere admittere possint,

nec propterea admissi divexentur aut puniantur. Quinto :

Templa. Parochiae. Scholae, et reliqua, in locis Articulariter



OO'd

nominatis, Evangelicorum esse intelliguntur, cum et alioquin

publicis contributionibus aliisque oneribus ferendis impares

pro erigendis novorum Templorum. Parochiarum, Scholarum,

et aliorum Accessariorum aedificia non sufficimus. Et in

civitatibus superiorum partium veluti Cassoviae. Eperjesini,

Bartphae, Leuchoviae, Cibinii et Kesmarkii, aliisque locis

Articularibus intra et non extra easdem Civitates, Oppida.

Pagos. Praesidia et Confinia, Exercitium Ministeriale haud

impeditiun relinquatur. nec ad Lóca indecora, inconve-

nientia, remota et devia relegetur. Sexto: Siquidem iterum

iisdem Articulis Soproniensibus sublatus Eeversalium mos et

consvetudo invalescere coepit. uti quidam in Oppido Coma-

romiensi et aliis quibusdum locis, extortae sünt ejusmodi

obligatoriae ab Evangelicis, quod imposterum contra expres-

sam mentem eorundem Articulorum Soproniensium. non

smit amplius introducturi suae Religionis Ministros, quas

cassari tanquam abusum humillime supplicamus, ut talis

illegális mos inhibeatur. Septimo : Quae hic complanari,

ob brevitatem Diaetae non poterunt, instantiae Evangeli-

corum. ad primitus futuram Diaetam juxta eosdem Arti-

culos rejiciuntur complanandae. Odavo: iSTegotium Religionis

in clementi Neo-Regis Diplomáte contineatur assecuratum.

E nyolcz pontnak ajánlását hátrálásnak vehetjük, ha

visszagondolunk az állhatatosságra, melylyel a protestánsok

az elbbi országgyléseken az 1608-iki, vagy az 1647-iki

törvényekhez ragaszkodtak, de el kell ismernünk, hogy

az ajánlott módon a leglényegesebb protestáns sérelmek

orvosolhatók voltak, a nélkül hogy a visszatérésnek útja a

régi törvényekhez el lett volna zárva. Az udvar azonban az

ajánlott pontokat nem vette figyelembe s a király csak

különös kegyelembl ismerte el az 1681-iki czikkek érvé-

nyét a XXI. czikkben. melyet egykorú nyomtatott példány

után közlünk:
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Articiiliis XXI. In negotio Religionis renovaniur Articuli 25 et

26. Anni 1681. cum interjecta declaratione.

Licet qiiidem in negotio Religionis Augustanae et Helveticae

Confessioni addicti Articulis 25 et 26. Novissimae Diaetae Sopro-

niensis oppositam iisdem per Reclamationem suam abntentes, ipso

facto eorundem beneficii participes esse desiissent, propter bonum
niliilominus domesticae Unionis et Pacis internamque E-egni tran-

quillitatem, cum sna Majestas Sacratissima ex gratia et clementia

sua praecitatos Articulos adlinc ratos fre benignissime resolvisset,

eosdem Status quoque et ordines ad mentem Paternae resolutionis

(Cleri et aliorum Saecularium Catholicorum contradictione non

obstante) pro renovatis, et priori firmitati restitutis censendos, ac

si, et in quantum hactenus ineffectuati, vei ver per aliquos

abusus ab una, aut alia parte medio tempore intraductos violati

fuissent, suae debitae Executioni et tempore eorumdem condi-

torum Articulorum, vei expost occupatorum, aut reoccupatorum

impendendae restaurationi ut primum demandandos esse, statuerunt.

Ezen kívül az 1687/8-iki országgylés még két vallás-

ügyi törvényczikket szerkesztett:

Articnlus XX. Religio Societatis Jesu, in Regnum Ungariae et

partes eidem annexas recipitur ; atque stabilitur.

Ut amodo imposterum religio societatis Jesu, nomine col-

lectivo sumpta, cum ad clementem suae Majestatis S. S. resolutio-

nem, tum superinde coram inclytis S. S. et 0. 0. factam demissam

ipsius instantiam, in hoc regnum Hungáriáé et partes eidem

annexas pro recepta et stabilita liabeatur, unanimiter sancitum est.*

' Az egyházi rend feliratában e kérdésrl igy nyilatkozik : Pro

Coronide demum Immillimaruin nostrarum instantiarum iin})ensissime, aeque

ac humillinie supplicamus, ut Religiosissimos Patres Societatis Jesii centuiu

et triginta amplius annis, tot inter Acatholicos persecutiones et graves in

promovenda Religione Catholica exantelatos labores de Ecclesia Hungaricu

optime meritos, publicis tandem aliquando Regni Ungariae, eidemque annexa-

rum partium tabulis inscribi ac incorporari faciat, sicque majorem iisdem

animiim injiciat, juxta pium et sanctuni institutum, majorem Dei glóriám

et animorum salutem inposterum etiam promo\'endi. Id ex eo etiam congruum

est fieri, qiiae jam olim Synodali Decreto solemni intra membra Cleri
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Articulus XXIII. Qiiod nemo, praeter Romano-Catholicos, in

Regnis Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae, Bonorum Passessionis

capax esse possit.

Ad conservandam porro animorum concordiam et publicam

regni tranquillitatem, quae in miitate religionis potissimnm con-

sistere, ex eaque in modo fatis regnis- stabilita fuisse dignoscitur

;

ex benigna suae majestatis Annuentia conclusum est, nt in iisdem

Dalm. Croat. et Sclavoniae regnis, secundnm municijjales eorum-

dem leges, boc loci confirmatas tam in partibus, penes iurisdictionem

eorumdem ad praesens exsistcntibus, quam in futurum, iuxta ele-

mentem suae majestatis S. S. resolutionem, ad eandem legitimé

reapplicandis, soli catbolici possessionis bonorum, uti bactenus ita

imposterum sint capaces.

Hungáriáé adsciti fuerint, iitpote Clericoriim Regularium, re et noniine, ab

ipsa sede Apostolica approbato, mox a sua origine jírima, gaudentes speranius

novissimam hanc nostram instantiam corani Majestate Vestra Sacratissima,

sincere expositam, optatum íinem sortiturum, ex eo vei maximé capite quod

notum perspectumque nobis sít Majestatem Vestram Sacratissimam exemplo

gloriosorum suorum niajorum sacrae honim, religioni benevolam. semper

extitisse.



II.

ESTERHÁZY iMIKLÓS: OPINIO SEU DISCURSUS

PALATINI GIRCA CONSERVATIONEM REGNI,

ET GONFINIORUM EJUSDEM.VIENNAE 1641.DEC12.

A XVII. század nádorjai Illésházytól Esterházy Pálig

a végvárak fentartását s védelmét legfbb kötelességeik

közé sorolták. Ez volt a magyar politika egyik sarkalatos

kérdése. A jó karban tartott várak védelmezhették az

ország azt a részét, mely a magyar korona fenhatósága

alatt maradt. Ha a várak el voltak hanyagolva, a még
fenmaradt csekély terület is ki volt szolgáltatva a török

kegyetlen kapzsiságának. A várak jó karban tartása nagy

nehézségekbe ütközött; Esterházy iratából kitnik, hogy

mink voltak a nehézségek, melyeknek eltávolításán hiába

fáradoztak a nádorok. Esterházy opiniója nemcsak azért

nevezetes irat, mert jellemzi a nádor kötelességérzetét

s nagy buzgalmát: ez opinióban hü s részletes rajzát

kapjuk a végvárak felosztásának s ellátásának, a köz-

jövedelmek és a honvédelem akkori ííllapotának s egyszer-

smind a török-magyar viszonyokra is világot vet Ester-

házy irata. A terjedelmes opinio legfontosabb részleteit

Toldy kiadása után közöljük. (Ujabb Nemzeti Könyvtár.

Galantai gróf Esterházy Miklós Munkái.)

Et qiüa .... acljutorium hoc maximé et praecipue in for-

tificatione et conservatione Confiniorum Hungáriáé situm est,

si in hoc vicina qiioque Regna et Provinciáé oorumíjue Principes
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concurrent, facient id non tam i)ro Hmigaris, quam pro se ipsis,

ut id antea quoque eadem vicina Regna et Provinciáé lauda-

biliter fecerunt, et faciunt ad liodiernum Provinciáé Styria,

Carinthia, Carniolia, solvuntque Slavoniae Confinia; Austria ver
pro Jaurino, ceterisque adhaerentibus confiniis contribuit, eaque

solvit. Verum si cetera attendamus Confinia, palám est nullám

curam liaberi Confiniormn iíi Slavonia, Banali directione subje-

ctorum, neque ad ea quidquam deputatur ab uUis, uti etiam Con-
finia Canisae opposita absque ferme omni provisione sünt, cum
tamen insolentia Turcarum Canisam incolentium usque Styriae

limites jam pertingit, intermediantibus omiiibus villis, ac Distri-

ctibns jugo Turcico subjectis, et sub pondere intolerabilis fero-

ciae Turcicae gementibus et fractis. Quid de Nova Arce.i et

Confiniis antemontanis eidem adhaerentibus ? Solvebat olim et

liaec Confinia Regnum Bohemiae, et Provincia Moraviae tam-

quam antemuralia sua, ipsam ver Novam Arcem Dominus
Arcbi-Episcopus Strigoniensis curabat, accedente saltem aliquo

exiguo subsidio Dominorum Moravorum. At cessantibus jam liis

solutionibus, nihilo melior est ipsorum quoque confiniorum

conditio, quam aliorum praescriptorum, quibus ab externis nihil

solvitur. Quid praeterea de Confiniis partium regni superiorum,

ac sub Generalatu Cassoviensi existentium? Exsolvebat et haec

Confinia olim Provincia Silesiae, cujus solutione cessante Camera
Scepusiensis Regiae M. praestabat stipendium, quae eotum ex

Regiis proventibus non modo ea Confinia abunde exsolvere poterat,

sed quemadmodum ex relatione quondam Stephani lUésházy,

ejus temporis ad inquirendos proventus ejusdem Camerae Depu-

tati Commissarii clarum est, non exiguam proventuum illorum

partém pro Regia quoque Majestate remansisse, compertum est.

licet tunc adhuc proventus mediae Tricesimae nondum erant. Sed

videamus, quae et quot sint média, quibus res Hungaricae juxta

Regni Constitutiones juvari solent per suos Indigenas. Quatuor módi,

quibus Confinia ipsa Hungarica, et consequenter Regnum ipsum

juvari possunt vei deberent, in nostris Constitutionibus reperiuntur:

Primus est proventus mediae Tricesimae, ordinatus a Regno
illis confiniis, quibus Styria vei Austria non solvit.- His accedit

' Érsekújvár.

- Az 1635. I. articulusból idézzük : Ordinatum item est, ixt omnes et

singuli regnicolarum, quaesturam exercentes, quicumque hactenus et
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labor gratuitus, ac annonae alicujus administratio, sed haec omnia

etiam simul sumpta nequaqnam adaequant eorum Confiniorum

necessitatem. Altér est, eqitum pariter et peditum conscriptio.

quot nimirum equites siquidem Comitatus, pedites ver liberae

Civitates in necessitate pro sua defensione, ad requisitioneni Suae

M. vei Palatiiii Regni, certo numero solent conscribere, ac in

Confinia, quae magis indigent, ponere.

Tertius est : Expeditio particularis, in qua a singulis quatuor

portis unus eques expeditur, ad Mandátum vei Suae M. vei Palatini.

Quartus est, Greneralis insurrectio, quae fit Regni juxta constitutio-

nes, et haec facérét quidem aliquid, si praesertim cum Transylvanis

posset fieri correspondentia. Sed extra lioc etiam in liac exigua

quoque Hungáriáé residuitate ex Slavoniae et Croatiae Regnis

Coronae Hungáriáé subditis quinquaginta, vei sexaginta millia

liominum jjossent consurgere in liac Generáli Insurrectione ; verum
ut hi omnes simul convenire possint, non caret difficultate. tuni

quia Regnum hoc vastatione, et occupatione Turcarum valde

angustiatum, non jam latum, ut olim extitit, sed ad longum saltem.

idque circa Terminos versus Eegna Christiana et Provincias

extenditur, tum quia Turcas a latere, et in meditullio Regni

habemus, tum quia periculosa esset valde ista Congregatio vei ex

formidine etiam cladis ad instar ])ericuli Mohacsiensis vei longe

adhuc pejoris, si quae pejor dari potest. Sed esto exponerent sese

Hungari periculo cum sibi incor})oratis Regnis, opponerentque

sese murum (uti alii etiam fecere) pro ipsorum et vicinorum

a quibus cumqiie rebiis et mercibns ad sokitionem tricesimariim obligati

fuerant, cujusciinque tandem status, dignitatis et nationis illi sint, etiam

Cumani et Philistliaei, ultra ordinariam tricesimam, in usum et necessi-

tatem veteris militis confiniarii, dimidietatem ordinariae ti'icesimae, in

omnibvTS regni partibus, nec non Sclavonia et Croatia, pendant : ejusmodique

dimidiatam pensionem tricesimalem, tvicesimatores sub iuramento ipsorum.

superinde deponeudo, ad cameram Ungaricam administrare sint obligati

I exceptis tamen omnibus praemissis contributionibus regnorum Sclavoniae

et Croatiae, quae non ad Cameram, sed in exsolutionem militum, in confiniis

Colapianis banalibus existentium, per regnicolas erogeutur) non in alium.

quam praemissum íinem, necessitates nempe et salarium veterani militis

confiniarii erogandum, sub praemisso oncre reddendae rationis . . . Haec
autem triccsimalis contributio duret hoc praesenti solum et í'uturo anno.

hoc est ad biennium duntaxat ; neque ex dorainoruni et nobilium allodiaturis

exigi debeat ... A következ országgylések megujitják a törvényt.
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quoque Regnornm et Provinciarnm aris et focis, attamen nequa-

qnam subsistere jjossent contra tam potentissima Turcarnm arma,

et saevissimas, validasque eorum eriiptiones, absque externa Regno-
rum et Principum Christianonim ope, quae adeo essent neces-

saria, vei solum ex eo, ne scilicet externa hac ojie ab Hungária
subtracta, externa etiam Regna et Principes Christiani, aut una
cnm Hmigaris patiantur, aiit saltem eosdem Hungaros cum ingenti

ipsorum et ruina et periciüo in desperationem inducant.

Habent Tnrcae praeterea certos etiam módos suos, quibus

extra Martem quoque apertum, tempore etiam pacis (si pax est

dicenda), Hungaros et Regnum Hungáriáé infestare soliti sünt.

Et primus quidem modus est ars furandi ; dum scilicet

coníiniarii Turcae ex Confiniis suis instar lavernionum seu furum,

egredientes Hungaros et praesertim pueros ac juvenes non secus

ac lupi rapaces agnos, vei in uno, vei alio in loco sine intermis-

sione rapiunt et furantur.

Altér : insurgunt turmatim ex quacumque levi causa, ac

occasione, et cum vexillis et tympanis excurrunt, gravesque impres-

siones in Regno faciunt et obvia quaeque trucidant, mactant,

miserumque plebem in diram captivitatem ducunt.

Tertius : variis ac diversis scriptionibus, comminationibus et

similibus territamentis dietim miseram plebem diripiunt, hincque

potentiam et ditionem suam augent, limites extendunt, miseram,

ac i^erterritam i)lebem subjugant, ad ingentem contributionem et

censum adigunt, adeo, ut sicut alias etiam declaravi, istiusmodi

exactiones et crudeles contributiones extortique census annuatim

Milliones aequant, ditanturque per hoc Turcae, nos ver exhaurimur.

Quartue : accedit hostilitas nempe Turcarum, quam ipsi ordi-

narie per factiones et rebelliones promovere solent, in eo casu

decem, sedecim, aliquando viginti millia simul erumpentes. Sed

et tunc exi)ediunt Hungaros resistere hisce Turcarum viribus,

scissiones eorum jam in similibus casibus assuetae Turcis more

suo sese uni i)arti dissidentium Hungarorum (illi praesertim, quam
potentiorem putant) insimulantibus et adhaerentibus, ut scilicet kac

etiam ratione, et juxta veterem suam malitiam, potentiam suam

extendant, regnandique cupidinem, quantum possunt, expleant. Ex
quibus sequitur Hungaros esse adjuvandos externo subsidio. Nam
alioquin Turcae, si viribus suis fidunt, aut deletis Hungaris

totum Regnum subjugabunt, aut ver Hungaros se superare posse
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desperantes, timentesque, per artes suas et média associabunt sese

Hungarornm parti rebelli, conjímctisque armis vicina etiam Regna

et Provincias invadunt.

Hae smit Tnrcarum fraudes, quibiis gens baec Hungara

vexatur, contra quas dixi média superius, qibus nimirnm Hun-

gari se ac Coníinia sua, ad evitandas ut i^lurimum praetactas

fraudes Turcicas, juvare possent. Annecto tam.en multiim in prae-

senti Regni necessitate prodesse, si supra attacta militia per

Comitatiis, ac liberas Civitates conducenda, debito modo et non

ad liberum velle (mio scilicet Comitatu suos conducente, altero

ver jam tnnc antea conductos dimittente, et absolvente) con-

duceretur, et interteneretur, ne expensae alioquin absque fructu

incassum caderent.

His accedit particularis expeditio, si juxta Regni constitii-

tiones assumeretnr, sed cum in liac quoque expeditione multi

sint abusus et defectus neque illa juxta Regni constitutiones

assumatur, Dominis et Nobilitate a portis in suis bonis existen-

tibus pro particulari hac expeditione cedendas expensas ad se

levantibus ; liaec quoque expeditio non juxta Legem Regni, sed

depravatam consvetudinem assumpta, parum jiatriae prodest.

Quapropter mea tenui opinione aliquis alius etiam modus

in hoc etiam, licet satis debilitato Regni istius statu, i)ro Regni

defensione, et Confiniorum conservatione quaerendus, statuendus-

que esset.

Etquidem inprimis, ut domini Regnicolae ad augmentum

solutionum Suae M, ac vicinarum Provinciarum Confiniis i)raestari

solitarum, magis ut hactenus concurrerent, contribuerentque ad

eadem coníinia praeter mediam etiam Tricesimam, et hoc posset

íieri bona administratione, ipsis etiam non animadvertentibus. De

medio autem istius contributionis, vide infra circa finem.

Deinde, ut sicut tempore Rudolphi Imperatoris et Regis

Hungáriáé factum fit, nunc quoque loco particularium, et non-

nullarum contingentium expeditionum evitandos majores sumptus,

quos particulares expeditiones reciuirunt, i)er singulos comitatus

intertenerentur milites continui in Confiniis. Quibus sub bona

disciplina, et sub bono directore in iisdem Confiniis intertentis,

debitaque solutione iisdem praestita, conjunctis et unitis viribus

cum ceteris Confiniariis ordinariis in antiquum ordinem et

numerum reductis, debiteque exsolutis, nullus dubitare debet,



560

posse hac ratione Turcas a solitis excursionibus, hostilitatibus,

sive clandestinis et furtivis, sive praetextu particularis alicujus

vinclictae, apertis et manifestis arceri pariter, ac a ditionibus et

subjectionibus pagorum ceterisque insolentiis, clamnorum illatio-

nibus, et ausibus cohiberi. Hac ratione posset exercitari juventus

etiam ad futura Suae M. ac Regni servitia. Hac ratione mille,

duo aut tria millia, hominum, et ultra in casu necessitatis possent

educi ex Confiniis, absque omni defectu Confiniorum, neque opus

esset in contingentibus etiam Regni casibus militem campestrem

identidem conducere, cum summa miserae plebis oppressione.

Insuper in casu etiam alicujus tumultus in Regno exorti istorum

opera commode uti posset, quin imo in majori necessitate penes

hos, vei intuitu istorum posset etiam Regnum facilius cum maximo
emolumento, et fructu servitii S. M. ac Regni armari et assumi.

His accedit Baronum etiam ac Magnatum, ac praecipuorum

Nobilium conditio, quae alia est, quam aliarum Nationum et

Gentium conditio, cum enim gens baec in faucibus Turcarum sit

posita, neque careat pluribus insidiis eorum, necessitantur ipsi

Domini Barones et Magnates, praecipuique Nobiles arces et castella

aliqua vei fortalitia liabentes, in suis arcibus, castellis vei forta-

litiis gentem aliquam seu militem pro rerum custodia propriis

sumptibus intertenere, ita ut vix non tot Confinia in Hungária

dici possunt, quot sünt arces vei castella, sive fortalitia, et qui-

dem id merito, lege enim Hungarorum capitale est, et nóta

Infidelitatis, per negligentiam et incuriam arcem aliquam etiam

propriam, sive jjer torporem et desidiam, sive avaritiam posses-

soris amittere. Haec inquam, Baronum etiam Magnatum, praeci-

puorumque Nobilium conditio non postremum est juvandi Regnum
tot Confiniis, quasi et praesidiis in Hungária existentibus, quot

sünt arces et castella, fortalitiaque praeter illa etiam, quae Sua

M. et nonnullae vicinae Provinciáé solvunt. In quibus quot et

quantos alii interteneant, non enumero, sed dico saltem vei me
solum ad arcium, bonorumque meorum custodiam, personaeque

securitatem intuitu boni communis, ultra mille pedites et equites

continua, vei annuali, vei menstruali solutione intertenere cum
summa bonorum meorum proventuum jactura, quos ferme totós

in hoc erogare debeo, et necessitor. Quod quidem juvandi médium
ad bonum Patriae commune longe utilius esset, si publico sancitu

statueretur, ut lii Dominorum Baronum Magnatum et Nobilium
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servi in casn ingruentis necessitatis, qiio scilicet Turcae in aliqua

Regni parte hostilitatem aliquam attentare contenderent, et atten-

tarent, consentientibus Dominis ipsornm, imo una cnm ipsis

Dominis (relictis in arcibus vei castellis quibusvis pro illó tempore

necessariis) ad requisitionem saltem etiam Palatini Eegni con-

currerent, et conjungerent se cum Confiniariis. His praeteritis,

qnae in ordinem facilius, nt spero, redigi possiint, niajorem videó

difficultatem in Confiniis tot annorum spatiis vix non desertis

et ruinatis tum aedificio, cum etiam milite debito modo et debita

solntione mediante ad normám antiquam landabiliter a majoribus

nostris institutam complendis et reintegrandis. Quapropter si

molestus non ero, in eorum solum gratiam, qui nesciunt numerum
Confiniorum, tum ver solutionis eorum quantitatem (quantum

ista per tot distractiones, investigare et scire potui) juxta anti-

quum modum fieri solitum, non obstante eo quod superius quo-

que de lioc solutionis modo meminerim, annotandum duxi. quamvis

(ut haec in parentliesi dicta sint) vix média ex parte militem,

quem olim Confinia Hungarica habebant, et ex his adduco pro

exemplo unicum solum, idque principale Praesidium Novae Arcis,

in quo alias secundum veterem ordinationem mille Praesidiarii

milites Hungari esse deberent, verum exceptis ducentis illis pedi-

tibus, quos Camera Hungarica ex Proventu Dicali, seu Regio

solvit, patietur defectum lioc unicum Praesidium octingentorum

circiter Praesidiariorum militum, cum ingenti damno Regni

:

quod si Confinia 2)leno numero essent, facilius a tot, et pene

quotidianis Turcarum excursionibus defenderentur, ac etiam Suae

M. i^lurimo incommodo, tum quoad Regni vastationem, et termi-

norum per pagorum Turcis subjectiones contractionem, tum quoad

solutionem ipsis Confiniariis praestandam, quae quidem solutio

etsi rarius praestatur, semper tameri pro pleno numero Confinia-

riorum computatur : At cum in Confiniis j^leno numero milites

non sint, cui cedit lucrum, vei apud quos remanet, solutio, quae

non erogatur? num Suae M. cedit, vei aliis? Relinquo hoc acri

et sapienti judicio Suae M. Mihi cum Confiniorum, a Mari Adria-

tico us(j^ue ad fines et terminos Transylvaniae pariter ac Confi-

niariorum, (jui in iis secundum veterem modum et ordinationem

esse deberent numerum, nec non solutionis etiam eorum vim in

quantum nimirum circiter se illa, extendere potest, anno aret in

cumbat, pergam: in fine discursus loco coronidis annectendo, quote-

Marczali : A magyar történet kútfi. 36



562

converso Turcae quoque Confinia adversus Hungáriám habeant,

et quot millia liominum seu Confiniariorum Turcarum in illis

sint, ac i^raeterea in hisce Cis-Maritimis et Euroj)aeis partibus,

quot iterum circiter millia extra Confiniarios habere, et assumere

possunt. Quibus, ut indagare potui, enumeratis comperietur, quod

si Hungari unanimes, et concordes essent, posse eos etiam tanta

angustia ac defectu, aliquo saltem externo subsidio accedente,

sese opponere Turcis EurojDaeis, eorumque excursiones ac ferocias

devitare, et confundere, exceptis Tartaris. Et imprimis quidem,

ut a numero Supremorum Greneralium Capitaneorum, seu Capita-

neatuum inciiDiam, smit hujusmodi Supremi Generales Capitanei,

seu Capitaneatus sub lurisdictione Sacrae Coronae Hungaricae

a Mari Adriatico usque ad limites et terminos Transylvaniae sex,

utpote : Cassoviensis, Novae Arcis, Jauriensis, Praesidiorum

Canisae op2)ositorum, Slavoniae, et Croatiae Regnorum, Confinia

Banalia, quibus Banus Croatiae et Slavoniae praeest.

Ad generalem Capitaneatum Cassoviensem spectant novem
Confinia una cum Praesidio Cassoviensi, in quibus juxta antiquam

limitationem mille circiter equites, ac sesquimille pedites in uni-

versum esse deberent, excej^tis Germanis, qui et ipsi in Confiniis

quingenti circiter esse deberent. Ad liunc Generalem Capitaneatum

pertinent etiam Haydones Transtibiscani, qui una cum Haydoni-

bus in partibus Regni ad Transsylvaniám possessis existentibus

constituunt adminus sex millia hominum ad arma aptorum, omnes

fere equites, ita ut soli etiam Haydones, qui in Suae M. ditione

resident, possunt ad arma insurgere tria millia, qui cum in liber-

tate vivant, tenentur etiam insurgere juxta contractum cum ipsis

initum.

Ad generalem Capitaneatum Novae Arcis una cum Arcé

Hajnácsk, quam Filekienses Praesidiarii custodiunt, pertinent

quatuordecim Confinia, in quibus juxta antiquam limitationem

deberent esse circiter equites quidem mille sexcenti, pedites ver
bis mille, excepto Praesidio Germanico, quod ex sexcentis pedi-

tibus constare deberet ; sed lioc temjjore nec hoc Praesidium

Germanicum est pleno numero.

Comaromium })er se est, quod a nuUo sujjremo Generáli

Capitaneo dependet, cujus causa ignoratur. In hoc Praesidio equites

Hungari deberent esse centum, Nazadistae ver pedites ducenti,

praeterea ducenti Germani Praesidiarii.
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Ad generáléul Capitaneatnm Jaurienseni, ima cum Praesidio

Gesztes, quod Tatenses cnstodiunt, sünt Confinia uiidecim. In his

deberent esse eqnites circiter octingenti, pedites mille, praeter

Germaniciim Praesidinm, quod deberet constare juxta veterem

niodum ex sexcentis peditibns.

Confinia Canisae opposita, ad unnm Generalatum spectantia,

cum Praesidio Legradiensi et insula Muraköz nuncupata, septem-

decim .sünt, in quibus circiter mille equites, et mille ducenti

pedites esse deberent, praeter illos paucos Germanos, qui de

recenti inducti sünt.

Ad Generalem Capitaneatnm Regni Slavoniae septem spec-

tant Praesidia, si Varasdinum quoque computabimus, quod cum
sit in meditullio Regni, videtur sine necessitate Praesidium liic

interteneri. In his Praesidiis equites sünt trecenti, pedites ver
utpote Germani et Croatae mille septingenti, et quadraginta.

Ad Generalem Capitaneatnm Slavoniae una cum Confiniis

maritimis spectant septemdecim Confinia. In quibus equites Croatae

et Germani deberent esse circiter ducenti, pedites ver mille

se})tingenti, et triginta unus.

Excipiuntur hic Valaclii, qui in })rivatorum Dominorum

fundis, absque omni pensione census, vei servitii alicujus ipsis

Dominis feudi debita, circum praescripta Confinia Sclavoniae et

Croatiae, dependentes ab eorumdem Confiniorum Generalibus

Capitaneis habitant, et gratis sine ullo stipendio serviunt, qui et

il)si apti ad arma sünt : ad octo vei decem millia hominum.

Ad Banatum Croatiae et Slavoniae spectant duodecim Con-

finia. In quibus Croatae equites sünt trecenti, ])edites ver sexcenti

et undecim. Quibus omnibus com])utatis a Mari Adriatico usque

ad terminos Transylvaniae reperiuntur octuaginta octo Confinia.

In quibus omnibus equites quidem Hungari et Croatae deberent

esse circiter quinquies mille. Germani centum et quinquaginta,

pedites ver Hungari et Croatae septies mille et quadringenti,

pedites autem Germani circiter bis mille, sexcenti et octuaginta.

In summa utrius(|ue ordinis Praesidiarii pedites nimirum et

equites constare deberent circiter ex quindecim millibus hominum.

Quorum solutio equitum nimirum Hungarorum et Croatarum

juxta modernam consvetudinem per (^uatuor ühenenses facit per

annum circiter centum nonaginta millia, et octuaginta florenorum

Rhenensium, quae utraque summa simul computando facit íjua-

36*
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dringenta et nonaginta millia, et octuaginta florenorum. Quantum
ver Praesidiariis Germanis solvatnr, nescio, ciun eorum aliis

plns, aliis miuus peudi soleat, pnto tameii adaequare, si non

excedere eonun solutionem id, quod praefatis Hungaris et Croatis

peditibus solvitnr, licet hos Germanos milites, cum iis victualia

etiam subniiiiistrentur, putem posse, paucioribus etiam exolvi.

Summa summarum. itaque solutionis gregariorum seu Com-
munium militum, computatis etiam Germanis facit per Annum
octingenta et viginti octo millia, ac trecentos florenos circiter.

Extra hos gregarios milites sünt ipsimet Generales. et alii post

Generalem majores et minores Officiales, quorum si solutiones

juxta qualitatem officiorum, vocationumque snarum ipsis debitae

si vei saltem ad qnadringenta millia florenorum computentur,.

tamen sic etiam in universum computatis solutionibus confinia-

riorum facimit unum millionem, ducenta et octodecim millia, ac

trecentos circiter florenorum exceptis erogationibus. quae annu-

atim ad munitiones Confiniorum fiunt.

De solutionibus ver Confiniorum praetactorum. qualis olim

erat ordinatio, memini superius quoque, non obstante tamen eo

piacúit bic etiam eandem repetere, defectusque ob, non j^raesti-

tam solutionem nonnullis Confiniis i^raecipuis, malaque illinc

secuta, et sequenda, nisi obvietur, causasque eorum nonnuUas,

annectere. Et quidem quoad Confinia Croatiae : üla solvebant

Carinthia et Camiolia. quoad hodiemum usque diem, absque

querela. ut inaudio, ])raestant.

Confiiiia ver Slavoniae solvebat Styria. quod })restat adhuc,.

ut intelligo, sine querela.

Confinia Banalia, utijote trecentos et septuaginta quinque

pedites Hungaros, solvit regnum Slavoniae. Jaurinum, et cetera

adhaerentia confinia solvit Austria, quae si aliquando forte difí'e-

rat, supplet tamen defectum alio tempore.

Alia ver Confinia, ut sünt Banalia. Canisae oi)posita, ad

Novam Arcem spectantia, in ])artibusque Regni superioribus

existentia; uti etiam Comaromium in partibus Danubianis incertam

babent solutionem, quibus olim solutio pendebatur i)er Bohemos,

Moravos et Silesitas, cum summa alleviatione Regiae Mtis, quae

non molestabatur pro solutione, ut jam fit, simulac satisfactione

etiam Regnicolarum inter quos ob boc tantae confusiones et

querelae non erant. Quantum ver liaec Confinia, quae praesertim
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intra limites Hungáriáé incertam liabent soliitionem, tam qnod

milites Coníiniarios, cum etiam aeclificia, restanratioiiemqiie ipsam,

detrimenti patiantur, notius est, quam ut declaratione indigeat

:

ut apparet etiam ex siipra scriptis de Nova Arcé, principali

Confinio et quasi Porta Regni, ut de reliquis taceam. Unde
ver sit haec tanta desolatio Confinioruni defectusque aedificiorum,

facile consequemur, si considerabimus externorum auxilia aedi-

ficiis coníiniorum deesse
;

gratuitos labores per Dominos Regni

S. S. et 0. 0. pro restaurandis et aediíicandis Confiiiiis non debito

modo administrari quin imo illani etiam partém, quae admini-

stratur, per Capitaneos Confinioruni saepissime distrahi, ac quod

inveniantur etiam nonnulli Dominorum, qui liujusmodi gratuitos

labores a bonis suis })raestare proliibent. Pro quibus abusibus

tollendis editum annis superioribus Articulum eíFectuare quidem

intendimus ^ sed cum Comitatus ad requisitiones nostras nihil

replicassent, mansit in eo.

Toties repetitam insolutionem Confinioruni nec bic omittere

possum, ex hoc enim solutionis defectu miseri Confiniarii rebus

suis exhausti, nisi vicinorum Dominorum et Nobilium vineas.

terras arabiles, prata et alia boiia vastent, vei ver alioquin etiam

furentur, et íjraedentur, niiserainque plebem extenuent, saepe alias

ad manclucandum nihil habeiit. hinc saepe tales vei ibidein in

flagranti cleijrehensi statim i)uniuntur juxta deníeritum, vei si

fugiunt ex loco delicti, juris ordiiie conveniuntur et plectuntur.

Alii ver 'mendicare erubescentes, furtaque et praedonia inter

Christianos committere vei timentes vei nolentes, convertunt

sese ad ])raedas Turcicas, quibus Turcae incitati, decuplo alic^uando

et ultra liujusmodi daiiiiia i])sis illata resarciunt, et saepissime

3 1638. Art. XI : In continiorum structurain et necessitates, gratuitos

labores adinventos praestitosque esse clarum est apud SS. et O. 0. qui ut

deinceps sine fraude doloque praestari, praestitorumque ab anno 1625. infra

decursum praesentis anni ratio possit iniri, decernitur ut iuxta anni 1618.

art. 52 et 21. anni 1.5GB, in eodem citátum, in partibus quidem cis et ultra

Danubianis, D. C. palatinus, velipso D. C. palatino legitimé impedito, D. D.

comites Stephanus Pálü et Adamus de Batthyán generales ; in partibus ver
regni superioribus D. C. iudex curiae regiae, convocatis comitatuum vice-

comitatibus, aliisqvie ad id aptis personis, eorundem gratuitorum laborum

perceptores, vei eorundem heredes et successores, in exigendis rationibus,

omnibus iuridicis remediis abscissis et postpositis, etiam per occu^iationem

l)onorum ]iossessionariorum. ])roredant.
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eosclem ipsosmet trnciclant, vei in captivitatem ducunt cum majori

adhuc defectii Confiniorum. Propter lianc nimiam insolentiam fit

etiam saepissime, iit deficientibns Confiniariis, eorum locum Domi-
norum, et Nobilium subditi, jílerunique tales, qui vei cnm dominis

sis terrestribiis litem habent, vei ut poenam propter scelns ali-

qnod infiigendam evitent, supplent, sed de hoc alibi.

In administratione etiam annonarii proventus ingentes irre-

jjserunt abusus, et confusiones. Nam tam fertili boc solo Hun-
gáriáé, ubi dimidio pretio, qnam alibi, forte victualia comparari

possent. neglecto, frumentum et vinum ex Anstria pláne etiam

et partibns Linzensibns per Dannbium ad Confinia Hnngarica

demittantur, cum nonnullorum saltem privatorum lucro, e con-

verso cum ingenti boni publici, ac Suae M. damno, ubi vei sola

vectura, naves, et nautae, ac instrumenta, utpote vasa et similia

pro istius annonae devectione accomodata, pluris saepe constant^

quam res quae devebuntur, vei earum pretium. In munitionibus

etiam patiuntur Confinia hungarica summás difficultates ; cum
enim in Eegno aes, cuprum, ferrum, sal nitri, sulphur et similia

necessaria abunde satis liabeantur, ita ut bona provisione non-

modo necessitatibus Regni istius ac Confiniis succurri, sed vicina

etiam regna et ])rovinciae iis juvari possent : attamen triplo vei

quadruplo pretio liaec alibi in exteris provinciis comparantur

magnoque sumtu in hoc regnum inducuntur.

Propter hos ipsos Confiniorum defectus saltem infra

revolutionem ])aucorum annorum, post praetacta etiam tempóra

disturbiorum, aliquot millia animarum ])Osse numerari, quae diver-

sis vicibus ex regno per Turcas in captivitatem abductae sünt,

tam ex Confiniariis, quam nobilitate ac etiam misera plebe. Quot

centeni vei miileni praeterea occisi ? Dico jíretium ad haec

redemptorum captivorum ex Turcica captivitate intra spatium

quatuor vei quinque ad summum annorum, ex bursa Hungarorum
solutum et importatum est Turcis circiter vei ultra ducenta millia

florenorum, ut observatum est.

Ubi insuper infinitus quasi numerus pecudum et pecorunij

quae abacta sünt? Ad supplendos praefatos defectus dictorum Con-

finiorum Domini Regnicolae magnis sumptibus et expensis cogun-

tur militem conductum in iisdem Confiniis saepe intertenei^, ad

arcendas scilicet praetactas hostilitates Turcicas, conservandosque

se i])SOs una cum ijjsis Confiniis : quod necesse utique non esset
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si Confinia modo supra scripto in sunm pristiniim statum

reducerentnr, Confiniariisqne militibus in justum et antiquum

'

numerum redactis et debite solutis reijlerentur, accedente ad hos

alio etiam regnicolarum auxilio ut supra. Sic liberaretur regnnm
ab intertentione etiam militis campestris, quem Domini regni-

colae, ob praetactos ingentes defectus Confiniorum, contra Tur-

carum hostilitatem cum oppressione etiam miserae plebis saepe

intertenere debent. Ex tot Confiniorum defectibus emergit etiam,

quod scilicet juventus istius Kegni Hungáriáé ad regni et regiae

M. servitium non exercitatur. Nam solutione non existente et

Confiniis desertis, maiunt potius, praesertim juniores Nobiles, aliud

vitae genus sectari, vei domi suae circa oeconomiam occui)ari,

quam in hoc statu et defectu Coníinium intrare, ibique serviendo,

se exhaurire. Non sic olim; sed Confiniis in statu integro con-

stitutis et solutis, ardebat pláne juventus et sangvis nobilis ad

servitia in Confiniis penes Regem et regnum exliibenda, ubi

strenue se etiam exercebat, facta jjostmodum apta ad utilia ser-

vitia Regni et Suae M. Nunc e contra propter tot defectus liorrent

hoc vitae genus ita, ut mox paucis, qui adhuc supersunt, exer-

citatis deficientibus, nemo loco eorum invenietur idoneus, nisi

aliter de iisdem Confiniis, ut saepe dictum est, provisum fuerit.

. . . Turcae hac occasione neglectus Confiniorum animati, intra

spatium praescriptorum quatuor vei quinque annorum, ultra

centum et quinquaginta pagos, qui vei nunquam antea dedititii

fuere, vei ver ante triginta quinque annos vei ultra per tractatus

vei alio modo a jugo Turcico liberati fuerunt, jam minis jam

armis (ut supra quoque dictum est) subjecerunt, sibique tributa-

rios fecerunt, magnam per hoc regni partém cum damno ineffabili

occupantes ditionique suae adjicientes.

Quibus sic constitutis, ad avertenda haec et majora adhuc

cervicibus Hungarorum ac totius regni imminentia mala, reforman-

dosque defectus dictorum Confiniorum, necesse est, ut animun

et manum a])ponamus. In quo cum ])lus oculi, quam oculus vide-

rent, non dubito Dominos S. S, et 0. 0. opjjortuna remedia quaesi-

turos : si tamen iisdem S. S. et 0. 0. jacet, quod superius circa

hoc dixi, sequatur, quae hic pro repetitis haberi volo: primum

saltem punctum ibidem positum, de modo scilicet praestandae

contributionis, per Suam M. Dominos regnicolas et exteras vicinas

])rovincias, ])aulo fusius deducere ])hicuit.
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Extra omne dubium est Dominos regnicolas, attenuatis et

exhaustis tot regui istius mutationibiis et ruinis facitatibus síüs,

non posse debito modo succiurere et jnvare, vei ea saltem Con-

finia. qnae certam soliitionem non habent. aliisqne variis expensis

identidem pro communi regni necessitate occurrentibus. Ne tamen

D. D. Regnicolae in tanta Suae Mtis distractione. penes aliqnod

snbsidinm ejnsdem Mtis desint rebus suis. id ratio ipsa et natnra

rei postiüat. Humillime igitnr supplicandum esset Suae M. qna-

tenus inter tot ardua etiam negotia. diversasqiie et graves expensas

suas dignaretur benignis ocailis intneri lioc qnoqiie regmim suum,

clementerque ordinare. ut jjroventnuni quoque regni certa pars,

nenipe Dica integra. taxamm ver liberarum Civitatuum. et tri-

cesimarnni. ac proventrnim etiam fodinarnni et mineralium aliqna

saltem pars applicaretnr ad ea Coníinia. quae certa solutione

carent. Ex qnibns proventibus Decimae quoque pro Confiniis cum
magnó lucro et commodo possent ac deberent ante alios emi,

omnes jjroventus mediae etiam tricesimae, proventibus Ms adjectis,

non contemnendam constituerent summám. Hic tamen addo, quod

sentio fre nimirum longe utilius et majoris lucri: sicut in Moravia

in loco depositionis a bobus et pecudibus tam ab emente, quam
ab vendente. utraque nimirum jiarte. integra. et integra tricesima

exigitur : ita pariter in Hungária quoque a rebus et similibus

pecudibus et pecoribus e regno expellendis, in certo loco deposi-

tionis ad id ordinato, \)yo média tricesima ab utraque parte,

emente scilicet et vendente, integra, et integra tricesima in tanta

regni necessitate exigeretur ; ad haec ut exterae quoque provinciáé

et regna pro liis ipsis Confiniis aliquid saltem contribuerent,

efficiente id benigniter et ordinante Sua Mte : adjuvantes quoque

eadem regna et provinciáé hac ratione subsidiiun Suae Mtis. Verbi

gratia Bohemia ac Moravia etiam et Silesia, quamvis multum
passi, cum tamen et eorum res agatur, pro ratione moderni

temporis et facultatum suarum certam summám contribuerent,

antiquam suam consvetudinem in praestandis ad Confinia Hun-

garica contributionibus laudabiliter eo pacto reducentes. Yerum
tamen pro Ms omnibus proventibus seu contributionibus perci-

piendis fidelis aliquis et sufficiens aliquis ordinandus esset, ne,

sicut liactenus, istiusmodi ju'oventus frustra distraherentur.

Et exj^ediret ut talis Percejjtor luramento adstringeretur

cum poena debita, sicut erat tempore Ludovici Regis Hungáriáé
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in Comitiis Biidensibiis Ao 1518 Art. 7. qui qia ex generáli

Decreto exmissns est. piacúit ai)ponere : Thesaiirarii ver nomi-

nati ad íidelitatem Regiae Mtis observandam et in rebus regni

sibi commissis executionibus peragendis et libertatém regni et

regnicolarnm tutandam, Inramentnm praestare tenentiu-. Qni si

in executionibus praemissis negligentes fuerint, et eorum fidei

officioque satis non fuerint. extunc in ventura Diaeta capite plec-

tantur et puniantur. Ad liaec accederet etiam subsidium extra-

ordinarium Dominorum Regnicolaruni praeter supra annotata

média v. g. : sicut a vinis quoque juxta regni statuta regia trice-

sima pro Confiniorum necessitate solvitur: eo modo ab aliis quo-

que quibusvis rebus venditis, vei vendendis cujuscunque nominis

vei S2;)eciei fuerint, eadem média tricesima solveretur. Praeterea

posset aliquod etiam frumentum ad portás* imponi, quo exacto

posset id in solutionem Confiniorum dari non sine lucro.

Est etiam quaestus salis in Hungária, ac tam ab liis quam
ab aliis quibusvis rebus in foro venalibus quis vetaret exigere

levem aliquem censum pro iisdem confiniariis? quorum omnium
solutio ementibus potius, quam vendentibus regnicolis compe-

teret ; nec est nóvum in Christianis regnis et provinciis hujusmodi

exactionibus uti ut palám est, et siquis in Polonia versatus est,

aliquando potuit audire et experiri contributiones illas, quae in

regno eo pro bono communi reipublicae ingentes imponuntur,

quas ipsi Pobor nominant. Demum posset etiam sine omni injuria,

damno et praejudicio DD regnicolarnm tam Ecclesiasticorum,

quam saecularium. cum maximo regni bono et emolumento effici, ut

Dni quoque Praelati, Abbates, Praepositi, Beneficiariique majores,

qui scilicet Bandérium non habent, darent aliquid a suis officiis

et beneficiis juxta limitationem regni ; uti etiam altarium rectores,

Canonici, et alii minora beneficia tenentes adminus unum impe-

rialem singuli contribuerent. Eodem modo Domini et nobiles

saeculares, qui alias Bandérium aliquod non habent, neque custo-

des i)ro arcibus et castellis suis intertenent, a singulis castellis

2 f. ab integra Curia nobilitari fi. 1. molas possidentes a singulis

molis fi. 1. praedicantes, cum et ipsorum domus pro nobili repu-

tetur, a singulis domibus fi. 1. et sic consequenter }>ro tanto bono

conservando et ])romovendo contribuerent.

* Porta, akkor már nem egy telek vagy kapu, lianem az adókirovás

ideális egysége.
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Praeterea smit in regno adhuc alia: etiam média nos jnvandi

iit sünt Decimae, de qiübus supra etiam, quas ab Ecclesiasticis

arendant saeculares proprio lucro inhiantes, quae si pro Coníiniis

comparentnr, Statusque Ecclesiasticus antiquitus solita arenda-

tione liberaliter observata eas pro Confiniis remotis privatis per-

sonis arendaret. excresceret in tantum lucrum Confiniorum, tit

non soliim ipsi Confiniarii, pro quibus nunc ex adjacentibiis pro-

vinciis cnm maximo laboré et damno Snae M. (nt de hoc memini

etiam superins) victualia importantnr, hoc modo sufficienter ali

possent, sed etiam ex coiiia et venditione frumentorum, ex istius-

modi decimatione comparatorum, vei pecuniam in partibus aggre-

gari, vei ex commutatione facta rusticis eorum frumentorum reno-

vatio valde Confiniis utilis et necessaria fieri posset.

Sünt etiam educilla in Confiniis, quae hoc rerum tempore

capitanei possident, nec sine causa cum solutione sufficienti

carentes, nisi se lucro similium occasionum sustentent, vix per-

sistunt. Si tamen Confiniariis debita praestaretur solutio, non

esset ut conquererentur de ablatis educillis, Cum igitur ex Deci-

matione vinorum modo superius declarato ceteris Confiniis appli-

canda, sat magna, vinorum copia pro iisdem Confiniis cederet

:

ex lucro istiusmodi Decimatorum, educillatorumque vinorum quin-

quaginta, sexaginta, ausim dicere centum millia fiorenorum per-

facile pro Confiniorum necessitate congregari possent.

Adsunt etiam in Regno variae quaestura e et negotiationes

ad usuram institutae, quibus sauciantur privati se impignorantes,

et usuram etiam persolventes. Qui modus negotiationis si com-

mitteretur uni vei pluribus in usum et lucrum Confinii, ordinare-

turque modus negotiationis, et facta etiam prohibitione in eo

genere, maximé quoad quaestores boum ; nemini dubium sit,

multa etiam millia hac ratione accedere posse ad emolumentum
Confiniorum. Nóta est facultas testandi Dominorum Praelatorum

data per Augustissimae Memóriáé Imper. et Regem Ferdinandum

n. dum ut nimirum memores sint D. Praelati in suis testamentis

etiam Confiniorum. Cum igitur concessiones sine executione vanae

reputentur: ut in hoc genere etiam D. Praelati satisfaciant Con-

cessioni et benignae annuentiae Regiae Majestatis, aequitas requi-

rit, qui si modo hactenus ab ipsa solum emanatione Literarum

Concessionalium Suae M. decimam dumtaxat ])artem bonorum
suorum, quae alioquin etiam relin(|uere debuerunt, pro usu Con-
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finioriim reliquissent in suis testamentis, cum ditissimi meclio

tempore Praelati emortui sünt : quis dubitat bonam summám
fuisse hacteniis cnmulatam jjro necessitate Confiniorum, et si

postbac facerent, seqneretur baiid dubium eíTectus desideratiis.

Siint adliaec in regno cadncitates, per quas ampla aliqiiod

bona ad coronam devolvuntur, et aliis pro pecunia vendnntiir

:

qnae pecunia, si ad Confinia converteretur, mirum (juantum illa

vei bac etiam ratione juvari possent, ut intra paucos solum annos

ex bujusmodi caducitate acquisivit Camera S. M. ultra mediam

millionem, ex quibus nibil ad Confinia redundavit. Non desunt

alii etiam módi mediaque optima . . .

Quibus omnibus. sic praemissis, et in bonum ordinem redactis,

nulli dubitandum est, posse illa Confinia, quae certa solutione

carent, hac ratione exsolvi, defectusque eorum cum inaestimabili

bono totius E-egni, ac S. M. suppleri : hoc enim medio tot insolen-

tiae Turcarum evitarentur, qui haud dubie videntes promptitudi-

nem, alacritatemque nostram in defendendis, propugnandisque

Confiniis nostris, ac Regno ipso : continerent se, et non tam facile,

ut hactenus, excurrerent, nisi forte aperto marté, ruptoque foedere

erumperent, contraque Christianitatem bella moverent : quo in

Casu alia provisione, de qua supra, opus esset. Hoc modo miserae

plebi desideratam securitatem fi:icere, ac Genti ({uoque buic alacrio-

rem animum ad quaevis pro Rege et Patria attentanda addere

possemus.

Quae ut Sua M. cum fidelibus suis Regnicolis in ordinem

redigere dignaretur, supplicandumque esset Suae M. i, nam alioquiii

ut in infinitas involvamur difficultates, Gensque haec tot Tur-

cicis insolentiis vexata, ab omni o])e destituta, mox in despera-

tionem acta una secum Regnum quoque amittat, verendum est.
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A LEOPOLDI DIPLOMA.

A XYII. századi erdélyi fejedelmek nem csupán a

vallási és politikai szabadságok helyreállításáért küzdöttek

az osztrák ház ellen, hanem az erdélyi terület nagyobbí-

tásáért is. E ketts törekvés tulajdonképen egynek vehet.

Mennél ersebb volt Erdély, aimál jobban bizhatott a

magyarság abban, hogy az udvar nem bántja a szerzdé-

sektl védett alkotmányt. Ezt az elvet vallotta Bocskay.

A másik táborban küzd hazafiak sem tagadták az elvnek

helyességét. Bocskay a bécsi békében Tokaj várát, Ugocsa-.

Bereg- és Szatmár vármegyéket kapta. Mivel Bocskaynak

nem volt gyermeke, halála után az átengedett birtokok

és jövedelmek visszaszállottak a magyar koronára. Bethlen

a nikolsburgi békében Szatmár-, Szabolcs-, Ugocsa-, Bereg-,

Zemplén-. Borsod- és Abauj vármegyékkel nagyobbította

Erdély területét. Kassáról igazgatta magyarországi birto-

kait. Bethlen halála után a vármegyék ismét visszaszál-

lottak a magyar koronára. A linczi békében I. Rákóczy

György is ugyanoly feltételek alatt kapta meg a hét

megyét, mint Bethlen a nikolsburgiban. De Szatmárt és

Szabolcsot átszállíthatta fiára. II, Eákócz}^ György szeren-

csétlen lengyelországi hadjáratának következményei nem

csujián a két megyétl fosztották meg Erdélyt, hanem

jelentékenyen csorbították régi területét is és gyöngítették

politikai helyzetét. Apafy a bujdosók mozgalmait abban
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a reményben támogatta, hogy ezzel lendíthet az üldö-

zött protestantismus és a lealázott magyar alkotmány

ügyén. De mást is remélt. Egy 1678-iki levelében az

erdélyi terület növelését caput rei-nek mondja. 1681

végén fordulat állott be az erdélyi politikában. Ekkor
világossá lett, hogy a török nem Apafyt óhajtja a bujdosók

vezérének, hanem Thökölyt pártolja. A czél, a caput rei,

most is a régi maradt, de az eszközök megváltoztak.

Az erdélyiek most a terület nagyobbítását nem a török

által, hanem a bécsi udvar jóindulata révén akarták kivívni.

Kelletlenül követték az erdélyi csapatok a török tábort;

Apafy pedig 1682-ben és 1683-ban azon volt, hogy köz-

vetítse a török-osztrák békét. E közvetítésért az erdélyi

udvar nagyobb jutalmat várt a bécsi udvartól, mmt a

portától, mert Bécsben akkor egy hatalmas párt nagyon

óhajtotta a békét.

De ne higyjük azt, hogy Apafy mindjárt a bécsi diadal

után kereste a magyar király fenhatóságát és hogy már
akkor szabadulni igyekezett a porta pártfogásától. Kerülte

a határozott pártfoglalást. Azonban 1685 elején döntenie kel-

lett az egyik fél mellett. Ekkor küldé el Leopold kornuinya

Dunod pátert Fogarasba. De a magyar koronától való szoros

függést, melyet Dimod javasolt, Apafy minden aggodalom-

nélkül visszautasítá ekkor, midn még a fölkelk s a törökök

várai választották el az erdélyi határt a császári tábortól

1685 szeptemberében Leopold bejelenté Apafynak, hogy

a töröknek az eszéki hídig való visszaverése után a császári

seregek Erdélyhez közelítenek, kéri tehát a fejedehnet, liogy

támogassa azokat a téli szállások elrendezésével s az élelem

beszerzésével. Ep az ily terhektl irtóztak az erdélyiek,

s midn a kéretlen vendégek valóban megérkeztek, Ai)afy

Dunod páterrel, ki ekkor újra megjelent Erdélyben, Ebes-

falván november 27-ikén szerzdést kötött, melynek értei-
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mében a császáriaknak ki kellett volna vonulniok minden

Erdélyhez tartozó helységbl, mely a hódoltság területén

kívül esik. E kedvezményért százezer tallért akart fizetni

Erdély s azonkívül tömérdek eleséget igért »pro hac vice

tantum, et sine consequentia«.

Caraffa a Dnnodval kötött szerzdés érvényét meg-

semmisíté azzal a kijelentéssel, hogy a csapatoknak a

tavaszig az erdélyi területen kell maradniok. Caraífa jóval

többet követelt a hadak kivonulása dijául mint Dunod.

s neki ugyan hiában fejtegették az erdélyi követek, hogy

az ö országuk nem »peculiuma« Leopoldnak. Készpénz-

fizetésre nehezen volt bírható Apafy, azért Mármaros,

Kvárvidéke s kivált a szerencsétlen Debreczen viselték

a Caraffától kirótt terhet. S így valóban királyi peculiummá

lett Erdély, az óvástételek ellenére is. E jogtalan állapotok

szabályozására törekedett Apafy tanácsa már 1685 novem-

berében, midn az idegen hadak a határszélhez értek.

Bécsbe küldetett a Haller-féle követség. Ha a követségnek

adott utasítás a szerzdés alapjául elfogadtatik, Erdély

oltalmat, területi kikerekítést, önállóságot s még közvetíti

szerepet is nyert volna. Nevezetes, hogy az erdélyiek az

alkut nem a magyar királylyal, hanem a római császárral

szerették volna megkötni. Ily módon inkább remélte Erdély

önállósága megóvását, kivált a vallás ügyében, mert fleg

a vallásszabadság megrzése s a katonai élelmezés kikerü-

lése végett idegenkedett a magyar korona fenhatóságától.

>Csak az idt töltitek «. monda 1686 áprilisában egy minister

Halleréknak, kik január óta idzve Bécsben, még az évi

adó megadására sem voltak bírhatók. Valóban idt akartak

nyerni Erdélyben és csak a végs szükség esetén nyugod-

tak volna meg az államjogi viszony megváltoztatásában.

De Leopold kormánya unni kezdé a várakozást.

Scherffenberg 1686. május elsején megizente Apafynak,
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hogy csatolja hadi erejét az övéhez, mert azért vonul az

ország belsejébe, hogy megvédje azt a török s tatár ellen,

» Lehetetlen dolog az ö kegyelme kívánsága szerint magun-

kat a török ellen declarálnunk « — izenék a rendek a

tábornoknak. Scherffenberg kényszeríteni akarta Apafyt

semlegessége feladására. Erdély hségének jeléül fontosabb

várak átadását kérte s csak akkor szándékozott elállani

a további elönyomulástól, ha jóval több élelmet szolgál-

tatnak neki. mint a mennyit Apafy adni akart. A várak

átadásától irtóztak az erdélyiek s kérték Scherífenberget,

hogy várja be Hallerék alkudozásának eredményét. Bécs-

ben eleintén nem is kívánták Kolozsvár és Déva átadását

s úgj látszik, hogy Scherffenberg ösztönzésére csatolták

e pontot a diplomához. Csupán az utólagos jóváhagyás

fentartásával fogadták el a követek e pontot s valóban

Erdélyben, hol a portai fenhatóságnak a magyar koronára

súlyosbító föltétel nélkül való átszállítása is igen nép-

szertlen volt, a Kolozsvárra s Dévára vonatkozó pont

miatt el nem fogadták a Bécsbl küldött diplomát. Buda

visszafoglalása eltt az erdélyiek még tartottak a töröktl

s Teleki azt hitte, hogy kár volna sietnie oly föltételek

elfogadásával, melyeknél az udvar úgy sem állapodnék meg,

ha, a körülmények neki kedveznének, mint az 1685 szén

Dunodval kötött szerzdés története is mutatta.

Buda visszafoglalása után Erdélynek Caraífával kellett

alkudoznia az l()8(3/7-iki téli szállás költségeirl.

Nem sok túlzással irták a deputatusok 1687 áprilisá-

ban, hogy 1685 novembere óta » milliókra mennek már fel,

a mennyit adtunk, küldtünk és erszakosan elvontanak

együtt másutt rajtünk «.

De minden eddigi kirovást felülmúlt az összeg, melyet

a lothringiai herczeg kivánt a harsányi diadal után. Tizen-

nyolczezer embert vezetett téli szállásra Erdélybe s mivel
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az erdélyiek nem eleget ígértek s a török boszujára hivat-

koztak, tényekkel akarta elejét venni a hosszas alkudozás-

nak. Somlyót, Kolozsvárt, majd Szamos-Újvárt meghódol-

tatta és »óh szomorú idók,« —- beszéli Alvinczi — »az

alatt tractálván vélek, beljebb-beljebb jöttek«. Az 1-687.

október 27-ikén megkötött balázsfalvai szerzdés szerint

nem két, hanem tizenkét várba kellett Erdélynek a német

örséget bocsátania s hétszázezer forinton kívül tömérdek

eleséget és takarmányt szolgáltatnia. A szerzdéshez csatolt

pontok, s kivált az, melyben a herczeg ígéri, hogy tavaszra

kivonul a katonaság, az ideiglenes conventio jellemét adják

a szerzdésnek s jogilag épségben hagyják a fejedelemség

önállóságát.

Az ideiglenes állaj^otokba vetett reményeket meg-

szüntette a hír, hogy Caraffa veszi át a fparancsnokságot.

Caraífa még négy várat s határozott hségi nyilatkozatot

követelt. Teleki most jónak látta végkép elejteni a halogató

politikát. Gyorsan átadattak a várak s 1688. május 9-én

alá volt írva a szebeni nyilatkozat, melyben Erdély kijelenti

elszakadását a portától s elfogadja a magyar korona fen-

hatóságát. A szebeni nyilatkozat fentartja a balázsfalvai

szerzdéshez csatolt pontok érvényét s Teleki, a mennyire

lehetséges volt, éreztetni is kívánta Caraffával, hogy a

katonai invasío el nem temette Erdély önállóságát.

Thököly 1 6 90-iki betörése gondolkodóba ejtette a bécsi

udvart. Fölmerült ott az aggodalom, hogy a keletrl és

nyugotról fenyeget bonyodalmak közepette a császár hadai

meg nem védelmezhetik Erdélyt, Magyarország e czitadel-

láját. Hogy elejét vegye az udvar e veszedelemnek, pártot

akart magának szerezni az elkel erdélyiek táborában.

Ily körülmények közt sikerült Bethlen Miklósnak

1690 végén megszereznie Erdély számára az 1686 óta

hiában sürgetett diplomát, melyet 1691-ben bvítve adott
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ki az udvar. Csakhogy a Haller-féle diploma lényegesen

különbözött a leopolditól. Ebben többé nem volt szó

a fejedelemválasztás jogáról. (L. mindezekre nézve Szász:

Syllogéjét és az Alvinczi Levéltár három kötetét.)

»Az erdélyi nagy nrak« — mondja Kemény Zsigmond

a leopoldi hitlevélrl — »azon alapszerzdést, mely liazájok

jövendje felett határozott, nem tekintek másnak, mint

a fejedelmi conditiók legújabb, de a viszonyok miatt

kisimított, megcsiszolt és meggyöngített kiadásának ....

Erdély az új viszonyok közt egj hagyományos, egy másfél

század óta megpróbált politika szabályait akarta követni,

melyeknek csak alkalmaztatniok kell, hogy ismét hasonló

eredményt idézzenek el.« De a fejlemények alaposan ki-

mutatták e várakozások hiábanvalóságát. A XVIII. század-

ban, mint Kemény megjegyzi, »a leopoldi kötlevél 17-ik

pontján kívül egyik sem tartatott meg«
;
pedig e pont

szerint a vezérl tábornok magyar semmi esetre sem lehet.

A diplomát az Országos Levéltárban rzött eredeti

után közöljük:

Diploma Leopoldinum.

Nos Leopoldns Diviiia favente clementia electus Eomanorum
Imperátor semper Augustus, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae,

Croatiae, Dalmatiae, Sclavoniae etc. Rex etc. Magnificis Egregiis,

Strennis et Nobilibus, Prudentibus ac Circumspectis, Fidelibus

sincere nobis dilectis, universis statibns provinciáé Transylvaniae,

et reliquis tam ecclesiasticis (piam secularibus, (jiiorum interest,

gratiam nostram Caesaream Regiamque et omne bonum. IlHs

benigne perspectis quae Transsylvaniáé ablegatus egregius fidelis

dilectus Nicolaus de Bethlen iiberrime exposuit, quidnam a Nobis

quoad confirmationem Diplomatis de 28-a Junii A. 1686 deside-

rati, quoad religiones ibi locorum usitatas, quoad ])atriae leges

et consvetudines, quoad privilegia, dignitates et officia, quoad

sublevanda ])ortioinim et hybernorum onera, quoad provinciám

in pristinum tlorem redintegrandam, aliave sahiti pubUcae mul-

Marczali: A magyar történet kútfi. oí
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tum servientia, debita erga Nos veneratione et fidelitate efflagitet

;

snpremi nostri Regii muneris (a qno si domiiius exercituum

adminicietur, pro temporum vicissitndine felicia scaturire solent

incrementa) esse dignovimus. cliarissimam liaiic Transsylvaniáé

regionem. jam a saeculis Inclyto nostro Hungáriáé regno assertam,

magis niagisque velnti animam nostram amplecti : Posthabitis

enim aliis contra commnnem christiani nominis liostem destinatis

belli operationibus, Lndovici Marcliionis Badensis Dilectionem,

ad sistendas iniqnissimi Tökelii eidemque adhaerentium rebel-

lium, nec non Turcarmn et Tartarorum, incursiones, illuc cum
exercitu ex})edivimns ; liac firma spe freti, illnm per quem reges

regnant et jnsta decernnnt, in firmitndine brachii sni, justitiae

causa, armis nostris Caesareis et militiae Transsylvanicae, bene-

dictione divina aíFuturnm, ac secnndos regiae intentionis snc-

cessus largiturum. Sacramentiim fidelitatis jam ante a nobis

transmissum, nihil ambigendum, quin immortalitatis stúdium

non minus totam pátriám, quam illos qui sub nostra regia jjro-

tectione, consilio et curae commissam liabent i^rovinciae adminis-

trationem, cum nunquam intermoritura laude praestitam, et opere

ipso in quibusvis emergentiis })ro viribus comprobatam fidelita-

tem (quam ex aequo aestimamus) ad posteros transmittere, eoque

omni conatu generose ad laborare animabit, ne hostes regionem

montibus coronae ad instar circumsei)tam, rapinis et praedis igne

et ferro misceant, jam tum ab omni aevo in unam mentem coalitas

nationes pessimis stratagematum technis et irritamentis dissi-

pando, graviori barbaris serviendi jugo mancipent, gentemque

tóti hactenus Christianitati antemuralem, evertant.

Confirmationem desideratiDiplomatis, pro successione Michaelis

Apaffy in principatum quod attinet,i cum is, utpote adolescens

* A Hallerféle diploma 7-ik pontja igy hangzik : Legitimus Transsyl-

vaniáé Princeps Dominus Michael Apafii aiullatenus turbabitur ; nec minus

ejusdem Domini filii, Michaelis similiter Apafii, electionem jam factam,

gratam ratamque habebit siia Majestas
;
post eorum ver sera (ut sperandum

est) fata, libera maneat penes Transsylvaniáé Statns, juxta eorum jura, electio.

Az erdélyiek könyörögtek, hogy a király erösitse meg fejedelemségé-

ben az ifjú Apafyt. Az 1693 május 14-ikén kelt királyi resolutio, melyet

Alviucziananak is neveznek, e pontról igy nyilatkozik : Desideratam Confir-

mationem Domini Michaelis Apaffi in principatu quod attinet ; inhaeret

sua Majestas Clementissime iis, q^^ae hac de re, tam in diplomate Caesareo

regio, de 4-o Decembris Anni 1C91 expressa, quam 31.a ejusdem mensis
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quatnordecim annorum, per leges, (quarum saiictam generosi

Status ducimt observantiam), ante vigesimnm aetatis annum ad
régimen uoii sit adiiltus ; his a perfidia Tökelii turbatis tem-
poribus, iieque in rem Transsylvaniáé neqiie in Patriae bonum
vergere perbenigne judicavimus, si quidqnam ad memoratarum
legum transgressionem innovari contingeret, proinde minoremiis
in timore Domini, condignis apud Consiliarios intimos, qui com-
missam habent provinciáé administrationem, virtutibus, in spem
successionis usque ad annos pubertatis imbuendus, maturescen-
tium in eo atque emicantium animi dotium specimina exspec-

tanda, gratia demum Caesarea Regiaque in patriae emolumentum
benignissime complectenda.

Ne ver interea temporis universi Transsylvaniáé Ordines
suspensis animis liaerendi, aut vei minimum praeter paternam
nostram intentionem ominandi ansam liabeant, de sequentibus

Articulis fideles Status et ordines in Universum, eorumque posteros,

quos in omni erga Regiam Coronam Nostram fidelitate perstituros

confidimus, sub verbo Eegio et integerrima fide duximus esse

assecurandos.

Primo. In causa receptarum ibidem Religionum, Templorum,
scholarum, parochiarum, aut introductionis cujuscunque alterius

cleri et personarum ecclesiasticarum, quam ibi nunc extant, nihil

alterabitur; contradictionibus quibuscunque sive sacri sive pro-

fani ordinis nihil unquam in contrarium valentibus; ita tamen
ut Catholici propriis suis sumptibus, adeoque citra omne aliarum
religionum gravamen, Claudiopóli in praesenti devotionis suae loco

sibi ecclesiam, nec non Albae Juliae temi)lum minus olini a

Christophoro Báthorio erectum, nunc desolatum reaedificent, iidem-
que Catholici ubique locorum, si pauci et peregrini sint privátim,

si ver eorum multi, tunc publici religionis suae exercitii et con-

dendarum ecclesiarum jure gaudeant, aeque ac aliae in Transsyl-

vania receptae religiones tali casu, ubi nimirum in ali(|uo loco

numero praevalent, gaudere consveverunt.

Secundo. Coníirmamus fidelibus Statibus omnes Huniba riae

Regum, similiter omnium a tempore separatae ab Hungária

et anni Domiuis al)legatis Transylvanicis tunc temporis in aula Caesarea
existentibus ad parem eorum instantiam responsa sünt, ad quae, durantibus
adhuc iisdem circumstantiis et rationibus, Domini status remittuntur.

37*
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Transsylvaniáé ejusdem Principnm, donationes, collationes, privi-

legia. armales, titulos, ofíicia, dignitates. decimas, et denique

quaevis beneficia et bona, sive privatis sive civitatibiis ac com-

mmiitatibus et coetibns, sive cuicunqne ex receptis religionibus

addictae ecclesiae, parocliiae vei scholae. tam in Transsjdvania

qnam partibus Hungáriáé, in Siculia, et Debrezino, praedictis

factas et data, etiamsi aliquando ad aliquam ecclesiam, conventum,

vei capitulum pertinuerint : ita ut nemo omnino liac occasione

in suis bonis, nec per Nos, nec per quemcunque sacri aut pro-

fani ordinis virum, impetendo aut actionando turbetur, sed unus-

quisque ea, quae nunc babét et possidet, imposterum etiam teneat

et possideat, secundum dictas Eegum et Principum donationes;

exceptis iis, si quorum Principum Donationes ipsi per suas consti-

tutiones abrogassent.

Tertio. Approbatas et Compilatas Patriae illius leges, Decreta,

Tripartitum Verbeczii (expuncto tamen ibidem articulo nono

decreti Andreáé regis qui in ultima Posoniensi Diaeta abolitus

fit), Constitutiones, lus municipale nationis Saxonicae, in vigore

inviolabili i)ermansura declaramus - quidem. Cnm autem ipsimet

a Az els diplomában, meh^ 1690 október 16-án kelt, a harmadik pont

itt véo-zödött. A következ évben oda csatolt sorok hosszadalmas tárgyalá-

sokra adtak alkalmat. A nem katholikus rendek a záradék elhagyását

kívánták. A szebeni gylésen 1692 márcziusában a katholikusok igy

formulázták kívánságaikat : 1. Hogy minékünk is hasonlóképpen püspökünk

lehessen mint az több bévött és bé nem vött vallásokon lévknek szokott

volt lenni. 2. Alsóbb és felsbb egész iskolának szabad legyen létele, mint

a több vallásoknak vagyon. 3. Az Római Anyaszentegyházban lév személlyek-

nek hasonló szabadságok és jövedelmük legyen mint az többieknek az

rendiben. 4. Egyenl szabadság légyen mind az egyházi és világi személlyek-

ben, számok meghatározása és személly válogatás nélkül, mindenféle tisztek

tételiben. o. Az városokon és egyéb helyeken is, a hol több templomok

találtatnak, azoknak is légyen egyaránt való osztása, avagy egyike nékünk

visszaadassék. az hol penig nem volnának épitteni szabad légyen. 6. Minden

rendbéli szerzeteknek, kik ennekeltte Erdélyben voltának, ha akarattj-ok

lészen az bejövetelre, szabad jövetelek és lakások lehessen. A három vallás-

beli rendek e pontokra nézve nem birtak megegj^ezni a katholikusokkal.

Az ügy az iidvar elé került. Leopold 1693 április 9-ikén kiadta a Diploma

suppletoriumot de negotio reUgionis, mely igy hangzik : Leopoldus etc.

Memóriáé commendamus tenoré praesentium quorum interest universis et

singulis : optasse nos quidem, juxta appcndicem articuli tertii diplomatis

a nobis 4-a Decembris Anni 1691. Statibus et ordinibus benignissime concessi,

controversias de exercitio et bonis inter Catholicos. et aliis in Transylvania
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Status, tiim ratione religionis, tum etiam constitutionum suarnm

ac privilegiorum, inter se discrepent, et Catholici in i)raefatis

primo et secundo articulis gravatos se existiment ; Saxones ver
privilegiis suis aiitiqiiis et eorum nsui ac consvetndini in arti-

receptis religionibus addictos. potuisse amicabiliter inter ipsos componi

:

cum ver ex relatione Gubernii nostri Transylvanici die 22-a Julii anni

superioris viberius intellexerimiis, tractatus inter illos desuper institutos

fuisse irritos, et utrinqiie ad decisionem Nostrani Caesareo Regiam provo-

catum sit, Nos visis et consideratis iis, tum quae hinc inde in médium
allata, tum quae a dicto Gubernio proposita sünt, rem judicavimus sequenti

modo terminandam : 1. Quatuor Religiones in Transylvania receptas in

liberó exercitio, juribus, bonis, et possessionibus, uti iis iiunc fruuntur,

sine turbatione qualicunque, quiete et íjacifice in posterum reliquendas

esse. 2. Cum Catholicis, ab addictis caeteris religionibus, Reformatum iit

vocant Templum una cum Unitariorum Collegio Claudiopoli, et Albae
Juliae Templum Bathorium, et simul oblatum sit : quod quindecim florenormn

milliljus pagum Monostor a moderno possessore redimere. et Catholicis jure

perennali in usus Ecclesiarum et Scholarum Catliolicorum — applicandum

tradere velint ; Nos id omne ratum gratumque liabentes executioni quantocyus
volumus mandari. (N. B. A Resolutio Alvincziana e pontot igy egészíti ki

:

S. C. R. M. deciarat tamen, sibi gratius fre, ut loco Reformati Unitariorum

templum Claudiopoli Catholicis evacuetur et tradatur, accipietque illud

taraquam singulare devotionis argumentum, Caesarea Regia gratia in aliis

occurrentiis agnoscendum, et jussit etiam statim eo casu 5000 florenorum

hungaricalium summám Unitariis, pro subsidio sumtuum iisdem incum-

bentium, numerari). 3. Curam habituri sumus, ut jiro institutione juven-

tutis Catholicae, et Scholis. tales adhibeantur Ecclesiastici, qui virtutuni

ac concordiae non minus, quam literarum studiosi. nulli religioni merito

suspecti esse possint
;

(N. B. a nem katholikus rendek a jezsuiták

kizárását óhajtották) agemusque iit Catholicae religioni de idoneo

Vicario Apostolico, qui omnia Episcopalia, et quae muneris aut juris

Ordinarii sünt, administrare rite possit, prospiciatur. Liberum denique

Catholicis, juxta ipsorummet Statuum reliquis religionibus addictorum

declarationem et oblationem, sit eritque, in residentiae suae locis ac Civi-

tatibus, Ecclesias et exercitia, sine vitio aut detrimento exercitiorum,

Templormn, aut redituum. aliis religionibus addictorum, stabilire. Et ita

articulum primum et secundum iiraelil)ati diplomatis Nostri declarantes,

omnia diplomatis capita, perpetuae sanctionis pragmaticae et lundamen-
talis sanctimonia, inviolabiliter volumus observari. — A szászok kíván-

ságait barátságos alkuval intézték el a rendek. Ez alki'it a király 1693

április 7-ikén kelt következ rendelete erösiti meg : Leopoldus etc. Visa

conventione amicabili, in sequelam appendicis ad articulum B-m diplomati.s.

a Nobis fidelibus nostris Ti-anssylvaniae Statilnis 4-a Decembris anni IGHl

concessi in Comitiis 23-a Április nu])cr Cibinii colebratis. inter Saxonicas

nostras Civitates super eorum gravaminibus emu ri'li([uis Triinssylvaniae
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culo tertio magis cautum esse efflagitent, e re ipsorummet Statuum
duximus, ut difíicultates inter illos, circa dictos trés Articulos

vertentes. amicabili compositione et concordia, sub ratificatione

nostra Caesarea Regia, complanare studeant ; liac ver non succe-

Statibus et Ordinibus inita
; clementissime anniiinnis : primo. Judices Regii

in persona Castra sequi non cogantur sed trés primarios cives, et de bonis
septem Judicum (ut vulgo vocant) et de bonis Cibiniensibus, equites bene
armatos 36 cum apparatu hactenus solito, Coronenses autem equites 12 ad
castra niittant

;
pedites ver, secmidum eormn privilégium, in defensionem

patriae 500 nec plures sistere teneantur. At si militia Transsylvanica
ex aliis nationibuS; nempe Hungaris et Siculis constans, fines patriae non
excedit, neque ii^sorum pedites eos excedere obligentur. Secundo, cum iidem

occasioue artictüi 6-i Tit. 46-i P, 3. Approb. (A VI. Articulusból idézzük

ezeket : A Szászságnak vármegye fundusán lév jószágiban megfogatandó
akármeW latrokat, a Vármegye Tisztei kezében és nem másuvá tartozzanak

vinni, juxta Regni constutiones. Ugyan azon Szászságnak specificált Jószági-

ban, ha kit a magok Jószági közül ki nem adnának Circáláson, és a Circálás

után valami criminális vétekben találtatik, halállal büntettethessék a Szász

Tisztek is, ugy mindazonáltal hogy a Vármegye Vice Ispánnyát, vagy Fö
és Vice Szolga Biráját oda hivatni, a Törvény tételkor, nem bizonyságra

ugyan, sem Executiora, hanem propter relationem adhibeálni tartozzanak.)

ab Ofíicialibus Comitatuum Albensis et de Küküllö, jurisdictionem ipsorum
in bonis, ut vocant, septem Judicum privilegiis fundatam aliquando turbari

questi sint ; volumus ut talis in hoc posthac ordo observetur : Generális

malefactorum inqvsitionis tempore septem Judices tanquam domini terestres

inquisitionem peragant, in qua inquisitione pro testimonio adhibeatur unus
V. .Judex Nobilium, tempestive. in hvmc finem : l-o üt si talem in illis

pagis malefactorem extradari contingeret, qui in alios forte pagos, Officialium

Comitatus jurisdictioni subjectos, transfugisset, per praesentiam V. Judicis

Nobilium hoc innotescat, et impunitus non maneat. 2-do propterea ille

V. Judex Nobilium adhibeatur, ut si Üfficiales septem Judicum malefac-

torem extradatum pro merito non punirent, in eo casu per V. Judicem
Nobilium facta ad Comitatus Officiales relatione, admoueantur Officiales

septem Judicum ut malefactorem extradatum pvmiant
;

qui si hoc etiam

neglexerint, Comitatus Officiales summum Magistratum vei Gubernátoréra

Regni super eo informent, per quem Officiales septem Judicum ad male-

factores puniendos sub poena homagii adigantur. Imo etiam praeter gene-

ralem malefactorum inquisitionem, si ex pagis Comitatus Officialium juris-

dictioni subjectis aliquis malefactor se in pagos vei bona septem Judicum
reciperet, talem etiam teneantur ad requisitionem Comitatus Officialium

puniré
;
quod quidem si posthabuerint vei neglexerint, modo proxime decla-

rato erga ipsos procedatur. Similiter si ex bonis septem Judicum aliquis

malefactor in pagos Comitatus Officialium jurisdictioni subjectos transiret,

informati a septem .Judicibus vei eorum Officiali, Comitatus Officiales

teneantur tales inalefactores punire modo uti supra dictum. Ulteriorem
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flente, aiiditis partibus, oi)inioneqne Consiliariorum nostrorum

Transsylvaniáé desuper intellecta, reliqimm Nobis érit id denique,

pro munere Nostro Caesareo Regio decernere, quod justum. et

aequuni conapertnm fiierit.

auteni jurisdictioiiem in dictis septem Judicum boiiis Officiales Comitatuuni

non exerceant, sed citato articiilo Cassato Saxonum privilegia per omnia
serventnr. In sede ver Szelistye nianeat jurisdictio Comitatus Officialiuni

juxta usum hactenus observari solitum.

Denique cum iideni etiam Status et ordines super Tit. 81 §. 2 et

sequ. P. 3. (»a mint a városok küls jószágokat is egyaránt birnak, és

minden szabadságival, hasznaival az Országnak ususát és fructusát nem
csak egyaránt, söt inkább fontosabban élik és veszik az országbéli egész

statusoknál, . . . annakokáért concludáltatott, hogy akármely Natiobéli,

Statusokbéli, Regnicoláknak szabados házak és örökségeknek vétele, adása,

vevése, concambiálása, mind örökáron, s mind zálogképen vagy Sellérül, vagy

megbérlés és alkuvás által, az alkuvás szerint lehet akármely idre meg-

engedtessék, semminem szín és praetextus, fenjáték, vagy egyéb alkal-

matosságok által meg ne gátoltassék a köztök resideálandó egj^éb Natio-

beliek az ot való állajíottyoknak, és örökségeknek mivoltok szerint, k
is a városoknak oltalmára, igazságára és Törvényire kötelezvén magukat,

k is azon Városoknak Privilégiumával, szabadságival, és minden immuni-

tassával egyaránt élhessenek, és semmiben fellyeb ne aggraváltassanak*)

ita convenerint : quod quem admodum illó articulo hactenus usi non sünt,

ita in posterum quoque non utantur. adeoque articulus ille pro cassato

habeatur ; ita tamen, ut Saxones enormem et excessivam in hospitiorum

vei domorum locationibus caritatem, et locantium tam in civitatibus quam
castellis exactiones et avaritiam corrigant, contractus nihilominus qui inter

ipsos Saxones et duas alias Transsylvaniáé Nationes intervenerant etiam

in posterum sancte observentur. Nec refragamur, ut sedes Szelistye gratuito

laboré ad Salinas Vizaknaenses plus aequo et solito ab Officialibus nostris non

gravetur. Casus ver notam infidelitatis concernentes quod attinet ; vei

a Gvibernio Nostro Regio, vei a Statibus universis, delicta secundum leges

hactenus observatas in Diaeta examinari, ac super processu ordine juris

instructo sententia ferri poterit ; eo tamen Nobis reservato, ut ante publica-

tionem, ubi vita fáma et bonis deliqvientem nobilem jure priori contingeret,

ad Nos latae sententiae notitia deferatur, et ejusdem approbatio desuper

emanata expectetur. In quinque ver casibus P. 3. Tit. 13. art 1. (Ez a ezikk

igy hangzik : A Szász Atyánkfiai részérl conckidáltuk Nsgod consensvisából,

hogy bizonj^os casusokon kivül ö Xegj^elmek közzül privata personák

immediate Táblára ne evocáltatnának ; Úgymint Quinque casusokat, Gyilkos-

ságot és Depositumokat concernáló casusokon kivül egyéb casusokban ha

ki pert akar inditani ö Kgmek ellen, az alsó Forumon coi-am judicibus

competentibus prosequállja peresét. Ezen reciprocatio observáltatván, ha

kiknek Kgmek közzül a Nemességgel valami causajolí occurralna, a megirtt

casusokban pedig in arljitrio Actoruni legyen, lia Táblán-é, vagj' alsó Eorumon
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Qiiarfo. Morém iisitatinn. utpote (|uem snpremae j^otestati

non derogare invenimns. in Griiberniis, Consilii Intinii. Comitiorum,

suífragioruni politia ac libertate, in Tabulae Jucliciariae, Magi-

strornm Protonotariorum. et Assessorum. item et inferiorum

tribunaliuni autlioritate. in administrandae jnstitiae solito ordine

et nsu, (omnia tamen salvo in grarioribus recursu ad Regem)

prosequállya perit : Ide nem értvén a t'ugitiviis jobbágyok és szolgák dolgát,

melh^ekért Tiszteket vagy Comniunitást szoktak evocáltatni : mert e causák-

ban az eddig való usus és Articulus szerint akarunk procedálni.) compre-

hensis, secundum Decretum Tripartitum Yerböczianum, contra privatura

Saxonem in ejus competenti foro. Judicum nempe Saxonum ordinariorum

procedatiir, contra communitatem auteni utpote pagum vei Civitatem in

Tabula Eegni ordinaria. In causis rationem depositorum, si quis contra

aliquem privátam actionem habét, prosequatur illum eorum suo competeute

Judice, salva appellatione ad Tribunal Universitatis nationis Saxonicae

;

unde si summa 100 florenos excedens contravertitur, liceat etiam ad Tabulam
Regni provocare illi qui judicio Tribunalis Universitatis se gravatum

existimaverit. Si quis autem ratione dejwsitorum contra aliquam communi-
tatem litem moverit, is illám in Tribunali Universitatis Saxonicae prose-

quatur ubi etiam absque omni dilationi causa illius promoveatur. et stante

eodem Tribunali vei congregatione ante omnes alias causas hujus módi

actoris causa terminetur. Si ver tales litigantes vei novo judicio uti, vei

ver exmitti voluerint. habeant temjius necessarium, ut causa sub eadem

congregatione decidi possit. appellatione ad Tabulam Regni salva, si quae

partivim illám desideraverit. In talibus casibus autem, si quis aliquam

communitatem ad Tribunal aut congregationem Universitatis admoneri vei

citari valuerit, quoniam Consul Cibiniensis in illó Tribunali praesidere sólet,

teneatur ipse, ad requisitionem actoris, hominem idoneum dare per quem
talis admonitio, vei citatio peragi possit cujvis etiam superinde relatio

acceptetur ; citatio autem vei admonitio fiat ante octavam diem.

Corrigatur pariter Edictum 16. Part. 5. ac Comp. Coustit. ut nimirum

ex civitatibus Saxonicis tempore celebrationis Comitiorum artifices extra

tribus vei Czéhas constituti vulgo Kontáros, ut et peregrini laniones Hentes

vocati, excludantur ; ita tamen, ut Saxones talem faciaut provisionem, ne

inde frequentia Comitiorum caritatem et defectum necessariorum patiatur.

Caeterum uti abusus omnes a civibus nationis Saxonicae in eosdem liactenus

exercitos tollere Articulo 18-o supra fati diplomatis diserte promisimus, ita

eosdem occasione piscinarum et sjvarum glandiferarum inter illos in

fundo Regio sitarum. a Fisco nostro Transsylvanico et OfíicialibuS; supi-a

aequitatem et morém usitatum gravari nokimus, cassatis in contrarium

quibuscunque. Quibvis Civitatum nostrarum Saxonicarum gi-avaminibus

amicabili compositione, accedente hac nostra Caes. Regia approbatione, pro

lege perpetua valitura terminatis omnia diplomatis nostri capita inmota

semper inviolataque mansura sancimus.
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illaesa praecipimiis conservaiida. In oeconomicis quoque quoad

regalia et íiscalia, praevia fidelissimorum Statunm sincera infor-

matione. eam liabitnri rationem et modiim. nt per Commis-

siones Camerales aut alia via, iieino iiobilium, civiiim ant priva-

torum gravari possit ant debeat.-^

Qiiiiifo. In omnibns sive ad politiam sive jnstitiam vei

üeconomiam administrandani necessariis officiis, ntemur indigenis

Transsylvanis, Hungaris nempe, Sicnlis et Saxonibns, nnllo liabitn

religionis respectn : neqne exterae nationes, ant qnae Nobiscnm

ab ülis inter exteras et inliabiles dignoscnntnr. ad lionores et

mnnera, qnotiescunqne ea vacare contigerit, praevalebnnt ; salva

tamen Nostra. cnm illornni consensn, ad recipiendnm ant non

recipiendnm in matricnlani coniniendatione.

Sexio. Bonis ob defectnni prolinm ant notani iníidelitatis,

ad fiscnm reginni devolvendis, benemeritos Transsylvanos. Hnn-

garos nempe, Sicnlos et Saxones indigenas, non attento religionnm

discrimine, propensi erimns dignari. Illa ver privatorum bona,

qnae armis nostris occupata snnt ab hostibus, antiquis possesso-

ribns, ant eornm posteritati, ex mera benignitate Regia resti-

tnentiu'. Ad qneni finem alicni Tribnnali in Transsylvania, ant

ísostro bellidnci. nt visis instrnmentis qnod jnstnm videbitnr

3 Az erdélyiek e pontra nézve kérték a királyt, quatenus dignetur

Yestra Majestas S. benignissime annuere ut omnes et quaevis causae

secundiim patrias leges in eadem Tabula Judiciaria Transylvaniae finálém

asseqni decisionem valeant, nec in appellationem ascendant. Az Alvin-

cziana resolutio negyedik pontja erre nézve igy rendelkezik : Cuni causae

diiplicis sint generis, vei criminales vei civiles ; S. C. R. M. inter

graviores illorum censenda statuit crimina laesae M.-is. perduellionis,

proditionis. et alia quae statum et tranquillitatem pxiblicam respiciunt

;

siiper quibiis Ciubernii votum seu opinionem libenter quidem avxdiet, de-

cisionem autem tanquam rem ad Regem immediate spectantem sibi reser-

vat ; an ver, et in quibns aliis criminibus quae poenam corporis attíictivam

cum jactura honoris et bonorum post se trahant, recursus ad R. M.-em

concedendus sit, Gubernii opinionem exspectabit. In Civilibus porro eas

dimtaxat causas pro revisibilibus, et in quibus Majestati suae pro revisione

supplicare liceat, pronunciat, quae 3000 aureos in summa capitali aut ultra

important, nullo inter mobilia et immobillá discrimine, adnumeratis etiam

juribus etsi minoris valoris aut considerationis. Circa tempus modum ac

formám revisionis vei-o tam interponendae quam introducendae ac prose-

quendae, aliisque eo spectantibus, Gubernii opinionem sua Majestas similiter

praestolabitur.
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decernat in hoc speciali casu ex commissione regia benigne com-

mittemus.'

Septimo. Supremum Status directorem Nostrum, pristinis

temporibus Vajvodam dictnm, vei ejus vices gerentem, ex indige-

nariim Transsylvaniáé nobilium ac proceriim nostrorum numero,

sive catbolicae sive alterius ibi receptae religionis fuerit, si fideli-

tate et meritis praejDolleat, sumemus. Idem quoque de munere

Generális Militiae Transsylvanicae, Cancellarii supremi, Consiliario-

rum intimorum, Comitum Supremorum, et Capitaneorum inter

Siculos, Magistrorum Protonotariorum, aliisque dignitatibus antea

solitis, observabitur,

Et haec

Ocfaro. Cum tali modificatione clementissime largimur, ut

Gubernatoris, summi militiae Transsylvanicae Generális, Can-

* Az erdélyieknek 1693 január 3-án kelt Memorialéjok e pontra

nézve a következket kéri : Quod ad bonoruni in partibus Hungáriáé

Augustissimis M. vrae armis recuperatorum investigationem et deter-

minationem attinet ; magnó cum cordolio experiuntur eorundem praecipue

in Comitatu Bihariensi existentium investigationem et determinationem,

Memorialium suorum ante exj)editionem deliberative procedere, imo etiam

quaedam eorum bonorum peregrinis collata exstitisse, cum tamen eorvini

investigatio alicui Tribunalium Transsylvaniáé committenda, possessio ver
legitimis liaeredibvis conferenda in 6-o benignissimo M. V. S. diplomatis

articulo repraesententur ; supplicant Majestati V, S. humillime, ut nunc

etiam desuper juxta praecitatum articulum resolvere, nec eorumdem deter-

minationem peregrinis aut ver praetendentibus quibusdam, sed Belli duci

et Grvibernio vei Tabulae Judiciariae in Transsylvania habitis committere

clementissime dignetur ; naturae quippe et legitimae jurium praxi consen-

taneam nullatenus videtur causarum diremtionem peregrinis vei praeten-

dentibus committere, haeredes ver incontaminatae fidei, justis suis juribus,

contra vim clementissimae M. V. S. resolutionis, destitui. Svmt autem hujus-

modi haeredes praeclarae familiae utpote : Apafiana, Bánffiana, Bornemisziana,

Kajjiana, Serediana, Keményiana ; ut et alii probatae jam fidei devotissimi

M.-is Vrae S. subditi, scilicet : Domini Gabr. Kendi, Petrus Alvinczi . . . et

alii multi, qui clementissimis M. V. resolutionibus gaudere cupiunt. — Az
Alvincziana Resolutio erre nézve igy rendelkezik : Insistit etiam C. R. M.

quoad investigationem bonorum armis Caesareis ab hostibus in Transsyl-

vaniáé finibus et partibus eidem annexis occupatorum, Art 6-o diplomatis

;

in cujus conformitate negotium illud alicui Tribunali in Transsylvania aut

suo Belliduci, ut primum rerum circumstantiae id permiserint, peragendum

committet ; eos in liunc finem ex Transjdvanis et Hungaris conterminis,

quos excludi nec ipsis Dominis Statibus consultum ducit, adhibitvira viros,

quos pares tanti momenti negotio fre dignoverit.
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cellarii, Intimi Consiliariatus, et Protonotariatus, candidatos, si

quando similia munia resarcienda venerint, nobis ad confirmandum

praesentent ; ut tanto tranquillior diversarum nationum status

persistat, periciosae macliinationes aut ambitus exulent, atque

omnium animis concordi desiderio salus publica, pro optimo

regiminis íine in quem colliment universi, baereat radicata.° Quod

autem ad alios ofíiciales attinet, nempe Jndices Regios inter

Saxones et Siculos, Judices Nobilinm, vice-comites in Comitatibus,

Jndices, Consules et similia Officia in civitatibus et oppidis,

qnae per liberam commnnitatmn electionem apud ipsos constitui

solent, in eadem etiam imposterum libertate et consnetudine

maneant ; confirmatione tamen pariter Nostra, sicut in praeceden-

tibns, in quolibet ex dictis casibus impetranda.

Nono. Magnnm inde salutis publicae incrementnm redun-

dare posse clementer existimavimns, si in Consilio intimo duo-

decim virali saltem trés sint Catholici, et in Tabula Jndiciaria

duodecim virali etiam trés Catholici, caeteris ex aliis religionibus

ipsorum recipiendis. Et quidem inter illos in Consilio intimo

etiam Judex Eegius Cibiniensis jnxta leges receptas ex natione

Saxonica ; inter Magistros Protonotarios ver unus sit Catholicns,

ex modernis tamen quilibet in suo officio persistat."

° Az 1690 októberben kiadott cli])lomcábau a nyolczadik pont itt

végzdik.
« Az V., VIII. és IX. czikkek ellen sok panasza volt az erdélyieknek

;

1691 végén kérik a királyt : ut electio officiolatuum minorum, et functionum

Transsylvaniáé et el annexarura partium, unacum ratificatione eorundem

immediate a Consilio intimo et directione Transsylvanica dependeat, nec

Inclyti Status pro officiolatuum constitutione, eorundemque rectiíicatione,

semper et identidem ad Augustissimam Aulám recurrere necessitentur. —
A 8-ik articulus záradékáról igy nyilatkoztak 1692-ben : A most le hozott

diploma 8-ik articulussában addált szók: Confirmatione tamen pariter nostra*

usque ad finem, hogy kitörültessenek his rationibus : 1. Mert az Appr.

Constitutióval (melyet már ö Felsége connrmált) aperte ellenkezik. Citetur

Appr. Cons. P. 3. Tit. 43. (A rendek itt az id. törvény következ helyeire

czéloznak : a F Ispánokat a Fejedelmek creállyák . . . Vice Is]>ánokat

a Decretum continentiája szerint, arra alkalmatos s azon Vármegyebéli

zálogos embereket, a F Ispánok denominállyanak, és a Vármegj'éken ez

ideig roboráltatott mód szerint válaszszanak
;
járulván ahoz a Vármegyének

Consensusa is. F és Vice Szolga Birákat hasonlóképpen a Vármegyék

együtt a F Ispánokkal válaszszanak.) et sic clausula haec elidit articulum

3-um diplomatis in quo Ai)i)rol)atae confirmantur. 2. Mert a Fejedelmek
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Dcclmo. Annna Comitia. ad negotia publica tractancTa. justi-

tiam administrandam. et propositiones regiae si quae fuerint

intelligendas, necessaria. necnon terminorum octavalium celebra-

tionem, nostro Gubernatori et intimo Consilio promulganda com-

mittimus, reservando Nobis eorum omniiim. qnae liic gerimtur.

regiam confirmationem.

Undecimo. Supremo Status directori nostro sna sit autboritas.

soha nem elegyítették belé magokat, excepto cum Judice Eegio Cibinensi,

kit is a Szebeniek választottak vagy candidáltak. 3. Az Vice Tisztek most is,

és minden rend szófogadatlan
; és annál is inkább az lészen, et Supremi

Comites erunt ümbrae. 4. Fatigia et expensae confirmandorum singulis

annis, quia juxta leges debeat singulis annis mutari, et ad 100 milliaria pro

coníii-matione fatigari. 5. Magyar Ország noha közel van az Udvarhoz, még
sem practicáltatik ez ott is. 6. A religiok ebben latens et lenta persecutiótól

félnek, ne occasione talis confirmationis semper Catholici promoveantur et

alii rejiciantur. TJno Verbo : nintsen post punctum religionis ennél a clau-

suláuál fájdalmasabb mutatio a diplomába, quae nisi ex benignitate svaae

Majestatis praecaveatur et omittatiir, nunquam importunarum in Augusta
ata sollicitationum numquam supplantationum. denique turbarum et

Tempestatum finis érit unquam. — A IX. pontról ugyanekkor igy nyilat-

koztak : Quod ad articulum nonum diplomatis, in cujus deletionem Status

ad flagrantissimas Dominorum fratrum Catholicorum instantias tandem
difficillime inducti sumus, attinet : Kos omnino nescimus an hoc pacto

ipsorummet Dominorum Catholicorum bono, et publicae tranquillitati.

consultum sit, nec non ? stante enim vi diplomatis benignissimi libera

.Statuum candidatione. metui jure potest, ne ad ambitus, suífragiorum

corruptelas, prensationes, et similes comitiorum popularium artes, porta

pátens aperta sit : et inde. iiti admissio Consiliariorum pliu-ium sperari.

ita aeque exclusio vei j)auciorum metui possit
;
qiiod nos in medio relictum,

altissimae S. C. Raeque M. Yrae et excellentissimorum ejusdem Miuistrorum
sapieutiae submittimus.

A király 1693 április 14-ikén kelt resolutiójában a római katholikixsok

gravamenjeire igy válaszol : Confirmavit insuper articulum 8-m et 9-m
diplomatis de 4. Decembr. Anni 1691. declaravitque, ut eorum virtute ad

duodecimvirale Consilium intimum et Tabulam Regiam pariter duodecimvira-
lem, ex singulis quatuor receptarum religionum tria subjecta apta, .si tot

l)ro iisdem ex qualibet religione reperiri possint, assumantur : ubi ver ex

Unitariis et Aug. Confessioni addictis trés idoneae personae reperiri nequirent,

defectus hic ex Catholicis et Reformatis. ad Consilium intimum aeque ac

Tabulam Regiam. observata inter ambas hasce Religiones in utroque

Consilio aequalitate, supleatur ... Az Alvincziana Resolutio 6-ik pontja

ismétli e rendelkezést. A nyolczadik pontban »resolvit svia Majestas, ut art.

8 et 9-us dicti diplomatis. prout de facto existunt. intacti relinquantur

debiteque observentur*.
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conditio, et praerogativa alias debita, semper ille in provincia

praesens, legibus patriis tam qnoad Sacra quam profana solemni

juramento obstrictus ; congrua etiam stipendia et illi et singnlis

de Consilio intinio ac Tabula Judiciaria, ex mediis aerarii nostri

regii et íiscalibus, benigne decernemus. Quodsi utilitas publica

et diversarum ibi degentiiim nationnni tranquillitas illum quot-

annis mntare svaderet, liberrima Statiinm ad alium qno citius

eligendnm íieri poterunt snffragia, pro Nostra iilteriori clemen-

tissima Eesolutione transmittenda.''

' Az 1691 elején Bécsbe küldött erdélyi követek mindenekeltt

a guberniuni intézményének eltörlését kérték, vagy legalább azt, liogy

a gubernátor tartozzék resignálni a guberniumot, ha az iíju Apaífy eléri a

huszadik évet. A guberniuni hatáskörével függnek össze az 1692 szeptember

3-án kelt erdélyi Memóriáiénak következ pontjai : Magna cum animorum

submissione recognoscunt Inclyti Status si^ecialem M. V. S. gratiam in

puncto benignissimi diplomatis sui lO-o expressam
;

profundissimo cum
respectu, quatenus Majestas V. S. radios clementiae suae benignissimos

super methodo Gubernii jani fundati largius emicare, ac authoritatem

Gubernatori, ad minus viginti colonorum via legitima ad fiscum S. M. V.

Regium devolvendorum, eo autem gradu minorum, ut Armalium, Priniipilia-

riuni, Consensualium, Tutoriorum, aliorunique id genus munerum collationes.

nec non Judicis Regii Cibiniensis et Superintendentis Pastorum Saxonicalium

et similium confirmationes conferendi, benignissime largiatur. — Továbbá :

Inclyti Status . . . humillime supplicant. ut expeditiones Caiicellariae Trans-

sj'lvanicae non a Cancellaria Huugarica dependeant, nec illi. rationes ob

indispensabiles Status Transsylvanici, sive per subordinationem sive per

coordinationem sive alio aliquo niodo immisceantur, sed imniediate a Sacro

sancto ore M. Vae Regio Clementissime moderentur . . . végül : Profundis-

simo cum respectu et reverentia repraesentant Inclyti Status M. V. Sacr.

ut ratione sangvinis, matrimonii indissolubilis, processus juridici, ac adniini-

strationis legum usu et aequitate roboratorum, consvetudinis nec non

necessitudinis vinculo, adeo coujuncti sint et uniti Doniini partium regni

Hungáriáé Transsylvaniáé annexarum indigenae, miserae hujus patriae

incolis, ut in unum corpus quasi coalitum merito reputentur ; itaque juxta

benignissimmn M. V. S. placitum 2-do gratiosissimi sui diplomatis imncto

ussignatum, dignetur eosdem quoad jurisdictionis administrationem

Gubernio, quoad portionum moderationes ver moderanfhis Supremo Conimen-

danti Transsylvanico subjiciendos clementissime annuere. — Az Alvincziana

Resolutio e kérdésekre igy válaszol : Negotium petitae a Dominis Statibus

amplioris pro Dominó Gubernátoré facultatis, n imirum 20 colonos via

legitima ad fiscum regium devolvendos, armales praeterea, primipilaros,

Gonsensuales, tutorias, aliaque niunera conferendi, ita comparatum est, ut

suae Majestati, turljido hoc rerum Statu. resolutiouem suam suspendendi
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Duoclecimo. Tempore pacis (quod Deus pacis approximet)

quinquaginta mille Imperialinm tributo, tempore autem belli

contra Hungáriám et Transsylvaniám, quadringentorum millium

florenorum rhenensium contributione, compntatis etiam naturalibus,

contenti erimus; repartitionis et exactionis forma penes íideles

Status et provinciáé officiales relicta. et ab ipsis sine partium

studio ad justam proportionem reducenda : caetera. quae ultra

praedictas Summás, vei belli vei pacis tempore, pro defensione

patriae requirentur. amore fidelium Statuum: et universae plebis

sublevandae causa, ex bonis regiis et fiscalibus, necnon salis et

reliquorum metallorum fodinis, tricesimis, decimis inter Saxones,

arenda decimarum in comitatibus, aliisque Nostris proventibus

allaturi.^

imponat necessitatem. Considerabit ver rem opportmiiori tempoi-e penitins.

et ad officia Dominorum Statuum pro Regia sua benignitate reflectet. —
Partes Eegni Hungáriáé Transsylvaniáé anuexas, inter quas etiam Debre-

czinum comprehenditur, quod spectat : cum difficile sit ex iis tamquam notorio

Hungáriáé membro Status Hungáriáé excludi, ita S. M. rem instituet, ut pro

administratione officiorum quae illis in partibus vacare contingerit, (reci-

proco inter Transsylvaniáé et Hungáriáé status stabilito incolatus jure")

non minus Transsylvanicae quam Hungaricae nobilitatis et nationis ratio

habeatur, — Existimasset quidem S. C. Rque M. cum Cancellaria aulica

Hungarica expeditionem Transsylvanicam in aula avito jure ita potuisse

reuniri, ut particulare tamen Archivum et Eegestratura, uti et distincti

pro liac expeditione Referendarii et Secretarii, instituerentur ; cum tamen
Status et boc deprecati siut malintque separatum prorsus ab Hungarica
Cancellaria expeditionem institui, ita et in hoc S. C. R. M. illis gratificari

clementissime resolvit ; a Gubernio suo Traussylvanico postulatam opinio-

nem, ex quot et qualibus personis, cum qua pro singulis instructione. constitui

convenientius possit.

* Az 1692 szeptember 3-iká,n beadott memóriáiéban a rendek panasz-

kodtak, bogy tot onerum svapportando minimé valebimt quinimo adultimum
forte desperationis gradum delabentur ; supplicant ergo proiündissima cum
submissione, dignetur M. V. S. ipsis misellis, alias devotissimis. aliquid

respirii clementissime elargiri ... A porták felosztására megegyezett a bárom
nemzet és ez egyezséget Leopold 1693 április 14-ikén megersítette a követ-

kezkben : Cum Transsylvaniáé Statibus et ordinibus, in diplomate é-a

Decembris 1691 a Nobis clementissime ijisis concesso articulo 12-mo facultatem

reliquerimus contributiones et alia onera publica ex justitiae aeqiiitatisque

lege, et vera proportione inter se repartiendi, ortaeque desuper dissensiones

inter nationem Saxonicam cum reliquis Statibus, sub nostra ratificatione,

in Comitiis Cibiuii superiori anno celebratis sequenti modo compositae

sint : 1. Quod quamvis tam secundum compilatas constitutiones, quam alias
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Decimotert'to. Datias et alia apud ii:)SOs inusitata exactionum

genera introduci non curabimns, vectigalia aut tricesimas non

augebimus.

hactenus iuter dictos Status receptos cousuetudines. numerus portaruni in

Transsylvania aliter sit determinatus, nihilominus tamen inposterum in

Comitatibus Transsylvanicis censeantur 1000 portarum numero portis 25 in

oppido M. Vásárhely censis, exclusis similiter septem Judicum (ut vocant)

et Saxonicarum. quarundem Civitatiun bonis in proxime sequenti puncto

specificatis. 2. In Saxonica autem natione censeantur 1400 portae in hoc

numero intellectis totó Regio fundo, Ijonis ad arcem Törcs uti et ad Rubram
Turrim pertinentibus. sede Szelistye, sede Tolmács, et bonis Septem

Judicum, et Cibiniensivim, et Coronensium, in Albensi et de Küküllö

Comitatibus sitis ; ita tamen ne huc trahantur bona Ladislai Bethlen . . .

sed illa numero portarum Comitatus de Küküllö accenseantur. 3. Quemad-
modum in contributionem vei jDortionum et aliorum publicorum onerum
repartitione hactenus in more positum í'uit, quod pastoribus Saxonicis tam

in Comitatibus quam Regio fundo habitantibus, onus contributionum sepa-

ratim imponebatur, id in posterum non fiat, sed videat ipsa Universitas

Saxonica quomodo dictos Pastores in suarum portarum sublevationem

applicabit ; in hoc tamen passu caveant Saxones, ne Pastores in pagis

Saxonicis servituti vei ut vulgo vocatur jobbagionatui subjectis manentes

supra vires onerent sed secundum proportionem justam et debitam, ac

proventibus quibus unusquisque fruitur adaequatam. 4. Sacerdotum Valachi-

corum in Regio fundo et superius 2-do puncto specificatis Saxonum pagis

habitantium conditio similis sit, sed alibi degentes Sacerdotes Valachici

huc non trahantur ; siquidem alii in aliorum, extra numerum portarum

censeri et contribuere solitorum ordinum classe relinquantur. 5. Omnibvis

etiam in Regio fundo habitantibus mercatoribus in suorum onerum suble-

vamen Saxones vitantur, exceptis tamen Graecis, Armenis et Judaeis.

G. In repartitione tam contributionum quam aliorum onerum, singulis tam
in Comitatibus quam Regio fundo vei Saxonica natione constitutis j^ortis,

idem vei aequale onus imponatur. 7. Quandocunque repartitio contributionum

fiet, tunc id quod justum et conveniens érit inponatur primo ordiniljus

illis qui extra Comitatvim portarum numerum contribuere et censeri solent

exceptis Pastoribus Saxonicis et Valachicis hic superius nominatis et

exceptis ; et tam fiat postea repartitio contributionum, portionum, et aliorum

similium publicorum onerum, ad portás 2425
;
portás autem tam in Regio

fundo nunc ipsis defalcatas, quam in Albensi et de Küküllö Comitatibus

cessas, convertant in sublevamen maximé afflictorum et ruinatorum Saxonicae

Universitatis locorum, bona conscientia illas in sua Congregatione dispen-

saudo ; rejjartitionem ver illám GuTjernio ac Comissariatui Regni pro

directione tradant. 8. Fugitivi rustici tani ex Comitatibus et Siculia in

Regium fundum, quam hinc illuc transeuutes, utrinque reciproce secun-

dum articulos hactenus scriptos reddautur . . . Midn a király meger-
sítette a szász sérelmekre s a porták felosztására vonatkozó egyezségeket,
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Dechnoquarto. Siculi, genus liominum bellicosissimum, ab

omni tributo, ab omni hybernornm ant aestivornm molestia, a

a Zabaniusnak ápril 28-áii átadott resolutióban— remisit uationi. durante hoc

bello Tvircico, 6000 florenos ab eadem Principibus Transs. quotannis pendi

solitos. A fiscalitásokra nézve az vidvari kamara s az erdélyi rendek szerz-

dést kötöttek, melyet Leopold 1693 május 30-ikán megersített a követ-

kezkben : 1. Ut antelatis íidelibus Statibus Regni Nostri Transsylvaniáé

cedant usiifructuario omnes proventns cujusciinque generis de jure Fisco

nostro Regio cedentes, quos Principes attacti Regni ibidem percipere

solebant, excejDtis tricesimis. erga defalcationem florenorum 30 millium ex

summa arendae pro parte Nostra reservatis : nec non bona sub jurisdictione

Fisci Regii de praesenti existentia, sub solito regestro seu inventario

assignanda
;
(bonorum nostrorum fiscalium prae manibus aliorum existentium

investigatione et redemptione ad ulteriorem resolutionem nostram reservata)

cum jure fiscali nostro, liac in parte solummodo attributo, ut bonis fundisque

ante liac íiscalibus usuantes, t'ormalibus ver a Principibus legitimé emanatis

literis donationalibus destituti, potissimum in Dominiis Kvár, Szamos-Ujvár,

Déva, etc. etc. nuncupatis existentes, in priorem fiscalem statum reduci

possint, antelatique Regni Status priori fisci jure iisdem bonis et fundis

(salva tamen rei substantia) uti frui valeant exceptis solummodo arcibus

íiscalibus. praesidio nostro Regio Caesareo munitis, Isobis gratiose reservatis.

2, Item omnes decimas jjer Principes Regni jure et usu roboratas, praeter

sequentivím bonorum, nempe : Berethalom et Musna in Köhalmiensi, Kis-

AjDold in Szeredahelyiensi, Lekentze in Bistriciensi, Erked in Segesvariensi

existentes ; nec non Bene, Márpod, et Báránkút, (quorum Decimae Catbolicis

solum modo exscindendae Ibrent) tam in fundis regiis nostris, quam Comi-

tatibus. non solum quoad partém pecuniariam, verunr etiani naturalia,

ubicunque obvenientes, ex praecedenti benigno nostro indultu ipsi Status

percipere valeant. 8. Praeterea omnes salis fodinas, salvis juribtis et

praerogativis tam Fisci ísostri Regii, quam antelatorum Statuum Regni

legitimis in boc passu habitis, permanentibus, ea cuni conditioue, ut effluxo

arendationis termino subinserto. eaedem salis fodinae in Statu quo tempore

assignationis invenirentur, in eodem Statu et non ruinoso, una cum jumentis

et necessariis instrumentis, tempore assignationis earundem salis fodinarum

prout et annotatorum bonorum nostrorum fiscalium iisdem Statibus fiendae

rejjeriendis, inventario desuper conficiendo inserendis, aut iisdem aequi-

valentibus, Fisco Regio restituantur. Idem intelligendum de omnis sortis

inseminaturiS; vinearum nostrarum fiscalium cultura, ut in ea quantitate

et qualitate, praescripta modalitate, Fisco nostro Regio fiat resiguatio.

4. Insuper census quoque Catedralis seu Saxonicalis Praedicantium, consti-

tuens aureos circiter mille, praelibatis Statibus cedet per eosdem levandos.

5. Similiter floreni 1000 in jjaratis, et alia si quae fuissent honoraria,

a Graecis quaestoribus Fisco Regio obvenire solita. 6. Necnon omnis sortis

metalloíbdiuae fiscales, tam de praesenti prae manibus Fisci nostri Regii

existentes, quam jser alios usuatae, Fiscum Regium legitimé concernentes,
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decimis, et praestationibus ratione bonorum, quae cum onere

insurgencli possident, velut bacteniis ita in posterum penitus

üdelibus Statibus Regni nostri Ti-anssylvaniae assignantur. 7. Praenominata
itaque bona, exindeque proveiiientes reclitus, antelatis Statibus ad Triennium
i;sc[ue, nempe anuuni aíFuturum 1696. a tenipore apprehensionis eorumdem
bonorum iucboando, in attacta summa florenorum 100 mille cedant ; ea cum
benigna declaratione et reservatione, ut moderni Catliolici in officiis fiscalibus

et salis fodinalibus constitviti in eorundem functionibus et salariis consolati

maneant. ne videantur absque delicto puniri ; in posterum ver sub prae-

scriptum tempus arendationis. habeat íidele Gubernium Regni Nostri Trans-

sylv. facultatem alios quoque ex Reformatis et ünitariis, ex quibus de
praesenti etiam constituti esseut, babita ratione aequalitatis ad Catbolicos

surrogandi ; consimili modo arendatores quoque constituendi : seu, tot eligantur

personae Catbolicae quot personae Reformatorum et Unitariorum
;

pariter

etiam quoad pensiones : quantum nimirum omnis sortis proventuum et admini-

strationum Ecclesiis, Collegiis, Professoribus, eorundemque Ministris ac Eccle-

siasticis personis Reformatorum et Unitariorum reciperent, tantundem etiam
Catholicis Ecclesiis, Sacerdotibus, et eorundem Ministris, tribuatur. Insuper

decimae ex bonis supraspecificatis, praeinsinuatis Catholicis assignentur

usuandae. 8. Demum. siquidem pro parte nostra reservatae essent Tricesimae
;

ex eo respectu ex annotata summa florenorum 100 mille defalcandi manerent
floreni 30 mille. quibus defalcatis per saepeíatos Status Transsylvanicos

annue flór. 70 mille solvendi, vei potius cedant in exsolutionem praestitoruni

flór. 100 mille mutuo ab eisdem Statibus levatorum, neonon etiam restantiae

anni praeteriti tam ex tricesimarum arenda, quam fiscalibus bonis uostris

resultantes, ac mediante exactione revisionique rationum officialium fiscalivxm

suo modo instituenda liquidaiidae, praelibatis Statibus erga eorundem

quietantiam assignandae veniaut ; in quem finem, pro lucrando tempore

Gubernio Transsylvanico mandata nostra Regia Caesarea extradenda forent

ut de fidelibus et expertis Exactoribus disponere et quantocyus ab omnibus
Oí'ficialibus bonorum nostrorum fiscalium iudiíferenter rationes exigere.

ac per easdem liquidanda exequi possit. 9. Quod si autem Nos auri fodinas

quoque pro nobis reservaremus, cum oppido Zalakna, Körpenyes et Abruck-

falva ad culturam fodinam illorum locorum, simul cum urbariali eorum
proventu ; eo in casu ex saejDefata summa arendae flór. 100 mill. vicLssim

floreni decem mille, pariter pro numero 100 mille lapidum salis pro aerario

nostro reservandis. et per mviltoties dictos Status suo tempore in orificiis

ibdinarum, utpote in Desiensi 20 mille. in Tordensi 20 mille. in Vizaknensi

itidem 20 mille, consignandis, floreni 10 mille desumantur. Quibus deductis

manerent solum 50 millia florenorum, per Statvis Regni in exsolutionem

praescripti debiti imputanda.

Pro ultimo per expressum declarato : quandoquidem in oriflciis salis-

fodinarum tempore praeteriti festi Paschatis reperiebantur 174258 lapides

salis, eadem salis quantitas, vei ver ab eo tempore adaucta, vei diminuta,

prout denique tempore consignandae ipsis Statibus Fiscalitatis reperta

Marczali : A magyar történet kútfi. 38
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sint exempti. E contra pro tueiida })atria proi)riis impensis niilitare

obstricti i^ermaneant. nou tamen subintellectis rusticis vei jobbagio-

uibus Siciis/-*

Decimoqiiinto. Liberuni. sic-uti sub Principibns fit, quaestum

seu commercía rermn omnium concedimus. benigne volentes. ut

et nobiliiun praerogativae ac privilegia hoc in passu observentiir.

Deciniosfxfo. Decimas etiam. consveta liacteiins apud ipsos

arenda redimi solitas, domiiiis terrestribus relinquinins. areiida

tamen fisco reservata.

Decimo sepfimo. Magnis et non necessariis praesidiis, partim

ex militia indigena instituendis, et ex nostro aerario alendis,

provinciám non onerabimus ; Greneralem tamen et capnt Germanum
illis praeficiemus. qni reciprocam cum Gubernátoré Consilio Status,

et Generáli militiae Transsylvanicae in omnibus negotiis bellicis

cori'espendentiam liabiturus, aliis. ad praedictum Statum aut Guber-

nium i)ertinentibus. se non ingeret.

Decimooctavo. Tollimus a Saxonicae nationis. et totius ubique

miserae plebis cervicibus. per abusum inveteratam gratuitam

viatorum cujusvis generis vei Conditionis victitationem, equoram

ac omnis generis jumentorum angariationem. et quartiriorum,

aliosque similes, i)raesertim in dictam Saxonicam nationem a

viatoribus hactenus exercitos abusus ; clementissime svadendo, et

jubendo. ut postae, remissa prius ad aulám nostram informatione,

a Consilio Status, diversoria ver pro benevole recipiendis, justa

pecunia et pretio cibandis itinerantibus. a dominis terrestribus et

Civitatibus constituantur.

ÜSTos itaque. qui pientissimum regii muneiis Kostri executuri

officium, universorum et singulorum fidelium salutem, commune
bonum, tranquillitatem publicam. rei christianae incrementum. et

cliarissimam Transsylvaniám, nullo. Deo ojjitulante, Minotauri

Turcici Labyrintho, deinceps implicandam cordi duximus, visis et

examinatis i)raedictis articulis et i)unctis, jiensantes eos lionori

fuerit, talis quantitas salis Fisco nostro Regio, effluxo arendationis teruiino,

extra orificia salisfodinarum restitui debeat. — Az országra rótt terhekre

nézve az Alvincziana Resolutio azzal vigasztalja a rendeket, liogy lia jobbra

fordul az id. ö felsége gondoskodni fog a lehet könnyítésekrl.

» Az Alvincziana Resolutio a Székeh'ekrl : Consentit sua Majestas

clementissime, ut Siculi Transsj-lvaniae finibus non educantur, nisi patriae

ipsius tutandae ratio et necessitas id postularent.
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quieti et commodo Statnnm, ordinum et incolarum omnium, uni-

.versaeqiie reipublicae christianae conducere, eosdem in omiiibus sis
partibus et capitulis aíjprobamiis et in perpetuum valitura lege

sancimus tenoré praesentium, promittendo in verbo regio, ac apud
Nos et Serenissimam nostram domum nunquam violabili íide,

quod illos firmiter et inconcusse servabimus et servari faciemus,

majora et majora semper, in fidelissimam nobis gentem, ponere

beneíicia propensi. Dátum in Civitate Nostra Viennae die 4-a

Mensis Decembris, Anno post nativitatem Domini 1691. Eegnorum
Nostrorum Romani 34-o, Hungarici 37-o, Bohemici ver 36-o.

Leopoldus.

T. A. Henricus Comes de Strattmann m. }).

ad Mandátum S. C. E.. Mis proprium

Steplianus Andreas de Werdenburg m. p.

38*



IV.

A SZERBEKNEK ADOTT KIVÁLTSÁGLEVÉL.

A magyar királyok már régebben is kiváltságokkal

ajándékozták meg a török elöl Magyarországba mene-

kült szerbeket. Nevezetes az 1495 : 45. t.-cz., mely elren-

deli, liogy a keresztyéneknek bármely fekv birtokain

lakozó ráczoktól vagy más nemzetiségi scbismatikusoktól

semmiféle tizedet sem kell szedni. Leopold 1690-ben

bvebb mértékben osztotta a szabadalmakat. Ez évben

ugyanis a császári hadak vezetiben felébredt a remény,

hogy diadalmas fegyvereikkel Ázsiába szoríthatják a törö-

köt. Április 6-ikán Leopold felszólította a magyar korona

hajdani melléktartományainak népeit, hogy csatlakozzanak

hadaihoz. De a császári hadak kndarczot vallottak s nem
védelmezhették meg a hozzájok szító keresztyéneket. Cser-

novics Arzén, az ippeki patriárkha, elmenekülve Albániából^

a Szávához jött harminczhétezer családdal és engedelmet

kért a magyar korona területén való letelepülésre. Leopold

szívesen fogadta a jövevényeket abban a reményben, hogy

hú katonái lesznek s hogy ép úgy használhatja ket majd

a magyar végek védelmére, mint már régebben bevándorolt

fajrokonaikat a horvát végek oltalmában. St az ország

belsejébe is hívogatta ket elpusztult vidékek népesí-

tése végett. Ezért látta el a bevándorlókat a kiváltságok

oly teljességével, mely, Szalay László megjegyzése szerint.
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sajátszer vegyülete a vladikaságon sarkalló albániai állam-

jognak és a magyar alkotmány, vagy általában a polgári

kormányzat elveiben való járatlanságnak.

Az 1791-iki országgyíilés 27-ik törvényczikke kimon-

dotta, hogy a jns civitatissal megajándékozott nemegyesült

görög szertartású országiakosok egyenl jogúak más ország-

lakosokkal. A jogok egyenlségébl következett a köteles-

ségek egyenlsége is. De azokat a kiváltságokat, melyek

az ország alkotmányával nem állanak ellentétben, nem érin-

tette a nevezett törvényczikk.

A szerb, st általában a görögkeleti egyház autonó-

miája Magyarországban a Leopoldtól adott kiváltságleve-

leken alapszik. Ezek közül Szalay László: »A magyar-

országi szerb tele])ek jogviszonya az államihoz < czím munkája

után közöljük az 1691-dikit:

Leopoklus, Dei gratia electus Romaiiorum imi^erator semper

augustus, ac Germaniae, Hiuigariae, Bohemiae rex etc. Honorabili

devoto nobis dilecto Arsenio Csernovich, orientális ecclesiae graeci

ritns Rascianoriim archiepiscopo, episcopis, omnibusqne aliis eccle-

siasticis et saecaaribus, capitaneis, vicecapitaneis, tóti denique

communitati ejnsdem graeci ritus et nationis Rascianornm per

Hungáriám, Sclavoniam, Illyriam, Moesiam, Albániám, Graeciam,

Bulgáriám, Herczegovinam, Dalmatiam, Podgoriam ^ Jenopoliam,^

caeteraque annexa lóca; et quibuscunque aliis, jjraesentes nostras

lecturis, inspecturis, vei audituris gratiam nostram caesaream

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

nobis vestrum omnium nomine, per ablegatum ad nos episcoi)um

Jenopolitanum, Isaiam Diakovich, verum et verbali ejusdem ex})0-

sitione luculentius clementissime percepimus demissam gratiarum

actionem vestram. quod vos e faucibus barbáráé Turcarum t^'ran-

nidis ereptos, pristinae restituerimus libertati. obligationemque

l)eri)etuam, qua nobis ob tanti beneficii exhibitionem obstrictos

vos ])Osterosque vestros profitemini, debito quidem vestro, nostra

' Károlyváros környéke.

- Jen és környéke.
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tamen eo majori satisfactione, quod, agnito jnre iiostro. vos in

sinuni gratiae. clementiaeque nostrae, qiia domini et regis vestri

legitimi, projicientes, sub lunbra protectionis nostrae postliac viven-

dum vobis et moriendnm esse, landabili animi fortitudine declaretis.

Cnjns. nobis perquam acceptae contestationis et exhibitionis

vestrae intuitu. vos universos et singulos in tntelam nostram

caesareo-regiani clementissime non tani snscipimns, qnam ad egre-

gium propositum animis vestris íigendnm et filiis incnlcandum

l)erpetuo, onmibusque in occiiiTentiis realibiis docnmentis magis

magisque confirmandiun ; ad arma proinde contra infensissimum

Ckristani nominis bostem et persecutorem vestrnm sub anspiciis

nostris. nostrornmque bellidncmn directione sumenda propiilsan-

dasqne injiirias. calamitates ac miserias vobis iniquissime crude-

lissimeque bactenus illatas paterne bortamnr. Yicissim. nt leni-

tateni ac dnlcedinem imperii dominatusque nostri in ii)so limine

sentiatis. petitionibus vestris pietate nobis connaturali annuentes,

benignissime decrevimus, ut juxta orientális ecclesiae graeci ritus

Rascianorum consuetudinem. ad normám veteris calendarii libere

conservemini. et pront bactenus. ita deinceps a nullis ecclesiasticis

vei saecularibus statibus lüla afficiamini molestia ;
liceatqne vobis

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

constituere archiepiscopnm, quem status ecclesiasticus et saecularis

inter se eliget, isque arcbiepiscopus vester liberam babeat facul-

tatem disponendi cum omnibus orientális graeci ritus ecclesiis,

episeojjos consecrandi, sacerdotes in monasteriis disponendi, templa,

ubi opus fuerit, propria facultate exstruendi, in civibus et villis

Rascianos sacerdotes subordinandi : verbo, sicut bactenus, graeci

ritus ecclesiis et ejusdem professionis communitati praeesse valeat,

ex propria autboritate ecclesiastica, vigore privilegiorum a prae-

decessoribus nostris, divis condam Hungáriáé regibus, vobis conces-

sorum, in tota Graecia, Rassia, Bulgária, Dalmatia, Bosnia, Jeno-

polia et Hercegovina, necnon in Hungária et Croatia. Mj'sia et

Hlyria, ubi de facto existunt, et quatenus ac quamdiu nobis uni-

versi et singuli íideles ac devoti erunt, facultate disponendi

gaudeat. Statibus porro ecclesiasticis. velut arcbiepiscopo. episcopis.

monacbis, omnisque generis sacerdotibus ritus graeci, in monaste-

riis et templis maneat propria facultas disponendi, ita ut nemo

in praedictis monasteriis, templis ac residentiis vestris violentiam

exercere valeat : verum in decimis, contributionibus et quarteriis
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antiqua immunitate gaudeant, nec super ecclesiastico statu ulliis

saeculariiim praeter nos, potestatem habeat arrestandi vei incap-

tivandi aliqnem, sed archiepiscopus tales a se dependentes eccle-

siasticos, poenam aliqnam incurrentes, jure ecclesiastico seu

canonico piinire queat. Conferimus etiam et confirmamus graeci

ritns templa, monasteria et ad liaec spectantia, prout etiam

arcliiei3Íscopuni et ei^iscopos concernentia bona, qualiacumque illa

sint, iuxta collationem praedecessorum nostrornm possidenda

;

quae antem templa cbristiani nominis bostis Turca vobis aclemit,

ea qnoque recnperata manibiis vestris resignare demanclavimiis.

Archiepiscopo denique, vei episcopis vestris, necessitate sic exi-

gente, monasteria et ecclesias in civitatibns aut pagis visitantibus,

a nemine tam ecclesiastico, tam saecnlari molestiam inferri íjatie-

mur. Adbibebimns qnoque pro omni possibili omnem conatum, ut

per victoriosa arma nostra, auxiliante Deo, repetitam gentem

Rascianam quo citius in territoria seu habitationes antehac pos-

sessas denuo introducere et inimicos abinde repellere possimus.

Volumusque ut sub directione et dispositione proprii magistratus

eadem gens E-asciana perseverare et antiquis privilegiis, eidem a

majestate nostra benigne concessis, ejusque consuetudinibus imper-

turbate frui valeat. Insuper annuimus et in eo, quod si ex ipsis

graeci ritus sine consolatione i)rolium et consanguineorum aliquis

decederet, ex tunc talis omnis substantia in archiepiscopum et

ecclesiam ; non secus, si archiepiscopus et episcopus quispiam

moriatur, talis etiam omnis substantia in arcliiei)iscopum devol-

vatur. Denique, ut omnes ab archiepiscopo, tanquam capite suo

ecclesiastico, tam in spiritualibus, quam saecularibus dependeant,

(dementissime volumus et jubemus. Quam munificentissimam cle-

mentissimamque concessionem nostram in vobis omni conatu et

viribus demerendam, íidem([ue ac devotionem vestram inviolabi-

liter observandam continuo, nullisquo i)rocellis concutiendam fre,

nobis firmiter i)romittimus. Et in reliquo vobis universim et sin-

gulatim gratiam nostram caesaream regiamque clementissime con-

firmamus. Dátum in civitate nostra Vienna Austriae, die vigesima

mensis Augusti, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo

Primo, regnorum nostrornm Romani trigesimo quarto, Hungáriáé

9t reliquorum trigesimo septimo, Bohemiae ver trigesimo quinto.

Leopoldus. Blasius Jaklin, <q)isc. Nitriensis, Joannes Maholány.
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II. RÁKÓCZY FERENCZ MANIFESTUMA.

Már Szalay László kimutatta, hogy az 1703-ból kel-

tezett manifestum tulajdonkép 1704-bl való. Eáday Pál

Írja naplójában, hogy »Anno 1704. Az említett Fejedelem

Intimus-Secretariusságra maga mellé vévén: irtam a Mani-

festumot«. Káday fogalmazványát Rákóczy javította, Ber-

csényi pedig kinyomatta a kéziratot Nagyszombatban

februárban. (Thaly: Rákóczy-Tár, I. 400. és II. 54. 1.)

A fejedelem a felkelés kezdetérl kívánta keltezni azt az

iratot, mely a támadás törvényességét ország-világ eltt

igazolta. Márcziusban már széjjelosztatta Bercsényi a pél-

dányokat. Az 1704 elején megindult béketárgyalások miatt

szükségesnek látszott a vádirat terjesztése, mely itthon

fokozta az ellenállás kedvét s a külföldiekben részvétet

keltett a magyar ügy iránt. Bruyninx van Hamelnek,

a hollandi követnek, a ki kormánya megbízásából a béke

közvetítése végett Magyarországba utazott. Bercsényi a

manifestum több példányát adta át; a hollandi az egyiket

követtársának, Stepney Gryörgynek kezébe juttatta. Az

angol követ, a kinek kormánya szövetségese volt Leopold-

nak s így politikai okokból, de a magyarok iránt érzett

sympathiából is, szívesen látta volna Rákóczy kívánságai-

nak kielégítését, nagy érdekldéssel olvasta a manifestumot.

Úgy látta, hogy oly hazafi irta, a ki melegen védelmezi

hazája szabadságait, de inkább a bosszúra gondol, semmint

a békülésre. (Arch. Rákócz. II. o. I. 175.)
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A békülés ekkor még korai lett volna. A Habsburgok

uralomra jutása óta oly rendszeres s oly veszedelmes

támadás még nem intéztetett a magyar alkotmány ellen,

mint a XVII-ik század végén s a XYIII. század elején.

A magyar ellenzék kipróbált szövetségese, a török, már

magán sem tudott segíteni. Az volt a kérdés, hogy a

magára hagyott magyar nemzet, elfeledkezve a százados

felekezeti viszályról, bir-e annyi erót kifejteni, hogy meg-

bosszulja az alkotmány gyökeres felforgatását? Egy évi

küzdelem még nem volt a kell válasz e kérdésre. Midn
a manifestum szenvedélyes hangon vádolja az alkotmány-

sértket, egyszersmind küzdelemre szólítja a nemzetet, tör-

ténetének egyik legnevezetesebb fordulóján.

A manifestumot a Histoire des Révohitions de Hongrie

után közöljük:

Universis Orbis Christiani Principibus et Rebusiniblicis, nec

non alns quibusvis ciijnscunqne conditionis, gradus, honoris, digni-

tatis, officii ac praeemüientiae Statibiis et ordinibus.

Nos Franciscus, Dei gratia, Princeps Rákóczi, de Fels-

Vadász, Comes de Sáros, Dux Munkacziensis et Makovicziensis,

Dominus perpetuiis de Sárospatak, Tokaj, Regécz, Ecsed, Somlyó,

Lednicze, Szerencs, Ónod etc.

Ad Perpetiiam Rci Memóriám.

Recrudescunt inclytae Gentis Hungarae vulnera, totiesque

cura novercante sauciae Regni Libertatis lenita cicatrix, postea

qiiam tacite labantibus membris, ad extremum lethalem, siib

fatali Domus Austriacae dominio, metuitur sincerae i)artis serpere

interitum, ense rescindi ])Ostnlat. Stupent multorum animi, iterata

tumultuantis Regni novitate attoniti: Gentem(|ne lianc, incon-

cussa glória ac leni tranquiUitate per tot saecula florentem ste-

tisse, jamc[ne continuat a temporum serié, luctuoso vicissitudinum

fato involvi, dum Orbis miratur; plurimi perfidiae in Regem inna-

taeque excitandorum motuum aviditati, erronea opinione rerum

luuid gnari insimnlant. Date justo dolori et querimoniae veniam.
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laxatisque tantisper sinceri animi rei^agiüis, (juos vei praeconcepta

male persuasae mentis opinio, vei effrenis privatarum simitatiim

ardor sentire jussit miquius, dum causam jnstae exercituationis

notam facimus, aequos agite Judices.

Praetereunt saeciila, posteaquam ambitiosa regnandi libidine,

irretitoque lubrico Procerum regiii favore, Regiae Majestatis jura

Austriacos sumpsisse pervolvimus. Hepetita tamen altius omni
temporum serié, dolosas semper avitae regni libertati perniciose

struxisse teclmas, tam Annales probe referunt, quam sera ad

l)Osteritatem aetas loquitur. Quid inclytam Bathoriorum familiam

ad arma olim adversus Domum hanc capessenda impulerit
;
quam

Betblenius vindicandae patriae causam sumpserit : quo motivo

Bocskaius insurrexerit : quae praedecessores Rakoczios. quae

Tekelium ratio moverit. patet orbi, nec ullis justa Regni grava-

mina obliterari quibunt fraudibus. Summum est et fit semper,

tot, ac tantorum motuum principium, nefanda legum patriarum

convulsio. Ubi namque illectam prius illecebris suis Austriaci

subditam sibi sensere gentem. tacita, ac serpente in dies domi-

nandi licentia. lento gradu eo processerunt pudoris, ut jam eífractis

Diplomát is regii cancellis, quid quid luberet licere sibi existimantes,

effuso in libertatém Regni captivandam^ cami^o, aperta tacitae ac

l)emiciosae consultationis darent specimina. Hinc post extincta,

l)roli dolor! inclyta Hungarici sanguinis stemmata, 2)0st violentas

bonorum occupationes, ademptas indigenis dignitates, insolitas

exterarum legum inductiones, ac imposita intolerabüium. censuum

onera, auream Regni libertatém, quae per tot saecula in libera

Regum electione vigorem suum illibato cursu obtinuit, in haere-

ditariam Regiminis speciem, incusso ad consentiendum terroré,

servili metamorpbosi commutarunt : ac ut ex eo majora libeiTimi

flominii sumerent incrementa, magnam magni Regis illius Andreáé

Hierosolimytani Legem, quae princi])aliores omnium Ordinum

libertates, ad sequiora usque liaec tempóra })erennaturas. gentis

cum glória com])lexa est, liberamque Regibus resistendi. in casu

violatarum legum, facultatem in perjjetuum attribuit, privato

dominationis suae favore, coactoque Procerum Regni consensu,

ignominiose abrogarunt. Et quamvis, praeter ademi^tam juris

electitii, et iis resistendi libertatém, universas alias Regni leges,

spontaneo praemissi Diplomatis nutu, salvas fre juraverint sancte

observandas ; strata nibilominus graviora et extrema quaeque
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audencli via, in omnia 2)atriarum constitiitionum jura, sine discri-

niine, liberó passii grassatum esse, procul omni dubio, et ambitioiie,

merito et sincere querimur. Dolorosum est sane gentem Marti

sociam, quaeque immensis laboribus, sanguine, ac expensis adversns

hostes quosvis, per rerum aetatem, eximia cuin laude, Christiani-

tatem omnem tutata est, militari dignitate exni, eamque exterae

nationi, non sine singnlari postpositae virtntis Hnngarae Indibrio

(contra exjjressas Regni Leges et signanter conditioneni IV. Diplo-

mátis Regii art. I. Anni 1658 insertam. Art X. et XI, anni 1608.

itemque XXXVIII 1659) i adeo communi usn conferri, nt vix

uni ac alteri Fortalitio Hungarum praefici cernere quis possit

:

sicque sublata emergendi occasione, exterum patrio civi. ])atrio

in solo exiüi, imjioni jngnm (et quis haec ferre queat ?) ingenii-

scere tantuni su})ersit. Plena confnsionnni in Regno omnia : inno-

vata Regiminis species : cunctaque Regni negotia, solo nutn im})e-

riose admiuistranda, Consilium Aulicum aíFectate usiir2)at : ac

omni denique Procerum Regni exclnso consilio, universa ea, qnae

publicum Regni statum redolent, vetantibiis idipsum Constitn-

tionibns patriis, et notanter Conditione III. praefati Diplomatis.

Articiilisque IV. 1681, L. 1655, nec non XIV. 1659 annorum - (teste

nupero qnoqne inscio Carloviciensis foederis Tractatn) sine nobis.

de nobis conclndnntur. Quis ad haec nesciat licentiarum Camerae

Aulicae impérium ? Feriunt planctus aetliera, divinamque pupilli

ac viduae nemesim implorant vindicem. Horret animus ad solam.

consilio tyrannico praetensam, juris neocaquistici commemoratio-

nem : quod et si ])ublico ad Comitatus Regni dato decreto semel

relaxatum, nulla Regni jura unquam admisere
;
ita nec conscientiae

sane quoquo modo convenire, neque convenire potuisse praegnan-

> L. a IV. Couditiót II. Ferdinánd hitlevelében. Az 1659. XXX VIII.

czikk így hangzik : Cum benigna suae majestatis annuentia statútum quoque

est, ut sua M. officia et beneficia, tain ecclesiastica, qviam saecularia personis

nationalibus et indigenis regni bene nieritis, nullo autem modo extraneis,

gratis conferre dignetur.

= L. II. Ferdinánd hitlevelét. Az 1681. IV. czikk igy kezddik

:

Benigne annuente sua Majestate conckisum itidem est, ut Pax cum Turcis,

et omnia Negotia Hungarica, juxta Art. 2 anni 1608 a. C. ac Cond. 3 et

13 Dipl. Regii, -sicut et Art. 25. Anni 1613., 29. 1630., 28. 1635., 50. 1655., 8.

1659 cum Consilio Hungarico tractentur, et concludantur, taliterque tractata

et conclusa, ciim Regnicolis semper debito modo communicentur, ac Puncta

quoque ipsius Pacis solemnit(>r ])er Comitatus publicentur . . .
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tissimae docent rationes.-^ Quantum tainen lioc mammonain acqui-

rendi modO; variis excogitatis sub praetextibus violatoque verbo

regis. intulerint detrinieiiti, magna Regni pars a legitimis pos-

sessoribus suis adempta, ac exterae natioiii (contra Art. XX^T!.

Andreáé Regis secundi. itemque X. Decreti. Y.^ Uladislai E-egis.

nec non Art. XXXI. anni 1599 tenorem) postpositis bene meritis

Patriae íiliis. collata. evidenter testatur. Niliil certe injuriosius.

niliil ad abalienandum uh Austriacis gentis Hungarae anünmn
intercedere potuit quidquam commodius. nihil ab aequitate com-

muni alienius, quani bonis. a niultis retroactis saeculis. sub dominio

quoque Turcico, continuo ac pacifico usu tentis. ob solam Tur-

carum e Regno eliminationem (alias Regii vi Diplomatis sui debi-

tani) legitimos jjossessores privari ; ac iidem, qui se. bonaque sua.

generosis. contra liostem actibus. sanguine ac infinitis expensis.

et tum etiam fortiter vindicarunt. sub Cliristiano Rege, turpi

jugo submitti. Nihil rationes. nihil hic profuere preces. Quinimo

formatis passim Dominiis, Ecclesiastici simul ac Saeculares

Regni Status et Ordines. contra omnium gentium jura, ante-

quam citati. vei sententiati jam convicti, bonisque suis exclusi

habebantur : nec supererat aliud. quam ut omnia ad eliminan-

dam de Regno Nobilitatem consilia conjurasse, certo crederen-

tur. Hinc taxatis. ac ad redimenda jura neoacquistica adactis

plerisque Regni Comitatibus. superinducta Commissionalia Judi-

cia, ad extinguendam Legum libertatém aperto prorupere passu.

Quae etsi luculentis Regni Constitutionibus, quippe Articulis

XII. 1603. XIV. 1618, XXVI. 1638, ac denique XLI. 1649.^

3 A Kollouics-féle Einriclitiingswerk azt az elvet fejtegeti, liogy ö

felsége nem köteles a töröktl fegyverrel visszaszerzett jószágokat vissza-

adni hajdani világi birtokosaiknak. Kegyelembl azonban visszaadhatja

annak, a ki bizonyos batáridre bebizonyítja birtokjogát és leteszi az esküt.

•• András XXVI. czikke : Item. possessiones extra Regnum non con-

ferantur. Si sünt aliquae collatae, vei venditae
;

popnlo Regni ad redi-

niendum reddantur. (L. fönnebb 141. 1.) Ulászló V. Decret. X. Art. igy

végzdik : Semota igitur omni ambiguitate et discrepantia, deliberatum

est : Ut Regia Majestas, juxta suam voluntatem, de cunctis juribus posses-

sionariis, ad ipsam devolvendis. libere disponere ; externis tamen nationibus

(proiit etiam in priori Decreto cavetur) nulla jura possessionaria, Ecclesi-

astica videlicet, et Saecularia : conferre possit.

8 Az Art. XII. 1603 igy hangzik : Hoc loco S. S. et 0. O. regni maje-

stati suae Caes. dominó ipsorum clementissimo, humillime supplicant, ut,

quum quandoque contingat, quod, ad nonnvillorum simplices delationes et
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annorum regiis Anstriacoriim Diplomatibus confirmatis, serio vetita

extiterint; niliilominus Regnicolae ludibrio expositi, inordinato

juris processu, extra E-egnum, adversante Art. XLI. anni 1536,'*

itemque Conditione V. Diplomatis regii, Art. I. anni 1659 inserta,

ad producenda literaria instrumenta, liquidandaque jura citati,

non modo gravibus, ipsumqiie rei meritum plerumque exsuperaif-

tibus, onerabantur expensis, sed et ad extremum (Camera Aulica

Judicem et Actorem simul, contra Art. XXXVII. anni 1681,

praepostere agente) '^ tum ad concambianda summo cum detrimento

bona coactis, tum sepositis ordinario Regni foro et judicibus, ad

solam Fisci Regii opinionem convictis ; succedentibus identidem

novis in Regno hospitibus Germanis, non nisi tristam illám,

Veteres migrate coloni, restabat audire sententiam. Ingemiscit

antiquissima Cumanorum, et Jazigum libertás, gloriosis Regum

expositiones, fideles suae majestatis per mandata regia in praeseiitiani D.

locumtenentis vei comBiissariorum evocentur ; ac comparere et privilegia

siia producere, iuraque accipere iubeantur ; dignetur M. sua caes. liujusmodi

regni legibus contrarias expeditiones et iudicia benigne interdicere : quod
de sua M. caes. perpetuis studiis promereri non omittent. Super hac re M.
sua caes. benigne inquiret. eique pro hujus temporis statu, quoad maximé
fieri potuerit. clementer medebitur. Az 1638 art. XXVI. igy végzdik : nobiles

ad ius extraordinarium attrahi minimé possint.

« Katonánál és a Histoire-ban hibásan ; 1636. — Az 1536. Art. XLI.
igy hangzik : Contra jurem et libertates Patriae, extra Regnum nemo cogatur

juri stare ; etiamsi Judices Regni Ordinarios Majestas Regia secuin haberet

:

1. Im.o ne intra quidem limites Regni patiatur quempiam ad simplicem

querelam, nisi citátum et ordine juris convictum damnari ; ut a Praede-

cessoribus Majestatis Regiae, Hungáriáé Regibus fit observatum.
' Az 1681. art. XXXVII. igy hangzik : Fiscus quoque Regius, ut

Bona resque mobiles quorumcunque Regnicolarum, non propria authoritate

occupet, sed Ius suum sive Titulo caducitatis, sive in casibus Notae Infi-

delitatis Titulo 14. Partis primae Decreti Tripartiti et aliis Legibus Regni
expressis in iisdem praetensum, a modo imposterum virtute Legum Patria-

rum signanter ver Anni 1659. 104., 1638. 24., 1597. 27. nec non Partis

primae Tituli 9 et Partis secundae Decreti Tripartiti Tituli 75. Item Matthiae

Regis Decreti 6. Art. 26. Sigism. 6. Artic. 17 ac Uladislai Decreti Primi

Artic. 63. hoc loci renovaturam acquirat. Ac de ludicatu etiam Cameraruui

eisdemque subalternatorum Trisesimatorum tollendo Articulus 25. 1622. ad

omnes Status et Ordines exteudendas, nec non 46. 1659. eatenus reno-

vatus strictius observetur sancitum est. — Az 1659-iki czikkböl idézzük

a következket : iudicatus camerarum Hungaricarum deinceps in acquirendis

et redimendis bonis iuribusque possesionariis. nisi forte partes ita sese obli-

gasseut ... de facto nuUum vigorem et locum liabeat . .

.
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flominio. eripi sese de jugo tacite ingemiscit.^ Ingemiscit Natio-

nalis Camera. snis exuta juribus. ac dum omnem, circa omiiia

rite disponendi facnltatem, per Aulicani snmmo ciim desijectn

adimi sibi queritur. (apertae legum in iirticulis XVIII. 1622.

XL^T!. 1647. nec non XIII. 1681. fundatorum convisioni. quae

admissa mntua corresijondentia dependentiam palám excludunt).'-'

merito condolet. Qid? ministra Dei Natura nefandam Camerae

Aiilicae avaritiam exprobrat. quae cum inexhaustam rara Nnminis

benignitate Regno jiraebeat salis copiani. ea tamen pretii caritate.

nt jam maxima incolarum Regni pars ad iiicitas redacta snnm

insalse qnotidianuni sumeré panem necessitata fnerit. sublato

quaestu divendit : hocqne Naturae beneficio regnicolas privari,

magnó carere minus potest scelere. Praeterimus abalienationem

bonorum coronalium, dictante Art. II. Uladislai E-egis Decreti "VT^I.

inliibitam.^*^ Duplicatas in Regno tricesimas. arendatitia merciiim

monopolia, solamque intolerabilem quantiportionalis exactionem,

jnsta querimonia indncimus. Proli ! quam copiosa prornmpit

Inetiis materies ! Postquam enim sum])to libere disponendi fastu.

ingentem Ministerium Anlicnm niillionnm summám Regno impo-

suisset et libertás Regni liberi (testante Art. 11. Matbiae

Regis Decreti III. nec non Uladislai Decreti V.) ^^ nullám sine

8 1702-ben adta el a kormán}^ a uémet rendnek a Jászságot és

Kunságot.

* Az idézett czikkek megersítik az 1608. Kor. e. 5. czikket.

'» Az idézett 2. czikk : De caetero ver, Regia Majestas proventus

.suos Regios, sine consensu, et deliberatione sui Consilii ordinati ; nemini

inscribat. qualicunque necessitate adurgente. Nam si qnis Doininorum aut

Xobiliuni hujusniodi proventus Regios. pro se inscribi fecerit : sunuiia illa

de facto amittatur. Et insuper, in aestiniatione talis proventus, vei Civitatis

Regiae, foenerator ille convincatur.

" Math. Dec. TII. Art. 11. Item quod nos. de caetero. nullám dicam

sive taxám (jjraeterquam lucrum Camerae) generaliter, a Regnicolis propter

aliquam causam exigamus. aut exigere facianius praeter vokuitatem eorum,

et consensum. — II. Uladislai V. Decr. I. Art.-ból kiemeljük az .5. §-t

:

Si quipiam ver Comitatuum motu proprio et non de consensu. et voluntate

totius Regni, extra scilicet Conventiones Regnicolarum Generales, contri-

butionem aliquam, seu quodcunque subsidium (praeter solitum lucrum

Cameraej contra videlicet antiquam Regni libertatém, Regiae Majestati

quovis modo et quovis colore exquisito off'errent, aut praestarent. Extunc

üniversitas Nobilium hujusniodi Comitatus universaliter, in poena íidefragii
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pleno Regni conventu tributi exactionem admisisset ; tanta liiiic,

et ad seram usque posteritatem deploranda emersit Regni ruina,

ut post floreiitissimum rarisqne divitiis afíiuentem dulcissimae

patriae statnm, non nisi speciosam pristinae felicitatis nmbram
intueri snpersit.i^ Piget eloqui plebeni miserani cuiictis solvendi

facultatibns exhaustam, variis exactam esse desperationibus ; certe

alios la(|ueo vitám finiisse, alios servitute Turcica sortem levasse,

alios conjnges suas militari execiitioni, liberosqne Turcis in pigniis

locasse, inandito exemplo visiim est. diram servitutem, liberae

genti haud ferendam ! Meliorem se omnino snb Liinae regnantis

dominio subiisse sortem, plebs regni etiamnnm dejjraedicat, aniiuam-

que Anstriacorum extorsionem peiisiones Ottliom.anis lustra per

decem praestitas longe exaequasse, publico scripto evictum est.

Nec deferbnit immanis haec Austriacorum libidó, donec in omnes

Regni Status pari passu saeviret. Praelatus, Magnas, Nobilis,

liberaeque Civitates tributis mancipabantiir ; et quamvis affidato

Regno decretorinm postremae pensionis jamjam adesse annnm
publicis resolutionibus saepius declaratum extiterit, ])Ostquam

tamen tam grave et intolerabile tributi onus nuUatenus cessare,

quinimo indies contra praemissa praetextuose augeri, nóvum sol-

vendi genus Accisas formari, militares executiones regnare, carceres

et verbera adliiberi, tacitaque per Regnum suspiria multiplicari

evidentia rei docuit, aeternum liberis cervicibus imponi servitutis

jugum, facilis erat consequentiae.i^ Quid pluriöus? ordinaria Regni

Judicia, quae vi Diplomatis Regii Legumque patriarum quotannis

celebrari sueverant, tum sublata, tum statis temporibus, ac })er

dimidium quoque saeculi (prouti octavalia) non admissa, exitio

Regni erant certissimo.^' Plena liinc confusionum seges enata est.

seii i)erjurii, amissioneque lionoris. et humanitatis. convicta, et condeiu-

nata ; et a cousortio caetei-orum Nobiliiun Regni relegata et segregata

liabeatur eo facto. (L. föntebb 316. 1.)

" A kormány 1698. novemberétl 1699. novemberéig négy millió

forintnyi adót vetett ki az országra azzal a kijelentéssel, hogy nem akarja

állandósítani az adót, de bizalommal várja az országtól, bog}' nem fogja

tle megtagadni a szükségest, ha a király követeli. Nemsokára újra kive-

tette a XVII. század hetvenes éveiben annyira meggyülölt accisát.

'" A Kollonics-féle Einrichtungswerk is elismeri, hogy a XVII. század

nyolczvanas éveiben a katonaság v'igy bánt az országgal, mintha ellenség

földje volna.

" Az Einrichtungswerk ajánlja a nyolczados töi-vényszékek eltörlését,
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Praevaricatae leges, innovatus processus, subsecutae rapinae. aucta

potentiorum licentia, oppressi pnpilli. depraedatae viduae : ac ubi

reguicolae nec suis juribus uti ])ermitterentur nec externum judi-

catiiin facile admittereut, omiiia siisque deqiie babita, exulante

jnstitia commiscebantiir. Quem ad baec latét coloratus turbatae

in E-egno Religionis praetextus ? Sane Religionem impedirej patriis

prout et Imperialibus adroissam Constitiitionibus, ut per boc labe-

factatae Religionis libertati illudere possint, communi cnm Bobemis

indifferenter oppressis exemplo. res Austriacis dudum exercita.

Secantur ílumina, fiuntqne rivi. ac sic scissis in diversa Proce-

rum Eegni mentibus. dnni discordiarnm sub i^raetextu Eeligionis

sparguntur semina, enervatis tacite viribus, labescere Regnum
experimur ^^ Testes complures Catbedrae, peregrino Praelatos snos

ore loqui querentes; collataque contra Art. XX^^LI. anni 1681. ^'^

opima exteris altaria, dum pomposis dumtaxat inbiant proventibus,

sine spirituali gentis Hungarae aedificatione, snpina occupat negli-

gentia. Jacent Leges Regni, Anstriacae libidini subditae ; ac

aurea pristina Comitioriun Dietaliiim libertás mii consilio Aulico

inservit. Qnae ulterior aedificandi spes, corruente basi? Nullum

omnino ad promoveyulum Tyrannidis gradiim signum est certius,

qiiani liberum a pleno conventu avocare Regnum. Crevit binc inex-

plebilis majora audendi licentia, et quidquid privato statútum est

consilio, vim supremae legis apud coactos obtinuit. Nibil inten-

tatum relictum est, ut opimo boc spolio Austriaca gaudere possit

potentia. Obtrusa itaque Regno Dicasteria, locum Comitiorum

habitura, per quae dum regnicolas ad arbitrium suum gubernat,

non nisi despoticum in liberó Eegno restare impérium, aequus

pensitet judex. Ast quid his immoramur diutius ? Dedere Austriaci

patula de gente bac consilii testimonia, dum ante quadriennium,

convocatis illegali procedendi modo extra Regnum Optimatibus,

praeter complura alia, notanter bujusmodi puncta, ut nimirum

modus futurae continuae contributionis per antelatum putativum

mert azok solia sem ülnek össze s oly ügyeket utasítanak oda, melyeknek

befejezése nem látszik kívánatosnak.

^f*- 1701-ben a kormány rendelete kimondja, bogy az 1681-ben meg-

engedett vallásszabadság csak az akkoi-í királyi Magyarországra vonatkozott.

A visszafoglalt országrészben a protestáns vallás gyakorlata el vau tiltva.

^« Ennek értelmében a világi és egyházi tisztek és javadalmak csak

magyart illetnek meg.
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Regni Conventum adinveniatur. Nobilitas minor rnsticitatis sorti

subdatur, május arctis libertatis canceUis (contra fmidamentalia

Regni jura, quae omnibus Statibus unam eandemque libertatém

attribuunt, ac in eadem magis et minus dari nequeat) circum-

scribatur, solitus denique Eegni legum processus ad consvetum

juris Austriaci praxim reducatur, ad pessumdandam patriae

libertatém exbibuerunt.^' En egregiam Diplomatum Regiorum
sanctitatem ! Huc praeterea ades, laniena Eperjesiensis, adinventa

sternendae in Regno haereditatis via. Lugent viduae et pupilli,

suis orbi parentibus ; sublata principaliora Gabiorum capita : ac

effusus innocens multorum sanguis plagas cum Abele ferit aetlie-

reas. Ast necdum ullus tantae crudelitati Austriacae modus est,

necdum satiata multorum sanguine quiescit, donec ad explendam

dominationis suae libidinem, nostrum quoque, cum aliis octuaginta

duobus primoribus ])atriae civibus, sjieciíice registratis, ac pari

crudelitati destinatis, sitibunda appeteret. Viximus liberorum

haeres Principum, privátam in Regno traducentes vitám, ruitu-

rumque ad occasum dulcis patriae statum lacrymantibus saepe

circumspeximus oculis. Ac dum, tuta conscientia, omne a nobis

discrimen longe abesse crederemus, niliilque mali accessurum vei

il)sa mentis suspicari quivisset meditatio, ecce subito Austria-

corum primores Regni Proceres toUendi consilio, omissa (contra

mentem Art. XXXIV. anni 1613) ^^ citatione solita, incauti capi-

mur, postpositaque personae qualitate, stricta circumdati custodia

arcto carcerum squalori includimur. Horret meminisse animus tot

ac tantorum malorum, quibus innocentia (teste divino Numine)

totó orbi proíitenda, Austriaca immanitate dirissime vexata est.

Accusamur eriminis laesae Majestatis, conducta est testium i)er-

fidia, promissa concaptivis i)raemia, adulterata literarum inter-

"^ Az 1698. szeptember 10-ikén kezdd bécsi értekezletre a kormány
a meghívott egyházi és világi uraktól, a megyei és városi követektl a

négy millió forintnyi adóteher oly módon való felosztását kivánta, hogy a

városok fizessék a tizenhatod részt, a többinek kétharmadát a jobbágyok,

egyharmadát pedig az urak és nemesek vállalják el. Az értekezlet kijelen-

tette, hogy ez ügy országgylés elé való, az adó leszállítását kivánta s a

tehernek oly módon való felosztását, hogy az urak és nemesek egy ötvened

részt, a városok egy tized részt viseljenek, a többit a nép fizesse.

" A czíkknek második része így hangzik : nemoque, nisi legitimé

citatus et iuris ordine consueto convictus, in persona vei bonis sub quovis

colore damnificetur.

Marczali : A iiiagvar történet kútfi. 3J
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pretatio ; Judiciumqiie Delegatum infinitis legibns vetitum. per-

fide. excluso foro ordiuario. institutiim est. Quid inter tam apertam

jnrium patriorum ruinam, certamque alta mente reposti furoris

insidiantem iudenmi vitae cladem, agendmn superfidt? Eripnit

diviua, cnm Daniele. nos bonitas de inhiantis leonis fancibns.

miraque de captivitate tetrica eKberatione ednctos in secnrum

perduxit portrnn. Lata est itaque iniqua adversum nos absentes

sententia, tot imperfectionibus, ac aliena a ver accusatione, referta.

ut aeqno judici, jjensicnlatius eam ruminanti, profecta de animo

malevolo lati praeposteri judicii iniquitas palám liqneat. Fatetnr

idipsum certus, sub fijiem praescitae sententiae, paragraphus, dum
de rigore juris (prout ibidem expressatum est) Principem Austria-

cum ad institnendum contra nos processum minus fiiisse obliga-

tum. allegaret. Ergone solutum se legibus jndicat ? Clamant jura

líegni cnm Dijilomate in adversum omnia. nullamque clare prae-

citati Ai't. XLI. anni 1536. Art. YI. 1687, itemque Titulus V.

part n. Oper. Trip.i-' nobiles patriae cives, extra ordinarium

juris processum Regibus inesse convincendi facultatem. palám

loquuntur. Sed non probibuit rubor in alio antelati Judicii para-

grapho eloqui. formátum esse per Fiscum regium contra nos pro-

cessum. Parcius I Submisimus caput, indemnitate tutum, patriis

legibus, solamque (uti ex annexis sub calcem. datarmn ad Caesa-

ream Majestatem postremarum Litterarum nostrarum genuinis

paribus videre est) -o solito processu administrari justitiam, inge-

minavimus. Nulla liic ad emoliendam male animati Principis

mentem babita est legum ratio
;
quae, licet dictante Articulo VI.

anni 1687, sí quos imposterum regnicolarum notorie delinqiiere

contiufjeret : modalitate legum Rerjni superinde conditanim, et pro-

cessus in iisdem fundandi, contra eosdem procedi debeat. liis exjiressis

verbis innuerent ; tantum tamen abest ut recentibus liis constitu-

tionibus satis fieret, quin potius ad incompetentem peregrini juris

et processus rigorem, immemori Di])lomatum mente adacti sumus

'8 Tripartitum P. II. T. V. így kezddik : ITlterius si quaeratur
;
quos

ligent Constitutiones, et Decreta '? Sciendum. quod primo ligeut ipsum

Principem, qui eas populo postulante edidit. luxta ilkid : Pátere legem,

quam tuleris ipse.

'* A levél, melyet Rákóczy asztalán hagyott, midn börtönébl kiszö-

kött, s melyet e manifestummal együtt kinyomatott, közölve van Szalag'

Történetében.
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snbenndum. Et quid porro ad comprobandam facti indemnitatem

manifestius, quam concaptivos j^^^ri delatione complices nulliiis

crimiuis reos adinveniri, absolvi et dimitti liberos ?

Nec enim rem tanti ausiis, excitandaeqne in Regno factionis,

nnam eandemqne singularem personani tractare quivisse pruden-

tiae dictaret ratio. Exulat justítia. ubí praeconcepUis animi domi-

natur furor. Lnsere dintius expansis ambitionis velis ampla

Austriaci regiminis navigia, donec liixuriantem in malis nostris

ejus cursum justa divinae vindictae Charybdis, fatalibus reciprocae

calamitatis íluctibus, obruat. Non vult divina clementia ulteriori

liberum hoc Eegnum Austriacorum exponi praedocinio ; dum
exemplari ad seram posteritatem benignitate, a praemeditata nece

liberos. jamqne cliristiano caeterornm Princijjum favore ad intima

Eegni penetrantes, jnstornm nos dncem armorum esse voluit. Ita

a natura comparatum est, ut ingenni Hnngarorum animi contu-

meliam ferre nequeant : natique in libertate liberi Eegni cives,

servilem subire sortem, dura nece durius censeant. Pateant itaque

Orbi Christiano jiistissima gentis Hungarae arma, ac dum exitiosam

avitae libertati nostrae insidiantem domum Austriacam, ex pre-

missis aequo judicio ponderat, favore et auxilio genti, libertate

sua praeter fas et aequum mutilatae, patrocinanter adesse cordi

sibi sumat. Nos (nec enim toties Diplomata sua violantibns am})lius

íidere superest) ad eliberandam de jugo Austriaco diilcissimam

2)atriam, (quae omnes omnium charitates una complectitur) vitám,

fortunasque, ac ultimam sanguinis guttam sponte consecramus

;

nnllamque dominandi sumptis bis armis inesse ambitionem, luerum,

l)rivatamve glóriám, coram Deo, Angelis, Sanctis, ac rbe Cliri-

stiano sana conscientia pnblice manifestamns. Militabit (fixa in

Denm anchora) pro nobis aether ; ac non imputatis afílictae genti

communibus delictis, dum fluctuantem in tot malis justae causae

cymbam amplo sequiorum progressuum oceano committimus, ad

tutum pristinae felicitatis, secund is auxiliatricis providentiae

favoniis, perducet portum, triumphaturaque jam tandem jierpetuae

malaciae coronabit classico.

Dátum ex Castris nostris in Dominio Munkacsiensi positis, die

septima mensis Junii, anno Domini millesimo septingentesimo tertio.

39*



VI.

AZ ÓNODI ABRENUNCIATIO.

II. Rákóczy Ferencz 1706 deczember 1 3-ikára Rozsnyóra

hívta az országtanács tagjait. Emlékirataiban a rozsnyói

tanácskozásokról így nyilatkozik : »A kormánytanács egybe-

hivásának legfbb oka a franczia király válasza volt arra

a szövetségi ajánlatra, melyet Desalleurs marquisnak Eger-

ben tettem. A király rendeletet küldött neki, hogy ismerjen

el engem Erdély fejedelmének és nyilatkoztassa ki, hogy

iitasítása szerint királya e minségben tárgyalhat velem,

de nem a szövetséges rendekkel, a kik szövetkezésükkor

nem jelentették ki elszakadásukat az ausztriai háztól

s látszatra még nem függetlenek; mert ellenkezik a király

méltóságával az, hogy tárgyalásokba bocsátkozzék más

fejedelem alattvalóival. A nagyszombati tárgyalások alkal-

mával az egész nemzet világosan észrevette, hogy törvé-

nyeinkkel és szabadságainkkal megegyez békére nem

számíthatunk ; továbbá, hogy a közbenjáró hatalmak, noha

elismerték ügyünk jogosságát, kedviüikért nem fognak

a császárral szembeszállni mindaddig, a míg fegyvereinek

Francziaország fölött annyi gyzelemmel kivívott felsbb-

sége megtörve nincs. A kormánytanácsbau mindenki azon

a véleményen volt: mondjuk ki a függetlenséget, hogy

a franczia királylyal szerzdést köthessünk, a mely módot

nyújt a királynak arra, hogy mint szövetségeseit pártoljon

bennünket, midn az általános békérl lesz szó. De ha
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nem csalódom, figyelmeztettem ket arra, hogy kárt is

okozliatmik a nemzetnek a függetlenség kimondásával.

Mert lia szerencsétlenségünkre a császár fegyverrel legyzi

a nemzetet, a hódítás jogára támaszkodva eltörölhetné

összes törvényeinket, mint II. Ferdinánd Csehországban

a prágai csata után, E nehézség, melyet csak azért is

említhettem, hogy jobban megismerjem némelyek érzelmét,

senkire sem tett hatást. Valóban, könnyen beláthatta akárki,

hogy, ha szerencsétlenül járunk bármi módon, a kíméletes

eljárásból nem lesz hasznunk ; ellenben sok a veszteni

valónk, ha elmulasztjuk a szerzdést a franczia királylyal.

E határozat volt oka annak, hogy a rendeket Ónodra

hívtam a következ tavaszra, mert a nagy ügyben szük-

ségünk volt hozzájárulásukra.*

A kormánytanács e határozatát 1707 január 22-iki

ülésén hozta. Az ülés jegyzkönyve (Thaly közi. Századok,

1896. 13. 1.) így hangzik:

Die 22. Januarii celebrálta tváii sessio Rosnón. valának jelen

a Senator Urak közül : Mélt. G-eneralis G-r. Bercsényi Miklós

;

Pettes András egri nagy prépost ; cancellaiiiis Sennj^ey István

(báró), Petrczy István (báró), Esterházy Dániel (gróf), Vay Ádám,

Jánoky Zsigmond, Galambos Ferencz, Kálmáncsay István ; kassai

vice-generális, Berthóti Ferencz : Kajaly Pál, Grerliárt György és

Soós István uraimék Ngok és Kglmek. Mely sessioba a Mélt.

Vezérl-Fejedelem Kegyelmes Urunk ö Nsga Senatussal consul-

tálódván, elolvastattanak némely levelek, melyeket a Mélt. Feje-

delem post tractatum pacis Tyrnaviensem a mediatoroktúl vett

;

mellyek által ujabb tractára láttatik ])rovocáltatni, jelentvén azon

Mediator Urak, liogy József király minden törvényes kívánságait

a Magyar Nemzetnek meg akarja adni, — amint is ezen oblatiók,

de dato 2-da Januarii Mélt. Fejedelemnek írott levelébül (a media-

tornak, Hamel-Bruyninxnak) kitetszenek. De mivel ugyanazon

levélben, megnevezett oblatiók után subjungálva vagyon formalibus :

»nisi ipsius Regis et Regni, ratio et securitas communi consensu

quaedam utcunque circumscribenda svadeant«, mel}' czikkelyekbül
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kitetszik, hogy valamint ezeltt fucate és nem sincere tractáltanak

:

iigy mostanság is a nemzet veszedelmére igyekeznek. Nem bizhatván

azért a megbékéllésliez továbbá, a Haza securitására mit kellessék

cselekedni ? Az Austriai Dominium abreniiuciatiója, detronisatio

és interregnnmnak proniinciatiója. ezt tanácsos-é elkövetni, vagy

sem? — Nagy kérdések és disceptatiók valának. Utoljára csak-

ugyan az találtatott, hogy az Anstriai Dominiumnak abrenunciatiója

felettébb is szükséges, ex infrascriptis rationibus : I-mo. Az Austriai

Háznak ily fortélyos és szines békességtractálását experiálván a

Haza : vele való megbékéléshez nem bizhatik. Szükséges lévén

azért a hadakozásnak való folytatása, jjro 2-do. Elre feltévén azt

magában, hogy az Austriai ház minden tüle kitelhet és gondol-

ható erejit nemzetünk ellen fordítani el nem nnilatja ; kinek a

Haza, megfogyatkozott állapotjához képest nem resistálhatván

per se ; de necesse a küls Fejedelmekhez kelletik recurrálni és

azokkal való colligatiót munkálódni. Pro 3-tio. Feljebbnevezett

küls Fejedelmekkel való colligatiója sok ratiókra nézve szükséges

lévén : de legfképpen, hogy az által az universalis békességnek

tractatussában beléphessen és abbúl ki ne rekesztettessék; csak-

hogy Pro 4-to. Küls Fejedelmekkel való colligatióját nemzetünk

nem consequálhatja, hacsak magát pro gente libera nem declarálja

;

mivel úgy, mint más Fejedelem jobbágysága alá vetett nemzietnek,

egy küls Fejedelem is pártfogására magát nem resolválja.

Pro 5-to. Hogy pediglen magát szabad nemzetnek declarál-

hassa : szükséges az Dominii Austriaci abrenunciatio, úgy, hogy

a ki ezen édes Hazánk eleitül fogvást szabad nemzetit maga

jobbágyának és örökös vazallusának tartja : azt, régi eleitül szár-

mazott törvényes szabadságához ragaszkodván, úgy mint azon

szabadságinak megrontóját, urának ne tartsa. Járul ezekhez, hogy

az Austriai Ház dominiuma abrenunciatiójának, detrónizatiójára

az mostan praetendens királj-nak, sok ratiók deserviálnak, úgy-

mint : I-mo. Conditionatus király lévén, a conditio nem adimpleál-

tatott : mert a Regnicolákkal azokrúl, a kikrül meg kelletett volna

alkudni és megegyezni nem egyezett meg. 2-do. Per libera vota

választott király nem volt, nem is királyválasztásra publikált

diaetakor választatott, hanem csak obtrudáltatott, olyankor pedig,

a midn az eperjesi véres theatrumon sok ártatlan nemesi rend

felmészároltatásával a Regnicoláknak nagy terrort incutiált szivek-

ben. 3-tio. A mely juramentumot i)raestált is : azt is meg nem
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tartotta, st positive annak is contraveniált. 4-to. In possessione

dignitatis Regiae, et Regiminis nem volt ; lianem azon igazságos

ügynek motnsi alatt történt atyja Halálának alkalmatosságával

erszakosan, hadakozással magát királyságnak possessiójában inge-

rálni kivánja. Annakutánna kérdés támadott : mikor és mi formában

legyen meg az abrenunciatio ? Ügy tetszett, hogy mostanság leg-

alkalmatosabb ideje volna ; azért, valaminthogy a Confoederatio

per universalem Nobilitatis convocationem ment véghez ; ezen

abrenunciatio is úgy instituáltassék, rendeltetvén pro loco congressus

Rosnó városa, ad diem 24. Februarii Anno modo decurrentis 1707.

Az üd alatt pedig minden potentatnsokhoz követek expediáltassa-

nak, melyek által Hazánknak igaz ügye s Austriai Házzal való,

rendé kivül való uralkodásra vágyódása miatt meg nem lehetett

békéllése repraesentáltatván, patrociniumjok imploráltassék ; sig-

nanter pedig franczia királyhoz, anglusokhoz és hollandusokkoz,

lengyelországi Respublicához, és más királyokhoz is, a honnand

valamely segedelemnek reménysége lehetne.

«

A január 24-iki ülésen » Differáltatott azon Greneralis

Conventus pro prima mensis Maji, Nemes Borsod vár-

megyében, Ónod mez városa tájékán lev mezeire «. Az
országgylés azonban május 31-ikén kezddött. A június

13-iki gylésen a fejedelem indítványozta az abrenunciatiót.

Bercsényi hosszú beszédben támogatta az indítványt. Beszé-

dében utalt arra, liogy az abrenunciatio már akkor mon-

datott ki, midn a rendek a szécsényi gylésen megalkották

a confoederatiót. Beszédét e szavakkal végezte: »Eb ura

fakó.« E szavakat az egész gylés ismételte és Rákóczy

indítványa nagy lelkesedéssel elfogadtatott. A rendek rögtön

megfogalmazták az abrenunciatióra vonatkozó törvény-

czikket, mely az országgylés articulusai közt a második.

E második czikket külön is kiadták. A czikket az egy-

korú nyomtatott példány után közöljük

:

Minekokáért az ausztriai háznak, oly csalárdul alattomban való

alánk áskálásával, veszedelmimk munkálódása, és álnokul velünk

bánása, s nem egyébre, (hanem hogy maga kegyetlen uralkodása
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és utálatos igája s erszakos hatalma alá liajthasson bennünket.)

czélozása avagy csak onnan is bó'vségesen kitetszik, hogy királya

hatalmával s authoritásával gonoszul élvén, s nem lévén maga

kötelességére, (mely hazánk irott törvényiéiben és a hittel meg-

ersített diplomákban bven le van ábrázolva.) semmi tekintete

:

különb-különbféle szinek alatt nyilvánvaló erszaktételre, vér-

ontásra és ezen magyar nemzetnek feltett eltörlésére kifakadott,

úgj liog}" már többé nem a királyi igazgatói és oltalmazol hiva-

talban foglalatoskodott, hanem az ország lakos rendéinek és azok

szabadságainak nyilvánvaló ellenségévé változtatta magát ann^dra,

hogy sok rendbéli mély alázatossággal, nemkülönben mint isteni

felségnek, mind az elbbeni ausztriai királyoknak s mind az els

Leopoldusnak nyújtott esedez supplicatiókra is. a panaszoknak,

a gravameneknek soha semmi orvoslását e haza nem nyerhette,

st hovatovább na]ionként nagyobb s nagyobb gonoszba merült

állapatja. Méltán fordítjuk tehát azon nehéz iga és kegyetlen

tyrannusi uralkodásra nézve szemeinket mindazokra a gonoszokra,

és szabadságink kiforgatására. melyeket kegyetlen tyrannusi ország-

lásának kezdetitl, s derekasabban pedig a mi idnkbeli emléke-

zetünktl fogva, mindenféle szinek alatt elkövetett és elkövetni

. ugyan szokásba vett vala : melyeket m.ásként is már ennekeltte

kibocsátott s nyilvánvalóvá tett közönséges irásinkkal a keresztyén

világ Ítéleti alá bocsátottunk. És noha azon sok gonoszságoknak

temérdek voltától indíttatván, avagy csak igazságos fegyverkezé-

sünknek felfogásával is, és kegyetlen tyrannusi uralkodási ellen

való szövetségkötésünkkel s az által tett vezérl fejedelmi guber-

niumunknak megersítésével hozzája való kivánt engedelmessé-

günknek, nem jól folytatott királyi országlásának azonnal ellene

mondottunk és magunkat azáltal felszabadultaknak lenni kijelen-

tettük : mindazonáltal tovább is éles, és megért elmével vizsgálván

és meggondolván a mostani országló els József császárnak a

magyar koronához képzett jussát és álnokul koholt praetensióját,

vagy ahoz jutásra való kívánságát, kit a pozsonyi országgylésében,

az ország statusi és rendéi által magának örökös jussal adatottnak

lenni állat. Minthogy azon országgyülésbeli decretumnak rendi

így szól : ,Mi Leopoldus sat. Midn elménknek több szorgalmatos-

sági között eleinla-l reánk szállott Magyarországunknak hajdani

boldog állapotjának helyrehozásában fáradoznánk, ezen hasznos

orvoslás is juta eszünkbe, hogy e folyó 1687. esztendbeli szent
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Lukács napjára szabad királyi Pozsony városában az egész egyházi

és világi, nemesi és több említett magyarországi és hozzája tartozó

részekbeli statusoknak és rendeknek közönséges országgylését

hirdetvén, a hol magunk is jelenlévén, felséges érez herczeg József

elsszülött fiúnk nekiek jövend királyokká s urokká korona z-

tatnók' s. a. t. Ahonnat nyilván kitetszik, fennlévén épen akkoriban

valóságosan az eperjesi mészárlásnak vérontó theatruma, annak

rettent s kegyetlen hóhérlásibúl, melyekre magunk is jól emlé-

kezünk, bizonyosan tudjuk s kitanultuk az országnak abban az

idben nagy szorongatásban s Ínségben lév ff rendéi életeknek

sjószágaiknek veszedelemben forgásával, minden elörelenni szokott

választás nélkül, Józsefnek a királyi székbe erszakos és tyrannusi

kegyetlenséggel való betolását, fenntartott álokokkal lett hiti

letételének semmirevalóságát, erszakos voksolásoknak törvény-

telenségét, annak felette tyrannusságának tovább is folytatását,

melylyel annyi sok álnok trakták által is, nem hogy az orszá-

got elbbeni szabadságában helyreállítani ügyekezett volna, st
inkább atyja gonosz cselekedetinek helybenhagyásával maga is

hasonló tyrannusi kegyetlenséget zvén, az ország raboltatásától,

pusztításától s rajtavaló fenekedésétl, melyek mind a gyalázatos

és tyrannusi szolgálat alá való hajtásunkra czéloztanak, vérontó

fegyverének dühösködése által eddig is meg nem sznt. Mivel

pedig ezen mi országunknak még a legels fundátora is, a szent

István király I-s decretumának 4-dik részében, maga fiának a szent

Imre herczegnek és következendképen minden magyar királj'oknak

kiadott parancsolatiban való sententiáját e következend szókkal

jelentette ki : Ezekbl pedig — t. i. a fejedelmekbl, ország báróiból,

hadi frendekbl s nemesekbl — senkit szolgálatra ne kénszeríts,

vagy szolgának ne nevezz sat. Ha szelíd erkölcs leszesz, királynak

mondatol és a király fiának, és szerettetni fogsz minden vitézl

rendektl ; ha pedig haragos, kevély, irigy, és békételen lészesz

és a grófokon s fejedelmeken nyakaskodó, kétségkívül a vitézl

rendnek erssége, a királyi méltóságnak megtöm] )ulá sara, s csökö-

nésére válik, és idegeneknek adják a te országodat ! Mely sen-

tentiát a megholt Leopold császár is, az ország több iiri ren-

déinek és státusoknak nyakokra ülésével és e szabad nemzetnek

gyalázatos szolgálat és jobbág}^ sors alá való hajtásával mint

iga alá hajtattakon való bánásával, és minden Törvényeinek

s szabadságinak kiforgatásával, magára hárította; Josephus is
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nem királyi guberniumbeli, hanem valósággal t.yrannusi succes-

siót, minthogy nem választatott, hanem az atyjától erszakosan

elétaszíttatott, követelhet méltán magának. Minekokáért ezen mi
mindnyájunk közönséges akaratjával végezett s megersittetett

artiknlussunkkal, magunkat említett els József császár és általa

az egész ausztriai ház, rajtunk követelt királyi engedelmességé-

tl s tiszteletitl, és minden magának tulajdoníttatni kívánt jussá-

tól a magyar koronánkhoz, országunkhoz annak igazgatásához,

most avagy jövendben, akármi módon való ragaszkodásától fel-

szabadultaknak és megmenekedetteknek lenni végezvén, nyilván-

mondván s declarálván : mindazoknak abrenunciálunk és ellene

mondunk ; és ekképen régi dics szabadságunknak s legfels tör-

vényes jussunknak erejével, és authoritásával, mely mind isteni

s mind emberi törvények szerént reánk szállott és származott, —
senki arra bennünket nem kénszerítvén, sem abban ellent nem
tartván, hanem teljes jókedvünkbl és szabad akaratunkból hazánk-

ban interregnumot lenni vallunk, tudniillik : országunkat király

nélkül lenni jelentjük és hirdetjük. Deciaraijuk azonkívül, és kiadjuk,

hog3^ mindazokat az hazánk íiait publikus és nyilvánvaló ellen-

ségínknek fogjuk tartani, A^alakík ezen artikulusoknak datumjától,

avagy kiadásától fogva két hónapok elfolyása alatt confoedera-

tiónkban, vagy szövetségünkben beállani nem akarván, a megírt

ausztriai háznak hségében, engedelmességében akármi módon és

akárhol megállapodnak és országunknak törvényesen tartozó egyes-

ségére s hségire vissza nem térnek ; úgy hogy a megmondott

id eltelvén, azoknak minden javai, s jószági azonnal, mindjárt,

közbenvetés nélkül, ezen artikulusunk erejével az ország íiskusára

szálljanak örökösön, úgy azoknak tisztességök, méltóságok, szabad-

ságok félben szakadtaknak és semmirevalóknak tartassanak. A sze-

rént az egyházi rendek is mindnyájan, valakik ezen végezésünknek

eleget tenni nem akarnának, jószágoknak avagy beneficiumoknak

bírására érdemetleneknek, és nem méltóknak tartassanak, és minden

politicai activitás, vagy küls világi társaságbéli jóknak vélek

közlése, s affélékben való avatkozások nélkül ellegyenek.
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A SZATMÁRI BÉKEKÖTÉS.

11. Rákóczy Ferencz 1711 január 29-ikén ezeket irja

Bercsényinek: »Ha Károlyi Pálíit nem tartóztatta volna,

csak legkissebb hirével is motusának: vége lett volna dol-

gainknak ezen sokféle rémülés között . . . úgy látom, hogy

valóban kevés lesz, a ki a békességet quoquomodo ne am-

plectálja, avagy spe pacis evanescente, gratiára ne menne.

«

Rákóczy tehát hasznosnak vélte a Pálfival való alkudozást,

de nem a császári tábornok Ígéreteitl várta kívánságai-

nak valósulását. 1711 február 18-ikán irja Károlyinak:

»In omni casu jobb s állandóbb békességet remélhetünk

az moszkva interventiója által, mintsem az Pálfi hitegetési

után. — Melyre nézve csak megyek, — az mint mondám —
mert vett leveleimbl azt coliimáihatom, hogy llvóhoz ^ nem

felettébb messze találom az Czárt, az kitül. Isten után,

függ boldogságunknak minden reménsége . . . így azért leg-

drágább kincsemet: édes hazámat, Munkácsomat és abban

lév másik mindenemet Kegyelmedre hagyom, s lelkire,

hitire kötöm, bizom, — teljességesen elhitetvén magammal

az Kegyelmed resolutiójának állandóságát, az melyet minap

ujobban is adott Munkácson, hogy nemzete boldogulása

nélkül nem békéilik, s egymást el nem hagyjuk; ennél is

külömben nem enged békéileni confoederationális hitünk,

az mely által mind lelkünket, mind maradékinkat sub nóta

' Lemberg.

I
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perditionis in Pátriám kötöttük édes hazánknak. Vezérelje

s kormányozza azért Kegd. hadakozását absentiámban

mennél jobban lehet, az midn én is minden bujdosás és

nyomorúságok által zni s keresni kivánom boldogulását.

s hitemre mondom, hiszem is annak elérését, vagy legalább

szemben lévén az Czárral : megírom valóságosan : mihez biz-

hassék Kegyelmed s közönségesen mindnyájan ?« Márczius

14-ikén Sztare-Szelóról Rákóczy ezeket irja Károlymak:

Instructio gyanánt vehette Kegyelmed mindazokat, a mellye-

ket . . . leveleimben tudtára adtam vala. s informálhatta

Sennyei úr is Kegyelmedet akkor vett közönséges resolu-

tiónkról, hogy tudniillik confoederationalis hitünk. — a

melylyel mind lelkünket, mind maradékinkat sub nóta per-

petuae perduellionis in Pátriám lekötöttük. — nem engedi,

hogy törvényes szabadságunk felállítása nélkül letehessük

fegy^'erünket ; az melly nemcsak az jószágunk restitutiójában

áll: de azoktúl függ, az mellyekre az Felséges Császárnak irott

levelembe revocáltam vala magamat Kegyelmedre s Kegd

eltt is elolvastam vala; s accedált ahhoz azólta az erdéljá

fejedelemség dolga is: mivel hitemtül, — a mint Sennyei úr

Kegyelmedet informálhatja, — fel nem szabadíttattam.

De, megvallom, tovább is mindazok elérésére kevés remén-

séget nyújt Locher lejövetele, nem látván: mi köze légyen

az Bellicumnak az magyarországi békesség tractálásához ?

s nem is magyarázhatom külömben. hanem, hogy egyedül

csak. mint fegyverrel meggyzötteknek. az Bellicum által

offerálják az grátiát. s azon sententia meghallgatására

liijták Kegyelmedet. < Mikes Mihálynak irja a fejedelem

április 2-ikán: >A bécsi udvarnál való tractárúl úgy legyen

informálva Kegyelmetek, hogy abban legkisebb synceritást

sem látunk: a ki azon igyekezvén, hogy bennünket egy-

mástól elszakaszszon : nekünk ugyan minden jószágainknak

restitutióját megígérte, — de kivált erdélyi Híveinknek
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tractája fell hallani sem akar; mindazáltal bizonyossak

lehetnek, hogy mi sem a Confoederatiótúl nem recedálnnk.

sem hittel megersített fejedelemségünköt Kegyelmetek

consensusa nélkül soha se nem abdicáljuk, sem másra nem

transferáljuk.

«

De Károlyi csak a békülésben látta a menekülés

egyedüli útját s bizott Pálfiban. »A Kegyelmed lelke adjon

számot érette,*: — irja neki Eákóczy április 9-ikén —
»a melyet bizonyára nem Pálfi, se nem egy császár széki

eleibe citálok én az egész magyar ontott és ontandó vérrel

együtt, — de az eleibe, a ki eltt nincs titok: meg fogja

az. tudom, birálni mindazokat, a melyekti Kegyelmed

magát a világ eltt kivánja immúnisnak tartatni, mind azt:

ki micsoda clausulákkal, reservátákkal és restrictiókkal

tette le és tartja a hitit? s hol volt az igaz confoederatio

?

s ki mivel tartozik avagy tartozott Istenének s urának V

— mert mindezeknek nem találhat a világ birót. Kinyilat-

koztatik ott, ha a solenuitas, pompa, és a diffidentiától való

félelem tartóztat-é a békességtül, vagy az hamis hitnek

elkerülése, és azon törvény- s igazságnak manutentiója,

a melyet ellenségem kezében és rabságában lévén is,

véremmel mertem kérni, manuteneálni, — nemhogy most.

szabadságomban, ne merném! . . .« — (Thaly: Archívum

Rákóczyanum I. oszt. III, k.) Károlyi nem állott egyedül.

Sennyei István, a kire Rákóczy Munkács védelmét bizta.

arra a kérdésre, hogy » vezérl fejedelmünk nélkül, hozzá

fogjunk-e a békesség tractájához. vagy a fegyverkezésnek

tovább való folytatására i-esolváljuk magunkat? . . . elmé-

jének és lelkének sok tusakodási között azon nyugodott

meg, hogy nemcsak lehet, de szükséges is hozzá kezde-

nünk «. Okai a következk: »1. Ámbár a fejedelem bizonyos

akadályi miatt ki nem jöhetne is, de az olyan akad;ílyrM

nézve törvényeinknek s szabadságainknak visszaadat;'isát
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ezen alkalmatossággal, melyhez több idt alig reményi-

hetünk, siketségre nem vehetjük. 2. Meg sem bántjuk

sem felségét, sem a confoederatióhoz való hitünket; mert

mind a fejedelem sokszori resoliitiói. mind hites kötelessége.

s nekünk is az öszveszövetkezésre letett hitünk a szabadság

keresésének kimunkálkodására nem csak hatalmat ád. sót

arra szorosan kötelez is. 3. Meglehet, jó is lészen, a feje-

delem jelenléte nélkül is ezen mostani tractát elkezdeni,

mert akármely országban, a népek között, ha az elöljáró

fejek helyes akadályokra nézve elmaradnak, az egész nép

nevével és személyében a közönséges csendesség megszerzé-

sében a jelenlévk végeznek, s végezni tartoznak is, kivált-

képen ilyen végs szerencséltetésben. 4. Mostan módunk
és idnk lévén, nemzetünk közjavának kimunkálkodására,

ha elmulatnánk, következ romlásáról és veszedelmérl

méltán megfeddethetnénk, st magától is vezérl fejedel-

münktl elhitettem magammal, nem azért, hogy abban

munkálkodunk, hanem hogy azt elmulattuk, neheztelést

vennénk magunkra. 5. A küls segítség reménysége sem

halaszthatja el ezen mostani békességnek végezését, mert

azok nem csak bizonytalanok, de ha minden kétségen

kívül valók volnának is, az gyzedelmök igen kétséges,

st ha azokat bizonyosan tudnánk is, de ha törvényeink

és szabadságink mostanában úgyis megadatnak, minem
lelki esmérettel és mi okra nézve kellene fegyverhez kap-

nunk? meg nem foghatom. « Sennyei ez Írásbeli nyilat-

kozata április 22-ikérl van keltezve. Az erdélyi és magyar-

országi rendek szathmári gylésén április 28-ikán Károlyi

azt kérdezte, hogy a »pacificatio punctumai szerint kívánják

és akarják-e venni a felséges császár gratiáját? Melyre

egyenl szabad szóval mind a két országbeli rendek fel-

kiáltottak: hogy igen is, az ö felsége gratiáját alázatosan

veszik, és aszerint magokat az felsége hivségére adják.
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Továbbá azon generális praeses úr megint kérdést tett,

hogy a kik ezen ö felsége amnestiális gratiáját venni nem
akarnák, és Isten után ezen már annyira elóvitt jót és

békességet titkon vagy nyilván háborgatni akarnák, az

olyanokkal mint kellessék cselekedni? Melyre újra egy

szóval felkiáltottak; hogy azok számkivetettek légyenek

«

(Pulay János: A szatmári békesség. Szalay: Magyar Tör-

ténelmi Emlékek V. k.). A szatmári béke hosszú idre

befejezte az alkotmányért vívott küzdelmeket s alapja lett

az új rendnek. A béke okiratát az egykorú hivatalos nyom-

tatvány után közöljük:

Nos Eleonóra Magdaléna Theresia Dei gratia E-omanonim

Imperatrix, vidua et coronata Hnng. Dalm. Croat. Sclav. Regina,

ntpote serenissimi ac potentissimi principis ac domini Caroli III.

Dei gratia Hispaniarum, Indiarnmque, nec non Hungáriáé, Bolie-

miae, Dalm. Croat, Sclav. regis etc. Regis, Filii nostri dilectissimi,

nunc unici Mater et Regnorum ejusdem ])ro tempore Rectrix.

Notum facimus universis et singulis, signanter antem Fidelibus

Nostris Reverendis, Honorabilibus, Spectabilibus ac Magnificis,

Magnificis item Egregiis et Nobilibus, nec non Prudentibus et

Circnmspectis Supremis et Vice-Comitibns, Jiidicibus Nobilium,

et Juratis Assessoribus, ac totis demum Universitatibus Domino-

rnm Praelatorum, Baronum, Magnatnm et Nobilium jjraefati

Regni Hungáriáé, et partium eidem annectarum ej[uorumvis Comi-

tatuum, non secus Liberarum ac Regiarum Civitatum, Privilegia-

torum item Oppidorum, Villarum, Possessionumque Magistris

Civium, judicibus, senatoribus et juratis civibus, ac inferioris

etiam cujuscunque Conditionis hominibus, in praenotato Regno

Hungáriáé, Agentibus . . . Quod posteaquam his recenter trans-

actis temi)oribus, sacr. quondam Princeps et dom. Josephus glo-

riosae memóriáé Romanorum Imj)erator, ac Germaniae, Hungá-

riáé . . . rex, íilius noster gloriosae reminiscentiae desideratissimus

pro ingenita sua clementia . . . fideli nostro nobis sincere dilecto,

spectabili ac magnifico comiti Joaimi Pálffy ab Erdd, praefa-

torum regnorum Dalm., Croat., Sclav. Bano, Cami)i mareschallo . .

.

nec non Carolo Loeher de Lindenheimb, C. R. Consilii Aulae

Bellici Consiliario, pro reducenda stabiliendaque . . . dicti regni
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Himgariae Transilvaniaeque quiete et tranquillitate cum illustri

FranciscOj alterius conclam Francisci Rákóczy principis filio, ejus-

demque hactenus asseclis uiiiversis, et. quibusvis Hungáriáé et

Transilvaniae Regnicolis conveniendi, et omnimodam transigendi

dedisset, clementerque impertitus fuisset potestatis faciiltatem,

speciali eatenus emanato. iisdemque in originali remonstrató, et

in genninis Paribus Commnnicato benigno mandato firmatam;

vigore cujus memoratns Comes Joannes PálíFy, praebabitis ad

invicem diversis, mutuisque coUoquiis et Tractatibus tandem
ad certa Conventionis Puncta ab ntrinque condescendissent . . .

Et licet medio tempore, dum haec agerentur, altetitulatum

Sacratissimum olim Principem Dominum Joseplmm Romanorum
Imperatorem et Germaniae ... de hac mortali vita ad beatae, et

sempiternae immortalitatis securam qnietem transire contigisset

;

qnia tamen Divina Providentia, Serenissininm et Potentissimnm

Principem Dominum Carolum Tertium, Hys])aniarum et Indiarum

Regem, praelibati Domini condam JosepJii . . . Fratrem et . . .

Leopoldi Consortis Nostri . . . Filium Nostrum . . . haereditarium

videlicet et inmediatum Sacrae Regni Hungáriáé Coronae, Regno-

rumque eidem subjectorum successorem clementissime reservavit.

Cujus moderna in absentia, usquedum Deo propitio, propria sua

in Persona adesse . . . praedeclaratas benignas Caesareo-Regias

memorato Comiti Joanni Pálííy praemissum in íinem Clementis-

sime elargitas Plenipotentiales . . . approbavimus . . . Hinc prae-

fatus Comes Joannes PálíFy, praeattacta praevie jam Divino

favente Numine initae, et sub dato Szathmarini die vigesima

noná recenter elapsi mensis Április anni modo currentis infra-

scripti conclusae conventionis puncta, nobis pro benigna Rati-

ficatione etiam nostra liumillime submisit. Quae nos clementer

perpendentes. et altiori mente suscipientes . . . emananda esse

duximus . . . usquedum jjer Summefatum S. Pr. D. Carolum Ter-

tium ... de plenitudine Regiae suae Autlioritatis . . . ratihabean-

tur . . . superinde universos et singulos, quos supra íirmiter asse-

curantes, ac id ipsum Nos omnino eíFectuaturas, in verbo nostro

Reginali et fide i)ublica spondentes et promittentes. Ac proinde

Primo. Memorato illustri Francisco Rákóczy vigore i)raemissae caes.

regiaeque Plenipotentiae, per nos quoque, ut praeattactum est,

benigne ratificatae et confirmatae, gratiam vitae et universorum

bonorum mobilium et immobilium, exceptis iis, quae ad praesidia
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pertinent in regno Hungáriáé partibusque eidem adnexis, ac alibi

etiam ubicunqiie existentium, cum seciira permansione in regno, una

cum suis domesticis, servis seu familiaribus impertitur. Ad cujus

determinationem, si idem banc gratiam complecti, sed juramenti

fidelitatis praestationem diíFerre velit, terminus trium septimana-

rum ab emanatione praefatae conventionis computandarum con-

ceditur ; ita tamen, ut in casu diíFerendi secundum subnexam

formulám juramenti, interim fortalitia, sub potestate prae

manibusque suis existentia, in statu, quo modo sünt, praesidiis

regiis illuc inducendis, bona fide tradantur ; aut strictis mandatis

tradenda, ipsis commendantibus imponatur, et una etiam omnis

militia praesidiaria Eakoczyana exauctoretur, et dimittatur. Dum
e contra benigne promittimus : praesidia regia in proventibus, et

bonis Rakoczyanis, qua dominó terrestri, jam ante hos motus

propriis, nullum factura praejudicium, vei damnum, nostrisque seu

regiis alenda stipendiis. Haec ver omnia intra praespeciíicatum

temporis terminum explenda, et exequenda. Si porro istis probe

peractis memorato illustri Francisco Rákóczy, permansio libera in

regno displiceret, relinquitur ipsius arbitrio, eandem etiam sub

praestito superius attacto liomagio in Polonia habere, ubi citra

laesionem homagialis obligationis erga nos, et iilium nostrum

serenissimum dominum Carolum regem Hungáriáé sese continebit.

Filiique ejusdem sujjra memoratis conditionibus rite ac fideliter

executioni mandatis jjer nos omnino extradabuntur et restituentur.

Secundo. Universis tam superioris, quam inferioris ordinis et

conditionis, seu ecclesiasticis, seu i)oliticis, aut etiam militaribus

B-akoczyanis Asseclis Hungaris jíariter ac Transilvanis omnium
trium nationum, qui modo in regno, vei penes illustrem Francis-

cum Rákóczy actu sünt, etiam si qui eorum de se reversales quas-

l)iam, cuipiam antecedenter dedissent, similiter intra saepius

memoratum terminum, vitae et universorum bonorum gi'atiam

amnestialem jjariter clementer im])ertimur, et in signum uberioris

clementiae et benignitatis, iisdem quoque, qui ante modernam

conventionem ad debitam sacro regio diademati fidelitatem, sola

vitae duntaxat gratia ijisis appromissa, quandocunque rediissent

íidelitatisque homagium deposuissent, quamvis per conventionis

puncta exclusi fuissent, i)arem nihilominus bonorum gratiam tenoré

praesentium concedimus. Accorda nihilominus, si quae inter ejus-

modi reduces, aut quempiam eorundem cum fisco regio inter-

Marczali: A magyar történet kútfi. 40
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cessisset, in siio statu permanente, bonorum ver talium quoque

restitutio liic intelligencia venit
;
quae fors uno. vei altero titulo

ac jure cuipiam collata, sive divendita. vei inscripta, et jam per

alios possessa actn snnt ; ita videlicet. nt illa qnoque sine tamen

fructibus medio tempore perceptis penes benigna mandata nostra.

ad officiales fiscales, vei camerales generaliter in singulos comi-

tatus, sed et lib. regiasque civitates inmediate exaranda, sim-

pliciter et absque ulteriori mora ac delatione occupari queant

;

meliorationibus tamen, si qnas niodemi possessores. sive in repa-

rationem aediíiciornm sive oeconomiae promotionem impendissent.

legaliter edocendis. praevie pro aeqnitate refnsis ; nec metus ullus

alici snperesse debet, de qiiapiam commissione. aut alia quavis

metliodo inquisitione, respectn bonorum, per modernam amnestia-

lem gratiam restituendorum in futurum instituenda ; amnistialis

siquidem gratia, omnes similes módos et pacificae possessionis

impedimenta tollit et excludit, dum reginali fide, sinceram appro-

mittimus bonorum restitutionem. Similiter benigne annuimus.

ne quis possessorum. ubi rusticus solvendae contributioni par non

érit, amissione bonorum mulctetur, Depositio etiam armorum non

eo sensu intelligi debet, quasi non lieeat alicui arma gestare,

verum omnem hostilitatem cessare debere. Licebit igitur Magna-

tibus, et nobilibus, eorumque servitoribus iuxta antiquum, recep-

tumque morém nobilitatis, in suis praerogativis cum gestatione

armorum (nuUo tamen modo ad oífendendum parato) libere uti,

ac incedere. Si porro aliquis non obstante hac amnistiali gratia

publicae seu privatae regiae. vei legális etiam vindictae successu

temporis desumendae timorem obtenderet ; regiae benignitati, et

fidei jDublicae non levis per hoc injuria inferretur : cujus paterna

charitas et justitia, abolito integre omni anteriori reatu, hanc

amplius resumendam non patitur. Militibus demum inferioris

ordinis, eandem amnistialem gratiam similiter benigne elargimur,

neque ulli eorum vis inferretur ut servitia caes. regia militaria,

sejiositis jam ad quietem eorum arniis et animis accipere cogatur,

solum ut praestito fidelitatis juramento, ad suas aedes discedant,

ibique oecononiiam colant, et quiete se se contineant. Militibus

ver exterarum nationum, ut pote : Germanis, Gallis, Svevis, Italis,

aliisque liber conceditur jjassus ad suos redeundi, exceptis illis,

qui ex regiminibus caes. regiis profugissent
;
quibus tamen poena,

quam propter desertionem regiminum meruissent, remittitur.
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Caeteroqnin tales ad suas legiones redire, et restitui debent. Si

aiitem unns vei alius exterornm in servitio exiguae considera-

tionis apud aliquem magnatum foret, dummodo non sint militiae

•caes. regii adscripti, qnin ibidem permanere queant. nihil dnbi-

tandum. Si qni porro ignobilioris sortis pro libertinis qnacunque
€x ratione hactenns agniti snnt, in posternm etiani pro talibus

babeantur, citra tamen praejudicinm dominoruni terrestrium.

Tertio. In religionis negotio, receptas regni constitutiones

manutenebimus, nec non exercitiuni ejusdem, secundum easdem
leges, et constitutiones, ac articulos regni tam in Hungária, quam
in Transilvania cum beneficiis eorsum de jure spectantibus cle-

menter concedimus, nemini praeclusa via apud nos, et regiam

niajestatem, vei coram diaeta ratione gravaminum se se insinuandi.

Qiiarto. Ut his motibus demortuormn orpliani quoque et

viduae (erga quas ex innata clementia s})eciali reílexione ducimur)

nec non alii legitimi successores, benignitate nostra gloriari queant.

€UHi alias etiam amnistialis gratia, ex mer duntaxat regiae cle-

mentiae sinu proficiscatur, universa quoque sub liis motibus

demortuorum, eorumque viduarum, ac orplianorum, et legitimo-

rum successorum bona, sive alicui collata, distracta vei divendita

essent, in conformitate i)uncto secundo de restitutione bonorum
uberius expressata, remittenda, et resignanda clementer annui-

mus
;
prout et universis orplianis, (qui sive pueri, sive puellae,

vei jam matrimonio locatae in partibus Rakoczyanis acta sünt,)

nec non aliis quoque ibidem existentibus legitimis successoribus.

parem amnistialem clementiam, et integrum jus, ac bonorum suc-

cessionem clementer impertimur.

Hoc tamen per expressum declarato, ne moderna haec regia

munificientia et gratia, ullo unquam tempore, in aliqiiam con-

sequentiam et exemplum traliatur.

Qiánto. Qui porro regno exierunt, ac in conterminas. aut

remotiores se se contulerunt provincias, ob i)raegnantia aütem et

legitima imi)edimenta, vei manifesta vitae pe^icula, ad i)raescrij)-

tum terminum non redire potuerunt, si absentiam suam ex prae-

dictis rationibus causatam legitimé docuerint ; ac superinde apud

aulám nostram regiam, vei generalem plenii)otentiarium, quam
primum íieri poterit, se se insinuaverint, illis secundum coguitio-

nem aequitatis gratiam amnystialem puncto secundo caeteris con-

cessam aeque benigne elargiomur. — Quam ad eos quot^ue exten-

40*
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dendam, ac iis etiam suíFragaturam volumus, (jui qnalitercunque

et quacunque ex ratione extra regnum occuparentur, dum et

quando intra terminum, distantiae loci commensurandum compe-

tenter se se insinuaverint. Illis antem, qiii snperiorum annoruni

motibus implicati fuerant, adliuc superstitibus (salvo pacis Carlo-

vicensis articulo 10.) gratiam vitae clementer concedimus.^ Ratione

eorum autem, qiii in Moldáviám et Valacliiam se se recepissent,

et adhuc de facto ibidem commorantur, ne ii in Hungáriám magnis

sumptibus, et molestiis venire cogerentur, benigne commisimus

generáli in Transilvania commendanti comiti a Steinville, ut

eosdem, ubi se se sub competenti termino, coram eodem generálé

insinuaverint, sicut in Hungária, ita etiam ibidem gratiam vitae,

et universorum bonorum ipso facto obtenturos recipiat. Hac addita

declaratione, quod intervenientibus ne fors aliquibus imi)edimentis

quae reditum eorundem in pátriám morarentur, ipsis de sufficienti

etiam redeuncli remedio et securitate provideat. Quo magis autem

lioc conventionis opus etiam in Transilvania, secundum benignam

intentionem nostram, eo ordine et norma, quo in Hungária pro-

cedat et componatur; liujusmodi conventionis actorum originalia

dicto generáli comiti a Steinville, pro directione jam transmissa,

et communicata sünt. Dignitates magnatum et nobilium regni

Hungáriáé, prout et Transilvaniae, quibus ante hos belli motus.

fruebantur, bic non comiireliendantur, cum inter bona non sint cen-

senclae, non tamen ob id praecluso, ad augustam aulám nostram

suíjplicationis recursu, aut praescissa omni eatenus spe ; cumque

in conservatione jurium, et manutentione principatus Transilva-

niae libertatum, cujuscunque nationis incolarum, erga regiam

clementiam nullatenus dubitandum sit, ejusdem secundum anti-

quas regni consvetudines, leges, constitutionesque approbatas,.

ordinationem et restaurationem benigne appromittimus. Jazygum,

Cumanorum, Hajdonicalium item oppidorum privilegia, secundum

conformitatem legum Regni, in futura regni diaeta considerabun-

tur et tractabuntur, ac determinabuntur.

Sexto. Amnystialis liujus gratiae cujuscumque sortis bello

= A 10. czikk azokról szól, a kik a Thököly-t'éle mozgalmak alatt

Törökoi'szágba bujdostak. Róluk ez a czikk úgy intézkedik, liogy távol lakjanak

a határtól s török alattvalók maradjanak, ha visszatérnek, a császár nem
ád nekik menedéket, >quin immo dejjrehensi ottomanicis confiniorum guber-

natoribus extradantur.«
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captos nationales participes clementer reddimus ; deposito tamen
jjraevie liomagialis íidelitatis juramento.

Septimo. Damna a temj^ore inclioationis modernae armornm
suspensionis cuipiam illata, comperta rei veritate, ab utrinque

boniíicari debeant.

Octavo. Ad tollendum scrnpnlum, aut qviamvis difíidentiam,

clementissime resoluta liaec vitae et bonorum amnystialis gratia

generális, praesenti solenni instrumento inserta, ad omiies comi-

tatus regiii, sicque ad universos magnates, nobiles, cives, libertinos,

milites et rusticos, et cujusvis demiim coiiditiouis, ac ordinis

Hiuigaros pariter et Transilvanos trium nationnm, secundum

couditiones superius praescriptas extenso, pro certiori omnium
consolatione benigne per nos confirmatiir.

Nono. Regni Hungáriáé et Transilvaniae juribus, libertati-

bus et immunitatibus inviolate et sancte conservatis nullatenus

admittemus, nt contra lianc amnistialem gratiam novis contentio-

nibus et litigiis ansa vei causa j^raebeatur, aut cuilibet qnempiam

molestiis impetendi, lacessendique niodns, aut ratio snbministretur.

praeterquam servitores regiae majestatis, aliorumque dominoriim, et

nobilium, ante modernos motus ad dandas rationes obiiga ti : qui

liinc excepti dandis omnino rationibns obstricti manebmit. Imo

vigore liujus clementissimae amnistialis gratiae generális, ne quis

se invicem scommatibns, jurgiis, et altercationibns proscindat, sub

gravi animadversione, et serio inhibemus ; unde generalibus prae-

fectis, locoriimque commendantibus nec non snpremis et vice comi-

tibus, judicibus nobilium, ac Magistratibus civium, districtim

demandamus, ut pro contravenientium per competentem eorum

instantiam coercitione severa adhibeatur, administreturque justitia.

Decimo. Salva manebit facultas in futura regni diaeta, caetera

gravamina non modo proi)onendi, sed et quae i)ro salute et lionore

gentis e re visa fuerint, liberis votis, cum debita reverentia,

legaliter clementiam regiam implorandi, ut sane nullus dubitare

debeat, regiam Majestatem in conservatione legum i)raedicti regni

Hungáriáé et Transilvaniae, ac adbibendis ad regni officia indigenis,

tóti orbi christiano testatum reddere velle, quod in paterno erga

Hungáriáé regnum, et Transilvaniae ])rincipatum affectu, ab eadem

regia majestate nihil magis desiderari valeat. Prout et eadem

summe desiderat, et benigne confidit, ne gens hungara et cujus-

cunque nationis tran.silvanica juribus suis innixa, uUi gentium fide
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in regem ceclat. — Postremo et pro coronide, universis et singulis

snperius memoratis cnjnscmique status, snperiorisque et inferioris

orclinis personis, qni hactenns partibus Kakoczyanis addicti fnerunt,

amnistialem gratiam, qnoad vitám et bona sub praefatis niliilo-

minus coiidit.ionibus, benigne concedimus, et coníirmamns.

Et si dictus illustris Francisciis Rákóczy ad praei^xum ter-

minnm non compareat, proindeque praefatam ne fors amnistialem

gratiam amplecti omnino recusaverit aut juramentum hómagiale

secundnm propositam formulám per procuratorem sufíicienti pleni-

potentia instructum, dejjonere noluerit ; eo non obstante benigne

confidimus, quod universi et singuli, ante hac partibus Rako-

czyanis addicti, iisdemque renuntiantes in debita regiae majestatis

fidelitate jjermanentes, securitati patriae quovismodo prospicere,

et quibusvis Eakoczyanis, aliisque macMnationibus nuUum ulte-

rius locum dare, sed omnia ea rite observare velint, ad quae

liomagialis eorum obligatio ipsos secundum jura, et leges patriae

obligát et obstringit. Si ver mentionatus illustris Franciscus

Rákóczy, praegnantibus causis impeditus, dictum juramentum in

praesentia praestare et conditionibus ab eo exequendis prae-

sens esse nequiret, eidem demum benigne indulgemu-s idem jura-

mentum per plenipotentiarium in animam suam deferre et gratiam

amnistialem amplecti, datisque veris et sinceris mandatis, tradi-

tionem fortalitiorum ordinare et disponere. Insuper clementer

annuimus, ut in casu, quo praefatus Franciscus Rákóczy, circa

postulatam, Fortalitiorum Traditionem et militiae dimissionem

praestitis modo ac sine mora praestandis, juramenti fidelitatis depo-

sitionem secundum praescriptam formulám, ad terminum duarum

vei forte trium septimanarum differre vellet, illud etiam ipsi con-

cessum sit. Cui etiam tam ad redeundum, sub verbo regio plenaria

securitas patebit. Quae praecensita conventa puncta, singulari

liomagialis submissionis declaratione íirmata, et tandem ab utrinque

propriis singulorum syngraphis et sigillis corroborata fuerunt.

Quorum subscriptiones sequuntur in liunc modum. S. C. R. et Ap.

Mtis. consiliarius intimus, camerarius, banus Croatiae . . . et per r.

Hungáriáé plenipotentiarius, commendans generális Comes loannes

Pálff'y, Carolus Locher de Lindenlieimb. Ex parte Hungarorum

Alexander Károlyi, Nicolaus Perényi ... Ex partibus Trans Danu-

bianis Dániel Rátki, loannes Beleznai ... Ex parte Transilvanorum

Barcsay Miklós, Michael Teleky . . . Deputati hucusque Transilva-
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noriim Rakoczyo, adhaerentinm plenipotentiarii ; Stephanus Dániel

depntatns eornm, qni in Transilvania, Moldávia et Transalpina com-

morarentur. Ex parte Cottus Maramarosiensis plenipotentiarii Ladis-

lans Sztojka, Dániel Ajtai. Ex parte niilitiae antehac Rakoczyanae

Transilvanicae : Gabr. Haller, Dániel Jósika, . . . Ex parte inter-

essatoriim regni Hungáriáé oppidorum et liberarum regiarumque

civitatum : Stephanus Hunyady judex r. ac 1. civitatis N.-Bánya-

iensis, Georgius Szász m. p. judex Felsó'-Bányaiensis. Nomina autem

ceteroruni universoruni et singuloruni, qui in hoc concursu actis

et conclusionibus hisce praesentes fuerunt, homagiaque depo-

suerunt extradata per Danielein Bulyovszky, ex parte Hungaro-

rum notarium, Georgium Pongratz, ex parte Transilvanorum nota-

rium. Formula praestiti juramenti tenoris est subsequentis : »Ego

N. juro per Deum vivum omnipotentem coeli terraeque creato-

rem. Postquam ss. regiaque majestas, ex superabundanti cle-

mentia, amnystialem vitae et bonorum gratiam vi plenipotentiae

illustrissimo ac excellentissimo comiti dominó loanni Pálífy ab

Erdd, ejusdem generáli campi marscballo, per r. Hungáriáé

supremo armorum praefecto, Croatiae bano, catapliractorum

tribuno, concessae per jamdudum emanatas et publicatas decla-

rationes, propter liosce jjraeteritos motus largita, et impertita sit,

nec non regni Hungáriáé et Transih^aniae jura, leges ac libertates,

tam in politicis et provincialibus, quam et ecclesiasticis recepta-

rum religionum negotiis per se, suosque successores sancte con-

servanda promiserit, imo suam confirmationalem quoque ratifica-

tionem obtulerit : me proinde imposterum et semper, usque ad

ultimum vitae spiritum, eidem ssae. c. regiaeque majestati, ejus-

demque in regno legitimo successori futurum fre fidum ac üde-

lem, nec quidquam contra debitum liomagialis vinculi obligamen

directe, vei indirecte, alieno vei ])roprio motu, et conatu in con-

trarium commissurum, sed ea omnia rite, ac i)rob(> acturum, et

praestiturum, re et opere, quae liomagiali devotioni, obedientiae

et servitio agenda et praestanda incumbunt, et incumbent. Ita

juro, spondeo, et me sancta, et inviolabili fide obligo, per sacro-

sancta evangelia, uti me Deus trinus et unus adjuvet.«

Nos itaque i)ientissimarum et salutarium praelibati condam
filii nostri gloriosae memóriáé losephi Caeo regiarum in redu-

cenda regni Hungáriáé et i)rincipatus Transilvaniae, quiete, et

tranquillitate intentionum, seriaeque vohmtatis, ac superinde elar-
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gitae plenipotentiae, per nos quoqne uti i)raetactuni est, ex post

ratihabitae, et confirmatae, condigna liabita reflexione, ac univer-

sorum et quoriimlibet, sive occasione modemae conventionis niinc

et de facto, sive ad terminum ibidem praeíixum, vei ante hac

etiam quandocunque ad fidelitatem legitimo regi, ejusque sacro

diademati debitum reversornm, et praestitis ut supra declaratum

est, praestandis rediturorum, liumillima submissioiie, ac per jnra-

menti depositionem, renovata liomagiali obligatione benigne per-

pensis, pro peculiari etiam nostro, quo erga praefatum regiinm

Hungáriáé et principatum Transilvaniae, ducimur affectu, prae-

declarata universa et quaelibet praenotatae conventionis, et con-

clusionis piincta, iisdemqiie hisce comprehensa singula membra,

clausulas et articios praevio modo jam in forma, solennis et

benignae annuentiae concessionis, ratihabitionisqiie, et confirmatio-

nis nostrae emanatos, adeoque generalem amnistialem gratiam,

pro universis et singulis praefati regni Hungáriáé, Partium,

principatusque Transilvaniae, cujusvis status et ordinis regnicolis,

superioris item aeque ac inferioris conditionis, militibus, nationi-

bus, incolis imo et ipsis rusticis percepto eatenus etiam Consilii

Hungarici voto et opinione, non solum benigne acceptamus,

approbamus et ratificamus, verum etiam universos et singulos,

quos supra in verbo nostro reginali et rectrici authoritate,

ac bona fide publica assecuramus, quod praenotatos omnes et

singulos articulos, in omnibus eorum i)unctis et clausulis tam nos

ipsae sancte et inviolabiliter observabimus, quam etiam per alios

quosvis quorum interest, vei intererit, cujuscunque status, et con-

ditionis sint, observari faciemus. Ac in super eodem in verbo

nostro et íide i)ublica spondemus, et appromittimus, praemissa

omnia summefatum serenissimum ac jiotentissimum principem

dominum Carolum Hlum, regem catholicum et apostolicum, filium

nostrum dilectissimum, ut primum íieri poterit, regia sua authori-

tate et potestatis plenitudine, denuo, iterumque, ratihabiturum

et coníirmaturum, ac etiam sancte et inviolabiliter observaturum,

et observari facturum. Harum nostrarum manus Nostrae sub-

scriptione, et Reginalis, E-ectricisque Sigilli Api)ressione munita-

rum vigore et testimonio literarum mediante. Dátum in Civitate

Vienna Austriae die 26-a mensis Mai Anno Di. 1711. Eleonóra

Magdaléna Tberesia. lUésbázy, Hunyady.

ni. Károly megersítése 1712. márczius 30-ikán kelt.
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HORVÁTORSZÁGI STATÚTUMOK.

A bécsi béke Szlavóniát, Horvátországot és Dalmátiát

Magyarország csatolt részeinek (partes annexae) nevezi

a régebbi » partes subjectae« helyett. Ez az elnevezés

váltakozik a mag;yar törvényekben a »regna Dalmatiae,

Croatiae et Slavomae« elnevezéssel. A magyar törvé-

nyek elismerik e tartományok bizonyos fokú önállóságát.

A csatolt részeknek tartományi gyíUése, az úgynevezett

Congregatio generális Statuum et Ordinum regnorum

Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae a magyar országgylés-

tl függetlenül határozott a közigazgatás egyes kérdé-

seirl. A gylésen alkotott czikkeket a király szentesí-

tette. E czikkek azonban mégis csak statútumok, mint

a vármegyék, vagy városok statútumai. Megvan bennök

a statútumoknak az a jellemz vonása, hogy, bár különös

helyi érvény állapotokat teremtenek, nem ellenkeznek

a magyar országgylés törvényeivel. Eltérhetnek azoktól,

mint például a XYII. században a horvát vallási törvények

eltérnek az ország törvényeitl, de mégsem ellenkeznek

velk, mert a magyar országgylés elismerte az eltérés

jogosságát Horvátország területére nézve.

^

' V. ö. ezzel a Hármaskönyvet, III. 2. i^fönnebb 370. 1.) és az 171
120. törvényczikket, mely így szól : Quum occasione confirmationis, et obser-

vationis statutorum municipaliuin praetatoriim regnorum (Croatiae et

Sclavoniae), sub decursu praesentis diaetae plures et variae subortae
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Szegedi János (Tripartitiwi Jurk Hungarici Tyrocí-

niíim) és Knkuljevics (Jura Regni Croatiae . . . P. II.),

kiadták a horvát tartománygyülések XVII. századbeli

czikkeit. E két kiadás alapján közlünk itt néhány czikket

:

Articnli Statuum et ordinum Croatiae et Sclavoniae Regno-
riim ab A. 1609. adnsqne 1635. in diversis eorum Congregationi-

bus Generalibns concliisi. A Férd. II. Eegi ac Imp. felic. record.

Viennae die 8. Mens. Augusti. A. D. 1636. coníirmati.

Articiilus I.

Praeterea iidem Status et ordines, nnanimi voto et consensu

priores Articiüos, de non admittenda libertate Exercitiorum in

lioc Eegno alienae Eeligionis. coníirmant ; et si quis])iam Prae-

dicatorum haereticorum, sive spontanee, seu ope cujns})iam in

lioc Regnnm venerit et Zizania seminaverit, •praedicatorem liceat

unicuique capere, captumque ad Dnum Baniim, vei Episcopum
Dioecesis deducere : Introductores ver talium et transgressores

hujusmodi conclusionis pnblicae, pnniantur poena in Tripartito

contenta.

Articiiliis IV.

Quod ver ad fixos et Indigenas malefactores, Nobiles i)0sses-

sionatos et ignobiles, attinet, utpote fures, i)raedones, homicidas,

raptores, publice audentes minari neces, verberatores et oppressores

Nobilitatis, combustores et siniilium enorminni facinorum patra-

tores ; item intoxicatores, meretrices, adnlteros et strigas, eormnqne

receptatores, consei'vatores et fautores : Domini Vice-Banus et Vice-

fuissent quaestiones ; S. majestatis B. atque communi SS. et 00. voto

decisum est, nt I. statuta eorundem niunicipalia, regia aiictoritate specifice

confirmata, in nullám amplivis de sui validitate veniant quaestioneni.

II. Pariíbrmiter etiam j^er art. 66. anni 1681. generice confirmata,' salvo

dumtaxat privati cujuspiam ex eorum aliquo gravati ad R. majestatem

recursu, itidem pro validis et firmis habeantur. III. Quae neutro modo
praedeclai-ato hactenus firmata fuissent ; dispositio tamen eorum adhvic

duraret et pro futuro obligare posset ; ea et talia infra anni unius spatium

suae majestati c. regiae jDroducenda, examini et confirmationi vei reprobationi

regiae subjiciantur.

' Az idézett czikk így végzdik : Quae regna (Croat. et Scl.) iit in suis jiiribus,

privilegiis, statutis, articulis et consuetudinibus, quae hoc loci renovantur et coiifirmantur,

conserventur, conclusum est.
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Comes Varasdiensis eos ex Ofíicio citent et juriclice convictoSj

jnxta Articulos Regni, brevi Jiiris processu, poena condigna puniant.

Vagabundi autem et impossessioiiati Nobiles, siniilis eriminis rei,

per eosdem capiantur, itidemque poena condigna piiniantiir. Et sin-

giüis annis faciant inqnisitiones, de hujusmodi malefactoribus,

Domini Vice-Banus et Vice-Comes Varasdiensis. Qiii autem juri-

dice jam jiroscripti, et convicti sünt, eosdem etiam iidem i)erse-

qnantnr et cajnant, debita poena afíiciendos.

Articiiliis VI.

Coníirmatnr Articnlus, de locis depositionum editus, ita ut

quicunque extra lóca depositionum mel et porcos Majales extra

Regnum educens repertus fuerit, privetur eisclem, per quoscunque

privari poterit. Quodsi tamen aliquis Regnicolarum cum extra-

neo aliquo Mercatore convenerit et in loco depositionis sese prae-

sentaverit, liceat praescriptas res venales extra Regnum educere,

ita tamen, ut post praesentationem in loco depositionis rerum

venalium, Suae Majestati Tricesimam et tributum telonii Dominis

terrestribus, emptor solvere teneatur.

Articnlus XI.

Statútum insuper est, ut Vice-Comites, et Judices Nobilium

penes querelas procedere, executionesque peragere valeant, ante

terminum Diaetae in Regalibus Suae Majestatis specificatum.

Exceptis tamen quinclecim diebus ejusmodi Diaetam immediate

praecedentibus.

Articnlus XVI.

Zingari, prout liactenus, sic nunc quoíj^ue proscribantur.

Articnlus XXI.

Statútum insuper est: Ex quo nulla legitima de causa plurimi

Magnatum, (|ui majorem partém Regni possident, fructus(]ue et

utilitates ejusdem ])ercipiunt, et ])ro communi ])ermansione in

médium consulere deberent, se se a Congregationibus Regni abstra-

hant ; ut in posterum quicunque Magnatum hujusce Regni. sine

justa et rationabili excusatione sese a praemissa Generáli Congre-

gatione Regni absentaverit, extunc ipso facto in byrsagio centum

florenorum Hungaricalium convictus sit : quos Dominus Banus

pro tempore constitutus, in duabus sibi. in tertia ver i)artibus

Proto-Notario Regni, i)ro laboré cedentibus, per se, vei medio
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ejusdem Proto-Notarii, ex bonis mobilibiis et immobilibiis. hujus-

modi sese absentaiitis Magnatis, vigore dimtaxat praesentis Arti-

culi, quibusvis luridicis remediis obstare non valentibus, exequi

possit, ac teneatur.

Articiilus XXIII.

Contingere consuevit, ut nonnulli Regnicolae, non ciirato

Salvo Conductu. Diaetas Regni publicas intertiirbare. invicem sese

verbis inhonestis afficere, vitiiperare et minari, pnblice se ad

duellum provocare non vereantur. Ideo statútum est. ut nuUus

Dominormn aut Nobilium ad publicas Eegni congregationes armatus,

sub aniissione eorundeni arinorum ingredi praesumat. In violatores

autem salvi Conductus postbac juxta leges patrias animadvertatur.

Articiiliis XXV.

Statútum insuper est. ut a modo deinceps futuris semper

temporibus. venditio et forizatio. quarumcunque rerum venalium

(demptis comestilibus, pane videlicet, obsonio, vino et fructibus

arborum, quae peractis Divinis, vendi poterunt) diebus Dominicis

ubique interdicta sit et babeatur. sub amissione rerum venalium,

in facie tamen fori. et non alibi per Dominos terrestres. vei

iisdem negligentibus. per quosvis alios accipiendarum. Celebratio-

nibus autem Xundinarum majorum, suis diebus salvis permanen-

tibus. Contra contumaces Eeverendissimus Dominus Praelatus Za-

grabiensis censuris Ecclesiasticis utatur. Parochi ver, sese tempori.

et populi necessitatibus ita conforment, ut divina usque ad deci-

mam antemeridianam lioram peragere, et perficere possint.

Articiiliis XXV11.

Quia cum gravi animi eorum dolore intelligunt E,egnicolae,

plurima Parocliialium et Filialium Ecclesiarum Bona ac reditus.

quae et quos pietas Cliristi fidelium Deo antea dicaverat. i)er

nonnullos Regnicolas occupata. et usurpatos esse: Ideo unanimi

consensu statuunt, ut Vice-Comites Comitatuum bujus Regni. qui-

libet in suo Processu, habeant vigore hujus Constitutionis plena-

riam autboritatem. ad instantiam Parochi vei Archi-Diaconi, vei

ver Dni Eppi, facta in facie loci inquisitione, et partibus interes-

satis de termino tali et inquisitione instituenda certificatis. illico

et sine omni ulteriori Processu luridico, Bona, seu reditus ejus-

modi ab A. D. 1592. occupata, et res usurpatas, comperta mera rei
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veritate, ex inqnisitione, vei aliis ex Privilegiis, seu Instrumentis

aliis literalibus, Ecclesiis talibus statim et de facto exequendi et

restituendi, omnibus luridicis remediis praeclusis, praeter unicam

Appellationem, qua iiti extra Dominium licebit. Per Ecclesias ver
Parochiales, non intelligantur Ecclesiae Cathedrales, Abbatiarnm

et Praepositurarum. Et Bona Eccles-iarum ante praedictum 1592.

Annum occupata, ad ordinarium luris Processiim remittuntur.

Articiili Statimm et Ordiniim.

Croatiae et Sclavoniae Regnorum, in diversis eorum Congre-

gationibns Generalibus conclusi et a Leopoldo I. Imp. confirmati.

Articulus I. Anni 16^3.

Quoniam Vice-Comes et Indices Nobilinm Comitatnnm in

faciendis contra malefactores inqnisitionibus, minus diligentes sese

frequentius exhibnerint, statútum est, ut iidem Vice-Comites et

ludices Nobilium, deinceps Articulum 4-tuni horum B,egnoruni

superinde editum et per suam S. M. in A. D. 1635. confirmatum,

perquam diligenter observent. In capiendis ver ex mandato Dni

Coniitis Báni, aut etiam in certis casibus Vice-Comitum, male-

factoribus, penes ludices Nobilium, Nobiles unius Sessionis sub

poena flór. 12., irremissibiliter exigenda, assurgere et proficisci

teneantur et sint obligati.

Articulus III. Anni 16H.

De inductione et eductione Militum, renovantur articuli

superinde conditi, et ut ini)osterum nemo sine praescitu Dni

Comitis Báni inducere, vei educere milites praesumat, decernitur

:

alioquin idem Dnus Comes Banus, in contra facientes, sua authori-

tate absoluta utatur.

Articulus VII. Anni 16W.

Et ne aliqui Regnicolae, cursum luris in octavalibus ludiciis

liujus E.egni, sibi in parte aliqua i)raeclusum (juerantur, })ro com-

muni idcirco Justitiae administratione decernitur: Ut in eausis,

per alios contra Magistrum Proto-Notarium (([ui unicus in hoc

Regno est) et per ipsum contra alios, in Octavalibus ludiciis,

motis vei movendis, alius in Sede Banali, loco Proto-Notarii, in

talibus duntaxat causis, substitui et surrogari ))Ossit.
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Articiilus X. Anni 165^i.

Deceniitnr etiam, ut stipeudia merentes iíegnicolae loco

l)ersonarum snarum et a portis qiioque snis, adinstar aliorum

Eegnicolarum, nec non etiam qnoniodocunqne in E.egno posses-

sionati, tempore Generális Insnrrectionis, alios milites expedire

cnm caeteris Regnicolis debeant et sint obligati.

Articulus XIY. Anni 1659.

Statútum pariter est, iit libera Eegia Civitas Montis Grrae-

censis Zagrabiensis, mandatis legitimis Dni Comitis Báni, veluti

ludicis istius Regni Ordinarii, locum dare debeat, innuente id

ipsum etiam articulo 45. A. 1659. Diaetae Posoniensis.^

Articulus XV. Anni 1660.

Ratione mercium ex Turcia importandarum. conclusum est,

ut pro exigenda Tricesima ordinaria et auctione, a talibus mercibus

l>roveniente, Caproncae vei in Dernie, locis Tricesimalibus officium

erigatur, ibidemque ab inducentibus légitima Tricesima exigatur

:

a rebus tamen per Captivos pro lytro inferendis, Tricesima exigi

non debeat.

Articulus XVI. Anni 167^.

Innotuit Statibus et Ordinibus Regni, nomiullos Regnicolas

inquietudine sua et causarum propriarum diffidentia motos, ordi-

narios luris Processus, forumque istius Regni. veluti primas, debitas

et ordinarias instantias praetereundo, et declinando, ex Regno

Hungáriáé, penes mandata Superiorum Judicum quoscunque Judices

et Justitiarios cum gravi praejudicio, Judicum et Tribunalium

lurisdictionisque et Authoritatis Officii, ac Sedis tam Banális,

quam Comitatensium, contra conditionem quintam Diplomatis

Regii, nec non privilegia a Divis quondam Hungáriáé Regibus,

Regnis nostris Croatiae, Sclavoniae et Dalmatiae benigne concessa,

inducere velle.

Ad praecavendas proinde ejusmodi inconvenientias, communi

hujus Regni Statuum et Ordinum voto sancitum est, ut si qui

Regnicolarum Judicem et Justitiarium ejusmodi penes mandata

^ Az említett czikkböl idézzük : Legitimis porro tam D. C. palatini,

qviam aliorum regni ordinariorum judicum, et in Sclavonia D. báni man-

datis, tam in comitatiljus, quam liberis civitatibus, iiixta tenorem art. 12.

anni 1635. ubique locus detur.
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taliter incliicerent, et ad iustantiam suam qnempiam judicio. aut

executione aggravarent, extunc pars damniíicata medio unius

Yice-Comitis taliter adjudicata, ac executa bona, nna cum dam-

norum, et expensariim refnsione, praevia dmitaxat unica certifi-

catione, sine omni mandato, et lüteriori exniissione restitnere et

satisfactionem impendi facere et si opus fnerit, etiam Illmns

Dnus Comes Baiius, vei Eegni Capitaneusassistere possit, valeatque.

Articiiliis XVIII. Anni 1675.

Siqnidem non raro in hoc Regno Croatiae et Sclavoniae acci-

dit, quod Status Ecclesiastici, ac etiam saeculares homines, tani

videlicet Nobilitari praerogativa gandentes. qnani etiam Ignobiles,

praesertim panperiores, in variis siiis necessitatibus, bona et jura

possessionaria ad duo, subinde tria, plus minus jugera terrarum,

et foenilium. pro exigua pecunia et summa, potentioribus et diti-

oribus Nobilibus seu etiam Magnatibus. aliqui ad certum tempus.

alii ver simpliciter oppignorare, et hypotliecare consuevissent

:

cumque successu temporis, sive evoluto termino conditionis, liujus-

modi Bona, et Jura possessionaria, seu terras ac foenilia, talis

impignorans, vei ver ejusdem successores, pro se rursum redimere

vellent. Tunc ipsi emptores et eorundem successores, ratione talium

bonorum impignoratitiorum admoniti, pecuniam oblatam levare

recusant, taliterque impignorantes et ipsorum successores in magnas

expensas (quas in Comitatibus in extractionem expeditionum, et

praestolationeni eventus causarum ejusmodi, erogare coguntur)

i})sum meritum, et summám impignoratorum Bonorum excedentes,

in summum praejudicium et damnuni eorundem adducere solerent

:

quocirca ad tollendas et abbreviandas tot et tantas in quibus-

libet Sedibus Judiciariis expensas, et ob rariorem Celebrationem

Sedium Judiciariarum, concursumque in iisdem gravioris momenti
causarum, decemitur, ut omissis in Sédem Judiciariam Cottuum
hujus Regni quibuslibet admonitionibus, et citationibus, Vice-

Comes, et Judices Nobilium in jiartibus, Vice-Comes quidem ad

50. Judices Nobilium ver ad 25 flór. Hunga ricales hujusmodi

leves Impignorationes (salva nihilominus i)arti succumbenti extra

Domínium, ad Sedes Cottuum hujus Regni Croatiae et Sclavoniae

appellatione permanente) judicare possint ac valeant, etiam ad

amissionem pecuniae, vigore solummodo jjraesentis statuti.
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Articiilus XIX. Anni 1676.

Articiilus anni 1674. de non inducendo externo judice in

hoc Regnum. per Status et Ordines ita deciaratus est, quod si

quis Dnorum E,egnicolarum Personalem Praesentiae Regiae, aut

Magistrum Proto-Notarium. in lioc Eegnum inducere praesum-

pserit, executionemque alteruter eorum peregerit, talem executionem

Personalis quidem praesentiae, Comes Banus : Proto-Notarii ver
extranei, Magister Proto-Notarius liujus Pegni. ipso facto reexequi

possit. valeatque.

Articiiliis XX. Anni 1681.

Et quia nnieus in lioc Regno Sclavoniae et Croatiae Magister

Proto-Xotarius Eegni liaberetur. ex alio autem Pegno adducere

Proto-Notarium, Privilegia Pegni vetant, ne itaque justitia com-

munis, aliquam remoram patiatur, additur articulo septimo supra

specificato. ut in causis omnibus non tantum in, sed etiam extra

Tabulam Banalem. sive Octavas, pro parte ejusdem Magistri

Proto-Notarii Pegni, et e contra etiam adversus eum. pro parte

aliorum, ea prorsus authoritate. qua Proto-Xotarius discutiendi

aliorum causas habét, procedere et determinare Dnus Vice-Banus

Regni i^ossit. Interessato ver etiam ipso Dno Vice-Bano, Dnus

Comes Banus pro tempore constitutus, alium judicem non interes-

satum, tam in Tabula sua, quam extra eam, habeat authoritatis

facultatem substituendi : qui similiter omni authoritate Proto-

Notariali ea in parte poUeat.



IX,

TÖRÖK-MAGYAR SZERZDÉSEK 1606—1718.

1. A zsitvatoroki béke.

A zsitvatoroki béke a tizenötéves háborúnak befejezése.

E háború alatt a magyar király fegyverei visszahódították

Füleket, Somoskót, Hollóköt, Hajnácsköt, Dévényt, Kékköt,

Szécsént, Balassa-Gryarmatot, Palánkot, Váczot és liógrádot.

A törökök ellenben elfoglalták Egert és Kanizsát. A béke-

kötés a háború végével fennálló statns quot ersíti meg.

A formákban bizonyos haladást mutat e szerzdés

a XVI. századiakhoz képest. A magyar király többé nem

íizet évi adót a török szultánnak, hanem ajándékot ád neki.

A szultán római császárnak nevezi Rudolfot s nem bécsi

királynak. Egyszersmind kötelezi magát arra, hogy a római

császár követségeit megfelel rangú követek küldésével

viszonozza, a kik illend ajándékot visznek magokkal.

A magyar követek nem Konstantinápolyban kérik a békét,

hanem a Zsitva torkolatánál alkudoznak a szultán követei-

vel. S a mi még lényegesebb, Erdély mint közvetít hatalom

szerepel, az erdélyi fejedelem biztosai is aláírják a szerz-

dést, melyre évtizedeken át hivatkoznak az államférfiak,

ha a török-magyar viszonyok szab{Uyozásáról van szó.

(Salamon : Magyarország a török hódítás korában.) A szer-

zdésnek hivatalos magyar szövegét a kismartoni levéltár-

ban rzött eredetibl adta ki Salamon Ferencz a Két

Magyar Diplomata függelékében. E kiadás után közöljük

az okiratot:

Mavczali : A imiííy;ir történet kútfi. 41
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Nos Joannes a Molart, liber baro in Reineck et Trossendorflf,

S. C. r. majestatis consiliarius bellicus, snpremus capitanens Coma-

romiensis et snpremus praefectns tormentariornm in confiniis snae

majestatis ; Adolphus ab Altliaim liber baro in Groldpnrg et Mnr-

stetin, S. c. et r. majestatis consiliarius bellicus, snpremus prae-

fectns tormentariornm campestrium et gubernátor exercitus.s. c.

regiaeque majestatis; comes Georgius Thurzó de Bethlenfalva,

perpetuns comes Comitatns Arvensis dapiferorum regalium in Hun-

gária magister, s. c. r. majestatis consiliarius ; Nicolaus IstváníFy

de Kisasszonyfalva, janitorum regalium in Hungária magister, s. c.

regiaeque majestatis consiliarius ; Seyfridus a Kolonics, s. c. r.

majestatis, partium regni Hungáriáé Cis-Danubianarum generális

capitanens, consiliarius bellicus et eques auratus; Franciscus de

Battliian comes Comitatns Soproniensis, S. c. r. majestatis partium

regni Hungáriáé Ultra-Danubianarum generális capitanens; Christo-

pliorus Erdödi de Erdd, perpetuus Comes Montis-Claudii, sere-

nissimi arcliiducis Mattbiae cubicularius, ad tractatum pacis desi-

gnati Commissarii; ac per illustrissimum Principem Steplianum,

Transylvaniae Principem, Siculorum Comitem ac Partium Eegni

Hungáriáé dominum ad tractatum ejusdem pacis delegati : Stepha-

nus Illésházy, comes Comitatuum Trincsin et Liptbó; Paulus Nyáry

de Bedegh, Micliael Czobor de Czobor-Szent-Mihály et Georgius

Hoffmann.

Adjuk ez mi levelünknek jelenvoltával mindeneknek tud-

tára, liogy minekutána az mi kegyelmes urunk és fejedelmünk

második Eudolplms, isten engedelméböl az felséges római császár,

Németországnak, Magyarországnak, Csehországnak, Dalmátiának,

Horvát és Tótországnak királya között és az hatalmas második

Murates s harmadik Mehmet megholt császárok között megbomol-

ván és megszegetvén az békesség, had támadott, és az mind ez

mostani hatalmas Achometes török császár ideiig tizenöt egész esz-

tendeig különb-különbféle egy-más szerencsékkel tartatott, ugyan-

azon fejedelmek szánakozván az sok Szegénységnek ennyi ideig

való nyomoruságikon, és akarván azoknak s az több alattok valók-

nak is nyugodalmat és csendességet szörzeni és az hadaknak

tulajdon való háborgatásokból valamennyire kivenni, az békesség-

nek megújítására elméjeket fordították, és az felsége császár

urunk, az mi királyunk, az följöl megnevezett commissariusokat

és követeket az hatalmas török császár penig, Achomates, az tekén-
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tetes nagyságos Ali pasát, Budán fhelytartóját és gondja visel-

jét s Habil effendit az fkadiát választottanak, kik sok traktálá-

sok és egymás közt való szóllások után végtire az következend

békességnek conditióira mind az két felöl ersen megtartandókra,

jöttünk avagy jutottunk.

Els: Hogy mikor mind az két császárhoz az követek érkez-

nek, mostan mindjárt ugyanezen követségben, egyik az másikat

apjává, az másik jjenig az másikat fiává fogadja.

Második: Hogy minden Írásokban, levelekben és látogatá-

sokban tisztességesen procedáltassék és egyik az másikat császár-

nak nevezze avvagy irja s nem királynak.

Híuinadik : Hogy az tatárok is és egyébféle nemzetségek ez

békeségbe befoglaltassanak és mig az békesség tart, semmi kárt

az keresztyén országoknak ne cselekedjenek.

Negyedik : Hogy ez két császár között legyen az békésig

minden helyekben, fképen Magyarországban és ahhoz eleitl fogva

tartozandó tartományokban és egyéb országokban, tartományok-

ban és provinciákban, mind vizén s mind szárazon, az kik hozzá-

jok tartozandók, és belefoglaltassanak, minden országok az austriai

házhoz kötelesek avvagy attól függk : és ha az spanyor király

is békeséget akarna szörzeni, ellent nem tartanánk benne.

Ötödik: Hogy mindenféle csaták megszönjenek. Ha penig

történet szerint valami tolvajok támadnának, és akármely rész-

nek kárt tennének, szabad legyen efféle gonosztevket megfogni

és az megfogások fell az másik résznek irattassék ; amiak-

utána törvénynyel láttassék meg az dolog az eltt az kapitány

eltt, melynek kapitánysága alatt efféle hatalom történik, és az

elvett marhák visszaadattassanak.

Hatodik : Hogy várakra ütni és megvenni se titkon, se

nyilván, sem valami practikával ne legyen szabad, st még csak

próbálni is azokat megvenni vagy elfoglalni akárminemü módon;

és hogy egyik részrl is rabságra emberek el ne fogattassanak.

Az mi penig adatott Bocskay fejedelemnek, az az bécsi végezés

és i)actumok szerint maradj on.^

1 E pont miatt késöbl) niigy jelentség vita keletkezett. Negroni, a

császár oratora 1612. végén úgy okoskodott, hogj- mivel a bécsi béke szerint

mindaz, ami Bocskaynak adatott, a magj^ar koronára száll, ha a fejedelem

férfi-örökös nélkül hal el, a magyar király joggal követelheti Ei-délyt a

zsitvatoroki béke liatodik pontja alapján. E körmönfont okoskodásból kiinduló

41*
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Hetedik: Hogy mind két felöl minden rabok visszaadattás-

sanak és az személyeknek egyenlségek szerint elcseréltessenek,

úgy liogy az rabok nrai az Sarczokról megelégeltessenek mind

az két felöl ; az kik penig váltságok felöl immár az ö urokkal

végeztének, azok megfizessék ; az kik penig az békeség idejében

elfogattanak, azok minden fizetés nélkül elbocsáttassanak.

Nyolczadil- : Hogy az gyri király-képének és az Dunán

innen s túl való ország-kapitányának és az horvátországi bánnak,

mind penig az budai passának (az többi penig ö tle liallgassa-

nak) minden hatalom adassék minden jövend végbeli akadékok,

kötdések és botránkozások eligazítására. Hogy ha penig nagy

súlyos dolgok történnének, az kik általok el nem igazíttathat-

nának, azokról mindjárást találtassék meg mind az két császár.

KüenczediJc : Hogy az várakat mindenik rész az régi helye-

ken megépéthesse, újonnan pedig várakat és kastélyokat épéteni

ne legyen szabad.

Tizedih: Hogy az mi részünkrl küldessék követ ajándé-

kokkal az török császárhoz és az nagyságos szerdár is küldje az

követit az táborból az mi fölséges herczeg urunkhoz ajándékkal.

És mikor az mi követink Konstantinápolyba az békeségnek meg-

ersítésiért jutnak, onnan is küldje az hatalmas török császár az

mienkhez Prágában az követit nagyobb avagy több ajándékkal,

hogy nem mint azeltt volt szokás.

Tizenegyedik: Hogy most az fölsége követe Konstantiná-

polyba vigye be az kétszázezer forintot marhául s pénzül az foga-

dás szerint ajándékul, egyszer és nem többszr.

Tizenkettödik : Hogy az békeség húsz esztendeig, elkezdvén

számlálni az esztendket januariusnak els napjától fogva ez

jövend esztendben, legyen, és három esztend múlva mind az

két fejedelem vagy császárok egymáshoz ajándékokkal követeket

küldjenek, ugy, hogy az ajándékokkal ne tartozzanak s nevek se

legyen, hanem kiki mind az jó akaratja és tetszése szerint:

küldjön hasonló személyeket is és méltókat avagy illendket.

Az meddig })enig ez az húsz esztend tart, értessenek avagy bele

foglaltassanak az fölséges római császárnak utánna való successori

és Magyarországnak legitimus királyi és névszerint való atyjafiai,

vitának ívaziif nagyvezir 1614-ben azzal a kijelentéssel vetett véget, togy

»soha Erdélyt át nem engedem nektek, nem is tartom meg a ti tetszéstek

szerint készített zsitvatoroki békét.*
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unokái és azok után törvény szerint következendi, és azokkal

is ersen megmaradjon az békeség. Ugyan ugy értessék az hatal-

mas török császár részérl is, és ugy legyen.

Ti.renharmadik: Hogy Vácz mi kezünknél maradván, meg
építtethessék, de meg ne nagyobbitta ssék.

Tizennegyedik : Hogyha az fölsége követi az Portára érkez-

nek, szabad legyen kérniek, valamit akarnak, az császártól.

-

Tlcenötödik : Az mely faluk Filekkel, Somoskvel, Hollók-

vel, Ajnácskvel, Dévinnel, Kékkvel, Széchenvel, Gyarmattal,

Palánkkal, Nógráddal és Váczczal az hódolástól megszabadultak,

ezután se bóduljanak ; miérthogy az házak mi kezünknél vadnak

és azokhoz seminém iszpája és egyéb török akárhol lakjék, semmi
közit ne ártsa, se hódultassa, kivévén azokat az falukat, az kik

Eger megvételétl fogva ^ szüntelen hódiíltanak, azok ezután is

bódultak legyenek, azokon kivül egyet se hódultassanak. Az mi

Esztergám dolgát illeti, az mikor az keresztények az törököktl

megvették, az mit addig az törökök hozzá hódultattanak, azok

most, és ezután is oda bóduljanak; de azokon kivül egyet se

hódultassanak. Az mi Kanizsa dolgát illeti : embereket bocsásson

ki az pasa és Battyáni uram és azok meglássák az falukat, micsoda

faluk bódultak oda és eligazodjék. Az hódultság között az ki

nemes emberek vadnak, avagy házok vagyon, azok az törököknek

se adót sem dézmát ne adjanak és sémibl ne bóduljanak, és

valakik az királynak nem fizetnek, azok az törököknek se fizes-

senek, hanem mindenekbe mind házokba és személyekbe szaba-

dosak legyenek. Az hódultságra penig az törökök ki ne járjanak,

hanem csak az közelvalókra és csak az falubirák által szolgál-

tassák be. Ha penig be nem mennének, tehát az kapitánnak vagj'

földesuroknak Írjanak és azok beküldjék. Ha úgy sem akarnának,

ugy menjen reá az török. Azonképen az magj^arok is.'

Annak okáéi't mi az följ'ül megnevezett császár ui'unk

felsége commissariusi és tanácsi az ö nevében és személ3dbeu,

= A császári udvar e pontot komolyabban vette, mint kellett volna.

Herberstein és Rimay 1608-ban Kanizsát, Esztei'gomot és Egert kérték a

portától. A kajmakám válaszában azt kérdezte, hogy szabad-e a török

császárnak Gyrt, Füleket és több hasonló várat elfoglalnia V

' Egert 1596-ban foglalta el a török.

* Tudniillik a magyar földesurak, akiknek a falukon követelni

valójuk van.
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laasonlóképen az fölséges Mátyás herczeg urunkéban, és az egész

böcsületes ausztriai házéban kötelezzük magunkat és fogadjuk

igaz bitünkre, bogy az megnevezett császár és berezeg urunk ö

felségek és mind az több Ausztriai nemzetségbl való berezegek

és fejedelmek az fölül megnevezett békeségnek articulusit mi

köztünk és az nagyságos Ali passa Habil efifendi budai kadia az

hatalmas török császár nevével végeztetteket, az mig az török

részrl meg nem bontatik, minden punctumában és czikkelyikben

megtartják és az kapitánjok és vitézik által s mind az többivel

az kikkel szükséges erssen és megszegetlen megtartatják. Melyek

meghiteléért és bizom^ságáért ezt az mi levelünket kezünk Írá-

sával és pöcsétinkkel megersítvén, mindkét fell adtuk és meg-

írattuk. Dátum in castris inter Danubium et fluvium Zsitva positis

die 11. novembris in fest Sancti Martini. Anno Millesimo Sexcen-

tesimo Sexto.

Pecsétek és aláírások.

2. Az érsekújvári szerzdéstl a második sznyi békéig.

A zsitvatoroki béke végreliajtása nagy akadályokl)a

ütközött. A ratifikálás még akkor is késett, midn Endolf

ellenállása már meg volt törve. A két fél különbözen

értelmezte a békekötés tizenötödik pontjának az esztergomi

hódoltságra vonatkozó részét. Illésházy vette észre, hogy

a keresztyén biztosok nem elég óvatosan jártak el a béke

okiratainak szövegezése alkalmával, azért rendezni akarta

az ügyet, mieltt a király követei Konstantinápolyba

indnlnak. Magyar részrl a zsitvatoroki béke ide vonat-

kozó pontját úgy értelmezték, hogy csak azok a falúk

hódoljanak Esztergomhoz, melyek 1595-ben oda hódoltak,

midn a keresztyén fegyverek elfoglalták az 1605-ben njra

török kézre került várat. A török felfogás szerint a béke

azt határozta, hogy mindazok a falúk Esztergomhoz hódol-

janak, melyek valaha oda hódoltak. A budai pasa körül-

belül háromszáz falút követelt a meghamisított szerzdés
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alapján. 1608 márczins 28-án Prainer, Thnrzó, Illésliázy,

Kolonics, Puchlieim Erseknjváron a török biztosokkal szer-

zdést kötöttek, melynek negyedik pontja szerint »az

Esztergom táján valókról úgy végeztünk, liogy az pecsétes

levelet magyarul Bécsbl, az mely az Zsitvatoroktól való

végezésrl vagyon, Mátyás berezeg urunk akkorra küldje

Komáromba, az mikor az követeket, kik az Portára mennek,

fölsége odaküldi. És az mint azon levélbe leszen megirva,

az szerint legyen meg az koldult faluknak állapotjuk. hogy

melyiknek köllessék holdultaknak lenni s melyiknek nem,

és az szerint neveztessenek «. Ugyané szerzdés második

pontja így kezddik: >Az mi követeinknek és az török

követeknek elküldéseknek napját rendöltük negyven nap

alatt bogy legyen Komáromból. « Csakhogy Illésházy addig

nem akarta elbocsátani Mátyás követeit, míg Ali pasa

hitlevelet nem ád arról, hogy a magyar felfogást teszi magá-

évá s eszerint rendezi az esztergomi hódoltság ügyét, ha

a szultán ratificatióját kihozzák a követek. A pasa és Halil

effendi, hatalmasságának budai f mufti-kadiája, 1608

július 19-ikén nem egészen úgy szerkesztették a liitleA^elet,

mint Illésházy kívánta, de legalább úgy látszott, mintha

igazat adtak volna a magyar felfogásnak.

Hosszabb huzavona utáp. Negroni András orator csak

1610-ben irattá alá a szultánnal a zsitvatoroki béke hiteles

szövegét. De ez semmit sem változtatott az esztergomi

hódoltság sorsán. Midn jSTegroni 1611-ben megmutatta

Budán a Konstantinápolyiból hozott szerzdést, a tímár-

defterdár még mindig az els szerzdésre hivatkozott, meg-

jegyezvén, hogy e második szerzdés szerint ötszáznál több

falúból talán negyven sem maradna a töröknél.

A török-magyar viszonyok válságosak lettek, midn
az udvar Bethlen trónraléptekor elfoglalt néhány erdélyi

várat. A Habsburg-ház tartományainak 1614-íki linczí
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gylésén kitnt, liogj a császár támasz nélkül maradna,

lia szinböl vagy igazán hadakozásra készülne a török ellen.

Az udvar ezért békülni óliajtott a portával s mivell 6 15-ben

újra megindult a perzsa háború, a szultán megbízta Ahmed
kiaját és Grratiani Gráspárt, hogy Bécsben alkudozzanak

a császár ministereivel. Khlesl vezette a tárgyalásokat,

mellette három magyar biztos is mködött: Forgách bibor-

nok, Pethe László és Apponyi Pál. Khlesl a nádort mintegy

kizárta az alkudozásokban való részvételbl és nagy nyere-

ségnek tartotta, hogy a tárgyalások az ország határán

kívül mentek végbe. Az 1615 július 15-ikén megkötött

szerzdés harmadik pontja intézkedik az esztergomi hódolt-

ságról. A török ekkor már csak százötvennyolcz falút

követelt. A szerzdés errl a dologról igj határoz: »Az

mi illeti az eddig való diíferentiákat az Esztergomhoz való

százötvennyolcz falúk fell, mindkét részrl így végeztetett

el : Hogy hatvan falú az Esztergomhoz közelebb való falúk-

ból hódoljon, az mint azokat mindkét részrl való comis-

sariusok, kik mindjárt ez dologra elrendeltessenek, találni

fogják és azok akár Esztergomhoz vagy egyéb akárhunn

Magyarországban töröknek meghódolt falúk legyenek, egy

részrl is az régi contributio, adó és szolgálat fölött meg

ne háboríttassanak, se sanyargattassanak.« A bécsi béke

megújítja a zsitvatorokit »ez mostani végezésnek napjától

húsz esztendeig «. A békekötés egyszersmind kereskedelmi

szerzdés s mint ilyen is nagy jelentség. Biztosítja

a kereskedelmi forgalom szabadságát » Konstantinápolytói

fogván ki és ide effelé mindkét félrl «. Szervezi a keres-

kedelmi affentiákat s a consulok védelmére bízza a római

császár, st az egész ausztriai ház birodalmához tartozó

kereskedket, kik bizonyos illetéket fizetnek a consuloknak.

Legnevezetesebb pontja a békének az ötödik: »Az Zsitva-

toroknál A'-aló végezéstl és transactiótól fogván annak
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ellene újonnan az minem palánkok építtettenek . . . mind-

két részrl lerontassanak és ez inquisitio és executio azoktól

az kapitányoktól, az kik alatt azok az helyek vannak,

avagy penig római császár ö felségétl arra rendeltetett

comissariusi által ez megnevezett négy hónap alatt ell-

vétessék és exequáltassék.^< Ez a czikk a hajdúk palánk-

jaira czéloz. Grratiani s társa ugyanis a hajdúk palánkjai-

nak lerontását, továbbá a magyar rségeknek a végvárakból

való kivezetését kérték a kormánytól. E kérelem annyira

egyezett Khlesl titkos óhajaival, hogy aligha tévedett a

közvélemény, midn a törökök szándékát Khlesl sugalma-

zására vezette vissza. A törökkel való alkudozások a nyil-

vánosság elé kerültek s a protestáns magyar ellenzék azt

hirdette, hogy a bécsi udvar eladta a hajdúkat a töröknek

s az árulás díja a vallásszabadság volt, melyet a szultán

a bécsi békében katholikus alattvalói számára biztosított.

Khlesl mesterkedései nagy ingerültséget keltettek az ország-

ban, úgy hogy az » executio « elhalasztása tanácsosnak lát-

szott s minthogy a > veszekedésben való falúk « dolga sem

intéztetett el, e két tárgyról 1616 május elsején Bécsben

pótlékszerzdést irtak alá az alkudozó felek. E szerzdés-

ben >mind az két fél akaratjábúl tizenkét holnap rendel-

tetett minden dolognak eligazítására « . A hajdúpalánkok

lerontásának kérdése még sokáig kisértett, míg végre

Bethlen fölkelése tárgytalanná tette a kérdés körül forgó

vitát. A Querela Hungáriáé ékesszólása sehol sem oly ers.

mint a mikor Khleslnek a hajdúk s általában a magyar

hadi er ellen tervezett államcsinyjérl emlékszik meg.

Az 1618 február 27-ikén kötött komáromi szerzdés

második pontjíi még kiköti a bécsi szerzdés ötödik czik-

kének teljesítését. Jelentékenyebb az els ])ont. mely

elintézi a régóta húzódó esztergomi vitát. Az Esztergom-

lioz közelebb es 60 faU'i — így rendelkezik e i)ont —
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hódoljon a töröknek, fizesse csak a szokott rendes adót

neki s többet ne. Azt is fizessék egy összegben, melybl

1000 forint levonandó a magyar kamara némely követelése

fejében. A fizetés a falúk birái által történjék, még pedig

félévenkénti részletekben (Salamontól készített kivonat).

E szerzdéshez mellékelve van egy lajstrom, melynek czíme

a következ: »A százötvennyolcz, Esztergomhoz tartozandó

falúk közzül, az kik veszeked félben voltának, az bécsi

capitulatio és végezés szerint, Komáromban az hatvan falút

kezünkhez vettük, úgj hogy azután semmi^iem falúkhoz

semminem közünket ne ártsuk. Ezek penigien azok az

falúk, kik mind az két részre adózni fognak, rend szerint

így vadnak megirva:« Következik a Komárom, Nyitra,

Bars és Hont vármegyékbl való falúk lajstroma.

Külömben a komáromi szerzdés azzal a megjegyzéssel

végzdik, hogy a tizennégy pontot nem kell új czikkeknek

tekintenünk, hanem a zsitvatoroki s a bécsi czikkek meg-

ersítésének,

Bethlent második támadásában a török is segítette.

Szükséges volt tehát a békekötés a támadás befejezése

után nem csupán Bethlennel, hanem a törökkel is. Annál

is inkább, mert a komáromi szerzdés óta a török nem
csupán a Bethlennek adott segítséggel sértette meg a

zsitvatoroki békét. Karakas Mehemed, budai pasa, 1620

november 4-ikén elfoglalta Váczot nem épen Bethlen enge-

delmével, de nem is egészen tudta nélkül. A porta sajnálni

látszott a budai pasa eljárását, de Váczot nem adta vissza.

Az 1625 április els felében Hidasgyarmat határában

kezdd béketárgyalások különösen Vácz birtoka körül

forogtak. Ferdinánd biztosai a zsitvatoroki béke alapján

visszakövetelték a várat. A török biztosok azt felelték,

hogy a zsitvatoroki béke már felbomlott s az elrongyollott

köntös nem áll úgy a testhez, mintha új volna és egész.
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Vácz elfoglalását azzal mentették, hogy a keresztények is

elfoglalták Bolondvárt, azt a balatoni várat, melynek

helyén Szemes épült. Ferdinánd biztosai erre megjegyezték,

hogy Bolondvár lerontása 1603-ban történt, tehát három

évvel a zsitvatoroki béke elótt. Szó volt még néhány,

azeltt rombadölt horvátországi várról is, melyeket a béke

ellenére mind a két fél felépített. A felek óhajtották a

békét, de a vita lényeges pontjaiban nem engedhettek

s így a horvát várak és A^ácz ügyét késbbi tárgyalásokra

halasztották. Az 1625 május 26-ikán megkötött gyarmati

béke második pontja így szól Váczról: » Mivelhogy Vácz

dolga köztünk commissariusok közt bizonyos okokból most

el nem végezdhetett, s kiváltképen Bolondvár miatt, arrúl

így alkudtunk meg: hogy az két hatalmas császár követek

által végezzék ezt barátságosan el, azonban megmaradván

az szent l)ékeség köztök. < Külömben a gyarmati béke is

megersíti a zsitvatoroki és bécsi czikkeket.

Bethlent harmadik támadása alkalmával a török újra

megsegítette. St Murtéza, a harczias budai pasa, 1626

október közepe táján el is foglalta Damasdot, a kis palán-

kot a Graram mellett, Kéménd fölött. A perzsák bagdadi

gyzelme kívánatossá tette a portára nézve a békét.

A budai pasa 1627 márczius 28-ikán tartott divánja egy-

hangúlag elhatározta, hogy a török adja vissza Ferdinánd-

nak Damasdot. Esterházy nádor addig nem akarta elkez-

deni a béketárgyalásokat, a míg a pasa végre nem liMJtja

a: határozatot. Június 30-ikán indultak meg a tíirgyahisok

Komárom és Szny közt egy leveles színben. Leginkább

két pont volt a vita tárgya. Esterházy nádor Vácznak

visszaadását követelte. A másik pont a követküldés kér-

dése volt. Ez a két dolog volt minden dolgoknak mintegy

sarka, mint a nádor irja egyik levelében. Murtéza kijelen-

tette, hogy Váczot soha meg nem adja. ^^lia hallaná, hogy
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a portától az ö megölésére jönnek a kapncsiak is«.

A követküldésröl pedig a török biztosok azt mondották,

hogy Herbersteinon kezdve a számitást, Bécsbl négy

fökövet érkezett Konstantinápolyba, a törökök pedig

ugyanez idö alatt öt nagykövetséget indítottak útnak.

A sor tehát a német császáron van. annál is inkább, mert

a szultán nem úgy tárgyal csak, mint Magyar-, Boszna-,

Horvát-. Tót-, Eácz-. Bolgár-, Moldva-, Havasalföld országok-

nak királya, hanem mint Ázsia, Afrika, Európa nagyobb

részeinek hatalmas császárja. Ill tehát, hogy a zsitvatoroki

béke szerint a német császár küldjön elször követet.

Esterházy kardját csörtette. A nagyvezér pedig megunta

a hosszadalmas tárgyalásokat és megparancsolta Murtézá-

nak. hogy » sietséggel, valamint s valahogy, de a békességet

vigye végben «. Murtéza csak egy lényeges pontban enge-

dett. Az 1627 szeptember 13-ikán kötött sznyi béke

negyedik pontjában elfogadta azt a közvetít indítványt,

hogy a ratifikált példányok kicserélése végett küldött

követek egyike sem hagyja el hamarább császárja területét,

mint a másik, hanem bizonyos napon találkozzanak Szny
és Almás közt. Ázsia, Európa és Afrika nagyobb részének

császárja tehát egyenl rangúnak ismerte el a lenézett

római császárt. Yáczra nézve a sznyi béke második pontja

körülbelül ismétli a gyarmatit e szavakkal: »Minthogy mi

közöttünk commissariusok között bizonyos okokból mostan

Vácz dolga el nem végezdhetett, fképen penig Bolondvár

miatt, úgy alkudtunk meg arról, hogy ez az dolog az mos-

tani fkövetségek által az hatalmas császárok portáin

végeztessék el, és ha szintén akkor végbenmenetele nem

lehetséges, mindaddig az szent békeség szentül megtar-

tassék mind az két részrl, és Vácz is ezen állapotban

maradjon, valamíg az hatalmas császárok magok ez dolog-

ról végezést nem tesznek, az mint az gyarmati végezés is
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magával hozza. < A békekötés a horvátországi várak ügyét

is a bizottsági tárgyalások végtelen útjára halasztja, ép

iigy mint a gyarmati. A hetedik articulus óhajtáskép ki-

mondja, hogy a két császár közt » bátor huszonöt eszten-

deig tartatnék meg a béke«. Egyébiránt a szónyi béke is

megersíti a zsitvatoroki, a bécsi, a komáromi és gyarmati

czikkeket.

A zsitvatoroki béke s az utána következ szerzdések

nem csupán a birtokviszonyokat kivánják szabályozni,

hanem a hódoltság állapotát is rendezni és javítani akarják,

bár nem egészen új alapon. Az egyik törekvés ép oly

kevéssé sikerült, mint a másik.

Az alapvet zsitvatoroki szerzdésnek alig volt egy

lényeges pontja, melyet végrehajtottak volna. Az ötödik

pont eltiltja a csatákat s elrendeli a gonosztévk meg-

büntetését, a hatodik pont pedig meghagyja, hogy egyik

részrl is rabságra em?berek el ne fogattassanak. Mi volt

az eredmény? A török várakból kiinduló csaták 1(32 7-tl

1642-ig az országos kimutatás szerint több mint tizen-

háromezer marhát hajtottak el és tömérdek embert gyil-

koltak meg. A kanizsai törökök tiz év alatt a zalai magyar

várak környékérl több mint háromszáz embert hurczoltak

rabságba. Esterházy nádor irja 1641-ben, hogy a néhány

év alatt megöltek vagy rabságra hurczoltak száma felül-

haladja az ötezret. Ugyancsak a nádor számítása szerint

öt év alatt kétszázezer forintnál többre rúgott a török

rabságba esett magyai'ok vjíltságdíja. A zsitvatoroki béke

kilenczedik pontja szerint nem volt szabad a v;irakat és

kastélyokat újonnan építeni. E tilalommal egyik fél sem

tördött. A törökök Horvátországban vagy tiz puszta varat

építettek újra, azonkívül palánkkal ersítették Vörösviírt.

Ercsit, Fenteiét és Hevest s más helyeket is. Egészen

hiában volt megírva a zsitvatoroki béke tizenötödik czik-
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kében, hogy a melv falúk Szécsénjnyel. Xógráddal stb.

a hódolástól megszabadultak, ezután se hódoljanak. A hiva-

talos török felosztás szerint Szécsény és jSTógrád a zsitva-

toroki béke után is szandzsákok fhelyei maradtak.

A törököt a szerzdések meg nem gátolták a hódoltság

területének erszakos terjesztésében. A komáromi szerz-

désben ki volt jelölve az Esztergomhoz tartozó hatvan falú.

De 1627-ben a török is elismerte, hogy a hatvan falú felett

már húszat behódoltatott s nemsokára újra 158 falút köve-

telt, mint 1615 eltt. Az idézett czikknek következtében

1609-ben Zala-Egerszegnél és 1615-ben Körmenden vegyes

bizottságok >jó móddal igazították el< a kanizsai hódolt-

ságot. De a kanizsai török 1641-ig a megállapított lajstrom

ellenére száznál több falút kényszerített a hódolásra.

A tizenötödik czikk az egri hódoltságot is szabályozni

akarja. Azonban Eger megvétele után az els esztendben

hatvan falú, a másodikban száz, azután százötven s így

tovább hódolt a török várhoz a zsitvatoroki békéig.

A nádor ezeket már átengedte volna, de 1632-ben az

egri pasa szintén a kassai khidig kívánta kiterjeszteni

a hódoltságot. 1625-tl 1627-ig a törökök negyvenöt falút,

1627-töl 1642-ig pedig 326 falút hódítottak be.

A falvak az akkori kifejezés szerint megsummáltak

a török földesúrral, de ez csak addig tartotta magát a

kötéshez, a meddig neki tetszett. Az Esztergomhoz csatolt

hatvan falú summáját az ország s a budai pasa biztosai

állapították meg és a török mégis felemelte az összeget

olykor háromszorosára, st négyszeresére is. 1626-tól 1642-ig

a török általában évenként mintegy harminczezer forinttal

emelte a hódolt falúk summáit. A többször idézett tizen-

ötödik czikk megállapítja a hódoltság között lakó nemesek

adómentességét és személyes szabadságát. Azonban 1627-ben

az egri pasa megkiáltatta a rimaszécsi sokadalomban, hogy
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mindenek reá menjenek a törökcsászár munkájára a várakba,

mind nemes és parasztemberek. A budai pasa az ehhez

hasonló sérelmek mentségére azt hozza fel 1628-ban, hogy

a magyar- és horvátországi hódolt területen mintegy hetven-

nyolczvanezerre mehet a nemesek száma. A jobbágys

nemest a pasa nem bántaná, de némelyiknek nincs jobbágya

és szerinte ezeknek fizetniök kell. Esterházy nádor 1629-ben

már megnyugodott abban, hogy az új nemesek, a kik

parasztföldeken vannak, adózzanak a töröknek, csak hogy

a magyar generálisok vagy alispánok beleegyezésével.

Hanem a török továbbra is ervel kényszerítette az adó-

zásra a hódoltságon lakó nemességet.

Az 1615-iki bécsi békében arra kötelezte magát a

török, hogy oltalmazni fogja birodalmában a papokat,

barátokat és jezsuitákat. Ezt a pontot lelkiismeretesebben

hajtotta végre mint a többit, mivel közömbös volt a papok

és barátok dolgai iránt. De kapzsisága miatt olykor e pont

ellen is vétett. Zaklatta a pécsi jezsuitákat, a kiket az

unitáriusok azzal vádoltak, hogy sok ünnepnapot hirdetnek

s így a munkára kötelez napok fogyasztásával károsítják

a törököt. A békekötések tilalmazták a törököknek kijárá-

sát a falúkra s meghagyták, hogy a biró vigye az adót

a török várakba. A török földesúr nem tartotta magát

e tilalomhoz, noha életével fizette meg olykor vakmerségét.

A füleki vitézek 1612-ben a hevesmegyei Mindszent és

Tar nev falúkban négy spahit öltek meg, a kik jobbágyaik

adóját akarták beszedni. Midn Szalánczi István Kí 3 5-ben

I. Rákóczy György nevében arra kérte a budai pasát, hogy

a török vitézek ne járjanak jobbágyaik közé, Húszain így

válaszolt: »Nem jól esek az a szód. te is nemes ember

vagy, ha kimenned nem lészen szabad jobbíígyid közé,

mint lészen az?«

A törökök vakmersége egyre növekedett. 163}) szén
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felgyújtották Ónod városát, nemsokára elpusztították Gryar-

matot, st 1640-ben Bakabányát is megrohanták. A magyar

tanács úgy látta, kogy a többi bányaváros is veszélyben

forog.

IV. Murád szultán 1640 április 8-ikán meghalt.

Utódja, Ibrahim, Amhát agát küldötte Bécsbe, hogy tudtul

adja trónraléptét. A szultán szerette volna, ha a császár

az internuntius küldését nagy követség küldésével viszo-

nozná. 1640 végén III. Ferdinánd elhatározta, hogy a nádor

fölterjesztése szerint magyar internuntiust küld a portára.

Izdenczy András 1641 április 29-ikén érkezett Konstanti-

nápolyba. Itt azt mondotta a nagyvezérnek, hogy az ország

két év alatt a béke czímén több kárt szenvedett, mint tiz

háborús évben. A porta Oszmán aga kapucsi pasát küldötte

Magyarországba a béke megersítése s a végbeli zavarok

elintézése végett. 1642 január 16-ikán kezddtek az alkudo-

zások Sznynél. X király biztosai visszakövetelték a török-

tl az 1627 óta behódolt falúkat. Oszmán aga erre azt

válaszolta, hogy »neki nincsen hatalma arra, hogy azokat

a falúkat visszaereszsze és avval a szent békét meger-

sítse «. 1642 márczius 19-ikén mégis megvolt a második

sznyi béke.

Azért végeztek oly gyorsan, mert semmit sem végeztek.

Összeséggel húsz esztendre kötötték meg a Igékét az alá-

írás napjától számítva. Vácz dolgában újra hivatkoztak

a gyarmati és sznyi végzésekre.

A béke ellen behódított falvakról így szól a második

pont: /> Mivel a sznyi és több tracták után és eltte is,

ervel és a békesség ellen behódíttatott falúk és adók fell

meg nem egyezhettünk: Az okáért mind a két részrl

mentül elbb rendelend commissióra, melyben hogy a

zsitvatoroki, bécsi és egyéb békességek végezési szerint

eligazíttassanak, bocsátottuk. Azonban pedig a törökök
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más falukat semmi ok alatt ne hódítsanak, a faluknak

adójukat fellebb ne verjék, és ha fellebb vernék, viszontag

le szállítsák, Ínségüket és nyomorgatásukat a szegénységrl

elvegyék. « Általában az új palánkok, a nemesek, a papok

és barátok s a csatázok dolgában a második sznyi béke

megersíti a megelz kötések intézkedéseit, vagy elodázza

a nehézségek megoldását a szokott módon.

Ez a béke csak oly keveset változtatott a hódoltság

sorsán, mint a megelzk.

Hét év múlva ujabb szerzdést köt az udvar a portá-

val. Csakhogy 1649-ben, a XVI. századbeli szokás szerint,

schwarzenborni Schmidt Rudolf, a császár követe, Konstanti-

nápolyban köti meg a szerzdést a portával. Ez a szerzdés

a béke idejérl így szól: »Ez jelenvaló 1649. esztendnek

július havában, annak is els napjától fogván, épen és

egészen huszon-harmadfél esztend légyen a békességnek

határa. « Külömben az 1649-iki béke csak egyszeren meg-

újítja a zsitvatoroki, bécsi, komáromi, gyarmati és sznyi

pontokat. Xlgj látszik, hogy az okirat utolsó pontjában

kell keresnünk a szerzdés valódi czélját: »Hogy az erdélyi

fejedelmek valami csalárdsággal e szent békesség ellen

erumpálva, haddal indulásokkal zrzavarra okot ne adhas-

sanak, e végre tetszett a két császároknak, hogy a magyar-

országi hét vármegyék közül, öt vármegye Kassa várával

együtt a mostani formában maradjon, semmit az erdélyi

fejedelmek ne praetendáljanak.« ^

> A linzi békében átengedett hét megye közül ugyanis Szabolcs és

Szatmár II. Rákóczy György kezén maradtak ; a kormány attól tartott,

hogy a fejedelem a hátralév öt megyének visszafoglalására fog

törekedni.

A békekötésekbl vett idézeteket azokból az egykorú hiteles szövegekbl

vagy fordításokból vettiik át, melyeket Salamon (^Két Magyar Diplomata),

Majláth Béla (Az l(U2-iki sznyi l)éke) és Szilágyi (Kozsnyai : Történelmi

Maradványok) tettek közzé.

Marczali : A magyar történet kútfi. 42
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3. A vasvári, karloviczi és passaroviczi békekötések.

A » békességnek határa « rövidebb lett, semmint az

1649-iki szerzdés kikötötte. Az udvar tle telheten

kerülte a törökkel a háborút, s mégis beavatkozott Erdély

ügveibe. Az ebbl következ török támadás készületlenül

találta az udvart. Xem Montecuccoli lassúságán múlt a

szentgotthárdi diadalnak ki nem használása, hanem a kor-

mány készületlenségében s a magyar ügyek iránt való

közömbösségében kell keresnünk az elhamarkodott béke-

kötés okát. Az 1664 augusztus 10-ikén kötött béke szen-

tesítésének hírét Bethlen János, a történetíró, e megjegy-

zésekkel kiséri: >Ubi securitas Hungáriáé, amissa Ersek-

Ujvár? ubi Transsilvaniae, sine fortalitio Varadiensi? His

conditionibus, sine ingenti belli sumtu, poterat praeterita

hieme pax sanciri, quin Turca, contentus nunc occupatis,

ad aliam transferret, nt nunc transtulit, reliqua occupandi

occasionem.« A vasvári békével a török hatalma Magyai--

orszáo-on leo-mag-asabb fokára emelkedett.

A béke els pontját tekinthetjük az egész szerzdés

legértékesebb vívmányának: »Ut civitates« — így hangzik

e pont — > et arces in Transsilvania, milite caesareo

munitae, principi et statibus Transsilvaniae restituantur ;

^

prius tamen utriusque part is exercitus uno eodemque tem-

pore e dicta Transsilvania exeat, atque memorata lóca

ceteraque omnia in antiquo tranquillo statu permaneant:

et, siquidem principatus vacare contingerit, ut status

Transsilvaniae, secundum illorum antiquas imperiales capi-

tulationes, libere principem eligere possint: et fruantur

omnimode antiqua libertate, praerogativis et iurisdic-

tionibus.

«

Szamos-Ujvár, Bethlen, Kvár.
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Erdély területe e pont alapján megszabadult a török

és német hadaktól. Szabad fejedelemválasztása, melyen az

elz évek alatt annyi csorba esett, biztosítva volt. De Várad
elvesztése miatt e vívmányok értéke nagyon csekélylyé lett.

A második s harmadik j)ont Szatmár és Szabolcs

birtokát biztosítják Leopold részére; ez volt egyik czélja

a kormány beavatkozásának az erdélyi ügyekbe s most

el volt érve a czél drága áron. A harmadik pont még
elrendeli Székelyhíd várának lerombolását. A várat Leopold

katonái 1663-ban kiszolgáltatták Apafynak. A kormány

nem akarta azt átengedni Erdélynek, mert igj mintegy

elismerte volna, hogy Bihar vármegye erdélyi terület.

A töröknek sem engedhette át s így le kellett azt rombol-

tatnia. Apafy már szívesen átengedte volna a várat Leopold-

nak, ha a császár a vasvári békében Erdély függetlenségét

szilárdabb alapon biztosítja.

A VI. pont is egy nevezetes vártól fosztotta meg

a magyarságot. >Ut fortalitium, prope Canisam occasione

dictorum motuum erectum, neutri parti reaedificare aut

praesidio munire liceat.« Uj-Zrin váráról van itt szó,

melyet Zrínyi Miklós 1661-ben építtetett a kanizsai törökök

megfékezésére. E várnak építését a török támadása egyik

okának emlegette annak idején. A vár 1664 június 30-ikán

esett el. »Dominus Montecuccoli« — írja e napon Zrínyi

a stájer rendeknek — »certe pro defensione hujus arcis

numquam gladium evaginari permisít.

«

A VIII. pont rendeltetése az volt, hogy Érsekújvár

elvesztéséért vigasztalja Magyarországot. »Ut liceat S. maje-

stati caes. circa Vagum et Grutam, trans Vagum sitam,

ad defensionem dítionum suarum, nóvum fortalitium eri-

gere.« Ez új várról írja Kornéli: » Caesar Uj varino reapse

Ujvarinum opponit, hoc est, ad Vagum ex adverso Gral-

góczii novam niunitionem molitur. vt ác se Loopoldo])olim

42*
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nuncupat. Septembris dies undevicesimus (1665) üli natalis

est. Primum lapidem palatínus Yeselenius, solemnibus cum

ceremoniis, in numerosa procernm corona ex utraque gente,

in fundamentum iecit.«

A X. pont szerint a béke húsz évig tart. E pont

megersíti a zsitvatoroki és az utána következ szerzdé-

seknek pontjait. Ez a megersítés nem sokat nyomott, ha

visszagondolunk arra, hogy mit lendítettek a hódoltság

sorsán az 1606 óta kötött szerzdések. Érsekújvárról s

^Nagyváradról a békekötés nem szól. Magyarország s Erdély

e két oltalmazó erssége a török kezén maradt.

A békének nagy hatása volt a magyar közvéleményre.

Az 1664 óta keletkezett mozgalmak hullámverései 1683-ban

újra háborúba sodorták az udvart ép úgy, mint húsz évvel

azeltt.

S most is úgy végzdött volna a háború, ha a török

megelégszik a magyarországi foglalásokkal. De Bécs ostroma

felrázta az udvart közömbösségébl. Es a török hadi er
hanyatlása oly nyilvánvalóvá lett, hogy az udvar folytatta

a harczot mindaddig, míg az örökös tartományok kimerült-

sége s a spanyol örökösödés kérdései miatt kénytelen volt

megnyugodni a békealkudozásban.

Hetvenkét napi tárgyalások elzték meg az 1699'

január 16-ikán kötött és február 16-ikán megersített

karloviczi békét. A béketárgyaláson nem csupán Leopold

követei vesznek részt, hanem Anglia és Hollandia nevében

Paget és Colier, mint közvetítk, továbbá Kuzzini Velen-

cze, Malachowski Lengyelország, Bogdanowics Wosnitzin

Oroszország nevében, mint a szövetséges hatalmak követei.

A karloviczi békével kezddik a török hatalom hanyat-

lása. Az orsz. Levéltárban rzött másolat után közöljük

a pontokat, melyek a nevezetes területváltozásokat álla-

pítják meg:
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Art. I. Regio Transilvaniae, quemadmodiim de praesenti est

in possessioiie et potestate caes, majestatis ; ita maneat in ejus-

dem dominio : et a Podoliae confinio usqiie ad extremum Valachiae

confinium cum suis montibns, qui antiqui fuerunt limites ante

praesens belliim inter Transilvaniam, ex una jjarte et inter

Moldáviám et Valachiam ex alia parte ; atque a confinio

Valacliiae nsque ad íinmen Marusinm, pariter suis montibus, qui

antiqui fuerunt limites, circumscribatur : et sic utrimque obser-

vatis antiquis limitibus, nec ultra, nec citra ab utroque imperio

fieri possit extensio. Art. II. Provincia, subjecta arci Temes-

variensi, cum omnibus suis districtibus et interíluentibus fluviis,

maneat in possessione et potestate excelsi imperii ottomanici,

atque a jiarte Transilvaniae fines ejus sint ab extremo confinio

Valacliiae usqiie ad fluvium Marusinm in sii])eriori articulo consti-

tuti Transilvaniae antiqui limites ; tum a parte Marusii usque ad

fluvium Tibiscum, citerioribus ripis ejusdem Marusii, et a parte

Tibisci usque ad Danubium citerioribus ripis fluvii Tibisci fines

ejus limitentur: quae ver intra praedictos limites sita sünt lóca,

nempe Karansebes, Lúgos, Lippa, Csanád, Kis-Kanizsa, Betse,

Betskerek et Zsablia citerius, et intra praeconstitutos ante praesens

belliim limites antiquos Transilvaniae, ac secundum praedeclara-

tam rationem intra ripas fluminum Marusii et Tibisci_ in Temes-

vaiiensibus territoriis qualiscumque alius similis locus reperiatur,

ea conditione destruatur per caesareos, ut vi i)actorum amplius

reaedificari non possit : et praedicta regio Temesvariensis omnino

libere relinquatur: et in posterum neque in dictis bisce locis,

neque prope ripas fluviorum Marusii atque Tibisci alia, vei

majora, vei minora lóca, quae possint specieni fortificationis

exhibere, exstruantur.^ Fluviorum Marusii ac Tibisci inter provin-

ciám Temesvariensem et provincias, caesareae potestati et posses-

sioni subiectas, usiis sit communis subditis utriusque imperii, tani

ad potum pecorum omnis generis, tam ad piscationem et alias

commoditates subditis necessarias. Cum ver oneratae iiaves, a

partibus siii)erioribiis, siibjectis caesareo dominio, tam per Maru-

siuiii in Tibiscum, tam per Tibiscum in Danubium, sive ascen-

1 A törökök nagyon ragaszkodtak e kikötéshez ; Savoyai Eugén ugj-anis

Aradon néhány hét alatt várat építtetett a Maros vonalának védelmére
;

a török ekkor már kénytelen volt megnyugodni annak fenmaradásában.
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dendo, sive descendendo, ultro citroque meantes, nullo obice prae-

pediri debeant ; navigatio navium Germanicarum aut aliorum

snbditorum Caesareorum nullo modo possit in cursu sno nltro

citroqne incommodari ; sed libere atque commodissime fiat, ubique

in praedictis dnobns fluviis : et siquidem reciprocae aniicitiae et

mutuae benevolentiae convenientia id etiam requirat, ut subditi,

imperialis Ottomanicae potestati snbjecti, possint usns praedicto-

rum flnviorum esse participes ; sine impedimento navibus pisca-

toriis etiam ac cymbis utantur. Molendinariae autem naves in

locis tantum, quibus navigationi alterius, nempe caesarei dominii,

nullatenns impedimento esse possent, communicatione guberna-

torum ntriusque dominii et consensu ponantur : qnin immo, ne

divectione aqnarnm cursns in Marusio caesarearnm navium incom-

modum aliquod patiantur ; nullatenus permittetur, ut sive molen-

dinarum, sive alia occasione ex Marusio aquae alio deriventur,

seu deducantur. Insulae quaecunque in praedictis fluviis, quum
actu sint in potestate caesarea, maneant, uti possidentur : et sub-

diti utriusque dominii omnino pacifice atque tranquille vivant,

severissimeque edictis ab insolentiis et contraventione pactorum

contineantur.

Art. III. Cum regio inter fluvios Tibiscum et Danubium,

vulgo dictu Batska, sit in sola possessione et potestate caes. maje-

statis ; sic maneat deinceps etiam in praefata potestate et dominio

caesareo, neque Titulium magis, quam praesenti est, fortificetur.

Art. IV. Ab extrema ripa citeriore Tibisci, opposita Titulianae

ripae, et angulo terrae, ibidem per conjunctionem Tibisci et

Danubii terminato, deducatur linea recta usque in ripam Danubii,

item e regioné citerioris ripae Tibiscianae sitam; et ulterius

l)rotralLatur pariter recta ad Moravizii ripam citeriorem amnis

Bossut; et inde ad locum usque, ubi i)raedictus amnis Bossut

principali alveo in Savum elabitur : et Moravizio sine uUa forti-

ficatione relicto, exstructisque tantum in opposita utrimque ripa

apertis pagis, separentur per praedictam lineam, firmatam atque

distinctam sive fossis, sive lapidibus, sive palis, sive alia ratione,

imperia, sequenti modo. Regio versus Belgradium intra modo

dictos limites permaneat sub sola potestate potentissimi Ottoma-

norum imperatoris ; regio ver, extra praedictam lineam sita,

maneat sub sola possessione et potestate potentissimi Rom. impe-

ratoris : et secundum praedictos limites i)ariter possideantur fluvii,
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qui sünt in territoriis permanentibus in possessione utriusque

partis. Art. V. Ab ostio amnis Bossut, in Savum effluentis, usque

item in Savum elabentis Unnae íluvii ostium, Savi altéra quidem

pars, pertinens ad ditionem caesaream, possidetur ab eadem maje-

state ; altéra ver pars possideatur ab iniperatore Ottomanornm.

Interflnens íluvius Savus et insiüae, in hoc communi tractu sitae,

sint communes ; et usus tnm ad navigationem nltro citroqne, tnm

ad alias commoditates utriusque partis subditis pariter communis

sit ; utrisque religiose observantibus paciíicum et imperturbatum

ultro citroque commercium. Usque ad' Unnám íluvium regio, perti-

nens ad dominium imperialis Ottomanicae majestatis, qua Bosnam

spectat, citerioribus ripis Fluvii Unnae definiatur atque termine-

tur; evacuatis Növi, Dubizza, Jassenovizza, Doboj et Brod ex parte

Bosnensi, et qualicunque alio simili loco, in lioc tractu existente

;

et deductis inde praesidiis Caesareis, ista pars omni modo libera

relinquatur. Castanovicz autem et insulae infra terram Növi versus

Savum, cum ulterioribus ripis ejusdem Unnae, cum sint et

maneant in potestate Rom. imperatoris, jiraedictis suis limitibus

distinguantur. Lóca demum, ultra Unnám longe a Savó sita, et

ab utraque jjarte praesidiis conservata atque possessa cum terris,

ante praesens bellum ad eadem spectantibus, maneant iterum in

potestate utriusque possidentis partis, ea conditione, ut commis-

sarii, utrimque mox deputandi, districtus atque territoria singu-

latim, deductis particularibus lineis, sej^arantes per fossas, lapides,

pálos, aut alia, quacunque ratione ad evitandam confusionem,

posita signa segregent, atque disjungant, in partibus Croatiae

usíjue ad ultimum Confinium et Terminum Locorum in utriusque

Dominii Possessione . . . Quum sint in altéra Savi parte, (|ua domi-

nium imperiale Ottomanicum res})icit, munimenti Brod fortifi-

cationes, utpote recenter a militiis caesareis factae, tempore

educendi praesidii caesarei everti debeant ; locus autem ille sit

commodissimus ad mercaturam
;
poterit ibidem erigi cum honesto

et commodo recinctu civitas ; ita tamen, ut in arcis aut munimenti

formám non redixxatur.

Art. VII. Licitum et liberum esto utri(|ne partium pro con-

finiorum suorum securitate, quocunque meliori visum fuerit modo,

arces, munimenta et lóca per praesentes tractatus pacifice pos-

sessa, (j[uaecunque defacto exstant rejjarare, munire et fortificare,

exceptis illis, de ([uibns utrimque nomiiiatim superius cautum
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est. Ad incolarum ver commodas habitationes in extremis con-

finiis apertos pagos aedificare, ubiqne sine impedimento et sine

excei^tione iitrique parti liceat ; dummodo sub lioc praetextu nova

fortalitia non erigantnr.

A XX. czikk szerint az >armistitium« 25 évig tart.

A török nem birta elfelejteni a karloviczi békét.

Másutt keresett kárpótlást a nagy területi veszteségért.

1715-ben Moreát akarta elfoglalni Yelenczétöl. IIL Károly

nem nézhette tétlenül a gyönge Yelencze megaláztatását.

Attól tartott, hogy a porta megersödve s diadalaitól

elkapatva régi területe visszahódítására fog vállalkozni.

Hogy ennek elejét vegje, szövetséget kötött Yelenczével és

1716-ban megindult az a Savoyai Eugéntl vezetett diadal-

mas háború, mely a passaroviczi békén végzdött. Az 1718

július 21-ikén angol és holland közvetítéssel kötött béke

végleg megszabadítja Magyarországot a töröktl s kiter-

jeszti a király hatalmát a magyar korona régi mellék-

tartományaiban. Közöljük a területi változásra vonatkozó

pontokat az egykorú nyomtatott példány után.

Art. I. Provinciáé Moldáviáé et Yalachiae, partim Poloniae

et partim Transsilvaniae hmitibns conterminae. interjacentibus,

ut ab antiquo, montibus distingnantnr, et separentnr : ita iit ab

omni parte antiquorum conünioriim termini observentur, nullaqne

in liis. nec ultra, nec citra fiat mutatio ; et cum partes Yalachiae,

cis Alntam flnvium sitae. cum locis et munimento Temesvárin! in

potestate et possessione sac. R. C. regiaeque majestatis sint : iuxta

acceptatum fundamentum paci^: uti possidetis. in ejusdem pote-

state et dominio permaneant ; ita ut praedicti fluvii ripa occiden-

talis ad Romanorum ; ripa ver orientális ad Ottomanorum impe-

ratorem pertineat. E Transsilvania elabens íiuvius Aluta usque ad

locum. ubi in Danubium exoneratur ; inde ver iuxta ripas Danubii

fluvii versus Orsovam usque ad locum, e cujus regioné Timock flu-

vius in Danubium influit, constituantur confinia : atque, ut antehac

circa fluvium Marusium observatum fuerat, Aluta, quoad pota-

tionem pecorum et piscationes aliosque hujusmodi perquam neces-
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sarios usus. ntriusque partis subditis communis sit : Germanorum
eornndemqne subditornm navibns onerariis e Transsilvania in

Danubium ultro citroque commeare liceat ; subditis vero Yalachis

navicnlarum piscatoriarnm aliarnmque cjmbarum. absque impe-

dimento usiis permittitiir : naves tamen moleudinariae in locis

convenientibus nbi navigationi mercatorum obesse non possunt,

communigubernatorum, in confinüs existentium, consensu collocen-

tur . . . Art. II. A loco, ubi Timock in Danubium influit, circiter 10

horas sursum utriusque imperii confinium constituatur : Isperlek-

Bania cum suis antiquis territoriis sub Ottomanico ; Ressova vero

sub Romano-imperatorio doniinio pennanentibus et inde inter

montes versus Parachin pergatur ; ita ut, Paracbin Romano-
Caesareae, et Rosna Ottomanicae ditioni relictis, inter utriusque

médium per congruum situm progressio fiat in Istolaz : et ibi

transeundo per parvam Moravam, iuxta citeriorem ripam ad

Scbachak, et inter Schachak et Bilanam per terram ad Bedka

procedatur : inde flectendo circa territórium Zockolense eatur

Belinam ad ripam Drinae fluvii sitam. Belgrado, seu Álba Graeca,

Paracbin. Istolaz. Schacbak, Bedka et Belina c-um antiquis suis

territoriis august. Rom. imperátori, cum a sua majestate possessa

sint ; Zockol vero et Rasna, cum suis etiam antiquis territoriis

imperio Ottomannico permanentibus : Timock fluvio cum suis

emolumentis, utriusque subditi communiter gaudeant. Art. III.

Cum a Drina fluvio usque ad Unnám in utraque ripa fluvii

Savi sitae, sive apertae, sive occlusae arces et palankae Rom.
imperatoris milite munitae sint ; cum antiquis suis territoriis.

iuxta fundamentum pacis, in eisdem S. C. Regiaeque majestatis

potestate permanento
;
quare etiam integer fluvius Savus cum

suis ripis, ad eandem pertinet. Art. IV. A loco, ubi fluvius Unna
in Savum influit, usque ad territórium antiqui Növi, quod porta

Ottomannica possidet, in ripa orientali dicti fluvii situm Jessenoviz

et Dobiza, nec non aliquot turres et insulae cum ])raesidio

Romano-caes. regio insessae sint, iuxta fundamentum i)acis. cum
antiquis suis territoriis, s. s.. R. C. Regiaeque majestati permanento.

Art. V. Quem admodum Novi-Novi territoria, in occidentali Unnae

ripa ex parte Croatiae sita, quae tum ad aug. R. Imperatorem

pertinebant, post tractatum Carloviciensem propter aliqua, quae

tempore separationis limitum exorta sünt, dissidia et contro-

versias, destructa, hoc nomine nuncupata Palanka, imperio Ottó-
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manico tradita fuere ; ita iterum ad reconciliationem et satis-

factionem s. S. C. R. majestati restituantiir, et in ejnsdem pote-

statem cum omnibus inter antiquos snos limites existentibus locis

et terris revertantur. Art. VI. Lóca demnm, quae in partibus

Croatiae sita, a Savó fl. distantia, ab ntraque parte possessa et

praesidiis custodita, iuxta Carlovicensem tractatum, cum suis terri-

toriis, in ntrinsque potestate permaneant : atqne, si quaedam adhnc

occupata fuerint, ntriusqiie imperii ad determinandos limites depn-

tati commissarii de controversiis decidant ; et usque ad extremi-

tatem Croatiae, eorum locorum territoria, quae in unius aut alte-

rius imperii possessione mansura sünt, distinctis limitibus ac signis

separent et determinent . .

.

Idézzük még a XV. pontot a Rákóczy-emigráczióról

:

Ne tamen aliquo modo confiniorum tranquillitas et subditorum

(juies perturbari queat ; lóca, ubi Rakoczius, Bercsenyius, Antonius

Eszterliázi, Forgáts, Adamus Vay et Michael Csáki aliique Hun-

gari. qui ab obedientia august. E. imperatoris desciverunt et

in Ottomanicis ditionibus tempore belli refugium quaesiverunt,

in Ottomanico imjjerio ad lubitum collocabuntur et disponentur,

remota sint a limitaneis et coníiniariis partibus ; et uxores tamen

illorum non impediantur maritos suos sequi, et cum iis in assignato

districtu commorari.

Az armistitinni« 24 évre terjedt.
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A RESTAURATIO KORA.
Hazai források.

Az emlékiratok csekély számát e korban abból magya-

rázhatjuk, liogy a legfontosabb ügyeket már nem az ország-

ban és nem honfiak tárgyalták és végezték. Hozzájárult

az is. hogy épen azok, kik kormányoztak, nyelvre és

erkölcsre elidegenedtek a nemzettl.

Különben e hiányt teljesen pótolják a levelezések és

kormányzási akták, melyek lehetvé teszik e kornak sokkal

részletesebb és pontosabb ismeretét, mint bármely más

elz korszakét.

Lányi Pál diariuma. Az 1712— 15-iki diéta els

részének történetét a gömöri követ, Lányi Pál jegyezte fel,

egész 1712. augusztusig, ahol naplója megszakad. Lányi

kurucz volt, elkisérte Rákóczit Lengyelországba, honnét

visszatérve letette a hség esküjét és résztvett a diétában.

Protestáns és magyar álláspontját iratában sem tagadja

meg, de különben igen mérsékelt és minden nagyobb

szenvedély, részrehajlás nélkül ismerteti a különösen fele-

kezeti téren igen élesen nyilvánuló szenvedélyeket. Mve
csak kéziratban van meg, a M. ISí. Múzeumban. (Részben

magyar, részben latin nyelven.)

Károlyi Sándor gróf önéletírása. A hires kurucz tábor-

nok a szatmári béke után is elkel részt vett országa

ügyeiben. Naptárszerü feljegyzésein kívül, melyek inkálib

utazásait és személyes élményeit adják el, emlékiratokat
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is íi't. melyekben bvebben tárgyalja az országos ügyeket.

A szatmári béke megersítésérl, a pragmatica sanctio

elfogadásáról és az adóügy rendezése körül igen fontos

felvilágosításokat nyújt. Kiadta Szalay László, Magyar

Tört. Emlékek IV. és Y. k. Naplójegyzetei 1740 végéig

terjednek, megszakításokkal. Emlékiratai azonban 1723-l)an

megszakadnak.

Kolinovics Gábriel, Xova Ungariae Periódus Grynaeco-

cratiae Anstriacae, az 1741-iki diétán tett jegyzetek ki-

dolgozása. Kolino\dcs e diétán gróf Esterházy József bán.

majd országbiró kíséretében volt jelen és mint elbeszéli,

rossz öltözete miatt el akarták távolítani a frendek ülés-

termébl, mitl csak patrónusa mentette meg. Eleven, rész-

letes eladása igen lényeges pontokban kiegészíti a hivatalos

napló adatait. Az országgylési tárgyalásokon kívül nem

mellzi el a többi egykorú eseményeknek, tanácskozások-

nak és röpiratoknak említését sem. Buzgó magyar és

katholikus : még a drágaságért is a protestantismust okolja.

Kiadta Kovachich Márton Gryörgy 1790.

Kolinovics (1698— 1770.) megírta pártfogójának, gróf

Esterházy Józsefaek életét. Postuma Memória Comitis

Josephi Esterházy, Tyrnaviae 1754. czím alatt. Esterházy

szereplése különösen az 1728—29. diéta alatt és a sziléziai

háborúk idején volt országos fontosságú. Kolinovics el-

adása, bár természetesen nem részrehajlatlan, mégis nagy

érték, jól értesültsége és igazságszeretete miatt.

Keresztesi József naplója (Krónika Magyarország pol-

gári és egyházi közéletébl a XYIII. sz. végén). Keresztesi

1748-ban született Veszprémben: Debreczenben tanult.

1779—1780-ban külföldön járt és az utrechti fiskolát

látogatta, 1782-ben a nagyváradi ref ekklézsiának lett

papja, honnét késbb Szalacsra ment át. A napló 1809-ig

terjed és Xapoleon hires proclamatiójának közlésével vég-
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zdik. Az iró, mint tudós, világlátott ember, nagy érdekkel

kiséri kora nevezetes eseményeit, különösen azokat, melyek

egyházát érdeklik. Nemzeti tekintetben korántsem oly el-

fogult, mint felekezeti kérdésekben és így József császár-

nak igen nagy dicsítje. Különösen becses az 1790—91.

diétának leirása, melyen mint egyházkerületének egyik

küldöttje fordult meg. Jó magyar, de ersen gáncsolja az

urak ggjét, szájasságát, fényzését. Munkája 1868-ban

jelent meg Pesten.

Kannczij Ferenci, Pályám Emlékezete. Kazinczy több

ízben is hozzáfogott élete f viszontagságainak elbeszélésé-

hez ; e munkája nem kevesebb mint 7 szerkesztésben

maradt reánk. Személyes élményeit mindig összeköttetésbe

hozza az országos eseményekkel. N^em annyira hü és rész-

letes naplót ad, mint mvészi eladást. Mindamellett a

József császár koráról és az 1790-iki diétáról szóló részek

igen jelentékeny történeti becscsel dicsekedhetnek. Kiadta

Abafi Lajos. Budapest, 1879.

Zdgoni Mikes Kelemennel irodalomtörténeti szempont-

ból oly fontos törökországi levelei egyúttal föforrásai a

magyar emigratió történetének. Az ellenkez nézettel

szemben azt vitatjuk, hogy ez iratok valódi nagy részt

levelek, nem pedig naplójegyzetek, csakhogy nem egy helyre

szólnak. Nem annyira a nagy politikát világítják meg, mint

az emigratió bels életét. Kiadta elször Kulcsár István,

Szombathely 1794., majd Toldy Ferencz 1861. és Abafi

Lajos 1878.

Rákóczi Ferencz önéletírása e korszakra néz\'e ink;tbb

vallásos elmélkedéseknek gyjteménye, mint történeti iimnka.

Csak francziaországi tartózkodásának és els élményeinek

Törökországban elbeszélése némileg bvebb és részletesebb.

Szirmny Antal, História Arcana. A szerz, ki József

császár idejében Zemplénmegye fjegyzje volt. késbb kir.
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tanácsos lett és ki mint nagy gyújtó és több északkeleti

megye monographusa tette nevét ismeretessé, e munkában

Magyarország bels történetének adja rajzát. Mária Terézia

uralkodásának els éveirl általános kulturhistóriai beve-

zetést nyújt, aztán 1764-tl fogva 1810-ig igen bven és

elmésen mondja el az egyes évek érdekesebb eseményeit.

Udvari szertartások leirása, leiratok és törvények ismer-

tetése váltakozik benne országos pletykákkal és jellemz

anekdotákkal. A külföldi események közül leginkább a

szomszéd Lengyelország ügyei érdeklik. Egyáltalában

egyik valóban nevezetes mintaképe a nálunk annyira

divatozó anekdotás történetírásnak. Jelentsége és értéke

leginkább a közhangulat ismertetésében áll; az egyes ese-

ményeket máshonnét jobban ismerjük. Az 1809-iki nemesi

felkelésnek és a gyri csatának és az ahhoz fzd nagyon

elterjedt hagyományoknak a fforrása. (Latin kézirat

a í^emzeti Múzeumban.)

Szirmay Antal, Jacobinoruin Hungaricorum História.

Szirmay 1810-ben, Napóleon hatalma tetpontjának korá-

ban irta e müvét. A per idején Pesten volt, mint az

igazságszolgáltatás dolgában kiküldött országos deputatió

tagja, sokat érintkezett a bírákkal, az akták egy részét

is látta. Azonkívül sokat hallott Kratucsek exjezsuitától,

ki a vádlottak gyóntatója volt. Az összeesküvést gyaláza-

tosnak és károsnak mondja, és nemcsak a franczia forra-

dalomban, hanem a szabadkmvesek páholyában is keresi

eredetét. A frészeseket igen rossz szinben tünteti fel.

kivéve Hajnóczyt. Az egészbl azt a tanulságot vonja le,

mennyire rült dolog Magyarországon forradalmat, lázadást

kívánni. Magában az elbeszélésben az anekdotikus rész

túlnyomó.

Nemzeti Múzeum, latin kézirat, de sok magyar rész

is van benne. A munkához az ítéletek is mellékelvék.
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Külföldi források.

Lady Mary Wortley Montagiie, Letters. A híres angol

írón 1716-ban utazott át Magyarországon, hogy férjéhez

menjen, Konstantinápolyba. A dunántúli vidéket ismerteti

Belgrádig. Érdekli ót a nép viselete és erkölcse, de külö-

nösen azon termékeny országrész lakatlansága, elhagyatott-

sága, néptelensége hat reá. Leveleit sokszor kiadták, leg-

jobb kiadás a londoni 1861.

Johann Georg Keyssler, Neueste Reisen. E nagy ter-

jedelm munkának tudós szei'zóje 1730 nyarán járt Bécs-

ben és onnét Pozsonyon és a bányavárosokon át Pestre és

Budára utazott, Komárom és Gryór felé vissza. A bányásza-

ton kívül különösen a felekezeti viszonyok érdeklik. Sok meg-

jegyzése van a bécsi udvari életrl és a magyar viseletrl és

szokásokról. Magyarországról 84. levele szól, az 1266— 1285.

lapon. Második kiadása megjelent Hannoverben 1751.

Briefe eines in Deutschland reisenden Franzosen. A név-

telenül megjelent munka szerzje Risbeck Gáspár, a mainzi

választó tanácsosa. Épen Mária Terézia halála idejében

járt Bécsben és onnét beutazta Magyarország nyugoti

vidékeit is. Az állapotokat és embereket egyaránt a fel-

világosodás szempontjából ítéli meg. Mindamellett a magya-

rok iránt nagy tisztelettel viseltetik, komolyságuk és hazafi-

ságuk miatt. Különösen becsesek a német kivándorlókra

vonatkozó megjegyzései. Magyarországot a birodalom leg-

fontosabb, de elhanyagolt részének tekinti. Nagyon rosszalja,

hogy a magyar kereskedést elnyomják és minden lehet

tisztséget idegenekkel, németekkel töltenek be, a kikbl

gyakran a leggyalázatosabb despoták válnak. Politikai,

gazdasági és felekezeti szempontból egyaránt tanulmá-

nyozza a magyar viszonyokat és fellük általában helye-

sen ítél.

Marczali : A magyar történet kútfi. 43
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Megjelent 1784-ben két kötetben. A Magyarországra

vonatkozó részek az I. k. 307—357. lapokon találhatók.

Franczia fordításban is megjelent.

Toivnson Bóberf, Travels in Hungary. Townson angol

természettudós 1791—92-ben bejárta hazánkat és szorosan

vett állattani és növénytani tanulmányai mellett nagy

gondot fordított az ország gazdasági és mveltségi viszo-

nyainak ismertetésére is. Különösen a kereskedelem és

földmüvelés, aztán az urak és jobbágyaik viszonya, a kor-

mányzás és a pénzügy érdeklik. Terjedelmes és igen tár-

gyilagos mvéhez jó térképet is csatolt, mely az egyes

vidékek fterményeit is feltünteti. Megjelent Londonban

1797. egj nagy quart kötetben. Franczia és hollandus

nyelvre is lefordították.

Gráf Ho/fmannsegg, Reisen über Ungarn. Hoffmannsegg

is természettudós volt. ki különösen az állatvilág tanul-

mányozása végett jött hazánkba, de a ki aztán érdekl-

dését az emberi társadalomra is kiterjesztette. Benyomásait

nvéréhez intézett leveleiben fejezte ki. Megfordult a budai

udvari körökben is, megismerkedett Sándor fóherczeggel,

a nádorral és különösen b. Podmaniczky József helytartó-

sági tanácsossal, kinek jellemrajzát is adja. Az országot be-

járván, nagyon megkedvelte a népet, megtanult magyarul

és magyar öltözetben járt. Ez felkeltette ellene a gyanút,

— épen a magyar jakobinusok üldözésének volt a kora —
Baranyamegyében franczia kémnek nézték és 1793 július-

ban elfogták. E fogsága alatt, mely különben igen enyhe

volt. még több alkalma nyilt megismerkedni a magyar

élettel és azt megkedvelni. Beutazta még Szlavóniát, Bácsot,

Szeged és Temesvár ^ádékét is egész Mehádiáig. Azon fel-

jegyzései, melyek a vidéki társaséletrl szólnak, mvének
legbecsesebb részei. Mvét 1800-ban kiadta Grörlitzben;

magyarul. Berkeszi István fordításában, megjelent 1887-ben.
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Bright Richárd, Travels through Lower Hungary.

A híres angol orvos 1813—14-ben Bécsbl kiindulva be-

utazta Magyarország nagy részét és ez utazásról Qgj igen

terjedelmes munkában számolt be (megjelent Edinburgban

1818). Különösen az úrbéri és gazdasági viszonyok érde-

kelték és liazánk akkori állapotát illetleg alig van becse-

sebb forrásunk az müvénél. Különösen a Dunántúlt és

Pestet írja le nagy részletességgel és beható tanulmány

alapján. XJgj látszik, hogy a mveltségre és irodalomra

vonatkozó adatait leginkább gr. Széchenyi Ferencznek,

vagy az körének köszönte.

43*



AZ örökösödp:sre vonatkozó törvények.
(1687. és 1723.)

A Habsburgház kezdettl fogva azon igénynyel lépett

fül. liogy Magyarország koronáját örökös jogon bírja, de

e jogát harmadfélszázadon át nem bírta érvényesítem.

I. Ferdinánd elismerte, bogy választás tette ót a magyarok

királyává és összes utódai alávetették magokat a válasz-

tásnak. Viszont a nemzet I. Ferdinánd óta mindig a Habs-

burgház fejét vagy örökösét választotta meg királyául,

és még azon egj esetben is. midn 11. Mátyás megválasz-

tásakor e szabálytól eltért, egyetértésben járt el az ausz-

triai rendekkel. Rendesen még a király életében válasz-

tották és koronázták meg örökösét ifjabb királynak.

A választás elvének törvényes fenntartása mellett, tényleg

meg volt az örökösödés teljes folytonossága.

Mióta I. Leopold korában a császári seregek nagy

diadalokat arattak a törökök és a kuruczok fölött, mind

erösebben eltérbe lép az a törekvés, hogy Magyarország-

gal úgy bánjanak, mint jogtalan, fegyveres hatalommal

elfoglalt országgal. Ezt kívánta a német közvélemény is.

A meg nem szn pártviszályok és bels háborúk meg-

mutatták, hogy a régi szabadság teljes fenntartása nem

biztosíthatja az ország nyugalmát. Ezen tényezkbl eredt

a két véglet megegyezése. A király az 1687-iki pozsonyi

országgylést biztosította az ország szabadságainak meg-
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tartásáról, de azt kívánta, tegyék a koronát örökössé

családjának fiágában, és töröljék el az aranybnlla azon

záradékát, mely megengedi a fegyveres ellenállást. A f-

rendeknél csak az országbíró, gr. Draskovics Miklós, mon-

dott ellen; a rendek is hozzájárultak, midn megnyug-

tatták ket a felól, hogy nemesi jogaikon nem esik csorba.

Mindenesetre nagy lépés történt a királyi hatalom fejlesz-

tése felé, de az sem szenved kétséget, hogy az ország bels

nyugalma megkövetelte ezt a változást. Hazánkat részben

e törvények mentették meg Lengyelország sorsától.

Az aranybulla híres záradékának eltörlését e szavak-

kal iktatták törvénybe:

4. czikkely: »A karok és rendek megemlékezve O Fel-

sége azon kegyes elterjesztésérl, mely az eladott okok-

nál fogva óhajtja a II. András király 1222-iki törvényének

31-iki czikkelyébe foglalt záradékának, vagyis inkább a

királyokkal szemben az ellenmondás és ellenállás szabadsá-

gának ^ reformatióját: t. i., hogy az említett czikkely azon

részének igazi értelmét némelyeknek rossz magyarázata

csalárdul el ne ferdíthesse; és noha Ö Felsége h karai

és rendjei józanabb részének sohasem volt az a felfogása,

hogy azon czikkelynek bármikép az az értelme lehetne,

melyet a rosszakarók és lázadók tulajdonítanak neki : hogy

t. i. bárki fegyveresen felkelhet és feltámadhat törvényes

királya és ura ellen. Mindazonáltal, hogy e pontban is

kimutassák hódolatukat és mocsoktalan legalázatosabb

hüségöknek kötelességét, és hogy gyökeresen kiküszöböljék

a bizalmatlanságot, mely a király és a birodalom és kapcsolt

részei közt eziránt netán a jövben eredhet ; a karok és

rendek alattvalói lélekkel hozzájárultak, hogy az ellen-

mondás és ellenállás szabadságáról szóló említett záradék

' A törvény szövege mindig ;i megrovó >licentia« szót használja.
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II. András törvényének 31-ik czikkelyébl és következleg

a királyi hitlevélbl is kimaradjon és kizárassék, jelen

törvény erejénél fogva.

«

Az örökösödési törvény a török kizését és különösen

Buda visszavételét jelenti ki e nevezetes felajánlás okának.

Eredetileg csak a Habsburgbáz német ágának örökös jogát

mondták ki, de az udvar kívánságára kiterjesztették e jogot

a spanyol ágra is. Ennek azonban tényleges következése alig

lehetett. A spanyol ágból akkor csak a beteges gyermek-

telen II. Károly volt életben, kinek 1700-ban történt halálá-

val magva szakadt a Habsburgok spanyol ágának.

Hasonló sors fenyegette nemsokára, legalább férfiágon,

a német Habsburgokat is. I. Józsefnek, az els örökös

magyar királynak csak leányai voltak, és utódjának,

III. Károlynak házassága több éven át magtalan maradt.

1712 márcziusban a horvát rendek kijelentették, hogy

óhajtják a dynastia ni ágának örökösödését is, hogy min-

denkép egyesítve maradhassanak Ausztriával. A király azt

válaszolta, hogy ez ügy a magyar országgylés elé tartozik,

és még az év nyarán megkezdte a tárgyalásokat a magyar

furakkal. Ezek azonban az örökösödés kérdésével kapcso-

latban szerzdést óhajtottak kötni az ausztriai és cseh

rendekkel, különösen a fell, mennyivel járuljanak azok

Magyarország védelméhez. Az uralkodó, kinek különben

sem volt még közvetetlen érdeke a ni successio megálla-

pításában, félbenszakította e tárgyalásokat és 1713 ápr.

19-én, titkos tanácsosai eltt bemutatta mint házi törvényt

a _2;rft^?waíiC(X sanctiót. Ennek értelmében az összes király-

ságok és tartományok. Károly halála után, az leányára

szállanak, ha az nincs, I. József, majd Leopold leányaira

és örököseikre. Midn Károlynak 1716-ban fia született,

az egész ü^j egy idre abban maradt. De ennek halála és

Mária Teréziának 1717-ben történt születése után az ural-
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kodó teljes buzgalommal hozzáfogott a pragmatica sanctio

keresztülviteléhez.

Magyarországot illetleg a szorosan vett örökösödési

kérdésen kívül nagj fontosságú volt. a török elleni védelem

szempontjából, az örökös tartományokkal való elválaszt-

hatatlan kapcsolat (unió) megállapítása. Hogy ebbl el-

nyomás, beolvasztás, ne következhessek, más részt biztosí-

tani kellett az ország szabadságainak és önálló kormány-

zatának fenntartását. Ily föltételek alatt a nádor, Grr. Pálffy

Miklós mellett volt kuruczok, mint Károlyi Sándor és Szluha

Ferencz, lettek a ni örökösödés legbuzgóbb elharczosai,

III. Károly a pragmatica sanctiót elfogadtatta az

ausztriai örökös tartományok rendjeivel, majd Erdélylyel

is és csak azután, 1722 jmiius 20-ra hívta össze Pozsonyba

a magyar rendeket. A kir. meghívóban nem volt szó az

örökösödés szabályozásáról, de a rendek el voltak készítve

és a megyék utasításai már megemlékeznek e fontos tárgyról.

A magyar országgylés, Szluha Ferencz felszólalása után,

maga ajánlotta fel, egj értelemmel, a királynak a ni
örökösödést. (1722 jún. 30.) A frendek azt is kimondták,

hogy a felajánlás a szintén elválaszthatatlan összes, a magyar

koronához tartozó országok nevében történik.

A magyar törvényhozás büszke függetlenségét és követ-

kezetességét mutatja, hogy e fontos czikkely is be van fog-

lalva a törvények sorában és nem külön törvény, mint azt

az udvari fkanczellár kívánta volna. A monarchia egysége,

elválaszthatatlansága ki van mondva, de egyúttal Magyar-

ország különállása is megersítve. Már akkor úgy véleked-

tek, hogy ez kétoldalú szerzdés : az egyik mintegy feltétele

a másiknak. Károly, I. József és I. Leopold ni ágáuak

kihalása esetével (»mitl Isten mentsen --<) fenn van tartva

a nemzet szabad választási joga.

A pragmatica sanctió fordítását kiadtam: M. o. tört.
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III. Károlytól a bécsi congressusig (Millenn. tört. VIII. k.

198—200. 1. Ugyanott meg van az oklevél els és utolsó

lapjának facsimile-je is).

1687. Artic 2. Et si quidem sna Majestas Sacratissima,

Caesarea et Regia, Victricibus, et Gloriosis Armis suis immanem
Christiani nominis hostem Turcam, crebris, cruentis, generalibus

conflictibus fusiim, Divina iiraeauxiliante ope, ab eorundem

quotidie capitaliter infestatis cervicibus propulsare ; deque ipsiiis

faucibus in quibus hactenus a tanto tempore non absque summa
totius hujiis nationis pernicie gemebant : nominatissima istius Regni

Fortalitia, interque eadem florentissimam olim Sédem Regiam
Budám, et Antemurale totiesfati hujus Regni, cum potiore ejusdem

parte eripere ; ac in eliberationem istius dulcissimae Patriae,

haec et alia superius fusius enumerata impendere dignata est

:

§. 1. In i)erpetuum proinde recolendorum tantorum bene-

íiciorum memóriám, et in aeviternum recognoscendam liumillime

complacentium animorum suorum gratitudinem, prefati Universi

Status, et Ordines liujns Regni Ungariae, et Partium eidem

annexarum deelarant
;
Quod amodo imposterum, neminem alium,

quam altetitulatae suae Caesareae, et Regiae Majestatis pro-

priis ex Lumbis suis descendentium Masculorum Haeredum Primo-

genitum, in perpetuum (id ipsum statuentibus, Articulo 5. Anni

1547. aliisque superinde extantibus) pro legitimo suo Rege, et

Dominó sint habituri ; et erga semper, totiesque quoties ejusmodi

Inauguratio instauranda érit, praemittendam praeinsinuatorum

Articulorum Diplomaticorum acceptationem, seu Regiam Assecura-

tionem, deponendumque superinde Juramentum. in ea, qua a

Majoribus suis praestitum esset, forma : Diaetaliter intra hoc

Regnum Ungariae rite coronaturi.

Artic. 3. Quodsi ver (quod Divina bonitas in omnia Saecula

clementer avertere dignetur) ejusdem suae Caesareae, et Regiae

Majestatis semen Masculinum deficere contingeret : extunc istius-

modi devolvendi, et suscipiendi Regiminis successio (erga aeque

praeviam, praedeclaratoque modo praemittendam Regiam Affida-

tionem, ac acceptandos praementionatos Diplomaticos Articulos,

et praestandum desu})er Juramentum) redundet, et transeat in

Serenissimi quoque Hispaniarum Regis, Domini Caroli Secundi

pariformiter Masculinum semen, adeoque duntaxat eo in casu
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(qiiem Divina Clementia benigiiissime arceat) quo, tam alteno-

minatae siiae Sacrae Caesareae, et Eegiae Majestatis
;
qnam

praefati Serenissimi Hispaniarnm B,egis Masculinum Semen defi-

ceret ; avita et vetiis. approbata consuetudo. praerogativaqiie

praefatornni Statútum et Ordinum. in Electione. et Coronatione

líegum. suum locum habeat.

1723. Artic. 1. Paternam sane. et Clementissimam Sacra-

tissimae Caesareae, et B-egiae Majestatis erga Status, et Ordines

Regm in praesenti Diaeta. felicissime, et in frequentissimo ; vix

aliquando viso numero congregatos propensionem et ad permansio-

nem Eorundem. ac incrementum i)ublici Status Regni Ungariae,

Partiumque eidem annexarum. proque stabilienda in omnem
casum, etiam contra Yim externam, cum vicinis Regnis, et

Provinciis Haereditariis Unione. et conservanda domestica tran-

quillitate directam curam et sollicitudinem ; ex benignis Ejusdem

Sacratissimae Caesareae et Regiae Majestatis, ad Status et Ordi-

nes Regni, Partiumque eidem annexarum Clementissime emana-

tis Literis Regalibus ; ac novissime factis Propositionibus : devoto

sane homagialis Fidelitatis Eorundem zelo, et constanti fervore

liumillime intelligentes
;

pro hoc erga Eosdem Clementissimae

exhibito Paterni aíFectus Gratiarum singulari voto, quodve non

obstantibus in adversum quibusvis gravissimis, Sacrum Romanum
Impérium, et Europaeam quietem tangentibus curis. et laboribus.

in médium íidelium Statuum suorum semet conferre ; et Eosdem
in Altissima iisdem summe Yenéranda Persona sua. ])ateme

consolari : et primum ac ante omnia. nullaque praevia fidelium

Statuum. et Ordinum eatenus i)raemissa humillima Supi)licatione,

ex puro erga Eosdem Paterno aíFectu, universos Status et Ordi-

nes Regni sui Haereditarii Ungariae, Partiumque. Regnorum. et

])rovinciarum eidem annexarum, in omnibus tam Diplomaticis.

quam aliis quibusvis Juribus, Libertatibus, Privilegiis. Immuni-

tatibus, Consuetudinibus, Praerogativis, et Legibus, hactenus con-

cessis. et conditis, ac in praesenti üiaeta, et in futurum etiam,

Diaetaliter condendis conservaturam oíferre ; et easdem. ac earun-

dem singulas Clementissime confirmare dignata fuisset ; humilli-

mas, et quam possunt, maximas Sacratissimae Caesareae ac

Regiae Majestati ideo etiam gratias referunt

;

§. 1. Quod Foemineum quoque Sexum Augustissimae Domus

Suae Austriacae, usque ad Ejusdem et ab Eodem Descendentium
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defeCtnm, ad Regiam Ungariae Coronam. Partesque, Regna, et

Provincias, ad eandem Sacram Coronam ])ertinentes, nnanimi

Universoruin Statuum et Ordiniim Regni, Partiumque eidem

annexarum liberó voto proclamatum ; et per solennem Eorundeni

Statuum et Ordiiium ad Sacratissimam Caesaream, et Regiam
Majestatem, Vieimam expeditam Deputatioiiem vocatum

;

§. 2. Et ejusmodi oblationem tam pie, et clementer, gratoque

animo acceptare ; et íidelinm Statuum, et Ordinum suorum piis.

ac Salutaribus Votis, non tantum annuere dignata esset

;

§. 3. Sed ejusmodi in Sacra Regni Ungariae Corona, et

Partibus, Regnis et Provinciis eidem annexis Successionem,

eodem, quo Masculorum Primogeniturae Ordine, secundum nor-

mám in reliquis Suae Majestatis Sacratissimae Regnis et Provin-

ciis Haereditariis, in, et extra Germaniam sitis, jam per Eandem
ordinatam, stabilitam, publicatam, et acceptatam, inseparabiliter,

liabitaque in graduum aequalitate, ejusdem Lineae Praerogativae

Masculorum ratione, dirigi, servari et custodiri vellet

;

§. 4. Ita, ut illa, vei Masculus Ejusdem Haeres, qui, vei

quae, praemissorum i^ugustae Domus Austriacae Regnorum et

Provinciarum Haeres, juxta memoratam normám Primogeniturae,

in Augusta Domo Austriaca receptam existet ; eodem Successionis,

])ro liis, et futuris quibuscunque casibus, Haereditario Jure, etiam

pro infallibili Rege Ungariae, Partiumque, Regnorum et Provincia-

rum eidem annexarum, aeque indivisibiliter intelligendarum,

liabeatur, et coronetur.

Artic. 2. Tametsi Suae Sacratissimae Caesareae et Regiae

Majestatis Fideles Status et Ordines Regni Ungariae, Partiumque

eidem annexarum, Vividam et florentem, optimeque constitutam

Aetatem, Vires et Valetudinem conspicientes ; Divinaeque Bene-

dictioni quam optime confisi ; Eandem Magnis, et Gloriosis Sexus

Masculini Successoribus, ad praeces quoque fidelium suorum

Statuum, eo fine ad Deum Ter Optimum fusas, et incessanter

fundendas, largissime benedicendam : et indesinenti Masculorum

Haeredum suorum ordine fideles Status Regni consolandos fre,

vei maximé confiderent

;

§. 1. Quia ver apprime etiam perspectum haberent ; Reges

])ariter, et Princijies, aequali aliorum liominum mortalitatis sorti

subjectos essse ; mature proinde, et consulto peri)endentes, tot,

et tanta, cum Praedecessorum Siiae Sacratissimae Caesareae, et
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Eegiae Majestatis, Divorum olim LEOPOLDI G-enitoris, et JOSEPHI
Fratris, Gloriosissimonim Ungariae Regum ; túra vei maximé
propria Clementissime Regnantis Suae Sacratissimae Caesareae,

et Regiae Majestatis, pro incremento Boiii Patrii pnblici, prove

fidelium Civium snorum perenni salute, Bello aeque ac Pace,

exantlata Gloriosissima Acta, et Facta ; dum non modo Haeredi-

tarium Regnum hoc suiim Ungariae, Partesque, Regna, et Provin-

cias eidem annexas, in statii per praeattactos Gloriosos Praede-

cessores suos positum, conservavit ; sed occasione etiam novissimi

Ottomanici belli, ^ contra ferventissimos ejusdem impetus, idem

animose tutata ; Victricibus, felicibusque Armis, in annexa eidem

Regna, et Provincias, cum immortali siii Nominis Glória, Statuum-

que et Ordinum, ac privatorum Regni Civium perenni securitate

})rotenderit : ut successivis qnibusvis temporibus, ab omnibus exter-

nis, et etiam domesticis confusionibus, et periculis praeservari; imo

in alma, et continua tranquillitate, ac syncera animorum Unione,

adversus omnem Vim etiam extemam felicissime perennare possit

;

§. 2. Quosvis praeterea etiam internos Motus, et facile oriri

solita, ipsis Statibus et Ordinibus Regni ab antiquo optime eo-

gnita Interregni mala, sollicite praecavere cupientes

;

§. 3. Majorum suorum laudabilibus Exemplis incitati

;

§. 4. Volentesque erga Sacratissimam Caesaream, et Regiam

Majestatem, Dominum Dominum Eorum Clementissimum, gratos,

et fideles semet humillime exbibere

;

§. 5. In defectu Sexus Masculini Sacratissimae Caesareae

et Regiae Majestatis (quem defectum DEUS clementissime aver-

tere dignetur) lus haereditarium succedendi in Ungariae Regimm,

et Coronam, ad eandemque Partes pertinentes, Provincias, et

Regna, Divino auxilio recuperata, et recnperanda ; etiam in

Sexum Augustae Domus Suae Austriacae Foemineum, primo loco

quidem ab altefata modo Regnante Sacratissima Caesarea et

Regia Majestate;

§. 6. Dein in hujus defectu ; a divo olim JüSEPHO

;

§. 7. His quoque deficientibus ; ex Lumbis Divi olim

LEOPOLDI, Imperatorum, et Regum Ungariae Descendentes,

Eorundem(|ue legitimos, Romano-Catholicos Sucessores utriusciue

Sexus Austriae Arcliiduces, juxta stabilitum per Sacratissimam

' Az 17 IG— 18-tól fol^-ó gyzelmes török háború.



684

Caesaream. ac Regiam Regnantem Majestatem in aliis qnoque

suis Regnis et Provinciis Haereditariis, in, et extra Germaniam

sitis Primogeniturae Ordinem, Jure et Ordine praemisso, indivisi-

biliter, ac inseparabiliter, invicem. et insimul, ac una cum Regno
Ungariae, et Partibus, Regnis, et Provinciis eidem annexis,

liaereditarie possidendis. regendani. et gubernandam transfernnt

:

§. 8. Et memoratam Snccessionem acceptant

:

§. 9. Taliterque. eandem Snccessionem Poemineam, in Augusta

Domo Austriaco introductam, et agnitam (extensis ad eam niinc

pro tunc Articuli 2. et 3. Anni 1687. et pariter 2. et 3. Anni

1715.) juxta Ordinem supradictum stabiliunt:

§. 10. Per praeattactnm Foeminenm Sexum Augustae Domus
ejusdem. praevio modo declaratos Haeredes : et Successores utrius-

que Sexns Arcliiduces Anstriae : acceptandam. ratihabendam. et una

cum praemissis, aeque modo praevio per Sacratissimam Caesaream

et Regiam Majestatem clementissime coníirmatis Diplomaticis,

aliisque jjraedeclaratis Statuum et Ordinum Regni, Partiumque.

Regnorum, et Provinciarum eidem annexarum Libertatibus, et

Praerogativis ad tenorem praecitatorum Articulorum, futuris sem-

per temporibus, occasione Coronationis observandam determinant;

§. 11. Et nonnisi post omnimodum praedicti Sexus defectum

avitam et veterem. approbatamque, et receptam Consuetudinem.

Praerogativamque Statuum et Ordinum, in Electione et Corona-

tione Regum, locum liabituram ; reservant intelligendam.

Artic. 3. Sacratissima Caesarea, et Regia Maiestas. univer-

sorum fidelium Statuum et Ordinum Regni. Partiumque eidem

annexarum, omnia tam Diplomatica
;
quam alia quaevis Jirra,

Libertates, et Privilegia. Immunitates, Praerogativas, Legesque

conditas, et approbatas Cousuetudines (Conformitate Articulorum

1. et 2. modernae Diaetae. in sensu Articulorum 1.. 2. et 3.

1715. Formulaeque Juramenti ibidem contentae, intelligendorum)

clementer confirmat, et observabit

:

§, 1. Pariterque Successores, legitimé coronandi Ungariae.

et Partium eidem annexarum Reges ; in iisdem Praerogativis. et

praemissis Immunitatibus et Legibus. Status et Ordines Regni.

partiumque eidem annexarum inviolabiliter conservabunt

;

§. 2. Quas, et quae, praeterea Sua Majestas Sacratissima, per

suos cujuscunque Status, G-radus et Conditionis : observari faciet.
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AZ ORSZÁG BERENDEZÉSÉRE VONATKOZÓ
TÖRVÉNYEK.

1715—1729.

Az 1712— 15-iki diétának, a Kákóczi-forradalom nagy

mozgalma után. az ország új berendezésének feladata jutott.

Mennél bizonyosabbá vált immár, hogy az ország a Habs-

burgok uralma alatt marad, annál erösebben kellett, leg-

alább törvényczikkelyekben, körülsánczolni alkotmányát.

E czélra szolgált különösen a koronázási hitlevél és az

1715 : III. t.-czikkbe foglalt az a biztosítás, hogy az örökös

királyok is mindenkor saját törvényei szerint fogják kor-

mányozni Magyarországot, nem pedig más tartományaik

módjára.

Másrészt éppen a lezajlott forradalom tette szükségessé

a htlenség bnének szorosabb körülhatárolását. A felség-

sértést különválasztották a többi, a régibb törvényekben

meghatározott htlenségi esetektl és a felségsértre nézve

fölfüggesztették azt a sarkalatos nemesi jogot, hogy elzetes

idézés nélkül senkit elfogni ne lehessen. Az ily ügyekben

maga a királyi felség bíráskodik. Viszont azonban, épen

Rákóczi Ferencz htlenségi prének és a régibb nagy ht-
lenségi pörök tanulságain okulva, a király kijelenti, hogy

csakis magyar tanácsosainak meghallgatásával, a magyar

törvények szerint fog ítélni.

III. Károly koronázási hitlevele azonos az els örökös

király, I. József ;iltal 1687-ben kiadottal. A rendek óhaj-
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tották volna a régibb, a királyi hatalmat jobban megszorító

diplomák megújítását, de e törekvésök nem sikerült. Ez a

hitlevél maradt a késbbieknek is mintája. Törvényesen

sem változtatható meg: az ország területi integritásának

és külön kormányzásának biztosítása (17 15. III.), majd Mária

Terézia koronázásánál az 1741. VIII. czikkben a nemesi

birtok adómentessége (ne onus inhaereat fundo).

A kormányzat új szervezetének a rendek munkálatán

(systematicum elaboratum) kellett volna alapulnia. Tényleg

azonban ebbl csak az vált törvénynyé, mi a kormány

szándékának is megfelelt. így az állandó sereg és vele

együtt az állandó adó (1715. A^III.), mely felöl már az 1 708-iki

diéta tanácskozott. A császári sereget itt czikkelyezték be

és Deák Ferencz az 1865—67-iki kiegyezési bizottság tár-

gyalásain e czikkelyre hivatkozott, mint a védelem közös-

ségének törvényes alapjára. Az adó mennyiségét azonban

sem akkor, sem késbb nem foglalták törvénybe: annak

megszabása mindig külön diétái határozatnak és alkunak

képezte tárgyát.

A jogszolgáltatás rendezésére, »mely nélkül az orszá-

gok fenn nem állhatnak «, az országgylés bizottságot kül-

dött ki, melyet a törvén3^ek átnézésével és javításával is

megbízott. Egyúttal elhatározta, hogy a jöv diétáig is,

a midn azon bizottság munkálata fölött döntenek, a királyi

és a hétszemélyes táblához más jogtudósokat is nevezze-

nek ki.

Nagyot haladt a berendezés ügye az 1723-iki diétán.

A bizottság munkálata alapján ekkor szervezték újra a

kir. táblát és curiát (24—27.) és felállították, a király

egyenes kívánságára, a kerületi táblákat (29., 30., 31.).

A megyei ügyek tárgyalásáról rendelkeznek az 56. és 58.

§-ok. Végre fkormányszék gyanánt felállítják a kir. hely-

tartó-tanácsot és kitzik annak hatáskörét. Ennek törve-
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nyesen biztosított függetlensége azonban irott malaszt

maradt, amint hogy már utasítása is a cseh kormányszék-

nek adott utasítás mintájára készült.

Caroli VI. Imp. et Reg. III. Decretum I. Anni 1715.

Articulus 2. Fideles Status, et Ordines Inclyti Regni Ungariae,

et Partium ei annexarum jieroptime recordantur, qnaliter dictaiite

Articulo 2. Anni 1687. ob magna Divi olim Leopoldi piae

reminiscentiae Imperatoris et Regis in Regnum hoc Ungariae

cumnlatissime praestita beneficia, in citato Ai-ticnlo fusius dedncta,

ejusdem Inperatoris et Regis ex propriis Lumbis descendentium

masculorum Haeredum Primogenitum, in perpetuum pro Legitimo

suo Rege et Dominó ; erga semper, totiesque, quoties ejusmodi

Inauguratio instauranda érit, praemittendam Diplomaticorum

Articulorum acceptationem, Juramentique ibidem descripti, et

mox subinserti depositionem. se habituros et coronaturos declara-

verint

:

§. 1. Cum autem Sua Sacratissima Caesareo-Regia Majestas,

via legitimae et immediatae Successionis, Régimen Regni liujus

suscipiens, Deo })ropitio feliciter regnet, ejusmodique Articulos,

ac Juramentum, iu ea, qua a Majoribus Suis depositum esset,

forma clementer acceptasset ; et Diaetaliter faustissime Coronata

esset ; ac insimul etiam, Diaetas Annorum 1687. ac secundum

earundem sensum ; Leges, .Jura, Libertates, et Privilegia antiqua,

adeoque et ipsum Leopoldinum Diploma (salvis semper, et incon-

vulsis permanentibus, quae ])er ultimas Dietas, et Diploma suum

mutata, aut in meliorem formám redacta fuere) clementer confir-

masset; Visum est iisdem Statibus, et Ordinibus, praeattactos

Dii)lomaticos, Articulos id est ; ii)sum Sacrum Di])loma, GeneraH-

bus i})sorum Constitutionibus verbotenus inseri, inscribi(iue facere.

i?. 2. Cujus quidem tenor setjuitur in liunc modum :

Diploma Regium, per Sacrain Caesaream Regiamqiic Majc-

statvm, tcinporc siiae fclicis Coromitionis, Síalibiis, cl Ordinibus

Reyiii daiiiin, piiblicis Regni Constilutionibiis inseritur.

§, 3. »Nos Carolus VI. Divina favente Clementia Electus

»Romanoriim Imperátor semper Augustus, ac Rex Germaniae,

»Hispaniarum, Castellae, Arragonum. Legionis, utriusque SiciUae.
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»Hyerusalem, Ungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae,

»B;amae, Serviae, Gallitiae^ Lodomeriae, Cumaniae, Bulgáriáé,

»Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galletiae, Majoricarum,

»Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murciae, Giennis, Algarby,

»Algecirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non Indiarum

»Orientalium, et Occidentalium Insularum ac Terrae íirmae Ma-
»ris Oceani, etc. Archidux Austriae ; Dux Burgundiáé, Brabantiae,

»Mediolani, Styriae, Carintbiae, Carnioliae, Lucemburgi, Vir-

»tembergae ; Superioris et Inferioris Silesiae, Athenarum, et

»Neopatriae ; Prince2)s Sueviae ; Marchio Sacri Romani Imperii,

»Burgoviae, Moraviae, Sujierioris et Inferioris Lusatiae ; Comes

»IIabspurgi, Flandriáé, Tyrolis, Barcinonae, Ferreti, Kyburgi, Gori-

»tiae, Rossilionis, et Ceritaneae ; Landgravius Alsatiae ; Marchio

»Oristani, Comes Gocceani; Dominus Marchiae Sclavonicae, Portus

»Naonis, Biscajae, Molini, Salinarum, Tripolis, et Mecliliniae, etc,

»Qua praelibati Regni Ungariae, et aliorum Regnorum, ac Par-

»tium eidem annexarum Rex ; Agnoscimus, et memóriáé commen-

»damus tenoré praesentium, quibus expedit Universis:

§. 4. »Quod posteaquam, ex inscrutabili Divini Numinis

»judicio, Serenissimum et Potentissimum olim Principem, Domi-

»num Josephum, hujus nominis Primum, Electum Romanorum
»Imperatorem, ac Germaniae, Ungariae, Bohemiae etc. Regem,

»Archiducem Austriae, Dominum germanum Fratrem nostrum

»felicis recordationis desideratissimum. Anno proxime praeterito,

»de hac mortali vita, et temporaneo Regimine, ad sempiternam

»immortalitatem ac aeternae gloriae coronam evocari, et trans-

»íerri contigisset; ac ex eo, quod nullám superstitem masculam

»Prolem i30st se reliquisset. Nos, qua aliunde Haeres, et immedia-

»tus Successor in Regno Ungariae, et Partibus eidem annexis,

»vigore etiam Articuli 2. Diaetae Posoniensis, Anno 1687. cele-

»bratae, legalem successionem nostram declarantis, et stabilientis,

»legit'vme successissemus ; ac ad mentem praecitati Articuli secundi

»Diaetae Posoniensis, pro felici, eaque faustissimis Votis, Deo Ter

»Optimo Maximo auxiliante, instauranda Inauguratione nostra,

»fidelibus nostris universis Inclyti Regni nostri Ungariae, et

»Partium eidem annexarum Statibus, et Ordinibus, Conventum,

»seu Diaetam, intra idem Regnum Ungariae, utpote in Regiam

»Liberamque Civitatem nostram Posoniensem pro Dominica in

»Albis, seu die tertia Mensis Április, Anni modo labentis infra-
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»scripti, indixissemus, et promulgassemus ; ad eandem Nos etiam

»personaliter comparentes, eidemque praefissemns ; Fideles nostri

»universi Domini Praelati, Barones, Magnates, et Nobiles, caete-

»rique Status, et Ordines mentionati nostri Inclyti Regiii Unga-

»riae Partiumque eidem annexarum, ad praefatam Diaetam pleno, et

»frequentissiino numero comparentes, praementionataeque Diaetae

»Posoniensis Actorum, et Constitutionum haud immemores, pro

»exigentia eorundem, et signanter praecitati Articuli secundi,

»debitam, et homagialem erga Nos, qua legitimum, et Haeredi-

»tarium Regem suam, ac Dominum, devotionem, et fidem testati,

»desiderioque auspicandae felicissimae Inaugurationis nostrae ducti,

»supplicaverunt Majestati nostrae humillime, et rogaverunt: ut

»innuentibus praecitatis Constitutionibus, omnino ante adbuc

»faustissimam Coronationem nostram, Nos infrascriptos Articulos,

»omniaque et singula in iisdem contenta, ratos, gratos, et accepta

»habentes, nostrumque consensum illis praebentes, benigne accep-

»tare, et Authoritate nostra Regia approbare et confirmare, et

»tam Nos ipsi benigne observare, quam per alios, quorum interest,

»íirmiter observari facere dignaremur. Quorum quidem Articulo-

»rum tenor sequitur in hunc modum

:

§. 5. »Primo : Quod praeter ab antiquo deductam baeredi-

»tariam Regiam Successionem, Coronationemque ; in reliquo uni-

»versas et singulas communes istius Regni Ungariae, Partiumque

»eidem annexarum Libertates, Immunitates, Privilegia, Statuta,

»communia Jura, Leges, et Consuetudines ; a Divis condam

»Ungariae Regibus, et gloriosae memóriáé Praedecessoribus nostris

»hactenus concessas, et confirmatas, in futurumque conceden-

»das, et per nos coníirmandas (ad quas, et quae, dicti Status, et

» Ordines formulám quoque Juramenti, ad initium Decretorum

»Serenissimi olim Principis, Domini Ferdinandi Primi, gloriosae

»reminiscentiae Antecessoris nostri positam, extensam, et reduc-

»tam habent) exclusa tamen et semota Articuli 31. Decreti Divi

»Andreae Regis Secundi de Anno 1222. clausula incipiente:

»Quodsi ver Nos, usque ad verba : in perpetuum facultatem : in

»omnibus suis Punctis, Clausulis, et Articulis, prout super eorum

»usu et intellectu, Regio et communi Statuum consensu, Diae-

»taliter conventum fuerit; íirmiter et sancte observabimus, per

»aliosque omnes et singulos inviolabiliter observari faciemus.

§. 6. »Secundo: Sacram Regni Coronam. juxta veterem

Marczali : A magyar történet kútfi. 44
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»consnetiidinem ipsorum Regiiicolarum, Legesque Patrias, per

»certas de eoriini medio unaiiimiter ad hoc delectas, et deputatas

»personas seculares, in hoc E,egno conservabimus.

§. 7. »Tertio : Hactenus recnperata, et expost Deo adjnvante

»recuperanda, qnaevis hnjiis E-egni, Partiumqiie eidem amiexarimi

»Teimta, et Partes; ad mentem etiam juramentalis formuláé,

»praenotato Regno, et eidem annexis Partibus, sub modalitate

»supradictae Interpretationis. de usu, et intellectu Legum, et

»Privilegiorum, de totó reincorporabimus.

§. 8. »Quarto : Quod in casu (quem Deus procul avertere

»velit) defectus Masculini Seminis nostri ; Praerogativa Regiae

»Electionis, Coronationisque antefatorum Statuum, et Ordinum in

»pristinum vigorem, statumque redibit, et penes hoc Regnum
»Ungariae, et praedictas Partes, ejusdemque antiquam consuetudi-

»nem illibate remanebit.

§. 9. »Quinto : üt praemissum est, quoties ejusmodi Inaugu-

»ratio Regia, intra ambitum saej^e fati Regni Ungariae successivis

»temporibus Diaetaliter instauranda érit : toties Haeredes nostri

»Masculini. futuri Neo-Coronandi haereditarii Reges, praemitten-

»dam habebunt praesentis Assecurationis acceptationem, dei)onen-

»dumque superinde Juramentum.

§. 10. »Nos itaque praedicta universorum Statuum, et Ordi-

»num Regni Ungariae, et jjartium eidem annexarum instantia

»benigna admissa
;
pro benigna Animi nostri propensione, ipsis-

»que benigne gratificandi voluntate, praeinsertos universos Arti-

»culos, ac omnia et singula in iisdem contenta, ráta. grata, et

»accepta habentes, eisdem nostrum Consensum, benevolum i^ariter

»et assensum praebuimus, et illos, ac qnaevis in eis contenta

»clementer acceptavimus, approbavimus, ratificavimus, et coníir-

»mavimus.

§. 11. »Promittentes, et assecurantes Status, et Ordines in

»Verbo nostro Regio
;
quod praemissa omnia, tam nos ipsi obser-

»vabimus, quam i)er alios íideles Subditos nostros, cujuscunque

»Status, et Oonditionis existant, observari faciemus : Uti vigore

»hujus nostri Diplomatis, acceptamus ; approbamus, ratificamus,

»confirmamus atque promittimus.

§. 12. »In cujus íidem, et testimonium, Literas has manu
»propria subscripsimus, et Sigilli nostri Regii, appensione muniri

»fecimus. Dátum in Arcé nostra Regia Posoniensi, die vigesima
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»prima Mensis Maji Anno Domini Millesimo, Septingentesimo,

»duodecimo. Eegnorum nostrorum Eomani primo ; Hispaniarum

»nono, Ungariae ver, Bohemiae, et Reliquorum Anno itidem

» primo.

Jiiramenti autem Regii Contextiis talis erat

:

»Nos Carolus VI. Dei Gratia Electus Romanorum Imperátor

»semper Angnstns, ac Germaniae, Hispaniarum, Ungariae, Bohe-

»miae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque etc. Rex, Archidux
»Anstriae

;
qua praelibati Regni Ungariae, et aliornm Regnorum,

»ac Partium eidem annexarum Rex : Juramus per Deum vivnm,

»per ejUS Sanctissimam Genitricem Virginem Mariam, ac omnes
»Sanctos; Quod Nos Ecclesias Dei, Dominos Praelatos, Barones,

»Nobiles, Civitates Liberas, et omnes Regnicolas, in suis Immuni-
»tatibus et Libertatibus, Juribus, Privilegiis, ac in antiquis bonis,

»et approbatis Consuetudinibus, prout super eorum intellectu et

»usu, Regio, ac communi Statuum consensu Diaetaliter conventum

»fuerit ; conservabimus : Omnibusque Justitiam faciemus : Serenis-

»simi condam Andreáé Regis Decreta (exclusa tamen et semota

»Articuli trigesimi primi ejusdem Decreti clausula incipiente

:

»Quodsi ver Nos, etc. usque ad verba: in perpetuum facultatem)

observabimus : Fines Regni nostri Ungariae, et quae ad illud

quocunque Jure aut Titulo pertinent ; non abalienabimus nec

»minuemus, sed quoad poterimus, augebimus, et extendemus

:

»Omniaque illa faciemus; quaecunque pro bono publico, honore,

»et incremento omnium Statuum, ac totius Regni nostri Ungariae,

»juste facere poterimus. Sic Nos Deus adjuvet, et omnes Sancti.

Circa Regiam Haereditariani Síiccessionem, et Régimen ; iibcrior

declaratio.

Articidus 3. Sacra Caesarea Regiaque Majestas, Successionem

Haereditariani juxta tenorem benigni Diplomatis sui immediate

praeinsinuato Articulo secundo, nunc inserti, sufficienter declara-

tam, clementer resolvit dirigendam; et deficiente demum Mascu-

lino sexu, a Divo condam Leopoldo et Rege descendeiite, avitam

et veterem, ajjprobatamque Consuetudinem, PraerogativauKiup

Statuum, et Ordinum, in Electione, et Coronatione Regum, locum

suum habituram esse

:

44*



692

§. 1. Nec Status, et Ordines Regni. eaclem Sacra E-egia

Majestas seciis regi, aiit dirigi vult : quam observatis propriis

ipsius Regni Ungariae hactenus factis, vei in futurum Diaetaliter

constituendis Legibus

:

§. 2. Qua Regia clementissima declaratione ; circa clausuiam

:

Prout super intellectu et usu Legum, Regio, et communi Statuum
consensu Diaetaliter conventum fuerit, de omni a Reguo avulsioiie

;

ac ad morém aliarum. Provinciarum suj^posito Gubernio ; memoratos

Status, et Ordines Regni sufíicienter praecautos reddit.

De Casibiis Criminis laesae Majestatis.

Articuhis 7. Pro securiori Tranquillitatis jniblicae conser-

vatione, ac bonorum, et quietorum Patriae Civium tutamine ; ad

benignam Suae Majestatis Resolutionem, Status, et Ordines con-

cluserunt.

§. 1. Ut amodo imposterum, quemcunque Regnicolarum in

unam, aut alteram nefandi Criminis laesae Majestatis, seu per-

duellionis speciem, et Casus quosvis, tum in Sancti Stephani

Libro 2. Cap. 51. ^ tum alibi passim in Legibus Patriis denotatos

committere et incidere contigeret ; extunc ad evitandas pericu-

losissimas ex formalitate Citationis emergentes sequelas, nulla

peramplius Citatio jiraerequiratur.

§. 2. Extra tamen solum casum atrocis Perduellionis, seu

Criminis laesae Majestatis ; citationem ante Capturam, in aliis

omnibus, ac etiam notam Infidelitatis, de Jure municipali Unga-

riae, inferentibus Casibus,^ semper observari, nec ullo sub titulo

omitti debere.

§. 3. Hoc declarato : Ne occasione Capturae similium Per-

duellium (nisi in flagranti actuali Crimine depreliendantur, et

captiventur; vei cajn nequeuntes, ejusmodi Criminis tamen arti-

culariter rei
;
palám et manifeste liabeantur, et declarentur) Bona

tam mobilia, quam immobillá, ante convictivam Sententiam

occupentur, et distrahantur : Sed praevia ejusmodi Bonorum Con-

scriptione, ad praecavendum distractionis periculum ; pro arbitrio

Judicii, usque ad finálém Litis exitum sequestranda, et cum

onere reddendarum rationum per manus tertias; aut pro diversi-

' Fönnebb 79. 1. XVII. czikkely.

" Ezeket részletesen összefoglalja az 1723. 9. czlkk.
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taté Casnnm et Circnmstantiarum, praetermissa etiam seqiie-

stratione. liominibus Captivis administranda ordinabiintiir.

§. 4. Cansae ver cognitio et revisio ex quo directe ad solam

Eegiam Majestatem pertineret ; manebit penes Ejnsdem benignum

arbitrium. sive intra sive extra Regnum hujusmodi atrox Crimen.

Sua Caesaro-Regia Majestas in Persona, cum Consiliariis Suis

TJngaricis, secnndum Leges Patrias revidendum et judicandum

suscipere velit.

§. 5. Si nihilominus praelibata Sua Majestas Regia, ejus-

modi Judicatnm propria Sua in Persona exercere nollet ; tunc

Judices. loco sui, Ungaros, j^ro arbitrio Regio delegandos, ad

Causarum ejusmodi cognitionem, omnino intra, et non extra Re-

gnum ordinabit : Qui ad mentem jjraenotatarum Regni Legum,

ejusmodi Causam revidebunt; ac tandem Processum exinde sub-

sequendum. cum tota sua serié, Eidem Regiae Majestati referre

debebunt.

§. 6. Fidejussione (quae in aliis etiam simplicibus Capitali-

bus Criminibus locum non liabet) in hujusmodi atrociori Crimine

Perduellionis, sub decursu instituendae Revisionis, seu Processus,

velut pro securitate Capitis, insufficiente, et propter metum
profugii, tam ipsius Rei, quam etiam Fidejussoris periculosa,

neutiquam admissa.

§. 7. Praeterea, an Accusator, seu Delator; ad testimonium

in Crimine hoc. velut excepto, admitti, vei removeri debeat : id

ipsum Judicii arbitrio relinquitur.

§. 8. Si tamen per Cahimniam. aut dolose; aut malitiose

quempiam incuset ; aut ex rancore, et nocendi studio, dubia ])ro

Veris afíirmet : Incusato, innocente comperto, arbitraria, omnino

severiori poena, vei secundum circumstantias, Talionis, per idem

Judicium (velut ex connexione Causae, etiam res[)pctu Accusa-

toris competens) affici poterit.

§. 9. Si ver quispiam, ex i)ura erga Principem debita fide-

litate : et ad impediendum, fors inde metuendum malum, de

ali([UO, sinistrj quid se audivisse ; vei aggravantia de Jure indicia

advertisse (quod aliunde ex homagiali obligatione ; ad evitandam

etiam, si quid ei eatenus constitisse, in futurum comperiretur,

sui punitionem ; facere tenetur) simpliciter retulerit ; Nec factum

affirmaverit, aut probam in se assum])serit : nulli jjoenae subjacebit.
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De insiirrectione, et Contribntione.

Articidas 8. Quandoqiüdem Nobiles, et omnes illi, quos sub

nomenclatione hac (cujuscunque sint Honoris, Dignitatis, et Status,

Persona e) in Ungaria Lex complectitur, pro Regni defensione

militare ; adeoque personaliter insnrgere, snaqiie respective Bande-

ria íjrodiicere, et praestare teneantur.

§. 1. Id Sacra Caesarea, Regiaque Majestas, qnoties necessum

esse jndicavérit, ad conformitatem hactenus sancitarum superinde

legum, amodo imposterum qnoque desiderare, et exigere poterit.

§. 2. Quia tamen per eam solam, Regnum hocce sufficienter

defendi nequiret, adeoque validior, et Regulata Militia, tum ex

Nativis. tum Externis constans, pro omni eventu intertenenda

veniret, quam sine stipendiis subsistere ; baec ver sine contribn-

tione comparari non posse, indubitatum esset ; Hinc subsidiorum,

et Contributionum eatenus necessariorum matéria, Diaetaliter (quo

aliunde spectare dignoscitur) cum Statibus deliberanda érit.

§. 3. Ubi ver extraordinarius inoi)inae irrujjtionis liostilis

Casus emerserit ; aut varii, et improvisi flagrantis Belli ratio,

ordinariam rei tam arduae tractandae Metliodum, et formám non

admitteret
;
pro ejusmodi casibus, iidem Status, et Ordines, non

solum consultum, ast et necessarium esse statuerunt; Ut Palatinus,

et Primas Regni, item Praelati, Barones, Tabula Judiciaria Regia,

Comitatusque, et Eegiae, ac Liberae Civitates, in quantum, et

(juo frequentiori numero íieri j^oterit, intra, et non extra Regnum
convocentur.

§. 4. Qui, cognita liujusmodi inopinae necessitatis causa,

eaque ad utilitatem. et necessitatem Regni, pro sufficienti, agnita,

et adinventa ; in puncto liujusmodi Contributionis (et non aliorum

Regni negotiorum) deliberare et decernere possint,

Caroli VI. Imp. Et Reg. III. Decretum II. Anni 1723.

Pro Revisionibus Appellationum, penes Dominum Comitem

Palatimim qua simul etiam locumteneiüem Regium ; Judices

denomimmtiir.

Articidus 24. Benigne admittit sua M. S. ut in conformitate

articuli 24. 1715. praeter Septemviros, ad suprafatum judicium

Regium Septemvirale, sub praesidio Regni Palatini, et simul

Locumtenentis Regii, alii adhuc octo, duo quidem ex Praelatis,
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dno ex Magnatibus et demum qnatuor ex statu Nobilium ^ ex

omnibus Eegni Partibus, pari cum praefatis Septem Viris voto

et Salario constituantur et ad administrationem Justitiae aeqiiali

omnes Juramento adstringantur.

§. 2, Hujnsmodi autem Judices, intra tridui spatinm, sub poena

Floren. 100. Judiciorum celebrationi adesse teneantur ; iiisi gravis

infirmitas, vei legale quodpiam Impedimentum eosdem excuset.

§. 3. Praevio demum modo comparentes, statis boris, pro

Causantium commoditate considere, et ad minus undecim cum
Praeside ad ferendum Judicium continuo j^raesentes esse debeant.

De Tabiila Regia Jiidiciaria ; ejusdemque Stabilitate.

Articulus 26. Et quamvis Tabula Regia Judiciaria, Sensu

Articuli 10. Uladislai Regis Decreti I.2 et Articuli 38. Anni 1559.

ac aliarum passim sancitarum Legum, superioribus quoque Secu-

lis, íjro continuo celebrata fuisset.

§. 1. Magnó niliilominus Causantium, et Justitiam sitientium

damno, ad certa tempóra reducta ; ac vei maximé temporum

injuria, Judicia interrupta extitisse comperirentur.

§. 2. Pro Justitia itaque, ])er quam Regna subsistunt, con-

tinuo administranda ; Sua Sacratissima Majestas Tabulam Regiam

Judiciariam (cum plenaria secundum Praescriptum Patriae Legum
judicandi facultate) confirmat ; suo in vigorc, et integritate con-

servandam.

§. 3. Ac non nisi Feriis, et Juristitiis demptis, ut pro conti-

nuo consideat ; Causantibusque, non obstante aliquorum legitima

absentia (ita tamen ut ad minus Novem Judices Tabulares cum

Praeside adsint) Jus et Justitiam administret ; Juratosque, Sensu

Articuli 8. Uladislai Decreti 4. pro necessariis Functionibus

adhibendos, Tabula haec Regia salariatos habeat ; statútum est.

De Caiisis ad Tabulam Regiam Judiciariam spectare debenti-

bus ; Juridicisque Remediis, ei Termino Euocaíioiüs'.

Articulus 26. Licet quidem Causae Articidares, et ForiExtra-

ordinarii, Comitis Palatini ; Deí'ectuum item Seminis, Judicis

Curiae Regiae Judicio subjectae fuissent.

' Az 1741 : XXIV. t.-cz. e számot még négygyei megtoldotta : egy

fpap, egy fúr és két nemessel.

2 14y2-iki törvény.



696

§. 1. Ad celerius niliilominiis, et exactius admiiiistrandam

Justitiam, benigne annuit Sua Majestas Sacratissima ; Ut quaevis

Causae, tani videlicet praerecensitae, quam et aliae Tabulares,

quoscunque Regiiicolas, ac Fiscum etiam Hegium active, et pas-

sive tangentes ; in Tabula Judiciaria Regia (Salva Parti succum-

benti, ad Tabulam Septem-Viralem Appellatione) judicentnr, et

terminentur.

§. 2. Ita tamen : ut in Causani attractis remotins liabitantibus,

quatnor ad minus Quindenarum Terminus ; et is quidem, pro certa,

et determinata die (ne Causantes ob incertitudinem diei, qua

Causa eorundem levaretur, diutius cum gravi Expensarum suarum
profusione expectare debeant) praefigatur.

§. 3. Pauperum aütem, et antiquiorum Causarum, sicut hac-

tenus, ita imposterum quoque, condigna ratio liabeatur: Eaedem-

que ante alias assumantur, et decidantur.

§. 4. Juris remedia. eousque durent, et observentur: quousque

de iisdem, et Poena temere litigantium : in Emendatione Legum
aliud non statuatur.

De Tabula Banali.

Articnlus 27. In Regnis pariter Croatiae, et Sclavoniae sin-

gulis Annis (exceptis Feriis, et Juristitiorum temporibus) statoque

suo loco, et tempore, per Dominum Comitem Banum, et universos

Regnorum Status determinando ; Tabula Banális sub praesidio

Comitis Báni ; aut eo absente. et legitimé praepedito ; Locum-

tenentis, seu ejusdem Comitis Báni Vices-Gerentis (ad quam
omnium Comitatuum Regnorum Dalmatiae, Croatiae, et Sclavo-

niae Causae, per Viam Appellationis deducendae erunt) celebretur.

§. 1. Taliterque, et non secus. more etiam hactenus legaliter

observato
;
per viam Appellationis, et Transmissionis, in Tabulam

Regiam; ac demum etiam abinde in continenti, ex antiqua

Consuetudine in Sei)tem-Viratum, Causarum Appellatae, earundem-

que Revisiones, legitimé deducantur.

De Feriis universalibusque Juristitiorum Terminis.

Articulus 29. Pro Judicum, et Causantium Directione, ser-

vandoque debito ordine, Sacratissima Caesarea, et Regia Majestate

annuente, statuitur

:
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§. 1. Ut Feriae Nativitat is Domini, initium sumant a Fest
Sancti Thomae Apostoli ;

' et durent ad Domiiiicam i)rimam i)Ost

Epif)haniani.

§. 2. Deiii autem, per ultimos dies BacLanaliorum,^ iisque

ad Domiiiicam primam Quadragesimae.

§. 3. Postea ver, a Domiiiica Passionis (nt videlicet Praelati,

pro exequendis, iisdem hebdomada Sancta incumbeutibus Fuiicti-

onibus ; una et reliqui Judices etiam, Devotionis Causa adesse

possint) ad Domiiiicam secundam post Pasclia.

§. 4. Iiisiiper, per Hebdomadam Sacri pentecostes ; iisqiie ad

Domiiiicam Saiictissimae, et Individuae Triiiitatis.

§. 5. Juristitiiim ver Messis ; a Fest Sancti Ladislai Regis

Ungariae iisque ad Festum Sancti Stepliani.^

§. 6. Vindemiae autem : a Fest Sancti Michaelis, usque ad

Festum Sancti Martini Episcopi.*'

§. 7. De reliquo
;
praeter praemissa, praevio modo uiiiversa-

liter observanda Juristitia ; adhuc triginta dies ante Dietam, et

sub totó diaetali decursu, juxta Articulum 49. Anni 1655. et

Articulum 12. Anni 1507. usque ad reditum Nunciorum.

§. 8. Non secus, et omnes Dominici.

§. 9. Juxtaque Sancti Ladislai Caput 38. Libri I. a Sancta

Romána Ecclesia, in Foro Fori celebrari soliti Festorum.

§. 10. Et Rogationum etiam dies.''

§. 11. Nec non tempore Insurrectionis Greneralis.

§. 12. Pro universalibus Juristitiis, antiqua Regni Consuetu-

dine exigente, imposterum quoque tenendi ; et in omiiibus Sedi-

bus Regni Judiciariis observandi venient.

§. 13. Quae Juristitia, Seiisu Articuli 70. Anni 1618. (prae-

ter solas Causas Matrimoniales) ad Sacras etiam Sedes extentuntur.

De Tabulanim Districtiialiiini Ercctione ; et Personis ad easdein

adhibendis.

Articuhfs 80. Si([uidem pro celeriori. ac exactiori Justitiae

administratione, a multis aniiis intermissa G-eiieralium aeque, ac

3 Deczember 21-ike.

Farsang.

» Június 27-töl augusztus 20-ig.

6 Szepteml)er 29-töl november 11-ig.

' Áldozó csütörtök eltti hétf, kedd és szerda.



698

Brevium Jucliciorum celebratione ; Tabnla Suae Majestatis Sacra-

tissimae Regia (exceptis Juristitiorum temporibus) perpetuo

celebranda veniret ; ibidemque Protonotarios ex mnneris sni

exigentia, Sensu Articnli 34. Amii 1545, in integro numero

;

et tenoré Articnli 38. Anni 1559. continno sine exceptione inter-

essé oporteat; neqne iisclem de dictamine liujns Articnli altér

substitni valeret.

§. 1. Hinc abrogato. antebac per eosdem in Partibus exer-

cito Processu.

§. 2. Ne Oausantes, in Causis Articulo 28. Anni 1715. deno-

tatis.^ et Formn Protonotariale hactenus respicientibns. beneficio

administrandae Justitiae destituantnr ; secnndum benignam Suae

Majestatis Sacratissimae mentem et intentionem. Snbalternae

Tabulae, in quatnor Regni Districtibns erigendae, decernuntnr.

§. 3. Quarnm singulae nna cum Praesidibus, ex quinque

Personis Nationalibus ; in Regno bene possessionatis ; ac Juris

Patrii exactam Notitiam, aeqnalemque Activitatem judicandi

habentibus; Jndicmn Jnramento adstringendis ; constabunt.

§. 4. A quibus. Sententiae ad Tabulam Eegiam Judiciariam,

Yia Appellationis transmitti ; abindeqne appellatae ; ad Septem-

Viralem referri debebunt.

§. 5, Praeterea, pro litigantium AUegationibus, modo hacte-

nus observato, coram Judicio ad calamum excipiendis
;
perlegen-

dis ; conficiendaque, et publicanda Sententia ; et successive redi-

gendis Processibus ; adhuc unus in singulis Tabulis Juratus Nótá-

rius. Jnramento Notariorum Sedis obligandus, sine Voto; et

(juatuor Jurati, ac ex his unus Expeditor. cum ordinario Salario

;

Alii porro Jurati cum Adjuta, pariter Juratormn Notariorum

Sedis Jnramento adstringendi ; adhiberi valebunt.

De Loco Tabiilanim Districtualium ; Celebrationeqiie

Judicioriim.

Articulus 31. Ut porro Causantium etiam Expensis, et com-

modiori Justitiae consecutioni consulatur.

s E czikk összeállítja azokat az eseteket, melyek az itélömesterek

vándor itélöszékéhez tartoznak, kivévén alóla a bnügyeket, osztáU'pöröket,

a szökevény jobbágyokon vonatkozó, a zálog- és dézsma-pereket, inint méhnek

a megyei törvénj-szék elé tartoznak.
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§. 1. Pro Comitatibus, sine íjraejudicio Ordinis eorundem ^

ad infra denominandis, Districtus Cis Danubiani ; Posoniensi vide-

licet, Nittriensi, Trenchiniensi, Barsiensi, Neogradiensi, Hontensi,

Pestiensi, Strigoniensi, Zoliensi, Thurocziensi, Liptoviensi, et Ar-

vensi, Locus Tabulae; Libera Regiaque Civitas Tyrnaviensis.

§. 2, Pro Trans-Danubianis Comitatibus; nempe Soproniensi,

Castriferrei, Szaladiensi, Comaromiensi, vSümeghiensi, Jauriensi,

Albensi, Veszprimiensi, Mossoniensi, Tolnensi, Baranyiensi ; Libera

Regiaque Civitas Ginsiensis.

§. 3. Pro Cis-Tybiscani Districtus Comitatibus; Aba-Ujvariensi

videlicet, Zemjjliniensi, Sarosiensi, Ungensi, Scepusiensi, Gömöri-

ensi, Hevesiensi, cum Exteriori Szolnok, Borsodiensi, et Tornensi

;

Libera Regiaque Civitas Eperjesiensis.

§. 4. Pro Comitatibus ver Trans-Tybiscanis ; Szattmariensi,

Szabólcsensi, Bereghiensi, Ugocsensi, Bihariensi, Csanadiensi, Cson-

gradiensi, (quorsum et Báchiensis, et Bodroghiensis, propter majo-

rem commoditatem applicarentur) quorsum etiam reliqui Comi-

tatus nondum incorporati,^" quamprimum reincorporati fuerint.

spectabunt, Magnó-Varadinum,ii denominantur.

§. 5. Inibique continuo (exceptis Feriarum, Juristitiorumque

temporibus) celebrari ; et praemissi Judices, iisdem omnibus con-

tinuandorum Judiciorum temporibus interessé.

De Residentia Supremoriim Comitiim in Comitatibus ; et Rcs-

tauratione Comiiatuiim ; ViceComitum, alioriimqiie üfficialium-

Conditione.

Articulus 66. Quandoquidem Supremi Comites illorum Comi-

tatuum, quibus ]iraeíiciuntur, Moderatores essent ; ac tam Politi-

corum, et Publicorum Negotiorum, quam etiam Justitiae Admini-

strationis Curam sibi principaliter commissam haberent.

§. 1. Hinc ad praeviam Suae Majestatis Sacratissimae beni-

gnam Resolutionem statuitur; Ut observato quoad eorundem

Officia 36. Anni 1536. Articulo ; nisi in Publicis Regis, et Regni

Servitiis praepediantur, in Comitatibus, (juibus praesunt, continuo

resideant.

» Az egyes kerületekben fekv megyék ugyanis rang szerint szoktak

szavazni és e rangért gyakran éles viták folytak a diétákon.

^0 Arad és a Maroson túli megyék.
" Megnyilt Váradon 1724-ben, de már 1725-ben Debreczenbe tétetett át.
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§. 2, Ac pro avertendis piiblicum Comitatnum, adeoque

Eegni Servitiiim remorantibus quibusvis inconvenieiitiis ; singulo

Triennio, vei etiam citius (necessitate mutationem quampiam in

officialibus institnendam exigente") Sedes Eestauratorias indicere

;

ac Candidatos, cum prioré Yice-Comite idoneos quatnor e Statu

Nobilium proponendo ; istiusmodi Restaurationem celebrare te-

neaiitiir.

§. 3. Vice-Comites, aliique Comitatnnm Ofíiciales. sint de

numero, et Statu verorum Nobilium, Possessionati, et disinte-

ressati, ac Dominis Terrestribus ejusdem Comitatus nullatenus

obligati.

§. 4. Qui. ad liujusmodi Officia, ad Sensum Articuli 70.

Anni 1548. cum consensu totius Comitatus eligantur.

§. 5. Negotium autem Familiae Comitum Erdödy. respectu

Constitutionis Officialium Comitatus Yarasdiensis ; maneat in

statu quo ; Donec ordinaria Juris via. determinatum fuerit.

Democlo Celebratioiiis Congregationis Comitatnum Violationisqiie

earundem poena.

Articulus 58. Bonus Ordo omnino exigit ; ut omnia Comita-

tus negotia, palám, et publice, et debita cum moderatione per-

tractentur.

§. 1. Taliterque conclusa : improtocollentur.

§. 2. Ac ante Dissolutionem Congregationum, ])ublice per-

legantur.

§. 3. Et hoc modo approbatum Protocollum ; Fidedignitatem

sortiatur.

§. 4. Et in Generalibus Comitatnum Congregationibus con-

clusa
;
per jjarticulares Congregationes ; multo minus per Supre-

mos, vei Vice-Comites. aut alios quoscunque; in jírivato, non

immutentur.

§. 5. Conclusisque absentes, se etiam accommodare debeant.

§. 6. In Votizatione porro ; Ratio Legis, et Consuetudinis,

habenda veniet.

De Systemate Consilii Regii Ungarici.

Articulus 97. Sua Majestas Sacratissima, Consilium Regium

Locumtenentiale instituit, Praeside Palatinó, cum viginti duobus

Consiliariis, ex Statu Praelatorum. Magnatum. et Nobilium. ex
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omnibus Regni Partibus, ])er E,egiam Majestatem ex nimc, et in

futurum denominandis.

§. 1. In casu ver subsecuturae Consiliariorum Vacantiae,

• praelibatum Consilium, non solum omnium, pro eadem Yacantia

Instantium supplices Libellos Suae Majestati Sacratissimae sub-

mittet ; sed et alios aptos et idoneos, pro re nata, cum opinione

demisse proponet, et ulteriorem benignam Resolutionem Regiam.

praestolabitur.

§. 2. Supernumerarii quoque Juniores, Juramento adstrin-

gendi, ex Magnatum et Nobilium Statu (sine Voto tamen, et

Salario) ad idem Consilium, pro capienda rerum Experientia ad

arbitrium Suae Majestatis Sacratissimae admittentur.

§. 3. Et saepedictum Consilium, ex Regalibus Proventibus

salariandum, ubi primum fieri poterit, ad meditullium Regni

collocabitur ;
^^ Interea ver Posonii manebit.

§. 4. Neque ex Consiliariis uUi, nisi legitima de causa, Prae-

sidi semper insinuanda, praeter legales Ferias, ex eodem Consilio

abesse licebit ; Ita tamen ; ut ad minimum Duodecim, ad latus

Praesidis contimuo praesentes esse debeant.

§. 5. In legitima demum Comitis Palatini absentia : Judex

Curiae Regiae eidem Consilio praesidebit.

De Consilii Regii Anihoritate, Modoqiie^ ea, puae a beiügna

Caesareo-Regiae Majestatis Resoliitione dependerent ; Suae Maje-

stati repraesentandi.

Articülas 101. Praefatum Consilium a nullo Dicasterio Aulieo,

sed Sua Majestate Sacratissima (tanquam Consilium Regium)

de])endebit.

§. 1. Et, si quid Suae Majestati Sacratissimae repraesentan-

dum liabuerit ; illud medio demissarum Literarum suarum reprae-

sentabit.

§. 2. Et Majestas Sua Sacratissima, benignam suam Resolu-

tionem, aut jier Rescriptum, aut per Decretum Regium [\)vo varie-

tate Rerum, et Negotiorum) eidem Consilio intimabit.

§. 3. Consiliarii, pro uberiore informatione, ad Suam Maje-

statem Sacratissimam, mittendi si necessarii videbuntur, per Suam

'2 II. József lielyezte át Budára 1783-ban.
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Majestatem Sacratissimam praevia Consilii repraesentatione, et

approbatione Suae Majestatis ; vocabuiitur.

§. 4. Quod ver Correspondentiam ciim vicinis Regnis et

Provinciis attinet, cum in iisdem Regiiis et Provinciis existentia

Gubemia, et Regimina. in rebus Statum publicum concementibus,

ad invicem non correspondeant. sed Suae Majestati Sacratissimae

demissas Relationes praestent ; ideo id ipsnm in hoc quoque Con-

silio Regio observandnm veniet.

De Activitate Consilii Regii in genere.

Articuhfs 102. Ut Consilium lioc Regium Locnmtenentiale.

contra positivas Patriae Leges nihil determinet.

§. 1. Et Diaetales Concliisiones. per eos, qibiis incnmbet.

efíectui manciijari faciat.

§. 2. Ac praeterea, ut Conclusa semel per pluralitatem Yoto-

rum in Consilio, extra Consilium neniini immutare liceat
;
justum

omnino est.

De impopiilatione Regni.

Articulus 103. Ut liberae quaevis Personae, per Sexeiuiium

a quavis Oontributione publica libertandae, in Regnum vocari

:

ac ejusmodi Libertás per totum Regnum publicari possit, benigne

admittet Sua Majestas Sacratissima.

§. 1. Ut autem Patentes, in Sacro Romano Lnperio, et aliis

etiam vicinis Suae Majestatis Sacratissimae Regnis. et Provinciis

eatenus publicari possint ; id cum Statibus praelibati Sacri Lnperii,

et vicinorum Regnorum. et Provinciarum deliberari debebit.

§. 2. Bona etiam Neo-Acquistica
;

juxta Articulum 1^.^^

Familiis, ad quas pertinere dignoscentur : modo ibidem declarato

restituentur.

§. 3. Personarum benemeritarum. in conferendis Bonis Fi-

scalibus, Sua Majestas Sacratissima condignam reflexionem liabebit.

" E czikkel}' az 1715-ig a töröktl visszaszerzett jószágokra vonat-

kozó pereket a kir. táblához utasítja.



III.

A CAROLINA RESOLUTIO ÉS A TOLERANTIA
EDICTUMA. 1731., 1781.

A protestantismus politikai jogát és szabad vallás-

gyakorlatát biztosító bécsi, nikolsburgi és linzi békekötések

és az azokat beczikkelyezö articulnsok nem maradtak sokáig

érvényben. A mint a fpapok, Pázmány Péter példájára,

teljes buzgalommal fognak a visszatérítéshez; a mint a

visszatért furak, földesúri jogaik felhasználásával, vallásuk-

hoz kényszerítik alattvalóikat is: egymást éri a protestáns

templomok lefoglalása, az ellenkez jobbágyok elzése. Az
udvar 1670 óta erszakosan lép föl, politikai és felekezeti

okokból egyaránt, a protestánsok, els sorban papjaik és

iskolamestereik ellen. Az 1681 : 25—26. és az 1687 : 21. és

23. czikkek már törvényesen is megszorítják a protestnn-

tismust és mutatják, hogy a magyar társadalomban is az

ellenreformatio kerekedett fölül. E megszorításokat még
trhetetlenebbé tette I. Leopold királynak 1691 ápr. 2-án

kiadott magyarázó rendelete. A protestánsok üldözésének

kétségtelenül igen nagy része volt Eákóczi Ferencz fel-

kelése elidézésében és a felkelés gyors elterjedésében.

A szatmári béke 3-ik pontjában a király meg is igéri

íi vallás törvényes gyakorlatát és kijelenti, hogy mindenki

panaszával szabadon fordulhat hozzá vagy a diétához.

Mindez azonban nem fegyverezte le az ellentéteket.

Ezek az 1712— 15-iki országgylésen oly hevesen ütköztek

össze, hogy határozatot hozni nem lehetett. Az 1715 : 30.t.-cz.
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kimondja, hogy Felsége az 1681. és 1687-iki törvényeket

egyelre (adlinc) megersíti, a magyarázó rendeletekkel

együtt. A netán panaszkodó protestánsok a kir. felséghez

forduljanak, de csak a magok nevében, ne mint közösség.

A vitás k^érdések elintézésére országos bizottságot küldenek

ki. E bizottság Pesten 1721-ben össze is ült, megegyezésrl

azonban szó sem lehetett. A kath. papság oly túlzó követe-

lésekkel állott el, hogy azokat a király nem fogadhatta el.

A két álláspont között a koronának kellett dönteni. E döntés

csak tíz év múlva, 1731-ben következett be, a Carolina

Resolutio által. Különösen fontos, hogy az evangélikusoknak

nem engedték meg többé a közös fellépést és folyamodást;

csak mint magánosok panaszkodhattak, ha sérelmet követ-

tek el ellenök. Nem volt ez más, mint a törvényes formák

küls megtartása mellett, a nyilt üldözés kerülésének szine

alatt, megfosztása a protestánsoknak a vallás szabad gya-

korlatától, st a legtöbb politikai jogtól. Ezt az elnyomást

szinte még tarthatatlanabbá tette, hogy nem határozott,

kemény törvény és erszak által történt, hanem a kivételes

rendszabályok apró tszúrásai, akadékoskodásai és korláto-

zásai által. A ministerialis conferentia döntött e kérdés-

ben is. Savoyai Eugén elnöklete alatt jelen voltak az összes

ministerek; magyar részrl csak gr. Batthyány Lajos al-

kanczellár vett részt a tanácskozásban. A törvényt és a kir.

rendeleteket tartották ott szem eltt, de azok értelmezé-

sében sokban közeledtek a püspökök álláspontjához.

Mária Terézia alatt nagyjában megmaradt ez az álla-

pot. A magyar társadalomnak katholikus része teljes ervel

fordul a protestáns ellen, magának a helytartó tanácsnak

vezetése alatt, minden politikai jogot lehetleg a maga

javára foglalva le. A protestánsok folyamodásai a jámbor

királynnél nem találtak meghallgatásra. A »Regnum

Marianum« megvalósítása volt még mindig a kormányzás
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fczélja. Mária Terézia az » apostoli « királyi czím megújí-

tásában (1758) fontos eszközt látott arra, hogy egyházi

és világi tekintetben egyaránt érvényesíthesse királyi hatal-

mát. József, mint trónörökös, hiába küzdött a tolerantia

mellett. Csak 1770 után enyhült valamivel az uralkodó

egyház nyomása. A magyar államférfiak nagy része, az

uralkodó tanok befolyása alatt, az egyházi befolyás csök-

kentésére tört és maga a királyné is feleleveníti a place-

tum regium jogát, megszorítja a szerzetesek számát és

nagy tanügyi reformjaiban már egészen a felekezetektl

független állami nevelés elve felé hajlik.

Egyrészt a XVIII. századnak általános mveltségi

iránya, másrészt az állam világi jellegének teljes felisme-

rése birták Józsefet arra, hogy a vallás kérdésében eldjei-

tl annyira eltér eljárást kövessen. Azt akarta, hogy min-

denki tehetsége szerint szolgálhassa az államot, tekintet

nélkül vallására. Trónralépésekor a protestánsok folyamo-

dásai még nem voltak elintézve. A magyar kanczelláriának

ezekrl szóló felterjesztése adott a császárnak alkalmat arra,

hogy akaratát nyilvánítsa. Addig a királyok a magyar tár-

sadalom ezen bels kérdésében mindig a katholikus részhez

állottak. József a protestánsok mellett döntött (1781 október

25-én). A > keresztyén tolerantia «, mely a görögkeleti vallá-

súakra is kiterjedt, politikai tekintetben teljesen megadja az

egyenjogosítást ; vallásos tekintetben azonban még lényegé-

ben fenntartja a katholikus egyházat uralkodó állásában.

Mindamellett oly óriási haladást jelölt az elbbi viszonyokhoz

képest, hogy a protestánsok mindenfelé kitör örömmel és

nagy hálával fogadták. Azzal az érvvel, hogy nem koronás

király adta, akkor csak a rendelet katlioHkus ellenzi küz-

döttek ellene. Egészen a XVIII. század felvilágosító esz-

méire vall azon felve. hogy lelkiismeret dolgában kény-

szerítésnek nem lehet helye. Különben is elismeri a magyar

Marczali : A magyar történet kútfüi. 4o
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törvények és kiváltságok érvényességét mindazon esetekben

és vonatkozásokban, melyekben a nemkatholikusokuak

kedveznek és csak a végrehajtásban és alkalmazásban

hozza be azon javításokat, melyeket egész birodalmára

nézve elrendelt.

II. József összes rendelkezései visszavonásakor kivételt

tett a tolerantiára nézve. Látni fogjuk, miképen intézkedett

e tárgyban, törvényesen, az 1790— 91. országgylés.

A Carolina resolutiót a királyi helytartótanács man-

dátuma; a türelmi rendeletet egykorú hiteles nyomtatvány

után közöljük.

A Carolina Resolutio 1731. márczius 21.

(A lielytartótanács rendelete.)

Actis Conimissionis articiilo 30. an. 1715. denotatae, quae

nimirnm anno 1721. in libera ac Regia civitate Pestiensi inchoata,

anno ver seqnente, in altéra libera Regiaque civitate Posoniensi

reassumta et terminata fit, Suae Maiestati Sacratissimae demisse

relatis, materiisque in iisdem specifice ac uberius deductis, rite

ponderatis ac discussis habitis, benigne visiim fnit Eidem Suae

Maiestati Sacratissimae, hac vice, seqnentem eatenus clementer

impertiri resolntionem. Et qnideni

I. Benignam pientissimae memóriáé Imperatoris et Regis

Leopoldi rosolutionem, sub dato 2. April. 1691. typis mandatam,

et suo modo publicatam, pro regiis explanationibus articulornm

25. et 26. an. 1681. et 21. anni 1687. per praecitatum art. 30. anni

1715. coníirmatis, habendam, et iuxta illám sensu antelati articuli

25. omnibus Augustanam et Helveticam Confess. proíitentibus regni-

colis, vbique concessnm Confessionis ipsorum exercitium, privatum

duntaxat, clictamine porro sequentis articuli 26. ad certa nonnisi

lóca restrictum memoratum exercitium publicum fre, ac exinde

II. Praedicantes ad articularia duntaxat lóca, quoad confes-

sionis suae erga hauc proíitentes, tam ibi degentes, quam et

aliunde eo coníluentes exercitium, restringi, in talibus autem

locis, tot, quot necessitas et multitudo gregis exigit, ministros,

praeuie tamen remonstrata istiusmodi necessitate, acceptaque
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desuper benigna Eegia coiicessione, iisdem admitti debere, qui

ibidem quoqne aegrotos ac captinos visitare, iisdemque opera sua

adesse ])oterimt.

m. In locis non articularibus, neque plebeiae conditionis homi-

nes a librornm confessioni suae deseruientium pro se et família

sua propria lectione, tanquam ad priuatum exercitium spectante,

arcendi erunt, absque tamen eo, vt alios loci eiusdem incolas

eorsum admittant. In qnibus qiiidem non articularibus locis, licet

quidem ipsi Acatholici, quoad munia parochialia, paroclio Romano-
Catliolico subsint, is tamen non audebit, ab iisdem maiorem quam
Eomano-Catliolicis stolam desumere,

IV. Jure terrestrium dominorum, per articulos et praeallega-

tas explanationes in salvo relicto, lioc deinceps quoque admitti,

eo tamen modo, vt, si terrestres domini, quoad religionis negotium,

in Regno hoc quid operari aut immutare vellent, teneantur id

ipsum, cum rationibus eosdem ad lioc aut ad illud instituendum

permouentibus praeuie Regiae suae Maiestati, velut Terrae Prin-

cipi, et religionis defensori, liumillime repraesentari facere, super-

indeque clementissimam dispositionem et ordinationem eiusdem

Caesareo Regiam praestolari.

V. Superintendentes, seu superiores Augustanae et Helveticae

Confess. addictorum, vbi modofatarum Confessionum alterutram

jjrofitentes, sujjerinde, in quot et qualibus locis eiusmodi Superin-

tendentem, seu superiorem sibi admitti petant, ajjud suam Maie-

statem Sacratissimam instantiam fecerint, iisdem admittentui*.

Quorum quidem Superiorum muneris érit, moribus sibi subiec-

torum ministrorum inuigilare, ac in excessiuos condigne etiam

animaduertere. In reliquo autem Acatholicorum ministri, in causis

profanis, iurisdictionato Magistratui, ac in hoc duntaxat. vt

constet, num eiusmodi ministri rite baptizent, seu ad valide

baptizandum, sufficienter sint instructi, etiam visitationi et exa-

mini Archidiaconorum Catholicorum subesse debeant. Matrimoni-

ales porro caussae, fundamento privatarum regni legum, Judiciis

Dioecesanorum Episcoporum ita substerni, vt hi illas pláne iuxta

principia Augustanae et Helveticae Confessionis diiudicent, admissa

inde ad Archiepiscopum appellatione.

VI. Apostatae demum, praeci])ue, dum quis ex Augustanae

et Helueticae Conf. addictis, j)raeprimis Catholicam fidem am]ilec-

teretur, deinde ver ab eadem deficiendo, rursus eo redire atten-

45*
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tarét, graui. arbitraria poena. per inrisdictionatum saecularem

magistratiim snnt i)uniendi. Antequam antem eiusmodi arbitrariae

poenae effective infiigantur, de casii in casiim desuper praeuie

ad Angnstam Aiilam mittenda érit relatio.

Vn. Ut disparis religionis bomines, tam in articiüaribus,

quam non articiüaribus locis, praecise coram paroclio loci Catho-

lico. inatrimoniiim inire possint. admitti.

YIII. Feriae porro et festivitates Catbolicorum, etiam ab

Acatholicis, quoad publiciim. et fórum extenium. celebrari. mecba-

nici item fmidamento privilegiorum suorum consuetis processioni-

bus interessé debebunt.

IX. In matéria demum iuramenti. a profitentibus Augusta-

nam vei Helveticam Confessionem, deinceps in praefato Hungáriáé

Eegno desumendi. clementer decemi. vt iudices, aliique officia

tenentes. prouti et aduocati. interea, et donec aliud statuatur.

iurent ad Formulám Decretalem. expressis nempe verbis Deiparae

Virginis. ac sanctorum; a testibus autem desumatur iuramentum

in forma vulgari, ne cursus iuridicus, tam civilis quam criminalis.

remoram patiatur.

Caeterum contrauentiones quasuis. in matéria religionis

hucusque factas, pro bac adbuc vice : obliuioni tradi. quodsi tamen

alterutra partium. seu quiscunc[ue priuatorum regnicolarum. beni-

gnis resolutionibus, et dispositionibus Caesareo-Eegiis. in praealle-

gato religionis negotio interuentis, privata autoritate contrauenire,

et siue Catbolicus Acatbolicum, siue Acatholicus Catbolicum

eatenus turbare aut molestare attentaret, poena conueniente ad

instantiam Fisci Regii desumenda, irremissibiliter punietur.

Deinceps porro. si quis priuatorum. in persona vei caussa reli-

gionis se aggrauatum existimauerit. desuper suo privato. et non

communi nomine ad Eegiam duntaxat Maiestatem recurrat pro

remedio.

Quam benignam Suae Maiestatis Sacratissimae Resolutionem

Ciuitati huic, barum serié j)ro notitia et directione, debitaque

sui accommodatione. intimandam bábuit Regium hoc Locum-

tenentiale Consilium. Dátum Posonii ex Consilio Regio Locum-

tenentiali die 6. April anno 1731. celebrato. Eorundem
Benevoli

Comes Nic. PálfFy.

G-eorg. Fabiankowits.
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Tolerantiae edictum.

Cnm persuasum sit Majestati Suae Sacratissimae, omnem
coactionem, quae conscientiae Hominum vim inferat, quam
maximé nocere, contra ver plurimum Utilitatis in Religionem,

et Rempublicam e genuina, qnalem Christiana Charitas probat,

Tolerantia promanare, hanc in Universis Haereditariis Provinciis

suis Caesareo-Regiis certis Legibus firmare decrevit.

Quia ver Regia haec sollicitudo ad Regnum Hungáriáé,

Provinciasque eidem adnexas hoc magis pertinet, quod ibidem

Acatholici utpote tam Aiigiistanae, quam Helveticae Confessioni

addicti, nec non Graeci Hitus non uniti Incolae, illi, sub peculiari

E-egni Legum, bi ver Privilegiorum E-egiorum tutela, actu con-

stituantnr ; idcirco clementer vult Altefata Majestas Sua Sacra-

tissima ; ut, salvis caeteroquin iisdem Legibus, et Privilegiis.

quae in favorem praeattactorum Acatholicorum, seu respectu

publici religionis Exercitii, seu ver quoad alia Civilia Jura, et

Praerogativas, iisdem quoque competentes, hucdum constituta

sünt, et quorum intuitu paulo inferius nonnuUae Benignae Reso-

lutiones Regiae uberius declarabuntur, in reliquis quoque ejus-

dem Regni Hungáriáé, et Provinciarum eidem adnexarum, Di-

strictibus, Liberis item, Regiisque Civitatibus, nec non Commu-
nitatibus, in quibus Acatholici seu per Leges, seu per Privilegia

a publico Religionis Exercitio, aliisque Jurium Civilium eífecti-

bus arcentur, eadem vera Christiana Tolerantia eodem, quo in

reliquis Haereditariis Provinciis Caesareo-Regiis modo introduca-

tur, atque constabiliatur
;
quae jjroinde in sequentibus Punctis

consistet.

Primo: Universis Acatholicis, Helveticae, et Augustanae

Confessioni addictis, nec non Graeci Ritus non Unitis ul)ivis

Locorum, in quibus eisdem í'undamento Legum Regni seu Beni-

gnorum Privilegiorum, et praecedentium nonnullarum Norma liura

Resolutionum Regiarum publicum Religionis Exercitium. uti

supra attactum est, non competit, privatum absque omni reflexione,

an illud in tali Loco unquam in usu fuerit. vei non. benigno

concedit Eadem Majestas Sua Sacratissima.

Seciindo : Hoc autem privatum Religionis Exercitium non

illó restricto sensu, uti illud hucdnm in Reíjno Hungáriáé decla-
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ratum fit, accipi, verum eo modo intelligi vult Majestas Sua

Caesareo-Regia, iit nempe iisclem Augustanae, et Helveticae

Confessioni addictis, et Graeci Ritus non nnitis, in qiiovis ejiis-

modi Loco, pnblico Religionis Exercitio non proviso, nbi centum

Acatholicorum Familiae existmit, sufíicientiaque média ad struenda

Oratoria, Ministrornm, et Ludi Magistrorum Domus, eorumque

congruam ])rovisionem citra illud, ut Contribuens Popiüus sub-

sidiis liis nimium gravetiir. aut relate ad incumbentes ipsi pii-

blicas praestationes debilitetur, legitimata fnerint, liberum sit

iisdem Acatbolicis, seii Augustanae, et Helveticae Consessioni

addictis, seu Graeci ritus non unitis, privata Oratoria eo modo

extruere, ut haec Turribus, Campanis, et Introitu e Piatea pu-

lica ad similitudinem publicorum Templorum accomodato desti-

tuantur; Ministros praeterea, et Ludi-Magistros introducere, pro

illis necessaria aedificia ponere, ac ita non tantum in liis privatis

Oratoriis omne Religionis eorum Exercitium, sed etiam provisio

Iníirmorum suorum tam in iisdem Locis, quam et extra illa

libere admittatur, Porro

Tertio : Clementer constituit Summefata Sua Majestas; ut

iisdem Acatliolicis in Universis Haereditariis Regnis, et Provin-

ciis Caesario-Regiis, adeoque in Regno etiam hoc Hungáriáé, et

Provinciis eidem adnexis, in iis quoque Provinciis, et Locis, in

quibus illi ad consequenda Munia Publica, Dignitates Academicas,

Jus Concivilitatis, Incolatus, et Magisterii, Possessionis item

Bonorum, et Fundorum Civilium, causa Religionis, virtute Legum

Regni, aut eatenus elargitorum Privilegiorum, uti signanter in

Regnis Dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae, ac nonnullis Liberis,

Regiisque Civitatibus, et Privilegiatis Communitatibus hucdum

incapaces erant, haec Capacitas deinceps de casu in casum omni

tempore, atque absque omni nectanda eatenus difficultate, per

viam dispensationis ex Gratia, et Clementia Caesareo-Regia tri-

buatur; in reliquis autem Comitatibus, et Civitatibus in confe-

rendis publicis muniis generatim remoto diversae Religionis

respectu, sola Meritorum, et Talentorum, probae item, et chri-

stianae vitae ratio habeatur.

Qiiarto : Ad constabiliendam veram Christianam Toleran-

tiam ultro et illud pertinere existimavit Majestas Sua Sacratis-

sima : ut Augustanae et Helveticae Confessioni addicti Jus juran-

dum nulla occasione in alia quadam forma, quam quae ipsorum



711

Religionis Principiis convenit, praestare teneantur
;

porro ex

eadem ratione

Quinto : Nullus Acatholicorum cultui Divino Catholicorum,

ant Ceremoniis interessé compellatur, minus mulctae cuidam

idcirco subjiciatur, neqne Articuli Celiales, vei Statuta alia

quaevis eatenus stringant.

Sexto : Per lioc antem ita explicatnm privatnm Religionis

Exercitium, atqne Christianae Tolerantiae Limites nuUo modo,

uti jam in superioribns Punctis attactum est, Legibus Regni rite

expeditis, item et usu íirmatis Privilegiis, benignisque Normalibus

Resolutionibus E-egiis quae publicum Eeligionis Exercitium in

nonnullis locis praeattactis Augustanae, et Helveticae Confessioni

addictis, et Graeci Ritus non nnitis, aliasqne Concessiones tri-

bunnt, derogari, pronti parte ex altéra eas qiioqne Regni Leges,

et Privilegia, quae in favorem dominantis Religionis signanter

quoad Regna Dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae, nonnullasque

Liberas, Regiasque Civitates, atque Communitates constituta sünt,

circa non admittendum publicum Religionis Exercitium in salvo

relinqui, verum praeattactum privatum Religionis Exercitium,

aliaque praerecensita verae Christianae Tolerantiae accessoria ex

Gratia unice, et Clementia Regia per modum Dis])ensationis in

mentionatis quoque Regnis, et Civitatibus, in (juantum liujus-

modi Leges et Privilegia iisdem obstarent, concedi clementer

vult Altememorata Sua Majestas Sacratissima.

Et haec sünt illae Leges, secundum quas veram Christianam

Tolerantiam in universis Haereditariis Provinciis Caesareo-Regiis,

consequenter in Regno quoque Hungáriáé, Partibusque eidem

adnexis absque mora introduci, et constabiliri clementer prae-

cipit öummenuncupata Sacratissima Sua Majestas.

Posteaquam autem nonnullae Augustanae, et Helveticae. Con-

fessioni addictorum, atque Graeci non uniti Ritus Communitates

in sequelam praevie benignae Resolutionis pro concedendo liujus-

modi privato Religionis Exercitio ad Consilium Locumtenentiale

Regium recurrerint, eidem Consilio Regio ultro eam activitatem

clementer deferre dignata est Sacratissima Sua INlajestas : ut ubi

ex ordinanda, atque in concursu Acatholicorum peragenda accu-

rata Investigatione evenerit, recurrentem hujusmodi Communita-

tatem, et sufficienti Familiarum Numero, et facultatibus retiui-

sitis tam ad struenda aedificia, quam et necessariam Ministri,
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et Ludi-Magistri provisionem citra nimium Coutribuentium

Aggraviura praeditam esse, absque ulteriori ad Altefatam Siiam

Majestatem facienda eatenus Eepraesentatione liujnsmodi priva-

tum Religionis Exercitium praevia ratione limitatum ex Gratia,

et Clementia Regia concedere valeat.

Decrevit iiisuper ultra ea, quae superius ad Normám verae

Tolerantiae Cliristianae statuit, adliuc peculiariter in sequentibus

clementer concedere Sacratissima Sua Majestas.

Septimo : Cum Matrimonia disparis Religionis hucdum non

secus, quam erga dandas Reversales de Prolibus utriusque sexus

in Religione Romano-Catliolica educandis admissa fuerint, hujus-

niodi Reversalium usum ex nunc quidem abrogare, pro constanti

tamen Norma una sancire dignatur Altefata Sua Majestas, in

Matrimoniis disparis Religionis, ubi Páter Catholicae Religioni

addictus est, omnes Proles tam Masculi quam et Faeminei sexus

in Religione Catliolica educandas esse, quod dominantis Religionis

praecipuum, ac praerogativa esse dignoscitur.

Si e converso Mater Catliolica, Páter ver Acatholicus foret,

Proles sexum Parentum, qua educentur Religione, sequantur.

Octavo : Si Matrimonio inter utramque partém Augustanae.

et Helveticae Confessioni addictam contracto, alterutra partium

ad Sacra Romano Catliolica transiret, aut soluto per mortem

Matrimonio pars superstes ad Eeligionem Catliolicam conversa

fuerit, eadeiii praescripta Regula quoad proles, quae nonduni

aiinos Discretionis attigerunt, i)ariter observanda érit, in casuni

nimirum conversi Patris, omnes Proles in annis Discretionis

nondum constitutas absque discrimine sexus Patris Religionem

sequi, conversa autem ad Catholicam ReligioneniMatre, nonnisi

sui sexus proles, intra annos Discretionis, neinpe in Catliolica

Religione educendas esse.

Caeteroquin autem Catholici nullo praetextu proles aut

orphanos a Parentibus Acatholicis ortos, in Religione sua edu-

cendas vindicare poterunt.

Nono: Cum i)ropter Baptismos per obstetrices administran-

dos Helveticae Religionis addictos, coiitra eorum dogma vexari,

aut puniri : nullo iiiodo velit Sacratissima Sua Majestas ; Ordi-

narios ad praescriptum liujus benignae Resolutionis Regiae

instrui clementer praecipit.

Decimo : Generatim ordinat Eadem Sua Majestas Sacratis-
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sima, ut Sacerdotes Catholici. nisi vocati fueriut, aegrotantibiis

Acatholicis se non obtrndant, petente autem aegroto propinqui

ej US, ant Ministri aditum Sacerdoti concedere teneantur
;

i)orro

liberum sit Acatholicis Ministris suae Religionis captivos non

tantnm nti hactenus ordinatnm £uit, in Carceribus adire, verum

etiam ad nltimum supplicium comitari.

Uiidecimo ; Quemadmodnm jam supra clementer resolvit

Sua Majestas Sacratissima, ut Helveticae, et Augnstanae con-

fessioni addictis, et Graeci Ritus non unitis ubivis Locornm, ubi

publicnm Religionis Exercitinm non viget, suíFiciens tamen

Familiarum Domiciliatarmn Numerus, nec non requisitae Facul-

tates adsunt, privatum Religionis Exercitium concedatur, suapte

consequitur, illis Ludi-Magistros quoque suae Religionis simili in

casu admittendos esse : sin autem suae Religionis scholis careant.

neque illas introducere, seu ob exiguum numerum Familiarum,

seu ob virium pro sustentatione liujusmodi scliolae insufficien-

tiam valeant, lisdem liberum relinqui vult Altenuncujjata Sua

Majestas, ut Proles suas seu in Catliolicas, seu etiam Acatliolicas.

si quaepiam alterius Eeligionis adsint, scliolas mittere valeant.

Caeterum autem quaevis Collectae seu per studiosos Acatho-

licos, seu alia quacunque de causa instituendae ultro quoque

severissime iirohibentur, et ut eatenus sufiiciens vigilantia adhi-

beatur, Jurisdictionibus Regni distinctim injungitur.

Diiodecimo : Quemadmodum jam in Grenerali Puncto circa

constabilitam Cliristianam Tolerantiam constitutum est. ut

quaevis Leges. Privilegia, et Resolutiones in favorem Acatho-

licorum liucdum conclitae in suo vigore maneant ; ita suapte

intelligitur, eosdem in usu imperturbato Ecclesiarum, in (jua-

rum Possessione actu sünt, reliquendos neque in sacris suis.

aut religionis Cultu ullo modo impediendos esse, liberumque eis-

dem deinceps etiam futurum, ut si nefors incendio, aut ruina

quaedam harum Ecclesiarum destruantur, earum Loco novas ex

Ligno, aut Saxis, obtenta a Consilio Locumtenentiali Regio facul-

tate exstruere valeant, dummodo. uti in i)raettacto Generáli ])uncto

attactum est, contribuens populus subsidiis ad hosce sum])tus

praestandos non gravetur, aut ad incumbentes eidem publicas

praestationes debilitetur. Non secus

Decimo tertio: Clementer resolvit Summefata Sua Maje-

stas, ut Filiales Evangelicorum Ecclesiae, ubi actu sünt. eisdem
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l)ermaneant, neque ullo modo adimantur: proinde illas quoque
Filiales, quae recentissime relate ad excursiones Ministrorum

Inhibitioni subjectae sünt/ et quarum intuitu Processus Fiscales

suscitati sünt, actuque decurrunt, iisdem Augustanae, et Helve-

ticae Confessioni addictis restitui. Excursiones Ministrorum ad

easdem ultro admitti, atque ipsos Processus Fiscales actu decur-

rentes cassari benigne praecipit Eadem Majestas Sacratissima.

Decimo qiiarto : Oratoria Magnatum, et Nobilium in solitis

eorum Residentiis constituta adire liberum sit ejus Loci Incolis

Augustanae, et Helveticae Confessioni addictis, et vicinis, atque

in iisdem Religionis suae Cultui eo modo, uti de privato Reli-

gionis Exercitio supra declaratum est, vacare.

Decimo quinto : Cum hucdum Episcopi Romano-Catholici

occasione Visitationum Canonicaruni, Ministros etiam Augustanae,

et Helveticae Confessioni addictorum relate ad administrationem

Baptismi visitare, atque examinare consueverint, ab hac visitatione

praeattactos Ministros clementer dispensat Majestas Sua Sacratis-

sima, una ver benigne concedit, ut Superintendentibus suae

Religionis Ministros visitare ea duntaxat ratione liberum sit, ut

liujusmodi Visitationes absque omni Contribuentiuni aggravio, aut

qualicunque ab iis ferenda sum]jtuum Collecta instituantur.

Quapropter iisdem declarandum érit, severas poenas illos

incursuros, qui bac occasione a Contribuente quidpiam exigere,

aut etiam acceptare tantum ausi fuerint.

Porro si Congregationem, aut Synodum praementionati Super-

iintendentes, et Ministri Augustanae, et Helveticae confessioni

addicti celebrare cogitarent, illud quoque in Conformitate Articuli

31. 1715.2 ea ratione admittendum esse benigne resolvit Altefata

Sua Majestas : ut causas praevie, atque singula Deliberationis

Objecta indicare teneantur, pro re dein comperta Synodus in

praesentia duorum Commissariorum, unius nimirum Catholici,

alterius ver ejusdem Acatholicae Eeligionis per Suam Majesta-

tem Sacratissimam benigne denominandorum celebretur. Caeterum

Decimo sexto : Universim per Regnum inalterabilis Lex

esto, nemini Religionis causa, nisi Legibus Civilibus, benignisque

^ Hont és Nógrád megyékben.
- Ez a czikk szigorúan eltiltja a protestánsok gyülekezését vagy

zsinatát a király tndta és beleegyezése nélkül.
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Mandatis Regiis contravenerit. aiit Tranqiiilitatem publicam tur-

bans facinus i^atraverit, poenam pecuniariam, aut corporalem

infligi posse ; liinc medio publicarum Jurisdictionum ordinandiini

etiam benigne jubet Caesareo-Regia Sua Majestas : ut Catholici

a contumeliis, et objurgiis contra Acatbolicos sollicite abstineant.

vicissim autem hi etiam qnascunque scommaticas expressiones.

praesertim in scriptis Dicasterialibus, et Instantiis suis evitare

curae babeant
;
quod ipsnm iit Domini Terrestres quoque apud

subditos siios dispoiiant, iisdem aeque injungendiun praecipitur.

Et haec snnt, qnae ultra ea, quae in universis Haereditariis

Provinciis Caeareo-E,egiis ad introducendam, constabiliendamqiie

genuinam Cbristianam Tolerantiam praevio modo constituta sünt,

peculiariter pro regno Hungáriáé deinceps observanda clementer

resolvit, atque una generatim injungi benigne praecepit Sunune-

fata Sua Majestas, ut in reliquo universae Leges, et benignae

Normales Resolutiones gloriosae memóriáé Praedecessorum suorum,

ad B-egnum hoc Hungáriáé in Matéria Heligionis hucdum emanatae,

in quantum illae per j^raeductas speciíicas Resolutiones Regias

immutatae, aut dispensatae non sünt, deinceps quoque per eos,

quorum interest, accurate observentur, atque praemissorum eíFectui

per universas Regni Jurisdictiones omnimode invigiletur.



IV.

AZ ÁLLAMI KÖZOKTATÁSÜGY SZERVEZÉSE.

Az 1715 : 74. t.-cz. a királyra bízta az alapítványok

és az azokból fenntartott iskolák ffelügyeletét; az 1723:

70. t.-cz. öt bízza meg az országos tanügy intézésével. Egyút-

tal a helytartótanácsot jelöli meg mint az ezen ügyeket

A^ezetö hatóságot. A helytartótanács munkássága e téren

azonban nem igen állott másban, mint az akatholikusok

iskoláinak lehet korlátozásában.

Országos tanügj^röl valóban csak akkor lehetett szó,

midn a felekezetek viszályai fölé emelked közös mveltség

megteremtheti a közös iskolai nevelés alapját. Mária Terézia,

])uzgó katholikus létére is teljesen át volt hatva az iskolázás,

politikai fontosságától és a közös állami nevelés szükségétl.

(Die Schule is ein Politicum, írja már 1760-ban.)

Ezen elvek alapján dolgozta ki gr. Pergen állami

minister az új tanulmányi tervet, mely szerint a tanítást

és nevelést teljesen ki kell venni a szerzetesek kezébl, és

az iskolában csak világi embereket vagy legalább világi

papokat szabadjon alkalmazni. Martini egyetemi tanár, a

nagy jogtudós, hasonló elveken alapuló tervet dolgozott ki és

különösen azt követelte, hogy állandó és jól kezelt pénz-

alapot teremtsenek, mint a tanulmány felvirágozásának els

föltételét. Ezt az alapot, a mai napig úgy nevezett tanulmányi

alapot, a jezsuita rendnek 1773 júl. 19-ikén történt eltör-

lése és javainak az állam által való lefoglalása adta meg.
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A tanulmánytervet, Magyarországra nézve, Ürményi József

kanczelláriai referendárius és Tersztyánszky kamarai titkár

dolgozták ki. E munkálatuk, a közös nemzeti nevelés els

hirdetje Magyarországon, 1777-ben jelent meg. Az egész

országnak volt szánva, felölelvén minden nemzetiséget és

felekezetet és irányt adva a népiskolától az egyetemig*

minden tanintézetnek.

E magasztos czélja és bels paedagogiai becse ellenére

e »Ratio« inkább csak külsségeit illetleg lépett életbe.

Az intézetek felosztása és igazgatása más lett ; a tanulás

általánosabbá vált, de a szellem a régi maradt. A prote-

stánsok kezdettl fogva idegenkedtek a közös iskolától

;

veszélyt láttak benne felekezetökre nézve, és ezt az idegen-

kedést még II. Józsefnek reájok annyira kedvez kormánya

sem gyzhette le teljesen. Az 1790-iki országgylés lemon-

dott a nemzeti nevelés egységes intézésérl. A tanulmányi

alapnak kizárólagos katholikus jelleget kezdtek tulajdonítani

és a »Ratio Educationis« a maga humánus, mindent felölel

irányzatával sehogy sem fért meg az újonnan uralomra

jutott reactionarius áramlattal. A tanító szerzetes rendek

visszaállítása után át is dolgozták, egész lényegébl kifor-

gatták, hogy a kath. iskolák praktikus szükségleteinek

megfelelhessen.

A »Ilatio Educationis« szerint az országos egyetem az

egész nemzeti közoktatás betetzése. Magyarországnak egy

fiskolája volt, Nagyszombatban, mely a jezsuiták vezetése

alatt tudományos tekintetben nagy jelentséggel nem bírt

és a gyakorlati életet is legfölebb igen hiányos kéi)zésü

jogászok elkészítése által szolgálta.

Mária Terézia már a jezsuita i-end eltörlése eltt

elhatározta azon fiskola átalakítását valódi egyetemmé,

a bécsinek mintájára, és kiegészítését az orvostudományi

karral. Egyúttal az új egyetemet az ország központjába,
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Budára készült áthelyezni. Nevezetes, és a hazai tudomá-

nyos mveltség folytonosságát jelz, hogy a királyn ebben

Nagy Lajos, Zsigmond és Hunyadi Mátyás példájára hivat-

kozik. Ez az áthelyezés 1777-ben végbe is ment. Ez alkalom-

mal a királyn ünnepélyes oklevélben biztosítja az egyetem

birtokait és jogait ; egy másik, ugyanazon napon kelt alapító

levéllel pedig (1780 márczius 25-én) felállítja a tanulmányi

alapot, és megersíti a »Eatio Educationis«-t, mintha szorul

szóra be lenne foglalva az oklevélbe.

Az egyetemet II. József 1784-ben Pestre helyezte át.

Ugyanakkor fiskolánk neve, pecsétje is megváltozott:

magyar (hungarica) egyetem lett belle. Az I. Ferencz korá-

ban beállott reactio reá sem maradt hatás nélkül. Többször

igen komolyan tárgyalták azt a kérdést, ne tegyék-e át

a keresked Pestrl valamely más városba, Yáczra vagy

Esztergomba. Csak 1802. januarius 23-án határozta el a

király véglegesen, hogy az egyetem Pesten maradjon.

Az egyetem alapító oklevelét a budapesti egyetem

levéltárában lev, igen fényes kiállítású oklevél után közöl-

jük; a tanulmányi alap felállításáról szóló diplomát pedig

a m. kir. vallás- és közoktatásügyminister által kiadott

oklevéltár (tanulmányi alap) után.

Ratio educationis totiusque rei literariae per regnum
Hungáriáé et provincias eidem adnexas.

Prooemium. §. I. De necessitate recte ordinandae Educatio-

nis, deque jure ejnsdem procurandae Regi in Hungária reservato.

Recta Juventutis institutio, totiusque rei literariae i^rocu-

ratio apud bene moratos populos semper fit habita, ut vei prae-

cipuus provinciarum cardo, publicaque felicitas in eadem verti

videretur. Nec sane immerito : si enim omnis reipublicae prospe-

ritás e i)urissimo Numinis cultu, sanctitate Religionis, fide erga

Principem, Patriae ac civium caritate, tamquam e totidem fonti-

bus manat ; facile profecto intelligitur, quanto studio sít elabo-
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randum, ut harum rerum semina teneris puerorum mentibus

mature inseraiitur, aetate adolescente foveantur, ac tandem ad

plenam matiiritatem et perfectionem adducantur. Quare cum
cetera omnia, tum illud majorum institnto sapientissime est

provisum. ut suprema educationis procuratio, bonornmque artium

administratio e placitis legum domesticarum inter Jura Regibus

ipsis reservata referretur ; ipsa ver tanti negotii executio poli-

ticis Regni Tribunalibus concrederetur, ut nimirum omnis ado-

lescentum institutio, atque literarum stúdium huc unice dirige-

retur : ut teneri eorundem animi virtutis amore sensim caperentur

;

ut insitae a bona natura facultates perpolirentur ; ut vis intelli-

gendi pedetentim acueretur; ut voluntas ad honesti leges finge-

retur ; ut iis artibus erudirentur, quae in posterum usui cuique

atque emolumento esse possint ; denique ut aequabilis queadam
studiorum, ac totius educationis forma Regno totó observaretur,

praesentisque instituti fructus ad omnes ex aequo pertineret.

§. II. De iis, quae in educanda et erudienda juventute per

Hungáriám, eique adnexas Provincias observanda sünt.

Ut autem praesens educationis atque studiorum institutum

ad fines liosce certius et constantius assequendos accommodetur,

tria potissimum capita liic erunt expendenda. Nimirum. 1. Quo-

rumnam commodo omnis liaec institutio suscipiatur. 2. Quibusnam

artibus et disci])linis sit imbuenda juventus tam in minoribus

quam in majoribus ludis literariis. 3. Quanam ratione rectus

rerum tradendarum ordo íirmiter ac jjerpetuo possit conservari.

§. III. De iis. quorum commodo omnis haec institutio suscipitur.

Quod ad primum attinet, in ajjerto est, hoc educationis ne-

gotium ad omnia civium atque incolarum genera pertinere. quae

rursus triplice ex cajjite possunt spectari, scilicet 1. ex nationum.

2. ex religionum, 3. ex conditionum varietate. Quare ne quod

hominum genus saluberrimi hujus instituti fructu careat, tria

haec in considerationem venire debent. Et cjuidem 1. Nationum

varietas. Nemini, qui ([uidem in rebus Hungáriáé ])eregrinus non

sit, i)Otest esse dubium, in Regno hoc, ac Provinciis eidem ad-

nexis i)raeter minores alias, septem omnino censeri nationes prai.'-

cipuas, eas(|ue admodum numerosas, quae lingua i)lurimum discre-

pant, videlicet : a) Hungaros proprie dictos, h) Germanos, c) 81avos,

d) Croatas, e) Ruthenos, f) Illyrios, g) Valachos, qui omnes lin-

guis utuntur propriis, multumque inter se dissidentibus. 2. Va-
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rietas Religionuni, seu institutoruni, qnibus incolae addicti snnt,

sive cleinde in credendis dogmatibus, sive in sacrorum ritibns per-

agendis. Sünt nimirmn : a) Romano-Catholici, h) Augnstanae, —
c) Helveticae confessioni dediti, d) Catholici ritmn Graecnm se-

quentes, e) Alii ejusdem ritus, at enni prioribus non nniti. Nn-
merus singularum classinm ad complura excurrit millia : qnod

quidem eo contentiorem deposcit diligentiam, et in ordinanda rei

literariae administratione circnmspectionem, quo major inter eas

viget dogmatnm et ritnnm dissimilitndo. 3. Varietas ipsorum

Civinm, in qnibus snnt : a) Homines rnstieani sen agrestes. h) Op-

pidani. cj Urbinm provincialinm incolae. cl) Habitatores civitatum

Liberarnm Eegiarmn, atqne etiam Montanarum, variis dediti ne-

gotiis, artibusque et commerciis mnltiplicibns. e) Yarii rei pu-

blicae aut aerariae administri. f) Praefecti Militiae. g) Nobiles

vario muniornm genere distincti. ]i) Denique Clerus omnis una

cum familiis Eeligiosis.

Ex hac nationnm atque ordinum varietate Incnlenter adjoa-

ret etiam studiorum in scliolis tractandorum rationem variam

atque multiplicem esse, et lianc ipsam varietatem in condendo

scholarum instituto cumprimis ante oculos versari opportere, Ac
proinde operám adliibendam esse. 1. Ut Natio quaelibet (quantum

quidem íieri poterit) propriis instructa sit scholis vernaculis, qni-

bus praesint moderatores non modo nativae linguae peritissimi,

sed etiam in aliis, quarum usus in Regno est frequentior, ita

versati, ut eas, cum res postulaverit, docere possint. 2. Ut insti-

tutum boc literarium omnibus ex aequo utut dissimiles Religi-

ones sectantibus civibus accomodatum sit, et ad communem om-
nium culturam, iDublicaeque rei emolumentum nullo Religionum

discrimine unice collimet. 3. Ut Regiae liujus institutionis fructus ad

omnes omnino civinm classes, nimirum ruricolas, oppidanos, urba-

iios. Comitatuum vei Militiae Praefectos etc. aequaliter j)ertineat.

§. IV. De artibus et disciplinis, qnibus juventus imbuenda est.

In aperto est, delectum artium disci])linarum paulo ante

commemoratis incolarum generibus esse conformandum, diligen-

tissimeque investigandum, quaenam studia futuris cujusque con-

ditionibus sint accommodata, et in quotidianis vitae usibus emolu-

mentum allatura : liinc enim satis adparebit, nihil aetati tenerae

esse praescribendum, nisi quod in posterum adjumento eidem esse

possit. Quare I. Ut a plebeis fiat initium, in liorum institutione



721

eo érit spectandum, iit iis informentur artibns, quae imprimis

pertinent ad praestanda ofíicia hominis, subditi ac probi Cbri-

stiani ; deinde iis, quae faciiint ad varia vitae genera adolescen-

tibus hujnsmodi proposita, qui scilicet adulta aetate futuri sünt,

vei riiricolae, vei opifices, vei patres familias, vei denique quaevis

alia humanae societatis membra : denique ut illi, quibus natura

maiores ingenii facultates largita est, apta sublimioribus discipli-

nis ponant fundajnenta in scholis Vernaculis seu Nationalihus.

Quae quidem rite expensa proclivem admodum efíicient scientia-

rum i^ertractandarum delectum ; ac una ostendent scholas ipsas

vemaculas in varias classes esse tribuendas, nimirum in eas, quae

constitutae sünt a) in pagis, h) in oppidis, c) in urbibus, ac sin-

gulis harum propria, eaque opportuna instituta et leges idoneas

sanciendas, quarum ope ruricolis atque civibus succrescentibus

conveniens educatio adhibeatur: ad scientias ver sublimiores

aspirantibus adjumenta necessaria comparentur. — II. Constabi-

litis vernaculis ludis in considerationem venire debent adolescen-

tes illi, qui liis eniensis studia sua ultra prosequuntur ; ac })Ost

expletos paucos in scliolis latinis annos, missis literis ad alia in-

stituta transeunt, nimirum 1, ad exercendum aliquod opiíicium,

vei ad faciendam mercaturam, 2. ad tractandam ruri oeconomiam,

aut ad Camerae aliorumve privatorum obsequia capessenda. 3. ad

oppidorum minorave urbium munia, 4. ad militarem statum, 5. ad

tractandam rem metallurgicam vei monetariam, 6. ad negotia

domestica, et rem familiarem procurandam, 7. ad cathedras in

scholis vernaculis obtinendas, 8. denique ad severiores disciplinas

condiscendas. Expensis hisce conditionum ac statuum generibus,

1. nuUius érit operae definire studia huic auditorum classi con-

venientia, atque in posterum tempus usui futura. 2. Ex hoc autem

ipso tempus etiam studiorum horum curriculo assignandum íacile

determinabitur. 3. Cumque juventus classe hac comprehensa ad-

modum numerosa, toto(|ue laté Regno dijffusa sit, satis adparc'l)it

scholas eidem informandae destinatas in singulis Regni Provin-

ciis complures esse op])ortere. — Atque i)rimum hoc scholarum

latinarum genus nomine Scholarum Grammaticarum deinceps

veniet. III. Posteaquam emenso scholarum Grammaticarum cur-

riculo, adolescentes non pauci ad studia humanitatis gradum fe-

cerunt, ac eadem tractando absolverunt, teste quotidiana ex])erien-

tia multi literis valedicunt, ])artim (|Uod jam per aetatem rebus

Marczali : A magyar történet kútloi. -±6
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gerendis apti sint, partim quod fortunae domesticae id non raro

deposcant : quare 1. alii Clero se associant, vei institutum quod-

dam Religiosum in Hungária receptum amplectuntur, 2. alii ad

magisteria ludorum vernaculornm ant Grammaticorum animum
adjiciunt, 3. alii ad paternos lares redeunt, ut relictam haeredi-

tatem adeant, aut tiiendae familiae curam recipiant, reique fami-

liáris administrandae rationes nsu ipso condiscant. 4. alii apud

optimates a secretis, a libellis etc. futuri sese coUocant, 5. alii

denique alias vitae conditiones in superioribus commemoratas

arripiunt. Quare ad institutionem liisce convenientem deíiniendam

1. necessarium érit, ut inclioata jam in scholis G-rammaticae

studia paucis recolantur, ultra proveliantur, accedantque novae

insuper disciplinae recensitis vitae conditionibus apprime consen-

taneae. 2. Hinc autem et tempus facile praestituetur institutioni

liuic conveniens ; nimirum ad annos illos, quibus Grammaticae

cursus deíinitur, tot adliuc erunt adjungendi, quot videbuntur

disciplinis liuic adolescentum classi consentaneis rite ediscendis

necessarii, spectata ipsa etiam auditorum aetate ad maturitatem

jam sensim accedente. — Quare nascitur lioc loco altéra schola-

rum latinarum classis, paulo quidem minorem, quam ludi Grram-

maticae, compreliendens alumnorum numerum, laté tamen ad-

modum pátens. ])ropter tradendarum rerum utilitatem, locisque

collocanda plurimis, propter adeundi commoditatem. Haec in

posterum Gymnasia adpellabuntur. IV. Emenso Gymnasiorum

cursu juventus plerumque certo vitae generi sese addicit, et vei

dimissis literarum studiis status in superioribus commemoratos

am})lectitur : vei ad condiscendam Philosophiam, ac inde ad Tbeo-

logiam. aut Jurisju'udentiam, aut denique artem Medicam ope-

rám suam traducit, ut nempe hoc doctrinae adminiculo partim

neeessaria degendae vitae subsidia sibi comparet, partim ut ali-

quando utilem Regi atque reipublicae operám praestet. Unde in

constabiliendo stadio lioc literario sedulo providendum est, ne

quod disciplinarum utilium genus desideretur ab auditoribus ad

quamdemumcunque faeultatem animum adjicientibus. Magnó
praeterea cavendum opere, ne rerum parum utilium tractatione,

enodandis frivolis argutiis, cumprimis ver crebris a studio ces-

sationibns, sive feriis, tempus i)retiosum, neque deinceps reparan-

dum fei^ant juvenes, quorum alioquin non paucis aut natura ipsa

avarior, aut quotidiana vitae societas, aut denique domestia cim-
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pedimenta angustos admodum coleiidi ingenii limites circumscrip-

sernnt, Qnicunque ergo sua stndia ultra G-ymnasiorum curriculum

exteiidere in animo liabent, sese Philosophiae ut diximus, ac

deinceps Tlieologiae, Jurisprudentiae, aut Medicináé dedunt, atque

ita demuiu dimissis scholis partém aliquam reii^ublicae capessunt,

ex quo ipso facile adparet. 1. Quaenam disciplinae variis hisce

íinibus opportunae cursui liuic literario sünt praescribendae, quae-

que cum scientiis in Grymnasiis pertractatis apte cohaereant, et

mutua quadam afíinitate devinciantur. 2. Quidnam temjjoris,

quantus item magistrorum numerus iisdem rite pertractandis

sufíiciat. 3. Quantopere studiorum liujusmodi cursus in Hungária

necessarius, sive ad publicum patriae commodum, sive ad privata

civium emolumenta, sive ad honestissimae aemulationis incita-

menta, sive denique ad totius literarii instituti absolutionem. —
Tertiae huius severioris literaturae classi nomen Academiarum

jure convenit, tum quia illic disciplinae sublimiores a viris lectis-

simis explanantur: tum quia procerum, atque virorum nobilium

liberi in hac potissimum palaestra studio bonarum artium finem

imponere consueverunt. — V. Qui demum decurso academico

stadio ad ulteriorem etiamnum eruditionem tanquam ad studio-

rum suorum complementum aspiraverint, iis adeunda érit B,egia

Universitas, quae est quasi emporium quoddam artium ingenua-

rum et scientiarum, ubi licebit audire viros celeberrimos, delec-

tum disci})linarum cuiusvis ingenio vei rationibus accommodatarum

facere, enucleatius cuncta rimari, verbo : omid doctrinarum genere

quam cumulatissime erudiri.

§. y. De ratione, qua rectus rerum tradendarum ordo íir-

miter ac perjsetuo conservari i)Ossit.

Quemadmodum in rebus ceteris, ita etiam in jiraesente rei

literariae constitutione rectus ordo in eo est potissimum situs,

ut aptissima rerum omnium fiat dispositio, atque statuta scopo

opportuna rationesque eadem exequendi convenientissimae. In

superioribus scliolarum omnium rudis quaedam imago adumbrata

est, quae in sequentibus distinctius explicabitur. Hoc loco ea

duntaxat attingentur, quae necessaria esse videbuntur tam ad rei

in praesens executionem, quam ad formám reijjublicae literariae

semel constabilitam et in tempus i)er})etuum suo in vigore conser-

vandam, id quod tribus potissimum liisce módis obtineri posse

videtur. 1. Si viris rem literariam sive in scholis vernaculis aut

4G*
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Grammaticis, sive in Gymnasiis ant Academiis, sive denique in

Universitate administrantibus ea decernantur stipendia, vei liono-

rariae remunerationies, quae et vitae commode agendae sufficiant,

et nrnniis ipsis proportione respondeant : si magistrorum officiis

ea, quam sane merentnr, concilietur existimatio : si provideatur,

ut doctores muneribus suis delectentur, et ad aemulationis stú-

dium incitentur, ut nimirum officia sua peculiari cum cura prae-

stare consvescant. 2. Cum liumanae mentis ea sit conditio, ut

nisi officii sui identidem admoneatur, facile de contentione re-

mittat, ac velut elanguescat, ad acuendam magistrorum industriam

vehementer faciet, si in quibusvis ludorum literariorum generibus

Praefecti ac Praesides constituantur, quibus addantur Directores

quidam superiores a politicis Regni Tribunalibus pendentes, quo-

rum partes praecipue sint ordinem praescriptum exacte tueri, juxta

statuta pecularia liune in finem concinnanda. 3. Denique si adhi-

bita sobria parsimonia sumtus tanto negotio pares administrentur^

et ne expensae ultra vires fundi assignati assurgant, i)rovideatur.

2. A budai egyetem alapító levele (Diploma inaugurale).

1780 niárczkis 25.

Nos Maria Theresia etc. etc. Memóriáé commendamus tenoré

Praesentium significantes quibus expedit universis. Cum in omni
Republica ad recte constituendam Eem Literariam cumprimis

necessarium esse omni Aevo existimatum sit, ut generálé Stú-

dium, veteri modo ita comiDellatum, seu Universarum scientiarum

Academia commodo quojDiam loco constitueretur, ex qua nimirum,

tanquam e Seminario doctorum Virorum, utilium necessariorumque

scientiarum periti magistri ad ceteras Eegni minores et subalter-

nas Academias et Gymnasia cum insigni Rei Literariae emolu-

mento péti possent, et in qua omnigenae, quae ubique doceri

nequeunt, Disciplinae traderentur
; |

^ ea ver, quae aliis in Gymna-
siis hausta sünt, liic rite perpolirentur, ac denique ad cuius nor-

mám omnis per universum Regnum Studiorum ratio exigeretur

;

idcirco antiquissimis jam temporibus, quibus Studia eiusmodi

generállá passim in aliis Europae Provinciis constabiliebantur,

gloriosae memóriáé Praedecessores quoque nostros, Reges Hun-

" Ezek a jelek az eredetinek egyes lapjait jelölik.
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gariae, ad introducendum quodpiam Stúdium Generálé in percliaro

etiam regno nostro Hungáriáé, Provinciisque adnexis, Cogita-

tiones, Curasque suas convertisse certum atque indubitatum est.

Enimvero ex veterum Monumentorum fide atque auctoritate

dubitari nequit, quin iam circa annum 1360 2 a Ludovico Primo

hujusmodi Stúdium G-enerale Quinque Ecclesiis fuerit constitu-

tum, quod ad Cladem usque Moliáchianam, Annum videlicet 1526.

floruisse per
]
hibetur. Cum autem hocce generálé Stúdium minus

oi^portuno Loco collocatum fuisse videretur, paucos post annos,

utpote 1388. Sigismundo imperatore et rege Hungáriáé feliciter

regnante, aliud stúdium generálé Budae constitutum est atque

l^eculiari etiam sigillo, cum inscriptione : Sigillum Studii Budensis

donatum,^ id quod ex actis concilii Constantiensis anni 1413

facile eri potest,-^ imo Universitatis quoque liujus Legatum eidem

concilio Constantiensi interfuisse non obscure inde dedueitur.

Et quamvis dein Studii liujus Budensis progressibus et splendori

j)0st Sigismundi, scilicet Imperatoris et E-egis mortem, continua

bella et calamitates, quae pene ad annum usque 1458 continuata,

B-egnum bocce Hungáriáé dirum in modum divexarunt, non

IDarum obstiterint, viguisse
|
tamen et hoc et alia per Regnum

Lycaea, argumento est Decretum Ordinum Begni Hungáriáé,

Micbaéle Szilágjio de Horogszegb Gubernátoré, tempore electionis

Begis Mattbiae Corvini, anno 1458 editum, cuius articulo decimo

Scliolares immunes a Teloniis et Decimis, prout vetus Begni con-

suetudo requirit, ad instar Sacerdotum et Nobilium pronun-

ciabantur. At ver multo meliore fortuna sünt usae bonae Literae

regnante eodem Matthia Primo, Corvino dicto, qui circa annum
1465, communicato etiam cum Sede Apostolico consilio, Istropo-

litanam primum Strigonii, dein Posonii collocatam Scientiarum

Academiam introduxit, Cancellarium et Procancellarium consti-

tuit, quam etiam coníluentibus undique Eruditione claris viris

aliquanto tempore floruisse constat. Verum cum Idem gloriosae

memóriáé Bex
| Curas omnes ad ornandam Hungáriáé Metro-

2 1367 szept. 1-én kelt V. ürl);ui iiájja megersít l)ullája. Koller,

Hist. Episc. Quinque Eccl. III. k. 96. 1.

3 Rainaldus Annalesei szerint 1410-l)en pápai követ járt Magyar-

országon, hogy e budai fiskola felöl jelentést tegyen XXIII. János pápának.

* A konstanzi zsinaton (megnyilt 1414 nov. 5.) jelen voltak e fiskola

követei is.
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polim Budám convertisset, vidissetque illám eo situ esse, ut ex

quavis Vastissimi Regni parte multo facilior illuc, quam Poso-

nium. in íinibiis situm, esset Commeatus, commutato priori cum
meliori consilio, sive illáin, quae Posonii ante fuerat, sive novam
Universitatem Budae collocatam, Litteratorum virorum ex variis

Provinciis magna cura advocatorum, Societate constabilivit, celebri

praeterea Bibliotheca ac subinde Typograpbia ornavit.^ At ver
liaec quoque jjost eins mortem multis, gravibus de causis, qua-

rnm praecipua Clades Moliácsiana fit, jjostquam cum Buda,

tum omnis vicina Regio per Barbaros occupata est, cum universa

Re Literaria interiit. Inter quas Regni vastationes atque sua

serié succedentes Calamitates iterum iterumque cogitatum fit

de restabiliendis Scliolis publicis, atque in liunc finem per easdem

Bellorum tempe
j
states desertorum claustrorum et monasteriorum,

nec non Abbatiarum et Praepositurarum Bona, communi Regis

et orclinum regni consensu, in Comitiis anni 1548 Articulo 12.

designata et signanter per Rudolphum II. Imperatorem et Regem
Hungáriáé ex praescripto hujus Legis praepositura B. MAEIAE
vii'ginis de Thurócz coUegio Tyrnaviensi abolitae Societatis collata

fuit,^ donec tandem procurante imi)rimis Cardinale et Archiepi-

scopo Strigoniensi, de Pázmány, Anno 1635 Stúdium universale,

princijiio tantum ex binis facultatibus constans, in Libera Regiaque

Civitate Tyrnaviensi, qua propter temporum iniquitatem Capi-

tulum quoque Strigoniense translatum et in qua ipsae etiam

Scientiae ab liostilibus partim Turcarum, partim etiam aliorum

internorum hostium incursionibus magis tutae fre existima-

ban
I

tur, additis ad reditus Collegii Tyrnaviensis nonnuUis etiam

Capitalibus Summis, fundatum, et a Ferdinando II. Imperatore

et Rege Hungáriáé solenni Diplomate, quod tani qua Romanorum
Imperátor, quam et qua Rex Hungáriáé edidit, constabilitum est,

omniaque jura et Praerogativae, quibus aliae intra fines S. Rom.
Imperii nec non Haereditariarum Provinciarum nostrarum gau-

dent, eidem Universitati Tyrnaviensi collata sünt, atque una

stabilis pro Eadem dos in perpetuum attributa." Perstitit haec

^ Xincs semmi nj'oma annak, hogy akár a budai könyvtár, akár a

könyvnyomda Mátyás korában valami összeköttetésben állott volna a

fiskolával.

« 1586 május 19-én.

"< Pázmány Péter alapító levele, melyben 1(K1,000 frtnyi alapítványt
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Universitas i)lnribns annis in sua primaeva constitutione, dum
denique faciütate qnoqne juridica aiicta,^ recentioribus annis

a Nobis ita restaurata fnisset, ut memoratae qnidem facnltates

magis comi^lerentur et praeterea facultas etiam medica adjice-

retur.i Cum autem haec omnia ex fimdo praehabitae dotis per-

fici neqnirent, ultro etiam Abbatiam S. Helenae de Földvár,

decedente le
|

gitimo eiusdem possessore, ad collationem nostram

Regiam devolntam, motivo supradicti articuli XII. 1548. qnoniani

haec quoqiie Abbatia ad classem desertoriim clanstrorum et con-

ventnnm pertinnerat, snpremo Patronatns iiire, jam inde a con-

dito Regno semper habiti et nunqnam non exerciti, quo nt

Regina Hungáriáé legitimé gaudemus, eidem Universitati Tyrna-

viensi, titulo perpetuae dotis et fundationis, praeliabito eiusdem

fundo, vigore donationis 1767. die 16. Julii expeditae, clementer

adjecimus. Posteaquam autem religiosus olim ordo Societatis Jesu,

qui plerasque disciplinas penes eandem Universitatem tra didit,

auctoritate Sedis Apostolicae abolitus fnisset, omnia Capitalia

tam ad praedictam Universitatem, quam ad Collegium eiusdem

abolitae So
|
cietatis Tyrnaviense, quocunque modo i)ertinentia,

cum universis bonis, utpote Praepositura B. MARIAE virginis

de Tliurócz, medietate Praepositurae S. Stepbani de Bozók, alisque

praeterea bonis mobilibus et immobilibus, quocunque iure ad

idem collegium i)ertinentibus, sequestratis praevie summis funda-

tionalibus, quibuscunque oneribus obnoxiis, praeter confirmatam

praemissam donationem sujjcr bonis Abbatiae S. Helenae de Föld-

vár, saepefatae Universitati Regiae, vigore alterius donationis

et fundationis, die 13. Februarii 1775. hic Viennae elargitae,

iure i)eri)etuae donationis et fundationis contulimus, atque hac

ratione solidato fundo dotationis, factoque delectu novorum docto-

rum, eandem Universitatem ])lene ordinavimus.

tesz a Nagyszomljatou megnyitandó jezsuita egyetem részére 1635. május

12-én kelt Pozsonyban. II. Ferdinánd megersít oklevele ugyanazon év

okt. 18-án, Bécsben. Mindkettt kiadta Pauler Tivadar : A budapesti magyar

királyi tudomány-egyetem története I. k. Függelék.
* A jogi kar alapítására Lósy Imre. esztergomi érsek 1642-ben

15,000 forintot bagyott végrendeletében, ugyanannyit pedig utóda, Lippay

György, 1665-ben. A jogi facultas 1667-beii nyilt meg.

9 1769 nov. 7-én hagyta jóvá Mária Terézia az egyetem újjászerve-

zését és az orvosi kar alapítását.
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At ver, cum postea de uberiori Eeformatione Studiorum

cogitaremus, atqne certnm edncationis tóti
|

usque Rei Literariae

Systema jn'O percharo Reguo nostro Hungáriáé, provinciisque

adnexis elaborari jnssissemus, illudque dein maturo consilio discus-

sum auctoritate quoque nostra E-egia Anno 1777 approbassemus,^'^

cumprimis autem ad accommodam districtnum Literariorum,

ipsorumque Institutornm piiblicorum distributionem politicam

respiciendo, illnd propositnm animo nostro complexae fuissemus,

unam tantnm in percliaro nostro E-egno Hungáriáé, provinciisque

adnexis, ad servandam üei Literariae uniformitatem, omnium
Scientiarum Universitatem constitutendam esse, illud continuo

in oculos nostros incurrit, ad quod jam gloriosae memóriáé Prae-

decessores nostros, E-eges Hungáriáé, Sigismundum et Mattbiam
Corvinum respexisse, superius meminimus, bujusmodi videlicet

Scientiarum Universitatem in quopiam Eegni angulo minus com-

mode situari, sed potius in Metropoli
]

regni, Libera utpote ac

Eegia Civitate nostra Budensi, ad flumen Danubii et quasi in

meditullio Regni sita, collocari oportere
;
Quod proj^ositum Nobis

60 magis probabatur, quod in ipsis fundationalibus literis Cardi-

nalis Pázmány a Ferdinando ü. Imperatore et Eege Hungáriáé,

iuxta ea, quae suj^ra dicta sünt, confirmatis, inter cetera eum
Paragraphum legerimus, quod si successu temporis üeo Hungá-

riám a Turcico iugo liberante opportunior aliqua urbs occurrat

pro Universitate. liberum sit ejusdem fundationem una cum
Universitate alio transferre ; in Confirmationali ver diplomate

Ferdinandeo expresse cautum sit, ut si aliquo tempore haec ita

confirmata Universitas in alium Regni Hungáriáé locum transfer-

retur, ex reditibus etiam Tburócziensibus nihil plus Collegio

Tymaviensi relinquatur, quam quod eidem mediocriter provi-

dendo sufíecturum est, residuum autem Massae Universitatis

transferen
|
dae adiiciatur etc. Quae omnia clarissime indicant,

Liberam, Regiamque Civitatem Tyrnaviensem tum quidem non

alio motivo, quam procurandae calamitosis illis temporibus maioris

Scbolaribus securitatis causa, delectam fuisse. Quas etiam graves

ob rationes, Maiorumque nostrorum magnanimis exemplis inci-

tatae, praeterea aliis etiam motivis hoc fine Nobis jjropositis

inductae, eandem Universitatem antea Tyrnaviae constitutam

'« Az új tanulmányi rendtartás kihirdetése 1777 aug. 22-én történt.
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Budám ad Eegni Metropolim transferre, atque in Eegia nostra

Palatia illocare decrevimus, erogatisqne subinde non contemnendis

summis, partim in Constructionem novorum Aedificiorum, partim

ver illorum, quae jam aderant accommodationem, internamque

Instructionem, hanc etiam translationem feliciter eíFectui dedimns
et cuncta ad eum, qui per Nos sinceris studiis intendebatur, per-

fectionis statum deduximus.ii Ad haec omnia eandem Universi-

tatem cum Nobilis Juventutis Collegio, nomine nostro insignito,

atque
|

per Nos liberalissime fundato, eidemque ex Instituto

ingremiato, in iisdem E.egiis Palatiis feliéi nexu coimlavimus;

ut autem bac eadem occasione, per rite ordinatam Universitatem

Rei Literariae, quantum íieri potest, optima quavis ratione con-

suleremus, praecipue eiusdem Institutionem in benigne per Nos
ai)probato Systemate literario definiri j^rocuravimus, iuxta cuius

tenores proinde Senatum ex Praeside et singularum facultatum

directoribus, per Nos et successores nostros Reges Hungáriáé

semper denominamdis, constituimus ; cuius Officium sit generatim

altissimo nomine nostro immediatam inspectionem et directionem

in ipsam Universitatem, eiusdemque magistratum Academicum,

facultates et quae sünt alia ad idem Corpus Universitatis perti-

nentia accessoria, secundum praescriptum methodum, atque ultro

elargiendas benignas Resolutiones Regias exercere, usque omnia

ad íines Reipublicae ad
|
commodata sint. invigilare, salvis tamen

cunctis privilegiis et praerogativis eidem Universitati competen-

tibus, et virtute })raesentis etiam benigni diplomatis confirmatis.

Porro magistratum Academicum ex rectore, cancellario. facul-

tatumque decanis et senioribus constantem stabilivimus, tum
facultates : Theologicam, Juridicam, Medicam, Philosoi)hicam

et Artium Liberalium ; Seminarium item succrescentium magi-

strorum et doctorum cum scholis grammaticis, et National ibus

sufficientique doctorum numero fundavimus, demum amplis-

sima Bibliotheca, Musaeis Rerum Naturalium, Mechanico, Phy-

sico, Matliematico Observatorio praeterea Astronomico. Typo-

graphia, Hortis Botanico et Aeconomico, aliisque ad rite coordi-

natam Universitatem spectantibus adminiculis, eandem instruximus,

et ornavimus, cunctaque stabilibus Legibus, et Institutis conso-

'> Mária Terézia 1777 febr. 10-én határozta el az egyetem áthelj'e-

zésót Budára és ugyanazon év nov. 3-án megnyílt az egyetem, a budai

királyi palotában.
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lidavimus. pront liaec omnia in ijiso Sy
|
stemate Literario per

Nos auctoritate Eegia Anno Millesimo septigentesimo septuagesimo

septimo confirmato, et per miiversum Regniim publicato, ac

propediem ciun suis per nos aeque adprobandis Supi^lementis

recudendo, nberius continentur. Denique, qnod hic praetermittere

neqiiimus, Sacram Dexteram Sancti Stephani Primi Regis et

Apostoli Regni Hungáriáé, ad Nos peculiari DEI providentia

delat.ani, in ejusdem Universitatis Ecclesia depositam, illius Curae

conservandam concredidinius, atque hoc sacrum pignus, ad peren-

nem Eei memóriám Eidem donavimus
;
quare ut huic Scientiarum

Universitati Budensi niliil ad plenam sui perfectionem desit,

primum generatim omnia Diplomata, et Privilegia, quae praefatae

Universitati Tyrnaviensi ab Institutione sua primitiva coUata

sünt, et ex parte supra deducta liabentur; pro eadem Universitate

nunc Budám translata, et liic munificentia
[

nostra Regia

instaurata, quatenus iisdem per praesentes non derogatur, clemen-

ter confirmamus, et quasi de novo conferimus, una ver expresse

declaramus, eidem Universitati Budensi, illiusque Magistratui

Academico, omnia Privilegia, et Jurisdictionem, adeoque et Jus

Griadii, quibus aliae quoque Europeae Universitates more consveto

gaudent, competere, atque ab omni alia Universitate independen-

tem, nostrae unice, nostrorumque Successorum gloriosorum Hun-

gáriáé Eegum supremae Inspectioni, et Directioni subordinatam

esse debere ; Eandem proinde Universitatem, in nostram Haere-

dumque nostrorum, et Successorum Regum Hungáriáé specialem

recipimus Protectionem, Omnibus, quorum interest, clementer

declarantes, quatenus ad quosvis Gradus Academicos in Universi-

tate Budensi promoti, in aliis quoque tam Haereditariarum

Provinciarum nostrarum, quam et
|

aliis universarum Scien-

tiarum Academiis, Urbibus, Capitulis, Ecclesiis, non secus admitti

debeant, quasi in quacunque antiquissima, ac celeberrima Universi-

tate dictos Gradus Academicos fuissent consecuti; porro contra

quosvis Impetitores ac violentos Invasores Regiam banc Universi-

tatem, sub nostram, Successorumque nostrorum accipimus Protec-

tionem, promittentes per Kos, nostrosque in utroque Statu

Officiales, ac Fideles sedulam operám ad ea omnia praestanda,

quae ad eius perpetuam Conservationem, Privilegiorum immuni-

tatem, Studiorum Commoditatem, ipsorum Scholarium pertinent

securitatem. ac Indemnitatem : ne autem bujus Budae instaurati
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Studii generális Dignitati, ac ornamento qidqnam desit, quod

e plenitudine Gratiae nostrae Regiae illi. Membrisqne ejns potest

conferri, Regio liocce nostro Diplomate statiümus, simique
decernimns. ut haec Universitas,

|

qiiae ex certa nostra Scientia,

animo deliberato, sanoque accedente Consilio, ac Hegii roboris

íirmitate est commnnita, omnibus, et singulis, nti supradictuni

est, Privilegiis. Immnnitatibus, Exemptionibus, Praeeminentiis,

Praerogativis, Facnltatibus, Jnribns, Indnltis et G-ratiis nti debeat.

possit, ac valeat, qnibns caetera Grymnasia, Stndia generalia.

Academiae, et Universitates, nbivis Locornm, et Gentinm per

Regnnm Hnngariae, atqne reliqnas qnoqne Haereditarias Provin-

cias nostras utnntnr, potinntnr, et gandent, qnomodolibet Consve-

tndine, vei de Inre, snpplentes etiam qnoscnnqne defectns tani

Inris, qnam Facti, si qni forte in praemissis intervenissent, ant

intervenisse dici. ant allegari possent, specialissime ver Universi-

tatnm per Eegnornm nostrornni Haereditariornm fines erectarnni.

nt est : Vindobonensis, Pragensis, Graecensis. et Olonincensis,

Inra omnia ac Privilegia de Re
|

giae nostrae, et Arclii-Dncalis,

Potestatis plenitndine Bndensi hnic Universitati conferimus, danms
et donanins pleno cnm eifectn, nihil penitns exclndendo, cnius

ipsa in favorabilibns de Jnre speciali ant commnni Regio, aut

Municijjali Hnngarico capax de facto censetnr, vei in fntnrnni

censebitnr, qnod totnm pro expresso bic habendnm esse declaramns,

pariter et confirniamns, non secns, ac si ejns etiam Privilegii, et

Gratiae Tenor hic descriptns haberetnr : Qnajiropter cnm vigore

Regiae Gratiae Rector hnjus Universitatis, ejnsqne Cancellarins.

Decani item Facnltatnm, et ceteri Doctores, ac Professores in ali-

qno Gradu litterario constituti Jns habeant ad omnes eos Doctora-

tns, Licentiaturae, Magisterii, Baccalaureatns, ac nniversim omninm
Gradnnm titnlis ac ornamentis eohonestandos, (]nos ])raevio rigo-

roso examine dignos his Ornamentis repererint, volnmns eti
j

am
consequenter, imo decernimns, ac e Regiae simul, et Arcbi-Ducalis

nostrae Potestatis i)lenitudine statuimns : nt omnes sic legitimé

promoti Doctores, Licentitati, Magistri, ac Baccalanrei per omnes

Orbis Christiani, speciatim ver Enropae Academias })ro talibns

habeantnr, sintíjuc ])articipes íjjso Promotionis facto omninm

illornm Privilegiornm, Gratiarnm. Immnnitatnm, Praerogativarnm.

Exemptionnm, qnibns ceteri in aliis Academiis gandent, ntuntur,

ac fruuntnr, post obtentos tales Gradns, sive hninsmodi Privilegia
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consistant in Actibus externis, ut snnt : Disi)ntationes, Professiones,

Examinationes, Sententiarum Censurae. Consessus Academici

;

sive in aliis ornamentis, ut snnt : Epomides,^- Pilei Doctorales,

Annuli, et id genus Academieae Reipublicae Insignia, quae ipsa

oninia una cum Sce2)tro, Sigillo, et Titulis Gradui ac Ofíicio

cuiusvis comi)etentibus con
|
cessa censentur a Nobis, et de facto

conceduntur. ante omnes alios Hectori Academico, Cancellario

eiusdem, jjostmoduni Decanis Facultatum, et Professoribus Aca-

demicis ; declaramus item hic nominatim, quod Testimonia Stu-

diorum seu Graduum ex hac Regia Universitate legitimé obtenta,

debeant admitti a quibuscunque Collegiis, Academiis, Communi-
tatibus, Cajiitulis, et caeteris omnibus, cuiuscunque Gradus. et

Conditionis existant tani in Judicio, quam extra, et iis, qui ea

obtinuerint, omnino prodesse, et suffragari ad consequendos

Honores non soluni Saeculares, sed etiani Ecclesiasticos, imo et

Canonicatus, ac alia Beneficia etiam in iis Capitulis, ac Ecclesiis,

quae in suis Candida
|
tis triennale, aut plurium, pauciorumve

Annorum, in aliqua Acadeniia Stúdium, vei Gradum Doctoratus

requirunt.

(Következik az eg^^etem, tanácsa, aztán az egyes karok

pecsétjeinek leirása.)

Ut autem praeattacta Universitas, praevio modo in Libera

ac Regia Civitate Budensi instaurata, et constabilita, sufficienti

Dote provideatur, atque respective peri^etuitatis omnem possi-

bilem securitatem obtineat ; ideo eidem Universitati nostrae Regiae

Budensi Primo: omnia Aedificia Regia in Arcé Budensi cum
quibusvis Stabulis, Reclinatoriis, Aquaeductu, Machina item

Hydraulica, aliisque accessoriis ad eandem jjertinentibus, iam

effective titulo etiam Cambii, pro cesso ex parte eiusdem Uni-

versitatis CoUegio abolitae olim Societatis Tyrnaviensis cum
parte Scholarum Aedificii posteriori, nec non Horto, et accessoriis

in usum Orpbanotrophii militaris Josephini, Pettovia Tymaviam
translati, eidem Universitati tradita, in i)erpetuum nullo ISTobis,

successoribusque nostris, Regibus Hungáriáé Jure eatenus reser-

vato, donamus et conferimus : non secus Aedificium Scholarum

publicarum, quod prius ad Collegium aboli
|
tae Societatis Budense

pertinebat. Porro quemadmodum super Cambio inter Capitulum,

'2 Egyházias díszruha. Ez 1784-l)eu megsznt.
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Strigoniense, et saejiefatam Universitatem Budensem, medio cuius

pro cesso ex jiarte Universitatis AUodio in inferiori Civitate sito,

certa Domus Capitularis in Arcé data est, celebrato, Benignnm
nostrum Consensum penes elargitas eatenus speciíicas Literas

Consensiiales dedimus, ita eundem Consensum nostrum Regium,
super Cessione quoque certi Fundi, et superaedificatorum per

Civitatem Budensem pro Universitatis Typographiae usibus facta

per praesentes clementer impertimur, quae cuncta Aedificia ad
usum eiusdem Universitatis non exiguis Sumptibus restaurari,

atque etiam instrui fecimus. Secundo : Ea omnia, Capitales utpote

Summás, Bonaque immobilia, quae penes Donationem sub Decima
septima Mensis Julii, Anno Millesimo septingentesimo sexagesimo

nono, super collata Abbatia Sanctae Helenae de Földvár, sub

Conditionibus in eadem Donatione uberius denotatis, quam et

pe
I

nes alteram Donationem de Decima tertia Februarii Mille-

simo septingentesimo septuagesimo quinto, super universis Sum-
mis Capitalibus, Bonis item immobilibus, Collegii olim abolitae

Societatis Tyrnaviensis pro eadem Universitate Tyrnaviensi

benigne contulimus, in Universitatem hanc Budensem pleno Jure

transferimus, atque ex summo Jure Patronatus Nobis, qua Regináé

Hungáriáé Apostolicae competente, pro eadem Universitate Budensi,

Tyrnavia huc translata, coníirmamus. Quia ver Tertio : Clementer

Nobis visum est resolvere, ut Abbatia Beatae MARIAE Virginis

de Sexárd per decessum ultimi legitimi Possessoris vacans, atque

Fundo Studiorum titulo Cambii pro Bonis Abbatiae Beatae

MARIAE Virginis de Scliavnik Comitatui Scei)usiensi, nec non

Praepositura Beatae MARIAE Virginis de Ipolyságli Comitatui

Hontbensi ingremiatis, ad rationem fundati i)er Nos Episcopatus

Scepusiensis, nec non Capitulorum Rosna
|
viensis, et Neosoliensis,

cum omnibus appertinentiis cessis collata, Universitati Regiae

Budensi ob commodiorem eorundem cum aliis Universitatis Bonis

Administrationem, atque ea ratione tradatur, ut liaec rursus Bona
Praepositurae Beatae MARIAE Virginis de Thurófz, excejito

Dominio Séllyensi, nec non medietate Bonorum Praei)Ositurae

Sancti Stepbani de Bozok, in generalem Fundum Studiorum

transferat, in ([uantum ver Reditus annui horum Bonorum Sexar-

dienses Proventus non aequarent, defectus talismodi ex accurata

aestimatione eruendus nonnullis Capitalibus, per Universitatem

in generalem Fundum Studiorum transscribendis Summis com-
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pensetui-: ideo haec qiiidem Bona in alio pro generáli Fundo

Studiorum expedito Diplomate eideni Fundo benigne contulimus,

in vicém autem eorum praefatae Universitati Budensi praedictam

Abbatiam Beatae MARIAE Yirginis de Sexárd,
|
Oppidum vide-

licet Sexárd, nec non Possessiones Eötsénj, Moss, Agárd, et

G-rabocz, Praedia item Jánya. Ebecs, Almás, Icze, Palánk, et

Adacz Comitatui Tolnensi. nec non Possessionem Faisz Comitatui

Pestiensi adjacentes, cum quibusvis ad eandem Abbatiam quocun-

que modo spectantibus Pertinentiis, titulo perpetuae Dotis, et

Fimdationis cum omni Jure Eegio, si quod in iisdem Bonis

Abbatialibus alias etiam qualitercunque haberemus, et nostram

concernerent Maiestatem, benigne donamus, et conferimus (salvo

Jnre alieno). Porro Quaiio: Cum Academiam quoque Kobilium

nomine nostro insignitam, iuxta ea, quae supra commemorata

sünt, in iisdem cum Universitate Regia Aedeficiis coUocaverimus,

fundationalemque Summám annuam Sedecim Millium liorenorum,

ex Cassa Universitatis, iuxta Fundationales pro eadem Academia

peculiariter expeditas, ad manus Directoris ejusdem Academiae

rite persolvendam re \ solverimus : sed et alia onera pia in pecu-

liaribus eatenus editis Resolutionibus contenta, partim ex Rediti-

bus annnis ejusdem Universitatis persolvenda. partim ver nota-

biles Capitales Summás ad suos destinatos íines ex Capitalibus

Universitatis ex
\
solvi, et signanter generáli Fundo Studiorum

aestimationale Pretium Oppidi Somogy Comitatui Aba-Ujvariensi

ingremiati, atque fundato per Xos Episcopatui Rosnaviensi ex parte

generális Fundi Studiorum cessi, bonificari fecerimus; denique

pro Aedificiis etiam Universitatis anticipatae nonnullae Summae

bonificandae fuerint
;
quae omnia in conficiendo eatenus peculiari

computuali Instrumento uberius continebuntur ; ideo, ut pro

omnibus liis praemissis eadem Universitas Fundum securum, et

sufficientem nanciscatur, Abbatiam Beatae MAEIAE Virginis de

Pécb-Várad per decessum Hugonis Francisci Caroli S. R. I. Comitis

ab Elcz-Kempenicli. ultimi eiusdem Abbatiae legitimi Possessoris

ad nos devo
|
lutam, ex summo Jure Patronatus, quod qua Regina

Hungáriáé Apostolica exercemus, atque etiam ex inviatione saei)e

citati Articuli Duodecimi Miilesimi quingentesimi quadragesimi

octavi ....

(a jószágok részletezése.)
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memoratae Regiae Universitati Budensi titulo perpetnae Dotis,

et Fmidatioiiis nostrae daiidam, et conferendam esse diiximns ita

videlicet : ut modo fata Universitas, eaiidem Abbatiam cum miiversis

Pertinentiis suis Jure perpetuo et irrevocabili iiossidere, fructusque

et emoliimenta ejnsdem peixápere possit, prout damus, et coiiferimns

Jure i)erpetno, ita tamen, et ea expressa cum Conditione, ut praeter

exolutas })raevia ratione alias Fundatioiiales Summás, et resijective

anticii)ationes ad rationem praefatae Academiae Regiae Nobilium

Tiieresianae titulo Fundationis assecuratas, et in Fmido Uiiiver-

sitatis, ac specialiter Abbatiae huius Pécs-Váradiensis radicatas,

Sedecim Mille Florenos angariatim per Quatuor Mille Floreiios

numerare : porro ad Cassam. Parochorum
|
annue Bis Mille Flo-

renos dependere, ac ita reliqua quoque Onera in praeallegato

computuali Instrumento autlioritate nostra Regia firmando con-

tenta depurare teneatur; caeteroquin autem eandem saepefatam

Universitatem ab omni ad Fortificatorii Cassam ab hac Abbatia

praestando Onere in i)eri)etuum immunitamus, ac una titulo

cujuspiam luris Saecularis iisdeni Bonis quocunque titulo praeten-

sive inbaerentis, nullum Nobis Jus reservamus, sed totum illud,

quidquid esset, absque ulla Reservata in praedictam Universitatem

cum omni lure Regio, si quod in iisdem Bonis Abbatialibus

alias etiam qualitercunque haberemus, aut nostram concernerent

Majestatem (salvo Jure alieno) perpetuo transferimus, donamus,

et conferimus. Porro Qtiinfo: Dominium proinde Sellye cum oj)i)ido

Sellye, Possessionibus item eo spectantibus, et quidem in Comitatu

Nittriensi Cis-Vagum Királyfalva, altéra ver Trans-Vagum Hosz-

sziiíalú vocata, tertia item in Comitatu Posoniensi Pered nuncupata,

ac denique nunc recensitae Possessionis Terreno contermino

Praedio Király-Rév nuncu})ato, universisque quocunque modo ad

idem Dominium spectantibus Pertinentiis, aeque Universitati

Budensi titulo translatorum Jurium Universitatis Tyrnaviensis.

uti su])ra deductum est, alioquin competens, quasi de uovo cum
omni Jure Regio damus, donamus, et conferimus lure ])eri)etuo

possidendum, usuandum et tenendum. Quam ])roinde universam

praev^io modo recensitam Massam, inquantum haec seu peculiariluis

piis Fundationilms liucdum non addicta, seu generáli Fundo
Studiorum ])raevia ratione attributa non sünt, i)ro su])remo

Patronatus nostri Regii lure, quo ut Rex Hungáriáé instar

gloriosae Reminiscentiae Pi-aedecesso
|
rum nostrorum Divorum
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aeque Hungáriáé Regnin pleno lure friiimnr, sensu etiam, et

dictamine i)raecitati Articnli Dnodecimi Millesimi qiüngentesimi

quadragesimi octavi, simul cum cunctis Utilitatibus, Emolumentis

et Pertinentiis quibuslibet, Castris nimirum. Castellis, Possessio-

nibus, Villis. Praediis, Terris praeterea arabilibus cultis, et incultis,

Agris, Pratis. Campis, Pascuis, Foenetis, Sylvis. Nemoribus,

MontibuS; CoUibus, Vallibus, Vineis, Vinearumque Promontoriis,

Aquis, Fluviis, Piscinis, Piscaturis, Pisciumve Clausuris, et Aqua-

rum Decursibus, Molendinis et eorundem Locis, nec non Educillis,

ac Macellis. generatim ver aliarum quarumlibet Utilitatum, et

Pertinentiaruni suaruni Integritatibus, quovis nominis vocabulo

vocitatis, sub suis veris Metis, et antiquis Limitibus existentia, ad

praespecificata videlicet Bona immobilia. et Jura jjossessionaria de

Jure et ab antiquo síjectantia, et pertinere debentia. si etiam

praesentibus Literis quocunque modo minus rite in
|
serta, aut

ex specificatione exmissa essent, sed ad eadem Jura pertinuisse,

legitimé edoceri posset, praefatae Universitati nostrae Eegiae

Budensi eo prorsus modo, quo partim per abolitam Societatem,

partim per alios mentionatorum Beneficiorum Tentores prius

usuata et possessa fuerunt, Jure utenda, possidenda jDariter, et

habenda ; Totum item, et omne lus Eegium, quod in jJraesiiecifi-

catis universis Bonis, et luribus possessionariis, atque ad eadem

de facto, et ab antiquo pertinentibus, quocunque alio etiam titulo

haberemus. aut nostram quocunque modo concemerent Majestatem,

titulo. uti praemissum foret. Dotis. et Fundationis perpetuae

clementer damus, donamus, et conferimus, ac concedimus (salvo

Jure alieno), ea praeterea Lege et Conditione expressa : ut eadem

IJniversitas nostra Regia Budensis universa etiam Onera eidem

inbaerentia, in quantum bis bucdum satisfactum non esset, ferre

teneatur : praeterea ab universis Bonis Ecclesiasticis, et Praeposi-

turalibus, eorundem quippe annuis Redi
[

tibus, Decem per Cen-

tum per Consilium nostrum Regium Locumtenentiale rite eruen-

dum. Nobisque subinde repraesentandum. in quantum baec, uti

Abbatia Beatae MARIAE Virginis de Péeh-Yárad, ex Benignitate,

et Clementia Regia iam praevio modo exempta, aut futuris

temporibus alia etiam Bona eximenda non essent, pro Cassa

Fortificatoria Camerae Nostrae Regiae Hungarico-Aulicae quo-

tannis administrari, ac ita demum id, quod deductis eiusmodi

oneribus et erogationibus universis remanserit, erga reddendas
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eatenus annuas Rationes, in uberius Rei Literariae, ac Scientiarum,

Educationisque, et Institutionis Patriae luventutis emolumentum
iuxta suprafatum Systema Literarium. ac Benignas Resolutiones

nostras converti et impendi debeat. Demum, ut Nos ipsae ad

ingentis Boni spem lianc omniiim Scientiarum Universitateni cum
sna praededncta Dote, omnibus item Officialibus, et Membris

singiari semper paratae sumus tueri Patrocinio, commo
|
daque

eius datis occasionibns promovere, ita Successoribus, Haeredi-

busque nostris, Hungáriáé Regibus Apostolicis, ac Fidelibus

Nostris Dominis Eegni Hungáriáé, Provinciarumque adnexarum

Statibus, Ordinibus, et universis Regnicolis, tam in Ecclesiastica,

quam in Saeculari Dignitate, Loco, Gradu constitutis, Eandem
cum omnibus dictis Clausulis, Gratiis, et Privilegiis defendendam,

promovendam, pluribusque, ubi ad Rei Literariae finem consequen-

dum necessum fuerit, Favoribus ac Privilegiis exornandam pio

affectu parique Cordis sensu enixe commendamus ; atque lianc

praemisso modo factam Benignam nostram acceptationem, ap})ro-

bationem, ratiíicationem, Coníirmationem, Decretum, et Volun-

tatem per quoslibet, quorum videlicet interesset, ráta baberi,

observarique deberi, neque uspiam, ulloque modo laedi, iisque

contraveniri volumus, et constituimus. Ut autem Clementiae buius

nostrae Regiae, atque Benevolentiae, qua erga percharam G-entem

nostram Hungaram ferimur, perpetuum sit Mo
|
numentum,

Dijjloma hoc nostrum Regium in dujjlici exemplari expediri

fecimus, quorum unum in publico Archivo Regni, alterum in

Arcbivo Universitatis reponatur : authenticum Tran8umi)tum autem

in Archivo generális Fundi Studiorum, et respective Connnissionis

Studiorum, pro aetema Rei memória conserventui". In tiuorum

május robur, perpetuamque íirmitatem Diploma hoc nostrum

Regium, et respective Literas Donationales, et Fundationales

Manus nostrae Caesareo-Regiae Subscriptione, Secretique Maioris

Sigilli nostri Regii, quo ut Regina Hungáriáé Apostolica utimur,

munimine roboratas extradandas, et clementer concedendas esse

duximus. Dátum i)er manus Fidelis nostri Nobis sincere dilecti

Spectabilis ac Magnifici Comitis Francisci Eszterházyde Galantha,

Perpetui Comitis in Frakno, Aurei Velleris, ac una Insignis

Ordinis Sancti Stephani Regis Apostoliéi Magnae Crucis Equitis,

Comitatus Mossoniensis Supremi Comitis, Ca
|

merarii, Consi-

liarii(|ue nostri Actualis Intimi, Curiae item nostrae Regiae per

Marczali: A magyar történet kíitföi. 47
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Hungáriám Magistri, et per antelatum Regiium nostrum Hungáriáé
Aulae nostrae, prout et dicti Ordinis Sancti Stepliani Cancellarii,

in Arclii-Ducali Civitate nostra Yienna Anstriae, Die Vigesima
quinta Mensis Mártii, Anno Domini Millesimo septingentesimo

octuagesimo. . . . caeterisque quam plurimis saepefati E-egni nostri

Hungáriáé Comitatus tenentibus, et Honores.

Maria Theresia m. ]d. Comes Franciscus Esztertázy. Joseplius

ürményi de eadem.

3. A tanulmányi alap alapító oklevele.

jSTos Maria Theresia etc. Memóriáé commendamus Tenoré

Praesentium significantes, quibus expedit Universis. Cum ab eo

tempore, quo perchari B-egni Nostri Hungáriáé Provinciarumque

Eidem adnexarum Gubernacula capessivimus, in Limine statim

suscepti subditarum Nobis ISTationum Eegiminis, insignia fidelis

Gentis Nostrae Hungara, in Nos studia cumulatim expertae

fuerimus. atque vei inde, quantum Robur Augustae Domus
Nostrae apud eandem situm sit, satis perspexerimus, ideo, cum
pro Divinitus Nobis delato Munere Eegio, quo felicitati Subdi-

torum Poi^ulorum Nostrorum nullo non tempore prospicere obii-

gamur, tum ver gratum animum Nostrum, quem eadem sibi

praeclaris suis in Nos Augustamque Domum Nostram studiis

promerita est, luculentis Indiciis palám facturae. sedatis primis

Bellorum motibus. continuo in id omnem Maternam sollicitudi-

nem Nostram deliximus, ut praeclaram lianc, et multis Titulis

Nobis sincere dilectam Nationem, duorum. et quid excurrit.

Saeculorum continuis tam externis Bellis, quam internis Motibus,

atque multipHcibus Calamitatibus adflictam, hocque primum Saeculo

aliquantum respirantem, non modo ad pristinum ílorem reducamus,

verum, quantum in Yiribus Nostris situm esset, omni ex parte

novis etiam accessionibus cumulemus ; sane lioc Consilio factum

est, ut cum inprimis verum Dei Cultum, Ortliodoxae Religionis

íirmitatem praecipuum bene ordinatae E-eipublicae Fulcrum esse,

probe intelligeremus, liunc indefessis Conatibus, partim regulatis

Arcbi- et Episcopatibus, i)artim ver liberaliter fundatis novis

Episcopatibus et Sacerdotum Collegiis.i auctis junioris Cleri Semi-

* A székesfejérvári, szombathelyi, rozsnyói és szepesi püspökségek

alapítása 1776-ban.
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nariis, constructis non exignis snmptibus tot Ecclesiis,^ editisque

variis circa Negotia Ecclesiastico-Politica salnberrimis Constitntio-

nibus, aliisque oportnnis [adminiculis, qna stabilire, qua augere

adnixae fuerimus ; Religione igitur hoc modo constabilita. nt

porro eandem percliaram Kationem Kostram tam ab externa vi

magis tntani. qiiam et interna Status publici prudenti ordinatione

florentiorem efficeremiis, idcirco, quod Rem Militarem quidem

attinet. ut illins praeclaris Servitiis, et congenita Eidem Yirtiite

Militari uberins uti valeremus, factum est, iit complura nova

Nationalia Regimina, erexerimus. Nobilem Tnrmam Praetoream ^

pro Custodia corporis Nostri constituerimiis. ac illos, (jui A'irtute

Militari caeteris antecellebant, ad quosvis honornm Militarium

Gradus evexerimus ; ut autem non minus politica quoque Regni

bujus Constitutio floreret. nullám non Partém ejusdem praeclaris

Institutionibus munire, atque novis etiam accessionibus ornare,

quasvis praeterea jurisdictiones in legali sua activitate conser-

vare studuerimus. ac ut peculiare secuturis etiam temporibus,

quibusvis ad Civilia Munia distincto cum Zelo obeunda Incita-

mentum praeberemus. Insignem Ordinem Equitum diversae Classis

Sancti Stepliani Primi Hungarorum Regis Apostolid instituimus,

ad quem recepti, publicum Meritorum suorum Praemium con-

sequerentur. Cum autem cuncta haec absque nervo Rerum agen-

darum et Commercii cum aliis Regnis ac Provinciis feliéi nexu

subsistere nequeant, ideo regulata cumprimis Re Aeraria extru-

ctis novis Viis. et pontibus, siccatis paludibus, aggeribus, refrenata

exundanti Fluviorum vi, remotisque Navigationis obstaculis. res-

titutis porro ad Jurisdictionem Regni pertinentibus Portubus

Maritimis,* reincorporatis avulsis olim ab *eadem Jurisdictione

Comitatibus et Districtibus,^ excitata multijjlici Lidustria. aliisque

publicarum ac privatarum Divitiarum Fontibus, Oeconomiam

etiam publicam feliciorem reddere, omnibus, qua licuit viis et

conatibus studuimus; quia tamen cuncta haec, et nlia innu-

mera, (juae hic commemorare ))raetermittimus, et in animis

íidelium subditorum Nostrorum alioquin perennatura confidimus,

absque recta Rei Litterariae procuratione, atque Ju^•entutis Ratio-

2 A vallásalap rendezése 1768.

8 Nemesi testrség 1760 óta.

* Fiume és a tengerpart idecsatolása 177(!.

* A 13 szepesi város és a Maroson túli megyék visszakapcsolása.

47*



740

nibus Eei pnblicae adcommodata Educatione, in qua praecipuum

ProTinciarum Cardinem pubKcamqiie felicitatem verti apud

quosvis benemoratos populos notum est, ea, quae sinceris omnino

studiis intendimus, incrementa capere non posse, ab ineunte

Regimine Nostro perspeximns, idcirco, dum praemissa ageremns,

una semper eo respeximus, ne in hac etiam praecipua Potestatis

Nostrae Eegiae Parte, quae instituto Maiorum peculiaribus

Constitutionibns Nobis delata est, ullo modo desimus. Quare pro

ratione etiam antecedentinm temporum varia ad illos, quibns

educandae Juventutis Provincia tum delata fit, Decreta edidimus,

quae ad Institutionis liujus et Educationis Normám rite ordinan-

dam pertinebant
;

porro liunc in finem tam liic Viennae in

Collegio Nobilium Nomine Nostro insignito,'^ in quo quasvis com-

parate ad statum publicum, variaque officiorum genera utiles

Disciplinas tradendas procuravimus, peculiarem i)ro Hungaris

etiam Adolescentibus Fundationem fecimus, aliis autem, quO'

mitterent suos iilios rectae Educationis et Institutionis causa^

occasionem praebuimus ; sed non minus in Regno cjuoque Hun-

gáriáé plurima Educationis et Institutionis Domicilia, uti Tyr-

naviae, Vaciae, aliisque in Locis constituimus universorum demum
Studiorum Academiam Tyrnaviae constitutam nova Dote, Catbe-

drisque utilibus auximus. Quia ver liaec omnia etsi praeclare

constituta fuerint, pro eo tamen, quo in excolendam teneram

Juventutem, ex qua Seminarium Virorum olim ad quaevis Rei-

publicae Munia pro statibus videlicet Ecclesiastico, Politico,

Militari, Commerciali, Oeconomico, ac aliis utiliter obeunda

idoneorum constituatur, nec non illustrandam Eem Literariam

ferimur ardore, plura adhoc adjicienda, atque in stabilé quodpiam

Systema Nobis reducenda videbantur, idcirco eo cumprimis tem-

pore dum Religiosus olim Ordo Societatis Jesu compellatus, cui

Educatio, atque Institutio Patriae Juventutis a duobus, et quod

excurrit saeculis majori in i)arte concredita fit, Autboritate

Sedis Apostolicae aboleretur (1773 júl. 21), nóvum Systema, Eatio-

nem Educationis et totius Rei Literariae ])lene complectens,

hodiernisque Reipublicae Rationibus omnimode adcommodatum

elaborari, atque Nobis pro Altissima Decisione Nostra Regia

proponi jussimus, quod ubi dein non vulgari Industria elaboratum

* A Theresianum.
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atque ad cleliberationem, adliibitis etiam Primoribus Regni maturo

Consilio discnssLim, Nobis medio Cancellariae Nostrae Regiae Hun-
garico xlnlicae relatum, atque per Nos demum Authoritate Regia

adprobatum fuisset, eiusdem Tomnm primum liic Viennae, snb

Titulo : Ratio Ediicationis totiusque Rei Literariae per Regnnm
Hungáriáé, et Provincias Eidem adnexas, Typis Anno adhuc

1777. editum, per idem Regnum Hungáriáé, atque Provincias

adnexas. eo usque etiam publicari, atque pro accurata observa-

tione praescribi procuravimus, quoad altér etiam Tomus Instituti

videlicet liujus Literarii supplementum. minutatim omnia con-

plexurum quae ad 0})eris Absolutionem, plenamque Reipublicae

Literariae stabilitatem, atque Educationis Gentilitiae formám
etiamnum desiderare comperientur, Xobis relatum atque per Nos
itidem Auctoritate Nostra Regia benigne adprobatum, Typisque

publicis excussum fuerit, quam proinde Rationem Educationis,

totiusque Rei Literariae praesenti quoque Diplomate Nostro, ac

si de Verbo ad Verbum eidem insertum fuisset, reservata tamen

Nobis. Successoribusque Nostris Regibus Hungáriáé nonnuUa in

iis contenta mutandi, addendi, et demendi, prout e Re Publica

esse visum fuerit, facultate, benigne confirmamus. Quare, ut juxta

idem Listitutum Literarium universum Regnum Hungáriáé, et

Provinciáé Eidem adnexae sufficientem occasionem nanciscatur

Proles suas rite educandi, atque instituendi, coUocata primum ad

Meditullium Regni, in ipsis Regiis Aedificiis Nostris in Arcé

Budensi babitis. Universarum Scientiarum Academia, atque

magnifice dotata, cunctisque necessariis Adminiculis ad Rem
Literariam rite excolendam probe instructa. ex qua videlicet,

tanquam e perenni Seminario, Doctores idonei (juarnmvis Scientia-

rum pro omnibus Institutis Litterariis deligantur. efc ad cujus

Normám omnis Institutio Juventutis per universum Regnum
exigatur (quae omnia in peculiari Diplomate, quod pro eadem

Universitate Nostra Regia Budensi nunc una expediri fecimus,

uberius continentur).' Quatuor i)raeterea Academias iu (piatuor

Regni Districtibus libera liter fundavimus, et quidem j)ro Di-

strictu Cis-Danubiano. in Libera Regiaque Civitate Nostra Tyma-
viensi, pro Trans-Danubiano. in Libera Regiaque Civitate Jauri-

nensi, pro Cis-Tybiscano in Libera Regiaque Civitate Cassoviensi,

' Lásd az elbbi oklevelet.
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pro Trans-Tybiscano Magno-Varadini, denique jjro Regnis Dal-

matiae. Croatiae et Slavoniae, in Libera E.egiaqiie Civitate

Zagrabiensi, in qnibiis praeter Scholas Nationales, seu vernaculas,

Gramniaticas item et Humaniores, Studia etiam altiora ad Facul-

tatem Pliilosopliicam et Jnridicam jnxta praescri])tnni per Nos

benigne adprobati Systematis Literarii pertinentes, in Janrinensi

ver Magno-Varadiensi, et Zagrabiensi, studia quoque Theologica

enni in íineni per publicos Doctores medio Concursus luilla

status, et Conditionis ratione habita, delectos, ac per Nos, No-

strosque Successores clementer nominatos, tradantur, ne scilicet

universa Juventus Budám, ad Universarum Scientiarum Acade-

miam confluere cogatur, sed ea, quae magis necessaria sünt, in

his quoque Districtualibus Academiis, ipsius üniversitatis qua-

damtenus Filiabus, majori commoditate, et sumptuum compendio

condiscere, seque pro omnigenis statibus et Ofíiciis, aptam reddere

valeat. Has proinde Academias peculialiter sub Altissimam Pro-

tectionem Nostram Successorumque Nostrorum Regum Hungá-

riáé assumimus, ac ideo Regias etiam compellari benigne ad-

mittimus.

Porro pro Humanioribus Litteris condiscendis praeter com-

plura Gymnasia et Scliolas Gramniaticas in pluribus Locis partim

noviter fundata, i)artim ad Leges tantummodo ejusdem Systematis

Litterarii regulata, nonnulla Archi-Gymnasia Regia ultra illud,

quocl Buclae penes Universitatem Regiam est, itidem Munificentia

Nostra ex Fundo Litterario debite juxta factas Classificationes

et benignas Normales Resolutiones Regias providenda fundavi-

mus, utpote in Locis Academiarum Regiarum Tyrnaviae, Jaurini,

Cassoviae, Magno-Varadini, Zagrabiae, item Posonii, Neosolii,

Ungvarini, Quinque-Ecclesiis, in quibus nempe tam Classes Huma-
nitatis, quam et grammaticae itidem ad Normám Systematis

Literarii per Magistros in Concursu aeque nulla Status et Con-

ditionis Ratione habita, deligendos, ac per Nos, successoresque

Nostros Reges Hungáriáé benigne nominanclos tradantur, ad

hanc ver Normám reliqua Disrictualia Gymnasia, et Scholae

Grammaticae exigantur.

Quoniam autem non tantum Latinas Scliolas, atque altiora

studia instaurare in Aninium induximus, veruni nostros ad quam-
vis iníimae etiam conditionis teneriorem Juventutem ad fines

l)ublicos adcommode educandum, quae potissimum Scbolis ver-
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naculis, et Nationi cuivis Linguae nsn distinctae propriis ntitnr,

ocnlos convertimus, ideo in quolibet Literario Districtn unam
etiam Scliolam primariam veriiaculam, quae aliis in Districtu,

qnod objecta, et Modum eadem tractandi normám praebeat, et

in qua Scholarum Vernacularum Magistri pro universo Districtu

institnantur, atque adprobentnr, Subsidiis etiam nonnuUis ex

Aerario Literario addictis benigne instituimus ; ntpote Bndae

penes Universitatem Regiam, de qua in ipso diplomate pro

Universitate expedito, Mentio injecta est, porro Posonii, Neosolii,

Jaurini, Quinque-Ecclesiis, Cassoviae, Magno-Varadini, et Magno-

Karolyini, atque liis quoque pro usibus necessariis Sigilla

authentica concessimus.

(A pecsét leirása.)

Quemadmodum liaec omnia in Principio, seu Cai)ite prae-

sentis Diplomatis Nostri Pictoris edocta manu et artificio propriis

ac genuinis suis Coloribus clarius depicta et ob oculos intuentium

lucidius posita esse cons})iciuntur. Ut autem haec omnia in omne

Aevum (Quantum in humana Providentia situm est) constabiliantur

sintcjue semper Viri e Republica cujuscumque Status delecti, qui

executionem hujus Institutionis Nostrae adcurent, ideo in saepe-

mentionato Systemate Literario eatenus per Nos constituto, supre-

mam quidem Inspectionem atque Directionem, Kobis, futurisque

Regibus Hungáriáé, seu medio Politicorum Dicasteriorum. seu alia

quavis opportuna ratione, pro suprema Autlioi'itate Nostra Regia

exercendam reservavimus, caeteroquin autem divisis (pubusvis

Studiorum Institutis, in peculiares Districtus, iisdem Provinciales

Directores Regios, nec non Nationalium Scholarum Lispectores,

praefecimus, cuilibet ver Listituto in particulari suos peraeque

constituimus Directores, qui a Nominatione, et respective Confirma-

tione Nostra Regia sem])er dependebunt, atque secundum Leges

Instituti Literarii per Nos clementer sancitas, atque in Ratione

Educationis, totiusque Rei Literariae dilucide eontentas, cuncta

ad scopum felicitatis publicae, recteque Educationis tenerioris

Juventutis Patriae directas, Nomine Regio moderentur. Quoniaui

autem ad efFectum earundem Institutionum procurandum securo

Fundo, qui necessarios annuos Reditus, finibus in saepefato Syste-

mate Literario designatis accommodatos, sui)peditet, cum]n'imis

opus est, idcirco, ut hac quoque in parte stabilitati, in aevum

duraturae, (juaqua ratione consulamus, eo cumprimis reflectentes,
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Abbatiai'um et Praepositurarum. Desertorumqne Claustrorum et

Monasteriornm Bona commnni Praedecessorum Nostrornm felicis

memóriáé Regiim Hungáriáé et signanter Ferclinandi I-mi Imi)e-

ratoris et Regis Hnugariae, nec nou Statiiiim et Ordinum Regni

Consensu Articulo 12-o 1548. declaratae, caetera inter pro publicis

Scholis. Institutisque Literariis designata, atque maiorem illorum

partém liic i)otissimum fundamento supramentionato abolitae

Societatis Religioso ordiiii per Praedecessores Nostros Reges

Hungáriáé, aut saltem cum eorum consensu cum onere providen-

darum Publicarum Scliolarum coUata est. idcirco generatim omnia

Bona Mobilia et immobilia per nunc dictum abolitum Religiosum

Ordinem Societatis Jesu, seu praevia ratione, seu alio etiam quo-

cunque modo acquisita, et possessa, atque ad Nostram Dispositio-

nem devoluta, quaeque a quibusvis piis Fundationibus et Eccle-

siarum Dotibus suo modo sequestratis ac penes peculiares

Fundationales Literas extraditis, remanserunt, cum cessante etiam

Instituto saepefati Ordinis Religiosi, Institutum tamen providen-

darum publicarum Scliolarum. in praecitatae Legis provisione

fundatum, non cessaverit. verum ad publicam providentiam,

curamque Nostram Regiam. qua in Educationem atque Institutio-

nem Juventutis ferri tenemur, reciderit, pro perpetua Dote Fundi
Studiorum. et Scliolarum publicarum in percliaro Regiio Nostro

Hungáriáé. Provinciisque adnexis existentium infra uberius decla-

randa modalitate clementer donamus et conferimus. ejusque

Administrationem Jurisdictioni politicae, et respective Commis-
sioni Studiorum ex Gremio Consilii Nostri Regii Locumtenentalis

peculiariter constitutae, sub Inspectioiiem Eiusdem Consilii, atque

suprema Directione et Dispositione Nostra Regia. Nobis Funda-

mento Legum Regni alioquin competente, deferimus, universaque

Privilegia et Jura mentionato Religioso Ordini abolitae olim

Societatis Jesu coUata, ac quoquo modo etiam Fassionali et

emptitio Jure per eum acquisita, benigne coníirmanius, et in

G-eneralem Fundum Studiorum. cum oiiini Jure etiam Regio,

quod Nos, Nostramque Maiestatem quocunque titulo concerneret,

(salvo Jure alieno) eaque ratione transferimus, ut pro supremo

Jure Nostro Patronatus, eminentique quarumvis piarum Funda-

tionum Inspectionis potestate. eundeni Fundum Studiorum. totum-

que Literarium Institutum in quibuscunque causis. tam active,

quam passive ratione quorumvis Bonorum mobilium, atque in-
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mobilinm Eidem vigore praesentis perpetuae Donationis et Fiin-

dationis collatis, per quemcimque, et contra qnemcunque moven-
dis, medio causarum Nostrarum Eegalium Directoris, et Sacrae

Eegni Hungáriáé Coronae Fiscalis conservare, aiigere, et defen-

dere velimiis ; ne aiitem lülo unquam tempore quaepiam hujus

Fimdi, et factae per Nos praevio modo i)erpetnae Donationis et

Fnndationis intnitu quaestio oborire valeat, eadem Bona mobilia.

et inmobilia speciíice etiam hnic Nostrae Donationi et Fundationi
inserenda esse clementer duximns . . .

Quae proinde omnia praevio modo recensita, tam videlicet

summás Capitales, et Aedificia, quam ver quaevis Bona immo-
bilia ad Collegia, Eesidentias et Missiones abolitae Societatis

Jesu Ordinis tam in Regno Hungáriáé, cum et adnexis Provin-

ciis, Regnis quippe Dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae, quo-

cunque Jure pertinentia, et possessa, sed et alia quaevis Jura

possessionaria nunc Fundo Studiorum publico juxta praemissa ad-

scrijita, pro supremo Patronatus Nostri Jure, quo ut Eex Hungá-
riáé instar Grloriosae Reminiscentiae Praedecessorum Nostrorum
Divorum aeque Hungáriáé Regnum plene Jure fruimur, sensu

etiam et dictamine praecitati Articuli 12-mi 1548. simul cum
cunctis Utilitatibus, Emolumentis, et Pertinentiis quibuslibet,

Castris nimirum, Castellis, Oppidis, Possesionibus, Yillis. Praediis,

Terris praeterea arabilibus cultis, et incultis. .Agris. Pratis. Camjjis,

Pascuis, Faenetis, Sylvis, Nemoribus, Montibus, Collibus, Vallibus,

Vineis, Vinearumque Promontoriis, Aquis, Fluviis, Piscinis, Pisca-

turis, Pisciumve clausuris, et aquarum Decursibus, Molendinis et

eorundem Locis, nec non Educillis, ac Macellis, generatim ver
aliarum (^uarumlibet Utilitatum, et Pertinentiarum suarum Inte-

gritatibus quovis nominis Vocabulo vocitatis, sub suis veris

Metis, et antiquis Limitibus existentibus, ad ])raes])ecificata vide-

licet Bona immobillá de Jure, et ab antiquo pertinere debentia,

si etiam praesentibus Literis quocunque modo minus rite inserta,

aut pláne ex specificatione emissa essent, sed ad eadem Jure

pertinuisse legitimé edoceri ])Ossent, pro praefiito publico Studio-

rum et Scholarum Fundo per Regnum Hungáriáé et Provincias

eidem adnexas eo prorsus Modo. quo per abolitam Societatem

usuata, et possessa fuerunt, Jure utenda. jtossidenda. tenenda

pariter et habenda, totum item, et omne Jus Regium, quod in

praespecificatis universis Bonis, et Juribus i)Ossessionariis, atque
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ad eadem de facto, et ab antiqiio pertinentibns. qnocuuqne alio

etiam titnlo liabereraus, aut Nostram quocunque Modo conceriie-

rent Maiestatem. Titulo (uti praemissum est) Dotis et Fmidationis

perpetuae clementer daniiis. donamus. conferimus, et concedimns,

salvo Jure alieno, ea praeterea Lege et Conditione expressa. ut

idem Fundus publicus. universa etiam Onera eidem inhaerentia,

in quantmn his liucdum satisfactum non esset, ferre teneatur;

insuper ab universis Bonis Ecclesiasticis et Praeposituralibus,

eorundem qui})pe annuis Reditibus Decem per Centum per Con-

silium Xostrum Regium Locumtenentiale rite eruendum.^ Nobis-

que subinde repraesentanduni, in quantuni haec ex Benignitate et

Clementia Regia aut iam exempta, aut eximenda non essent, pro

Cassa fortificatoria Camerae Nostrae Regiae Hungarico-Aulicae

quotannis administrari, ac ita demum id, quod deductis ejus-

modi Oneribus et Erogationibus universis remanserit, erga redden-

das eatenus annuas Eationes in uberius Rei Literariae ac Scien-

tiarum, Educationisque et Institutionis Patriae Juventutis emolu-

mentuni juxta saepefatum Literariuni Sj^stenia, et benignas Reso-

lutiones Nostras converti et impendi debeat. Demum. ut nos

Ipsae ad ingentis Boni spem limic publicum Studiorum et Scho-

larum Fundiun cum omnibus ofíicialibus singulari semper paratae

sumus tueri Patrocinio, commodaque ejus datis occasionibus pro-

movere, ita Successoribus, Haeredibusque líostris Hungáriáé Regi-

bus Apostolicis ac Fidelibus Kostris, Dominis Hungáriáé. Provin-

ciarumque adnexarum Statibus, Ordinibus, Regnicolis, tam in

Ecclesiastica, quam Saeculari Dignitate, Loco. Gradu constitutis,

eimdem cum omnibus dictis Clausulis. Gratiis. Privilegiisque de-

fendendum, promovendum, plmibusque, ubi ad Rei Literariae

finem consequendum necessum fuerit, Favoribus ac Privilegiis

exornandum pio aíFectu, parique Cordis sensu enixe commenda-

mus, atque lianc praemisso Modo benignam Nostram Acceptatio-

nem Apijrobationem, Ratificationem, Confirmationem, Decretum,

et volimtatem per quoslibet videlicet interesset. ráta liaberi

observarique deberi. neque uspiam. ulloque modo laedi, iisque

contraveniri volumus et constituimus : ut autem Clementia hujus

* Az iigynevezett Kollonics-íele egyezség értelmében a magyar egy-

házi birtokok jövedelmének tíz százaléka az erdítési pénztárba folyt be

és így hadi czélokra szolgált (1703 óta).
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Nostrae Regiae, atque Benevolentiae, qna erga percharam G-entem

Nostram Hungaram ferimnr. perpetuum sit Monumentum, Diploma

hoc Nüstrum Regium in Dupplici Exemplari expedire fecimus,

quorum unum in Arcliivo Regni, alterum autera in A.rcliivo

Fundi Studiorum i)ublici reponatur. Autlienticae ver Copiae in

Archivis etiam quinque Academiarum Eegiarum, ut pote Tyr-

naviensi, Jauriniensi, Cassoviensi, Magnó-Varadiensi et Zagrabi-

ensi. totidemque Districtuum pro Aeterna Re Memória conser-

ventur. In quorum május Robur, perpetuamque Firmitatem idem

Diploma hoc Nostrum Regium et resfjective Literas Donationales,

et Fundationales Manus nostrae Caesareo-Regia Subscriptione.

Secretique Majoris Sigilli Nostri Regii, quo ut Regina Hungáriáé

Apostolica utimur Munimine roboratas, extradandas, et clemen-

ter concedendas esse duximus. Dátum per Manus etc. Yiennae

Austriae, die Vigesima Quinta Mensis Mártii, Anno Momini

Millesimo, Septingentesimo, Octvagesimo, * Regnorum Nostrorum

etc. Reverendissimis etc.



V.

FIUME VÁROSÁNAK A MAGYAR SZENT

KORONÁHOZ CSATOLÁSA.

Mária Terézia uralkodásának egjik fövonása a magyar

állami eszme ujabb kifejezése és érvényesítése. Ez az eszme

nemcsak az uj intézmények megalkotásában nyilvánult,

melyek az ország érdekével együtt a királyi hatalom er-

sítésére is voltak hivatva, hanem az állam területének

helyreállításában, terjesztésében is. Már uralkodása elején

törvénybe iktatta, hogy Erdélyt, mint a szent koronához

tartozó országot, ó és utódai mmt Magyarország királyai

birják és kormányozzák.

A szepesi városokat mindjárt Lengyelország felosztá-

sának kezdetén Magyarországhoz kapcsolta és az ottani

lakosság 1772-ben letette a hségesküt. Már elbb kivette

a katonai és kamarai igazgatás alól Arad-, Zaránd- és

Bács-Bodrog-megyék egyes területeit, majd az 1751. XXIIL
t.-cz. értelmében, Vercze-, Pozsega- és Szerémmegyéket is.

Ez utóbbi megyéket azonban, melyek mindig Magyar-

országnak voltak integráns részei és mint annak Dráván-

túli kerülete szerepeltek, a történeti jog ellenére, Szlavónia

név alatt a régi valóban szlavón megyékkel, az új Horvát-

országgal, egyesítette. A Maroson túli területet azonban,

hosszas alkudozások után. 1778-ban az anyaországhoz csa-
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tolta vissza és Temes, Torontál, Krassó-Szörényben újra

életbe léptette a magyar megyei életet.

Mind e területek a magyar szent korona régi. két-

ségtelen birtokai és azok visszaszerzésére és az országhoz

kapcsolására számos törvényen kívül saját koronázási

esküje is kötelezte a királynt. Fiúménál más az eset.

E város addig nem tartozott Magyarországhoz és csak

gyarapította e csekély kiterjedés, de nagy fontosságú

szerzeménynyel hazánk területét.

Fiume városát a dninoi rgrófok birták hübérben az

aquilejai patriarcháktól. Az órgrófi családnak és rokonai-

nak, a wallseei grófoknak kihalása után a város 1471-ben

a Habsburgok birtokába jutott. Ezek azonban elismerték

és fenntartották a város autonómiáját. I. Miksa császár

1515-ben a » leghívebb « (fidelissima) czímmel tüntette ki,

I. Leopold külön czímeres lobogóval adományozta meg,

VI. Károly császár pedig, Trieszttel egy idben, szabad ten-

geri kikötnek nyilvánította (1725). Közjogi önállása töb-

bek között abban is kifejezésre jutott, hogy a pragmatica

sanctiót a város tanácsa elé is terjesztették. A patrí-

ciusok 1720 okt. 19-én tárgyalták az új örökösödési rendet

és azt el is fogadták. (Radich Ákos: Fiume közjogi hely-

zete, 131—^140. 1.) Közigazgatás dolgában 1754. óta a

Bécsben felállított legfbb kereskedelmi tanács és a Tri-

esztben mköd kormányzóság (intendanza) alatt állott a

város. E hatóságok hatásköre kiterjedt az egész osztrák

tengerpartra (Austriacum Littorale), bár e területnek igen

jelentékeny része jog szerint a magyar korona birtoka volt.

E terület, mely közvetlenül Fiumenél kezddött —
már Tersatto is hozzá tartozott — és a dalmata határig

húzódott, a Zrínyi és Frangepán családok jószágainak

1671-ben történt lefoglalása által jutott ausztriai igazgatiís

alá. A gráczi kamara zálogjogon bírta e területet 50U.0OO
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frtért; hiába sürgették visszacsatolását az összes ország-

gylések 1681-tól 1764-ig. Midn ez a diéta tiltakozott

az ellen, hogy magyar területet osztrák tengerpartnak

nevezzenek, a királyn kijelentette, hogy ez az elnevezés

az illet vidék fekvése miatt kapott lábra és nem válhatik

sérelmére sem a birodalom jogainak, sem a szent korona

felsségének. A rendek e magyarázattal megelégedtek.

Nem is a közjogból folyó, hanem a kereskedelmi okok

idézték el a tengerpart helyzetének változását.

III. Károlynak, ki látta, min gazdagságra tesznek

szert a nyugoti népek hajózás és kereskedelem által,

nagyon szívén feküdt a tengerentúli forgalom élénkítése.

Ezt a czélt volt hivatva szolgálni, az az út, mely Károly-

városból a Kapella hegységen át Porto-Rébe vezetett és

mely az nevét viseli; ezen czél elérése végett tette sza-

bad kikötkké a Quarnero mellékének városait. II. József

ezeket a törekvéseket lelkének egész erejével megújította

és már Kelet-Indiába is küldött hajókat, hogy ott birto-

kot, gyarmatot szerezzenek. Másrészt Magyarország fejl-

dése is kívánatossá tette, hogy feleslegét a tengeren túl

értékesíthesse. A császár 1775 májusban bejárta a tenger-

partot és meggyzdött arról, hogy ott minden forgalom

pang és így nagyralátó terveihez hiányzik minden alap.

Szerinte, Carlopagot csupa koldus lakja; Zengg egészen

elszegényedett; Porto-Ré kikötje gyönyör, de üres;

Bukkari nem is j számba, Fiumében pedig van ugyan

czukoríinomító, de oly csekély a forgalom, hogy a czukor-

nádat hozó hajók üresen indulnak vissza. A Karolina-úton

nem látni szekeret, a Kulpa pedig sekély és alig hajóz-

ható. (Arneth, Maria Theresia IX. k. 464. 1.) Orvoslásul

azt ajánlja, hogy a kereskedelmi tanácsot oszlassák fel,

Carlopagot és Zengget egyesítsék a határvidékkel, Buk-

karit és Fiumét pedig Magyarországgal. Az utóbbit azon-
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ban azon feltételhez kötné, hogy ott kereskedelmi társaság

jöjjön létre.

Fiának javaslatán alapult tehát a királynnek 1776

febr. 14-én kiadott rendelete, melylyel Magyarországnak

adományozza az addig ahhoz nem tartozó Fiumét. Az akkori

magyar kormány és a közvélemény nagy örömmel és hálá-

val fogadta azt a kilátást, hogy Magyarországnak lesz

hozzátartozó jelentékeny kikötvárosa. Az a kilátás, hogy

csakugyan fejldik arra felé forgalom, annál biztatóbb

volt, mert 1777-ben gr. Batthyány Tódor egy nagy hajót

küldött le a Kulpán és Száván, aztán felfelé a Dunán,

Bécsig.

Mária Teréziának 1776 február 14-iki rendeletével

» Fiume városát és a Carolina-úttól (Károlyvárostól nézve)

jobbra es részt Horvátországhoz csatolja, oly módon, hogy

a horvát tanács útján a magyar udvari kanczellária igaz-

gassa «. Egyúttal elrendeli, hogy Carlopago és Zengg, az

úttól balra es területtel, tehát Bukkari, Bukkaricza és

Porto-Rével együtt, a katonai határvidék hatóságának

adassék át.

A jobbra es területekbl alkotta ssék egy új megye,

Szörény (Severin) vármegyéje. Kereskedelmi ügyekben

azonban a fiumei királyi kormányzó intézkedjék.

Ez a megoldás nem elégítette ki Fiume városát.

A város birái már 1776 okt. 14-én tiltakoznak az ellen,

hogy Horvátországhoz kapcsolják ket és így csak közvetve

a magyar koronához. Egyenesen Magyarországhoz akarnak

tartozni, úgy a mint elbb közvetlenül Ausztriíihoz tar-

toztak. A város tanácsa 1777 jul. 17-én liasonló liat;íro-

zatot hozott. De nem elégítette ki a horvát rendeket sem.

Azok 1777 okt. 27-én Zágrábban tartott gylésükbl

feliratot küldenek a királ^aihöz az új rendezés ellen,

kijelentvén, hogy az alkotmány értelmében ez ügyben csak
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a magyar diéta illetékes, »niert mi csak része vagymik a

szent koronának és azon szent koronának és a magyar

birodalomnak kárára mit sem tehetünk. «

^

Fiumét az osztrák kormány 1776 okt. 21-én ünne-

pélyesen átadta gr. Majlátli József kir. kormányzónak, ki

azonnal megkezdte mködését. Hatásköre teljesen megfe-

lelt annak, melyet gr. Zinzendorf Károly töltött be Triest-

ben. Az osztrák és a magyar kiköt teljesen egyenl jognak

lettek. Megalakult, a kormányzó fispánsága alatt, Szörény-

megye is. (1778 ápr. 18.) De a város nem nyugodott bele

közjogi helyzetébe és hatalmas támaszra talált kormányzó-

jában s a magyar kanczelláriában is.

igj jött létre Mária Teréziának 1779 április 23-án

kelt második elhatározása. Ebben már megteszi a szük-

séges és jogos megkülömböztetést egyrészt Fiumének, más-

részt az elbb is Horvátországhoz tartozott Bukkarinak

stb. közjogi állása közt. Amaz külön kapcsolt része lesz

a magyar szent koronának; emezek tovább is Horvát-

országgal együtt függenek a magyar birodalomtól.

E fontos oklevél eredetije Fiumében van.^ Közölték

:

Szalay László: Fiume a magyar országgylésen czím kis

munkájának toldalékában és Racki. a fönnebbb idézett

munkájában.

Nem sokkal késbb, Mária Terézia feloszlatta a csak

1767 óta fennállott horvát tanácsot, minek szándékát már

az oklevélben is jelzi és így Fiume közigazgatásilag is

egyenesen a magyar hatóságoktól függött. József császár

még tovább ment. 1786-ban feloszlatta Szörénymegyét, egy

évvel késbb pedig Fiume, Bukkari és Vinodol kerületeit

1 Az okleveleket közli Dr. Franz Eacki : Fivime gegenüber von

Kroatien czim müve függelékében. A városi aktákon alapiil Kobler G-io-

vanni : Memorie per la Storia della Liburnica Cittá di Fiume (1898.) czímü

munkájának eladása (a III. kötet elején\ melyet szintén felhasználtunk.

* A budapesti országos levéltárban még hiteles másolata sincs meg.
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mint magyar tengerpartot egyenesen a fiumei kormányzó

alá helyezte."^

Mindezek azonban csak a királyi hatalomból folyó

intézkedések valának; az alkotmányos megoldás még hátra

volt. A város beczikkelyezését kérte az 1790-iki ország-

gyléstl Fiume, ezt óhajtották a horvát rendek is. Az or-

szággylésen a horvát követek azt kívánták, hogy a város,

Horvátországéhoz kapcsolva, függjön a szent koronától.

Másrészt az osztrákok, különösen a krajnaiak, azt köve-

telik, hogy Fiumét oda csatolják vissza. Ezért II. Leopold

király 1791 jan. 13-iki leiratában Fiumét illetleg csak

azt határozta, hogy maradjon meg eddigi helyzetében.

Megelégedett azzal, hogy a LXI. t.-cz.-ben, Mária Terézia

rendelkezését, melylyel a tengermelléket Horvátországba s

ígj a szent koronába visszakebelezte, felemlítse és Bukkari

és Porto-Ré kiváltságait megersítse.

Hiába utasította vissza Pray G-yörgy egj értekezé-

sében a krajnai követeléseket, hiába kívánta az 1802-iki

diéta Fiume beczikkelyezését: az udvari politika e pontban

állhatatos maradt. Csak 1807 decz. 12-én intézte el Ferencz

király kedvezen az akkor ülésez magyar diétának Fiumére

vonatkozó felterjesztését.

Ezen az alapon jött létre az 1807 : IV. t.-cz., mely a

városnak és kikötjének a birodalomhoz tartozását kimondja,

a kormányzónak, a frendek; a város követének pedig a

rendek tábláján ad helyet és szavazatot.

Közöljük a Corpus Juris szerint.

1. Mária Terézia oklevele. 1779. apr. 23.

Nos Maria Theresia, diviiia favente clementia Eomanoriim

Imperatrix vidua, Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae,

Sclavoniae, Galliciae, Lodomeriae, Bosniae, Serviae, Cumaniae

3 Keresztury József. Introductio in opus collect. normál, constit. Bécs,

1788. I. 148—154. 1.

Marczali: A magyar történet kútfi. 48
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et Bulgáriáé Eegiiia Apostolica, Arcliidiix Austriae, dux Bur-

gundiáé, Stjriae, Cariuthiae et Carnioliae, Magna Princeps Trans-

silvaniae. Marchio Moraviae. Dux Brabantiae, Lymburgiae, Lucem-

burgae, Geldriae. Yirtembergae, superioris et inferioris Silesiae,

Mediolani, Mantuae, Parmae, Placentiae et Gruastallae, Auscliyitzi

et Zatori, Princeps Sueviae, comes Habsburgi, Flandriáé, Tirolis,

Hannoniae.^ Kyburgi, Goritiae et Gradiscae, Marchio Sacri

Romani imperii, Burgoviae, superioris et inferioris Lusatiae,

Comes Namurcis, Domina marchiae Sclavoniae et Mecliliniae,

vidua Lotharingiae et Barri. magna dux Hetruriae etc. etc.

Memóriáé commendamus tenoré praesentium signiíicantes,

quibus expedit universis. quod Nos quantum ex recte coordinato

commercio in quamvis Rempublicam promanat conunodi, quan-

tum solidae utilitatis, attentiori mente recolentes, omniumque

illorum fructuum et emolumentorum, quae non in publicum regni

modo, et provinciáé cujusdam in concreto, verum in singulos

etiam cives in particulari exinde redundare consueverunt, clemen-

ter consciae : jiro ea, qua in quaevis subjectorum Nobis fidelium

populorum, vei minimi nominis commoda nuUo non tempore vigi-

lamus et intentae sumus materna cura et sollicitudine, alias inter

innumeras ab aditi felicis Nostri regiminis temporibus in salu-

tem et commune bonum regni etiam Hungáriáé, regnorumque

et provinciarum ad idem spectantium factas constitutiones, com-

mercio quoque Hungarico, quod angustis admodum adusque

limitibus circumscriptum fuerat, quodve unicum pene ad com-

plementum utilitatis et ornamenti regni hujus. omnis generis ad

sustentandam vitám necessariis jDroductis, mira soli felicitate

naturaeque benignitate abundanter dotati, requiri videbatur, por-

tubus maritimis, littoralique, quod modica temporis intercapedine,

Austriaci nomine veniebat. vetusto niliilominus jure eo pertinebat,

novissime reapplicitis, atque rbe quoque liac, portuque Flumi-

nensi eidem in singularem benevolentiae et clementiae nostrae

tesseram incorporatis, novam dare formám, eaque sub princípium

statim, quibus florentissimi condam, quod priscis etiam temporibus

viguisse e publicis hanc in rem constitutionibus, bistoricorumque

tam domesticorum quam et extraneorum fide indubium est, com-

mercii moles tuto superinduci, et postliminio quasi restaurari

' Hainaut, Hennegavi, belga tartomáiw.
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queat, jacere fundamenta ; iitque sic perpetuum materni in per-

charam Nobis gentem Hungaram affectus et propensionis testi-

monium ac argumentum dare benigne decreverimus. Videre Nobis

jam videmus uberrimos, quos ex salutari bocce instituto iure

optimo sperare licet, fructus ; domesticis quibus regno huic e sin-

gulari autboris naturae benignitate abundare dátum est, naturae

donis onustae naves exteris in oris et portubus bospites, quia

ignotae prorsus bactenus, familiares brevi versabuntur, receptisve

pro bis alienis, quorum defectiis est, naturae productis, aut arte

manuque factis, quae non contemnendis pecuniarum summis ste-

terunt bactenus, refertae, in propria a suis anhelatae rever-

tentur, domcsticamque in bis penuriam sublevabunt ; ditabuntur

paucum post tempus omnes regni partes, illato partim extraneo,

plus adbuc domestico, cujus vis ingens quotannis e terrae visce-

ribus eruitur, aere, intra ambitum provinciarum conservato ; faci-

lior vitae non modo sustentandae, sed et commode agendae

modus unicuique civium suppeditabitur, babitantium inde in dies

magis acuetur industria, deserta incolis replebuntur; justaque

aeris circulatione omnes illae etiam, quae ad interitum fere

spectabant regni partes, novo quasi spiritu renascentur.

Atque binc est, quod non ignarae, quantum ad evebendam

in provincia quapiam commercii rem, procurandumque ejus soli-

dum incrementum, opportune locatae in medio ejusdem commer-

ciales civitates conferre cousueverint : nil ut eorum, quae ad obti-

nendum bunc, quem Nobis praestituimus, scopum pertinere

ardebantur, desiderari queat, ad barum etiam erectionem et

constabilitionem animum adjecerimus.

Quo consilio, continui fidelitatis ac devotionis, quae Maje-

stati nostrae, augustissimisque decessoribus Nostris gloriosae remi-

niscentiae, urbs baec Fluminensis Scti Viti indesinenter proba-

vit studii, utilium })orro ac pergratorum, quae diversis occasioni-

bus laudabili prorsus zelo exbibuit ac deincejís quoque (uti nobis

de ipsa benigne poUicemur) exbibitura est, servitiorum clementer

memores, eamdem alias inter deligere ac in bberum commer-

cialem locum et civitatem e peculiari Nostra gratia et clementia

caesareo-regia creare, ac omnibus illis privilegiis, immunitatibus,

libertatibus et praerogativis, quibus locum et communitatem

quampiam commercialem ex i])so constabiliendi provebendit^uc

commercii ratione, respectu in-et eductionis mercium, celeris,

48*
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medio campsorialis juclicii,^ in liquidis clebitis justitiae admini-

trationis, aliorumque id generis, provisam esse oportet, ornare,

condecorareque clementer constituimus ; ad cujiis benignae inten-

tionis nostrae eífectiiin eo securins certiusve obtinendum benigne

insnper annnimus, nt, primo :
^

Urbs haec commercialis sancti Viti cum districtu súo,

tamquam separatum sacrae regni Hungáriáé Coronae adnexum
corpus porro quoque consideretur atque ita tractetur, neque cum
alio Buccarano, velut ad regnum Croatiae ab incunabulis ipsis

pertinente, districtu, ulla ratione commisceatur.^ Exbibita porro

secundo. per eamdem statuta, cujus generis cuilibet in regno

Hungáriáé existenti jurisdictioni, jjro eo, ac nonnulla ad nieliorem

internam regulationem suam, utilioremve ac faciliorem publicorum

etiam negotiorum in medio sui administrationem necessaria aut

non parum proficua existimantur, stabilire, ita tamen, ne publicis

per lioc regni constitutionibus quaqua ratione derogetur, integrum

est : in quantum circonstantiis et systemati moclerno congruunt,

benigne equidem coníirmamus. Cum niliilominus complura syste-

mati regni Hungáriáé, regnorumque et provinciarum eo pertinen-

tium minus convenire dignoscerentur : ex eo memorata statuta

per ordinandam eatenus specialem deputationem minutim excuti,

rationibus moderni temporis accommodari, taliterque subinde

noviter elaborata et in ordinem redacta altissimae ratificationi

Nostrae substerni clementer volumus.

Annuentes tertio, ut restabilita per Nos in publico-politicis

et oeconomicis consilii seu senatus Urbis activitate, illud imme-

diatam i)roventuum etiam civitatis, medio camerarii sui, qui usus

reliqua etiam in Hungáriáé regni parte respectu liberarum regia-

rumque ac montanarum civitatum obtinet, liabeat administratio-

2 Váltótörvényszék. Fiumének az oklevél kiadásakor már volt váltó-

törvényszéke. Magyarországba csak az 1840-iki törvény vezette be ezt a

hatóságot.

^ Ezt a dönt jíontot a fiumei kormányzóság 1778. aug. 30-iki fel-

terjesztésében e szavakkal javasolta : Itaque ad 1. justum demisse videtur

etiam regiae huic commissioni, ut urbs Fluminensis cum districtu suo

tanquam separatum, sacrae regni Hungáriáé coronae adnexum corpus ultra

tractetur, neqiie cum alio Buccarensi, velut ad regnum Croatiae ab ipsis

incunabulis pertinente districtu, ulla ratione confundatur.

* E pont kivételével a Bukkarinak ugyanakkor adott kiváltságlevél

nagyjában megegyezik az itt közölt fiumeivel.
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nem ; formatae nihilominns rationes super i)erceptis et erogatis

smnmis pecimiariis, dissoliito novissime e benignis nobis visis

rationnm momentis eo, quod in regnis Dalmatiae, Croatiae et

Sclavoniae ad pertractationem quorumvis praedicta regna respi-

cientinm negotiorum publico-politicorum, contributionalium et

OBconomico-miiitarium ante aliqiiot annos erectum et constitutum

fuerat, Consilio, ope Eegni Locumtenentialis Consilii Hungarici

demisse Nobis submittentur.

Ad contestandam denique, quarto. singularem nostram, qua

erga Urbem banc ferimur, projjensioneni. benignnm in id etiani

assensnni Nostrum praebemus, ut confirmato consilii majoris

et niinoris systemati ;
^ faniiliae consiliariorum seu patriciornm

iiltro etiani patricium Politici hujus Corporis honorem et distin-

ctionem teneant. Caeterum auteni praescriptae de lege nobili-

tatem regni Hungáriáé consequendi viae iis in patulo maneant.

Et quemadmodum urbem lianc Fluminensem Sancti Viti ex lioc

cumprimis articulo, tum ver ex praemissis omnibus insignem

clementiam et propensionem Nostram, qua eam complectimur,

agnituram esse nullae dubitamus : ita eamdem collatum sibi vir-

tute praesentis privilegii Nostri beneíicium et non vulgarem gra-

tiam, eo quo par est, cultu et veneratione suscepturam, ac de

Majestate nostra, baeredibusque et successoribus Nostris, legitimis

videlicet Hungáriáé regibus, omni fide, constantia et fidelitate

jugiter promereri admissuram esse, pláne confidimus.

Quare et Nos cuncta, quae praemissa sünt, benigne confir-

mamus denuo, roboramusque et adprobamus bujus Nostri, secreto

majori sigillo Nostro, quo ut regina Hungáriáé utimur. in i)eii-

denti communiti diplomatis vigore et testimonio.

Dátum per manus iidelis Nostri nobis sincere dilecti. si)e-

ctabilis ac magnifici comitis Francisci Eszterliáz}^ de G-alanta,

perpetui comitis in Fraknó, aurei velleris et una insignis ordinis

sancti Stepliani regis apostolid magnae crucis equitis, camerarii

et consiliarii Nostri actualis intimi, comitatus Mosoniensis supremi

comitis, curiae nostrae regiae per Hungáriám magistri, et per

antelatum regnum nostrum Hungáriáé aulae prout et dicti ordi-

nis santi Stepliani cancellarii, in archiducali civitate Nostra

Viennae Austriae, die 23. Április anno Domini 1779, regnorum

* A kis (szkebb) tanács 25, a nagy 5<) i)atriciusból állott.



758

nostronim Hungáriáé, Boliemiae et reliquorum anno trigesimo

nono. Reverendissimis, illustrissimis, reverendis etiam ac venera-

bilibus in Christo patribns, dominis Josepho e comitibus de

Battbyány, perpetuo in Német-Ujvár, sacrae Romanae ecclesiae

cardinali et sacri Romani imperii principe, Strigoniensis. Adamo
liberó barone Patatich de Zajezda Colocensis et Bacsiensis eccle-

siarmn canonice nnitariim metropolitanarnin arcliiepiscopis etc. —
ecclesiae dei feliciter gubernantibus. Serenissimo item dnce

dominó Alberto, regio Poloniarum et Litbvaniae princijje. per

regnum nostrum Hungáriáé locumtenente Nostro regio, nec non

spectabilibus et magnificis comite G-eorgio Fekete de Galanta,

judice curiae — caeterisque quani plurimis saepefati regni nostri

Hungáriáé comitatus tenentibus et lionores.

Maria Theresia m. p. Comes Franciscns Eszterházy m. p.

Franciscus Györy.^

2. 1807. IV. törvényczikk. Flumen Civitas, Portusque
inarticulatur.

Sua Majestate sacratissinaa, ne diutius ardentia vota Sta-

tuum et Ordinum Regni nioretur. annnente, Civitas FluminensiSj

2)ortusque per Angnstissiniani Imperatricem et Reginam Mariam

Theresiam, pecnliari Diplomate jam Regno incorporata, praesenti

Articulo ad idem Regnum pertinere declaratur. Una ver
§ 1. Gubcrnatori Fluminensi sub Comitiis Regni in Tabula

Procerum, Ablegatis autem Civitatis Fluminensis in Tabula SS.

et 00. competens Sessio, et Yotum tribuetur.

« A m. kir. udv. kanczellária tanácsosa.



VI.

AZ ALKOTMÁNY KÖRÜLSÁNCZOLÁSA
ÉS A BEVETT VALLÁSOK VISZONYÁNAK

RENDEZÉSE.
1790.91. 1. 2. 3. 10. 12. 13. 19. 26. 27. t.-czikkek.

József uralkodása végén visszavonta összes rendel-

kezéseit három kivétellel és az 1780 nov. 30-án anyja halá-

lakor fennállott törvényes statust állította vissza. A nemzet

és különösen a nemesi jogok ellen irányult újítások által

felzúdult közvélemény, küls, porosz segítségbe is bízva, egj

ideig nem állott meg e nagy eredménynél. Idegen király

választásáról beszéltek ; az örökösödés fonalának megszaka-

dását emlegették és még a mérsékeltebbek is. egy ideig

szükségesnek vallották a király és nemzet közti viszonynak

új alapokra való helyezését. Az 1790 jún. 6-án Budán össze-

gylt diétán a legmesszebb men kívánságok nyilvánultak:

az alkotmánynak Poroszország által való biztosítása; külön

magyar hadsereg és külön országtanács; és mindezeknek

magába a királyi hitlevélbe való foglalása. Több ízben

szinte lehetetlennek látszott a fennforgó kérdéseknek más-

kép mint erszak által való elintézése.

II. Leopold bölcsesége és ezzel együtt a rendeknek

érdekök megismerésén alapuló belátása utoljíira is meg-

találta a békés megoldást. A reichenbachi conventio ut;ín

17í)0 júl. 2(). az ellenzék töbl)é nem szjímítliatott küHVíldi
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támogatásra. A király kijelentette, hogy örökölt jogaiból

nem adhat fel semmit, de másrészt kész a rendek minden

jogos és törvényes kívánságát teljesíteni. A kir. hitlevélen

nem változtattak, de a király hozzájárult, hogy a nemzet

kívánságai külön törvényekbe foglaltassanak.

E kívánságoknak föczélja volt: az alkotmány biztosí-

tása, annyira, hogy a Józseféhez hasonló törvénytelen ura-

lom többé ne fenyegethesse ókét. E czélt szolgálják a 3., 12.

és 13. czikkelyek, különösen pedig a magyar birodalom

szabadságát és kormányának teljes függetlenségét elismer

10. czikkely. Említésre méltó, hogy a bécsi kabinetben folyó

tanácskozások alkalmával ezen czikkely szentesítése arány-

lag kevés aggodalmat okozott. Ezek a törvényczikkek,

különösen a 10-ik, határozott kifejezéseikkel, elveken ala-

puló tartalmukkal, nagyon elütnek a századokon át gya-

korolt rendi hagyománytól és mintegy éreztetik a reformok

korának közeledését. Hasonlóan elvi alapon áll a 19. czikk

is, mely az alkotmány egyik leglényegesebb biztosítékát

fejezi ki azon kijelentésével, hogy adót és katonát, nemes-

tl, nem nemestl egyaránt, csak az országgylés beleegye-

zésével szedhet a király.

A régóta dúló felekezeti viszály elintézésére volt hivatva

a 26. czikkely. Ez lényegében, tartalmilag a tolerantia

edictumán alapul ugyan és létrejöttét nagyrészt a király

befolyásának köszönte, de mégis elvileg egészen más alapon

áll. A magyar törvényhozás törvényes formában megújí-

totta a protestánsok teljes polgári jogát és így egyesítette

az annyi idn át meghasonlott magyar társadalmat. Igen

fontos jelenség, hogy a katholikusok nagyrésze a pontban

támogatta a protestánsok jogos követeléseit és hogy magá-

nak a fpapságnak, élén Batthyány József herczegprimással,

bár természetesen ellen mondottak, jelentékeny érdeme volt

a törvény létre jötte körül.
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Még a diéta els szakában történt, hogy a g. n. egye-

sültek temesvári congressusa, B. Schmidfeld tábornok mint

kir. biztos alatt, szinte mellékparlament gyanánt lépett fel.

külön területet követelve a szerb nemzet részére. Már ez is

mntatta, hogy a magyar törvényhozásnak ki kell terjesz-

kednie gondját az ország lakosainak ezen jelentékeny

részére is. Ez történt a 27. t.-cz. által, mely az óhiteknek

megadja a teljes politikai jogot. Kiegészítette azt az 1792.

10. ez., mely az óhitek metropolitájának és püspökeinek

ülést és szavazatot biztosított a fels táblán.

Egy igen lényeges pontban még visszaesést is jelöl

a törvény a türelmi rendelethez képest.

Láttuk, hogy az 1687-iki törvény csak a római katho-

likusoknak engedett birtokjogot Horvát-Szlavon-Dalmát-

országokban. ^ Ezzel szemben II. József rendelete 3. czikke-

lyében ^ királyi dispensatióval megadta az akatholiknsoknak

ott is a birtoklás és hivatalviselés jogát. A törvény ellen-

ben megersíti e pontban a kapcsolt részek önállóságát,

kimondván, hogy az ottani municipalis törvények értelmé-

ben az evangélikusok ott nem birtokolhatnak és sem nyil-

vános, sem magánhivatalt nem viselhetnek.

A tolerantia edictumában az uralkodó szakított a

»Regnum Marianum« hagyományával; az 1790—91. tör-

vényekben maga a nemzet hagyta el azt az utat, melyen

az eltér vallásos meggyzdések elnyomásában kereste

egységét. Ezt az egységet és egyetértést, mint a törvény

szavai kimondják, a vallások békés megférésében találta

meg. Csakis ez az egyetértés, a külföldi elnyom;! s elleni

küzdelem és a nemzeti mveltségnek kifej lése tették lehe-

tvé a magyar nemzet megersödését és államának újjá-

alapítását a XIX. század els felében. E szempontokból

1 Föuiiel)b, 554. lapon.

2 Föuuebb, 710. lapon.
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különösen fontos, hogy az a megkülönböztetés nyilvános

és magán isteni tisztelet közt, melyet az 1681. 26. törvény'^

hozott be alkotmányunkba és mely a földesurak joga

mellett legtermékenyebb szülföldje lett az elnyomások-

nak, teljesen megsznt. Ebben áll egyúttal, tartalmilag,

e törvényes rendelkezés legjelentékenyebb haladása II. József

intézkedéseihez hasonlítva.

Viszont az 1681 óta beállott változás okozta, hogy

mint a türehni rendeletben, e törvényben is kifejezésre jut

a katholikus vallás hegemóniája, vagy mint a tolerantia

edictuma mondja, domináns volta, a bevett vallások közt.

Kifejezi azt a vegyes házasságoknál az a rendelkezés, hogy

a katholikus atyának mindkét nemen lev gyermeke az

vallását követi és hogy az ilyen házasságokat csak a

katholikus lelkész eltt lehet kötni; kifejezi továbbá azok-

nak szigorú büntetése, kik katholikusokat más vallásra

akarnának téríteni.

De épen a katholikus vallásnak ezen fentartott kivált-

ságai okozták a további fejldést. A katholikus papok

természetesen lehetleg megnehezítették híveiknek a pro-

testáns hitre térését. Még fontosabb volt, hogy bár a

törvény egyenesen elírta, hogy vegyes házasságoknál semmi

akadályt ne támaszszanak. az esketést, azon esetekben,

a midn a leend férj nem volt katholikus, gyakran attól

tették függvé, hogy biztosítást adjon mindkét nemen lev

gyermekeinek a katholikus hitben való nevelésérl (Rever-

salis). A katholikus papság egy része tehát épen e vallásuk

kiváltságát biztosító meghatározások alkalmazásánál jött

ellenkezésbe az ország törvényével.

Ez az ügy különösen az 1832—36-iki országgyíüésen

idézett el nagy vihart, a midn épen a liberális katho-

likusok, Beöthy Ödönnel és Deák Ferenczczel élükön igen

s Lásd fönnebb 548—49 1.
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ersen keltek ki a törvényt semmibe nem vev papok ellen.

Viszont több püspök egyenesen eltiltotta papságát az eske-

téstl, ha nincs reversalis. Az ország közvéleménye ezen

annyira felindult, liogy a kormány kénytelen volt ez ügy-

ben tárgyalásokat kezdeni a római szentszékkel. Lonovics

József Csanádi püspök volt ott a megbízott, a ki ki is

eszközölte a pápa hozzájárulását a most már szükséges

reformokhoz. Ezen az alapon jött létre az 1843—44. IIL t.-cz.,

mely érvényeseknek mondja ki az evangélikus pap eltt

kötött vegyes házasságokat "* és törvényesíti azokat is,

melyek 1839 november óta nem katholikus pap eltt

köttettek. Szabályozza továbbá a katholikusok áttérését is,

melynek megakadályozása a katholikus papság által annyi

sérelemre adott okot.

Végre az 1848 : XX. t.-cz. kimondja a bevett vallá-

sokra nézve, melyhez most már az unitáriust is sorozza,

az egyenlség és viszonosság elvét. Ezen az elvi alapon

jöttek létre az 1868. 48. és 53. törvényczikkek és az 1894.

31-iki házassági törvény.

Articulus 1. Serenissimus et Potentissimus Domimis, Domiiuis

Leopoldus Seciindiis Romanoriim Imperátor, in Regein Hungá-
riáé Partiumqiie eidem (innexarnm inanguratur et coronatur.

Serenissimo quondam Principe Domiuo Josepho, hujus

Nominis secundo, electo Eomanorum Imperatore et haereditario

Hungáriáé Rege, de hac mortaH vita et tempóraneo Regimine,

ad sempiternam Immortahtatem, ac aeternae Glória e Coronam

•* »A bécsi és linzi békekötések alapjáu az 17ítl. 2(;. törvény követ-

kezkben bvíttetik és illetleg módosíttatik :

1. §. Kijelentetik, hogy azok, kik 18 éves korukik az Evangelika

Vallásban neveltettek, a Nszemélj^ek pedig féi-jhez menetelök után, habár

még ezen idkort el nem érték is, sem magok, sem mai*adékaik vallásos

kérdés alá többé nem vétethetnek.

2. §. A jelen törvény kihirdetése után keletkezett azon vegyes liázas-

ságok. melyek evangélikus lelkipásztor eltt köttetnek, törvényesek.*
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evocato. ex eoque. qnod nulláin superstiteni Proleni mascnlam

post se reliquerit, Serenissimo ac Potentissimo Dominó, Dominó
Leopoldo Seciindo, B-omanorum Imperatore, qua Enndem aetate

immediate sequente, germano et uterino Fratre, adeoque iuxta

successionis Ordinem, liberó Princijjis et Statuum Regni arbitrio.

in Articiis 1. et 2. generális Hungáriáé Diaetae, in Anno mille-

simo septingentesimo vigesimo tertio concluso. stabilitum. Eidem
altefato Fratri suo, in isto Hungáriáé Eegno ac Partibus eidem

annexis succedente ; Fascesque et Gubernacula Kegni legitimé

suscipiente, fideles Status et Ordines, praenotatorum Articulorum

Contextus non immemores, i)ro exigentia bomagialis suae Fidei

et Devotionis, Eandem Suam Majestatem Sacratissimam. qua

legitimum ac baereditarium Regem, et Dominum ipsorum cle-

mentissimum. post extraditos benigno Diplomati suo insertos

Articulos, depositumqu? secundiun formulám subinsertam Jura-

mentum. invocato Dei ter Optimi Maximi Auxilio, Sacro Apo-

stolid Hungáriáé Regni Diademate, unanimes inter applausus. et

faustissimas acclamationes, ritu solenni coronarunt.

Articiiliis 2. Diploma Regiiim, per Sacram Regicim Majestatem

ante felicem Inangiirationem, Coronationemque suam Statibiis

et Ordinihiis Regni dátum, publicis Constitutionibus Regni

inseritur.

Fideles Status et Ordines Inclyti Regni Hungáriáé, et

Partium annexarum, ultro per suam Majestatem Regiam pro

fausta Sui Coronatione ad Diaetam convocati, peroptime recor-

dantur, qualiter vigore Articulorum 1. 2. et 3. 1723. Jus haere-

ditariae Successionis in Regno Himgariae. Partibusque, Regnis

et Provinciis eidem annexis. in Sexum foemineum Augustae

Domus Austriacae translatum fuerit, quodve erga semper occasione

cujuslibet Inaugurationes. ad praescriptum Legum suscijjiendae,

praemittendam diplomaticorum Articulorum acceptationem, Jura-

mentique depositionem Eum, quem juxta praestabilitum successio-

nis ordinem. eadem successio respiciet, pro legitimo Suo Rege

et Dominó babituros, et coronaturos se declaraverint.

Cum itaque Sacra Caesarea-Regia Majestas, via legitimae.

et immediate Successionis Régimen Regni hujus suscepisset, ejus-

modique Articulos acceptasset. et Juramentum in ea, qua per

Augustam Genitricem Suam et Reginam Apostolicam Mariam
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TheresiaiTL })raestitnm fuerat, forma deposuisset, ac diaetaliter

f'austissime coronata fuisset, Legesqne Regni, ac Jura, Libertates.

et Privilegia antiqua se observaturam clementer spopondisset

visnni est SS. et 00. Articulos Diplomaticos, seu ipsum sacrum

Diploma, Juramentique Form.iam Constitutionibus inseri inscri-

biqiie facere, cnjns qiüdem tenor seqnitur in liunc modum. etc. etc.

Articiihis 3. De Inaugiiratione, et Coronatione Regia ciim sin-

giila Regiminis miitatione, intra semestre peragenda.

Ad penitns e medio tollendum omne Diibium, quod ex

tenoré quorundam verborum acceptati a Sacratissima Regia

Majestate et extradati Diplomatis Inauguralis, de Coronatione

per liaereditarios Hungáriáé Reges suscipienda, contra fundamen-

tales Regni Leges obmotum est, futurisve temporibus obmoveri

posset, clementer annuit Caesareo-Regia Apostolica Majestas, ut

Inauguratio Coronatioque Regia, cum singula Regiminis mutatione,

intra sex mensium a die obitus defuncti Regis computandum

spatium, ritu legali inomisse suscipiatur, salvis tamen intermedio

tempore omnibus Juribus haereditarii Regis, quae ad publicam,

constitutionique conformem Regni Administrationem pertinent,

salvis non minus eidem Regi debitis liomagialis fidei obligatio-

nibus; Privilegiorum nihilominus Collatione imposterum quoque

penes solam legitimé coronatam Regiam Majestatem permansura.

Articiiliis 10. De independcntia Regni Hungáriáé, Pariiumqiie

eidem annexarum.

Erga demissam Statuum et Ordinum Regni Propositionem,

sua quoque Majestas Sacratissima benigne agnoscere dignata est,

quod licet Successio Sexus foeminei Augustae Domus Austriacae

per Articulos 1. et 2. 1723. in Regno Hungáriáé, Partibusque

eidem adnexis stabilita, eundem, quem in reli([uis Regnis et Ditio-

onibus haereditariis, in et extra Germaniam sitis, juxta stabilitum

Successionis Ordinem inseparabiliter ac indivisibiliter possidendis,

Principem concernat, Hungária nihilominus cum Partibus adnexis,

sit Regnum liberum, et relate ad totam legalem Regiminis for-

mám (huc intellectis (juibusvis Dicasteriis suis) independens, id

est nulli alteri Regno aut populo obnoxium, sed i)roj)riam habens

Consistentiam, et Constitutionem, proinde a legitimé coronato
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haereditario Rege Suo, adeoque etiam a Sna Majestate Sacratis-

sima, Successoribusque ejus Hungáriáé Regibns, propriis Legibus

et Consuetndiiiibus, non ver ad normám aliarnm Provinciarnm

dictantibus id Articnlis 3. 1715. item 8. et 11. 1741. regendum,

et subemandum.^

Articiiliis 12. De legislativae et execiitivae Potestatis Exercitio.

Leges ferendi, abrogandi, interpretandi Potestatem in Regno

hoc Hungáriáé, Partibusque adnexis: salva art. 8. 1741. Disposi-

tione : legitimé coronato Principi et Statibus ac 00. Regni, ad

Comitia legitimé coníluentibus, communem esse, nec extra illa

exerceri posse, Sua Majestas Sacratissima nltro ac sponte agno-

scit, ac se Jus hoc Statuum illibatum conservaturam, atque prout

illud a Divis suis Majoribus acceperat, ita etiam ad Augustos

suos Successores inviolatum transmissuram benigne declaravit,

Status et 00. Regni securos reddens, numquam per Edicta, seu

sic dictas Patentales, quae alioquin in nullis unquam Regni

Judiciis acceptari possunt, Regnum et Partes adnexas gubeman-

das fre, Expeditione Patentalium ad eum dumtaxat casum reser-

vata, ubi in Rebus Légi alioquin conformibus, Publicatio debito

cum eífectu hac unica ratione obtineri valeret. Proinde

Forma Judiciorum lege stabilita aut stabilienda, authori-

tate Regia non immutabitur, nec legitimarum Sententiarum

Executiones, Mandatis impedientur, aut per alios impediri admit-

tentur, nec Sententiae legitimae Fororum Judiciariorum alterabun-

tur, immo nec in Revisionem Regiam nec ullius Dicasterii poli-

tici pertrahentur, sed secundum conditas hucusque aut in futurum

condendas Leges, et receptam Regni Consuetudinem, Judicia per

Judices, absque discrimine Religionis deligendos, celebrabuntur,

' 1715. 3. Ld. fönnebb. 692. 1.

Az 1741. 8. t.-cz., mint már említettük, a nemesi telek adómentességét

is az ország sarkalatos és meg nem változtatható alaptörvényének jelenti ki.

Az 1741. 11. t.-cz. arról szól, liogy magA^ar ügyeket csak magyarok

intézhetnek. A királyn kijelenti, hogy felséges udvarában is, azon ügyek-

ben, melyek a neki átadott (fenntartott) legfbb hatalomtól függenek,

legmagasabb ítélete s királyi tisztje szerint, h magyar tanácsosainak

munkáját és tanácsát igénybe veszi.

Azonfelül a Status ministériumba is bevenni méltóztatik a magyar

nemzetet.
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execntiva autem Potestas, iioiiiiisi in sensn Legiim, per Regiam

Majestatem exercebitnr.-

Articiiliis 13 De Periodica Diaetariim Celebratione.

Singulo Trieimio, aut pnblica E,egni ntilitate et necessitate

exigente etiam citins, ad exigentiam sancitarum snperinde Regni

Legum, signanter 1655. art 49. 1715. art. 14. et 1723. art. 7. hic

loci renovatorum, per Majestatem Regiam Generális Regni

Diaeta indicetur: Ad quam Status et Ordines citra omne ponen-

dum impedimentum comparituri, diaetaliaque Negotia legali ciim

libertate pertractatnri sünt. Ut autem pertractatis debite Propo-

sitionibus Regiis, cuncta justa Gravamina universorum Statuum

et Ordinum Regni, in qualibet Diaeta eífective. et iuomisse tollan-

tur, Legesque in singnla Diaeta condendae exacte efíectuentur,

et effectuari procurentur, Majestas Regia futuris etiam quibus-

vis Temporibus, vi Muneris sni Regii curatura est.

Articulus 19. De Subsidiis et Contribiitione.

Non absimiliter et de eo plene securos reddere dignata est

Sua Majestas Sacratissima Statue et Ordines Regni Partiumque

adnexarum, quod Subsidia cujuscunque nominis sive in aere

sive in Naturalibus aut Tyronibus, nec Statibus et Ordinibus,

nec Ignobilibus Arbitrio Regio imponentur, imo nec praetextu

liberae Oblationis, aut alio quocunque Titulo extra Diaetam,

salva Dispositione Art. 8. 1715. per Articium 22. 1741. uberius

declaratij^* sollicitabuntur, Quantitas ver Contributionis, pro

intertentione stabilis Militiae destinatae, semper in Comitiis Regni

ab una Diaeta ad aliam determinabitur ; reliquis etiam praecitati

articuli 8. 1715. Tenoribus in salvo relictis, ac ultro pro confir-

matis hisce declaratis.

- Figyelmet érdemel itt a tartalom mellett a Montesquieu-féle elmé-

letuek befolyása is, a törvéDyhozó, végrehajtó és birói hatalmak külön-

választásával. Az utóbbira azonfelül hatással voltak az ugyanakkor ülésez

franczia constituante tárgyalásai.

3 Az 1715. 8. t.-cz. iá. föuuebb (Í94. 1.

Az 1741. 22. t.-cz. az országos Concursus összehívását azon esetekre

szorítja, ha akár váratlan ellenséges támadás, akár a magyar birodalmat

egyenesen érint háború, lehetetlenné tenné az országgylés összehívását.

E megszorítás oka az volt, hogy III. Károly 1729. óta nem tartott

diétát és 1734. óta évenként tartott coucursusokou emelte az ország terheit.
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Articiilus 26. De negotio Religionis.

Cum Status et 00. fine stabiliendae iiiter se perpetnae harmó-

niáé ac miiords. jnstnm esse agnoverint. ut Xegotium Religionis

intra ambitum Eegni Hungáriáé soluni ad statum Legiun annorum

1608. et 164:7. reponatur, ac ut per consequens pro basi et funda-

mento in ijerpetuum restabiliti liberi Religionis Exercitii Regni-

colarum Evangelicorum. tani Augustanae, quam Helveticae Con-

fessioni addictorum assumantui\ et renoventur Tenores Pacifica-

tionis Viennensis Articulo 1. ante Coronationeni anni 1608. citati.

ac in Legum Tabulas relati. Pacificationis item Lincensis Arti-

culo 5. 1647.-* inserto ; hinc clementer annuente Sua Majestate

Sacratissima (Contradictionibus Dominorum Cleri, et alicujus

partis Secularium Catholicorum non obstantibus, imo iisdem in

perpetuum nullum vigorem babentibus) statuitur

:

1. Ut non attentis posterioribus Constitutionibus et Arti-

culis, uti et privilegiis, Resolutionibus, et Explanationibus a

modo in posterum Religionis Exercitium cum liberó Templorum,

Turrium, Campanarum. Scliolarmn. Caemateriorum et Sepulturae

usu, tam Baronibus. Maguatibus, et ISÍobilibus, quam Liberis etiam

Civitatibus. universisque Statibus et 00. in suis et Fisci Bonis,

Oppidis item ac Yillis ubique liberum reliquatur, nec quisquam

omnium cujuscunque status et conditionis existat. in liberó ejus-

dem usu. ac exercitio quovis sub praetextu a Sua Majestate, aut

aliis quibusvis Dominis Terrestribus quovis modo turbetur. aut

impediatur; Rustici quoque. sive sint oppidani. sive villani, in

quorimicunque Dominorum Terrestrimn. et Fisci Bonis, propter

bonum pacis, et tranquillitatem Regni, in liberó Rebgionis exer-

citio, usu, et modo simili a Sua Majestate Sacratissima vei ejus-

dem Ministris, aut Dominis suis Terrestribus quovis modo, aut

quovis sub praetextu non turbentur, aut impediantur.

2. In uberiorem taliter declarati liljeri Religionis Exercitii

Corroborationem, ultro declaratur, nullibi jam privatum, sed ubi-

que publicum esse, et hinc distinctione inter privatum et publi-

cum exercitium penitus cessante, liberum fre Evangelicis modo

infra notato in posterum ad iUa etiam Lóca, quae hactenus pro

filialibus habita smit, et cuncta illa. in quibus Evangelici neces-

sarium existimaverint. Ministros introducere. templa cum vei

* Ld. fönnebb : 483—500. 522—29. 1.
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sine Tiirribus. Parocliiasque et Scholas pront indistinctim in illis

etiam locis, nbi exercitium habent, sine lio ulteriori recursu

erigere, aut rejjarare, ea niliilominus sub cautela, ut cum Con-

servatio contribuentis plebis praecipuam publicae providentiae

partém constituat, in Locis illis, ubi dehinc cum introductione

liberi Eeligionis exercitii nóvum quodpiam Templum vei Oratórium

exstruendum, aut Minister illocandus veniret, praevie ope mixtae

deputationis per concementem Comitatum exmittsndae. absque

tamen influxu hominis Dioecesani, necessarii sumptus, et expen-

sae viresque contribuentis plebis. numerus item sive animarum,

sive familiarum. ibidem sédem fixám babentiiun, intertenendo

deinceps etiam publico Eeligionis exercitio suppar. in concursu

Dominii Terrestralis investigentur, cognoscantur, et Comitatui

referantur. ubi obtentis super eo Testimonialibus, quod fundo

sufficienti provisi sint, adsit item congruus intertenendo Religio-

nis exercitio numerus, Dominus Terrestris nonidsi convenientem

fundum intravillanum, vei cespitalem pro Ecclesia. Ministro et

Scbola. adsignare tenebitur, Communitates autem Catholicae ad

erectionem vei dotationem similium Ecclesiarum, vei Scholarum.

sumptibus seu operis currulibus, seu manualibus concurrere nulla

ratione obligabuntur, quodipsum ex parte etiam Dominorum
Terrestrium. ac Communitatum Evangelicarum, relate ad neoeri-

gendas Ecclesias, aut Parochias Romano-Catholicas observabitur

;

jure Nobilium aut Dominorum Terrestrium Evangelicorum quoad

introductionem liberi Religionis exercitii, erectionem item aut

restaurationem Temjjlorum et Parochiarum semel pro sem})er pro

irrestricto, et illimitato declarato.

3. In sequelam liberi Religionis Exercitii Evangelicis com-

petentis, seu sint lii opifices, aut alterius cujuscunque status et

conditionis homines, non attentis etiam Privilegiis caehalibus,

nec ad Missae Sacrificium, nec ad Processiones, neque ad alias

Ceremonias, et Actus Religioni suae contrarios ullo titulo, ullis-

que mulctis adigantur, aut Datias cujuscuncque nominis hoc

titulo praestandas compellantur.

4. Evangelici utriusque Confessionis in iis, (juae ad Religio-

nem pertinent, unice a Religionis suae Sujjcrioribus dependeaut,

ut autem liaec gradualis in re Religionis Superioritas suo certo

ordine consistat, reservat sibi Sua Majestas Sacratissima tam

relate ad coordinationem jjraedictae Superioritatis
;
quam et

Marczali : A magyar történet kútfi. 4'J
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reliquas disciplinae Partes, intacta caeteroqnin Eeligionis libertate,

eum stabilire ordinem, qui conimuiii Yiromm ejnsdeni Religionis,

tam secularium, quam Religionis Ministronim consensione, maximé
congruus reijutabitur,

Hinc Sua Majestas Caesareo-Eegia pro suprema Inspectionis

sibi competentis Potestate, Evaugelicos utrinsque Confessioiiis

nlterius audiet, atqne una cnrabit, ut liac in re certus, priiicipiis-

que ipsorum Religionis accommodatus Ordo constabiliatur, interea

ver statuitur, nt Canones circa Religionem per Synodos suariim

Coufessioniim suo m.odo conditi, in qiioriim nempe actuali usu

consistunt, et deinceijs ratione per hanc Legem definita condendi,

neque per Dicasterialia Mandata. nec per Eegias Eesolutiones

pessint alterari: liberam proinde illis futiu'am non modo Consi-

storiorum qnorumvis Celebrationem, sed et Synodorum, praevie

tamen tam quoad niunernm Personarnm. ad illas concurrentimn

;

quam etiam Objecta ibidem, pertractanda per Siiam Majestatem

Eegio-Apostolicam de casu ad casum determinandam, ad lociim,

quem ipsi praevio Altefatae Suae Majestatis adsensu delegerint,

Convocationem, ita tamen, ut ad has Superintendentiarum Evan-

gelicorum unius ant alteriiis Confessionis Synodos praevie, ut

dictum Suae Majestati insinuandas. si Altefatae Suae Majestati

visum fuerit, Regium quoque liominem sine Religionis discrimine

non quidem pro directione aut praesidio sed solum inspectione

admittere teneantur, Canonesque, et Statuta taliter condita, non

nisi postquam Superinspectionem Regiam transiverint. et Appro-

bationem obtinuerint, robur sortiantur firmitatis, salva alioquin

in omnibus supremae Regiae Inspectionis. via legalium Regni

Dicasteriorum exercendae, potestate, salvis item reliquis Juribus

Regiis Altefatae Sua 3 Majestatis circa Sacra Evangelicae Eccle-

siae utriusque Confessionis competentibus, quibus summefata

Sua Majestas praejudicium aliquod inferri nuUo unquam tem-

pore patietur,^

5. Scholas quoque tam Triviales, quam Grammaticas. non

solum quas babent, retinere, sed et novas, ubicunque iis necesse

visum fuerit, prout et altiores, accedente tamen praevie quoad

hasce assensu Regio, erigere, ibique Ludimagistros, Professores,

^ Ezen az alapon tartották meg úgy az ágostai, mint a helvét liit-

vallású evangélikusok els általános egyliázi gj-ülésöket Budán, 1791. szep-

temberben.
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B-ectores, Síibrectores vocare, et dimittere, numerum eorum angere,

vei miniiere, nec non Directores, seu Curatores Scliolarum quarum-

vis tam Locales, quam Superiores et Supremos, e suae Confessio-

nis lioniinibns eligere, rationem, normám, et ordinem docendi,

atque discendi (salva Altefatae Suae Majestatis qnoad Scholas

etiam hasce Regiae snpremae Inspectionis, uti praemissiim, via

legalium Eegni Dicasteriornm exercendae potestate) ordinare,

futiiris semper temporibus liceat Evangelicis utriusque Confessio-

nis, coordinatione tamen literariae Institutionis, erga demissam.

Statiiiun et 00. propositionem, per Suam Majestatem determi-

nanda, ad lias perinde Scliolas, liuc tamen hand intellectis Reli-

gionis objectis, qnae cnivis Religioni pro})ria manere debent,

extendenda. Stndiosis praeterea ipsorum, non modo Benefactores

eorum pro recipienda stipe, et adjuvando Ministerio tuto accedere,

sed etiam Studiorum causa peregre ad Academias exterorum sine

ullo impedimento proíicisci, eaque, quae sibi constituta liabent,

stipendia percipere jiermittantur. Libros porro tam Symbolicos,

quam Theologicos, et ad pietatis exercitinm spectantes, sub

inspectione peculiarium per ipsos constituendorum, ac Consilio

Eegio nominetenus referendorum Censorum suae Confessionis,

libere typis excudi facere, ea tamen lege admittantur, ut nulla in

E/eligionem Catliolicam Scommata, vei Sarcasmi Libris his inse-

rantur, onere responsionis quoad eadem Scommata, vei Sarcasmos

inprimi admittentes mansuro ; Ordinatione item Regia, ut Libro-

rum no^áus excusorum tria semper Exemplaria via Regii Locum-

tenientialis Consilii Suae Majestati submittantur. ad lios etiam

Libros extensa.

6. Solutio Stolae, aut Lecticalis hactenus per Evangelicos

Parochis Catliolicis, et Ludimagistris, aut aliis Ecclesiae Servi-

toribus, seu in aere parato, seu in naturalibus, seu in laboribus

praestita, in posterum ex integro cesset, et a trimestri publica-

tionis Artioulorum praesentis Diaetae comi)utando. nuspiam amplius

exigi valeat, nisi Evangelici opera dictorum Parochorum sponte

usi fuerint, quo casu, pro illis actibus Stolam cum Catliolicis

aequalem deponere tenebuntur. (^uonam autem modo Catliolicis

Parochis, pro amissis liisce redditibus resarcitio i)raestanda sit?

desui)er Consilium Locumtenentiale audietur, una ver illis signi-

íicabitur: nunquam Suam Majestatem ad id accessuram, ut hujus

Indemnisationis titulo, aut Contriluienti Populo, aut Aerario

49*
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Regio Cainerali quidpiam oneris adcrescat. Occasione autem ere-

ctionis aut reparationis Templorum, Parocliiarum, aiit Scholarum,

nec Catliolica Plebs Evangelicis, nec Evangelica Plebs Catholicae^

manuales aut curriües operas dare obligetur, eatenusque initi

Contractus pro cassatis habeantur,

7. jMinistri utriusqne Confessionis Evangelici, aegrotos et

captivos suae Confessionis, adliibitis solitis politiae cautelis,

libere semper et ubiqne visitare, ad mortem praeparare,

ac ad supplicium condemnatis, publice etiam in loco supplicii,

qiiin tamen ad Concionem dicant, assistere poterunt; Sacerdo-

tibns autem Eomano-Catbolicis, dum per aegrotos, captivos, et

condemnatos advocati fuerint, accessus, adhibitis solitis politiae

cautelis, nulla ratione denegetur.

8. Quoad Officia publica tam majora, quam minora statuitur,

ut illa Patriae filiis de Republica Hungarica bene meritis, ac

requisitas per Legem qualitates habentibus. nuUo interposito Reli-

gionis discrimine conferantur.

9. Evangelici etiam a Depositione Juramenti Decretalis,

quoad Clausulam (Beatam Yirgiuem Mariam. Sanctos, et Electos

Dei) immunes declarantur,

10. Fundationes Evangelicorum pro Ecclesiis, eorumque

Ministris, Scholis item cujuscunque Nominis, Nosocomiis, Orplia-

notrophiis, et quibuscunque Pauperibus vei Juventuti Augu-

stanae, et Helveticae Confessionis constitutae, aut in posterum

constituendae, prout etiam Eleemosynae ab iisdem nulla ratione

adimantur, nec e manibus, et administratione eorum uUo sub

praetextu eximantur, Directio praeterea barum fundationum iis

de ipsorum medio, quibus de recto ordine competit, salva et

illibata relinquantur ; illae ver Fundationes, quae Evangelicis

utriusque Confessionis sub ultimo Regimine nefors ademptae

fuissent, iis illico restituantur, Superinspectione Regia, ut bae

Fundationes ad mentem Fundatorum administrentur, ac dispen-

sentur, ad easdem quoque extensa,

11. Universae Causae Matrimoniales Evangelicorum utrius-

que Confessionis, propriis ipsorum Consistoriis dijudicandae

relinquantur, Sua tamen Majestas Sacratissima pro Regio suo

munere auditis ipsis Evangelicis utriusque Confessionis, congruam

praevie initura est rationem, non modo, ut ad omnigenam liti-

gantium partium securitatem Consistoria liaec debite organisentur
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sed et ipsa principia, jnxta qnae Coiisistoria haec suo tempore

Causas Matrimoniales dijndicandas liabebunt, fine Inspectionis

et Coníirmationis sibi exhibeantnr. Interea autem Causae liae

Matrimoniales judicabuntnr secundum principia posterioribns liis

annis vigentia/' per Fora Saecnlaria, quippe in comitatibus, et

Districtibus Foro proprio judiciario provisis, per Sedes eorundem

Judiciarias, in Liberis autem ac Regiis et Montaiiis Civitatibus

coram Magistratu, salva ad Tabiam Regiam, ac pro renata etiam

ad Septem Viralem Appellata ; eo tamen per expressiim subnexo,

quod Divortii Sententiae nonnisi qnoad eíFectus civiles ubiqiie

pro validis habeantnr, Episcopos autem ad agiioscendam talis-

modi vinculi nullitatem, illamque ad Catholicos extendendam

obligare nequeant. Quantum ad Dispensationes in gradibus Lege

Patria prohibitis, secundum Principia ver Evangelicorum per-

missis, eosdem Evangelicos Sua Majestas Sacratissima necessitate

liujusmodi Dispensationum quippe in tertio vei quarto gradu,

quemadmodum jam antea per piae memóriáé Augustum Im])era-

torem et Regem Josephum II. fratrem suum desideratissimum

constitutum erat. semel pro semper eximit.

12. Evangelicis utriusque Confessionis penes conditae liac

ratione, ac perpetuo duraturae Legis provisionem, circa Liberum

Religionis suae exercitium, conservationem item Templorum.

Scholarum, et Parocliiarum suarum nec non Fundationum omni

ratione securis redditis, pro amplius coníirmanda inter illos ac

Romano Catbolicam Religionem profitentes Regnicolas pace et

concordia, statuitur : ut quoad proprietatem dictorum Tem})lorum,

Scholarum, Parocliiarum, et Fundationum: (salva tamen quoad

Fundationes Szirmaianam, et Hrabovszkyanam, uti et AjjafFianam,

in quantum illám probis füleire possent, pro Evangelicis prae-

tensione) Status possessionis actualis, utrinque pro cynosura ea

ratione adsumatur, ut Fundationes Catliolicorum pro Catholicis,

Evangelicorum autem pro Evangelicis deinceps convertantur,

adeoque non modo al) ulteriori harum repetitione i)ro futuro ab

utrinque praescindatur ; verum etiam nullae unquam deince])S

quocunque sub praetextu admitti possint, Tem[)lorum, Scholarum,

ac Parochiarum occupationes ; illos autem, qui talium violentarum

« Ebbl következett, liogy a protestánsok házassági ügyeiben a II.

József által 178()-bau kiadott pátens maradt érvényben.
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occiipationiim se reos fecerint. jjoeiia 600 florenorum nngarica-

liiim Articio 14. 1647. sancita maneat.

13. Cum Transitns a Catliolica Eeligione ad alterntram ex

Evangelicis in sensu Pacificationnm receptis, Catholicae Beligio-

nis Princijjüs adversetiir, ne is temere fiat. occnrrentes ejusmodi

casus ad Sacratissimam Siiani Eegiam Majestatem referendi

venient ; injmigatnr praeterea snb severa poena, ne quiscunque

demiim ullum Catliolicum ad amplectendam Religionis Evangeücae

Professionem, quocunque praesumat alHcere medio.

14. Jam superius declaratnm est, Jura liaec Evangelicorum

solum intra ambitum Eegni Hungáriáé sniim liabere vigorem,

Regna proinde Dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae, in ulteriori

usu mnnicipalinm suarnm Legnm relinquantiir. adeoqne Evange-

lici intra eornndem Eegnornm Limites. nec Bonornm, nec Oíficio-

rum sive publicorum. sive privatornm sint capaces; liberum

tamen maneat Evangelicis Augnstanae, et Helveticae Confessionis

avita sua jura possessionaria, in medio eornm etiam Regnorum

ordinaria juris via revendicare, in qnae si possessionem aliquam

adepti fnerint, Sua Majestas sibi reservat, de eorum Indemnisa-

tione providere : illae aliquot in inferiori Sclavonia possessiones,

partim Augustanae, partim Helveticae Confessioni addictae, ultro

etiam non modo nulla ratione molestentur, sed et in Liberó

Religionis exercitio, ea, qua nunc perfruuntur ratione, ultro

relinquantur ; denique Commercii aut Fabricarum causa, Liberum

maneat Evangelicis utriusque Confessionis Domicilium, jure loca-

tionis. adeoque absque ulla seu mobilitaris, seu civilis Fundi

Proprietate. ibidem sumeré.

15. Proles e mixtis Matrimoniis, quae sem})er coram Parochis

Catbolicis ineunda erunt, quibus tamen impedimenta quaepiam

quocunque sub praetextu in contrarium ponere cautum esto, sus-

ceptae, et suscipiendae, si Páter Catliolicus fuerit, illius religio-

nem sequantur, si ver Mater fuerit Catliolica. tunc nonnisi Pro-

les Masculae Patris B-eligionem sequi possint.

16. Causae Matrimoniorum tam eorum, quae jam tempore,

quo illa inita sünt, mixta erant. quam et eorum, quae per tran-

situm alterutrius Partis a Sacris Evangelicis ad Sacra Catbolica

mixta effecta essent, cum utrobique de veri nominis Sacramento

agatur, Sedibus Catholicorum spiritualibus deferuntur.

17. Festivitates Catholicorum nunc usitatas quoad Forum
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externiim, non tamen in privato, nbi })raeter strepitosos quivis

alii Labores peragi poterunt, ad evitandas pnblicas oífensiones

Augnstanae et Helveticae Confessioni addicti observandas liabe-

bnnt. eo addito, nt Dominis Terrestribus, cnnctisque Patribns

Familias, sub actione íiscali interdictnm sit, snbditos ac servito-

res snos, sen Catbolicos, sen Evangelicos, ab observatione Festo-

rum, siqiie ritus ac devotionis impedire.

Articuliis 27. De Graeci ritus non nnitis.

Sua Regia Apostolica Majestas Sacratissima clementer annuere

dignatur, ut Graeci Ritus non uniti Regni Incolae in Regno
boc jure Civitatis donati, sublatis in contrarium sancitis Legibus,

in quantum. hae ad Graeci Ritus non unitos se referunt, ad

instar aliorum Regnicolarum acquirendorum, et possidendorum

bonorum, ac gerendorum omnium officiorum, capaces in Regno
Hungáriáé Partibusque adnexis sint.

Juribus caeteroquin Regiae Majestatis circa negotia Cleri,

Ecclesiae, Religionis, cujus exercitium plene ipsis liberum érit,

Fundationum, Studiorum, ac Juventutis educationis, non minus

Privilegiorum ipsorum, quae Fundamentali Regni constitutioni

non adversantur, prout Majestas Sacratissima a gloriosae Memó-
riáé Majoribus suis accepit, ita eidem altefatae Regiae Majestati

porro quoque in salvo relictis.
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A MAGYAR ÁLLAM UJJA ALKOTÁSA.

1825—1868.





ELBESZÉL KÜTFOK.

Belföldi források.

Az eszmék fejldését és a közszellem átalakulását külö-

nösen gr. Széchenyi István, gr. Dessewífj Aurél, b. Eötvös

József, b. Kemény Zsigmond mveibl, Kölcsey Ferencz,

Deák Ferencz, Kossuth Lajos és gr. Andrássy Gryula beszé-

deibl ismerhetjük meg. Az országgylési tárgyalásokat

1832 óta az Országgylési Tudósítások részletesen közlik: az

1843— 44. országgyíilés tárgyalásait bven adja el Kovács

Ferencz hatkötetes nagy munkája. Ezeken kívül 1837—38.

törvényhatósági tudósítások is megjelentek a megyék tanács-

kozásairól. 1840-tl fogva az újságok, különösen a Pesti

Hirlap, megvilágítják az alkotmányos és gazdasági moz-

galmak részleteit is és az egyes eseményekrl is közölnek

tudósításokat. Emlékiratokban is igen gazdag, különösen

a forradalom kora. A nagy anyagból itt csak a legfonto-

sabbakat emelhetjük ki.

Pidszky Ferencz. Eletem és Korom. A szellemes és

sokoldalú férfiú már élemedettebb korában állította össze

hányatott életének emlékeit és tapasztalatait, személyes

történetéhez fzve az általános mozgalmak és fesemények

elbeszélését is. Ifjúkorának elbeszélése az akkor Magyar-

országot átható mveldési áramlat ismertetése által nagy-

becs. Fontos részek még: a büntet törvénykönyv-javaslat

szerkesztése; az 1847—48-iki országgylés, különösen pedig

a bécsi viszonyok jellemzése a forradalom kezdetén. Ezekrl
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Pulszky jól volt értesülve, mert azon idben mint a magyar

külügyminister államtitkára Bécsben tartózkodott. Fontos

még az emigratio angolországi életének és Kossuth ame-

rikai utazásának elbeszélése. A késbbi, különösen olasz-

országi események és élmények eladásánál a politikai

mellett már a mvészeti érdek lép eltérbe. Az elbeszélést

számos anekdota tarkítja. Minthogy a munka nem alapul

egykorú feljegyzéseken, különösen a régebbi évekre nézve

a részletekben számos tévedést is találunk. Megjelent Buda-

pesten 1880—82. négy kötetben. Németre is lefordították.

Szögyény Marich László Emlékiratai. A conservativ

párt e kiváló államférfia nyilvános életének fmozzanatait

igen bven és részletesen beszéli el. Különösen becsesek

az 1843—44-iki országgylésre, a márcziusi napokra, a

forradalomra, a Bach-korszak kezdetére és az 1859—61-iki

átalakulásra vonatkozó részei. (Kézirat.)

Wirkner Lftjos. Élményeim, IN'éhány lap 1825-tl 1852-ig

terjed nyilvános pályám naplójegyzeteibl. Wirkner, mint

az udvari kanczellária tisztviselje, majd tanácsosa és mint

Ferencz császár és Reviczky Ádám kanczellár bizalmasa,

1825-tl fogva mint a kormány képviselje és tudósítója

vett részt az országgyléseken és több ízben vezette az

ellenzékkel való tárgyalásokat. Nagyon jól értesült szem-

tanú és így eladása igen becses, bár természetesen nagyon

egyoldalú és részrehajló. Ez utóbbi vonása különösen kirí

említett pártfogóinak jellemzésében. Fontos még a Metternich

és Kossuth közti érintkezés ismertetése (1844). A munka

német és magyar nyelven megjelent Pozsonyban, 1879.

Mészáros Lázár. Élettörténete, külföldi levelezései és

emlékiratai, az eredeti kéziratokból közrebocsátja Szokoly

Viktor. Pest, 1866— 67; három kötet. Az 1848-iki kormány

hadügyministere késbb, a számzésben írta meg a forra-

dalom eseményeit, melyek intézésében is elkel részt vett.
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Elbeszélése ministeri kinevezésével kezddik és különösen

a ministertanácsban folyó tárgyalások, az ott alakuló

pártok, valamint a királyijai és a bécsi kormánynyal való

alkudozások ismertetése által válik nagybecsvé. Termé-

szetesen bven kiterjeszkedik a Lonvédség szervezésére és

a bácsi és bánsági hadakozások történetére is. Nagyon
fontos még a debreczeni országgylési viszonyok eladása

is, különösen a függetlenségi nyilatkozat kimondását meg-

elz tanácskozás elbeszélése. Mészáros tárgyilagos, nyugodt,

igazságra törekv író, kinek ítéletére azonban hatással van

személyes érzése is. Ez különösen szembetnik Kossuth,

Grörgey, Perczel és Dembinszky jellemzésében.

Johann Czetz, Bem's Feldzug in Siebenbürgen in den

Jahren 1848—49. Hamburg, 1850. Bem táborkarának

fnöke közvetlenül menekülése után megírta e nevezetes

hadjárat részletes történetét. Az eseményekbe beleszövi az

erdélyi viszonyok ismertetését is. Eladása igen közvetlen;

jól értesült, hiteles író. Bemnek és alvezéreinek jellemzésén

kívül fontos benne a piskii és segesvári csaták leírása.

Az utóbbinál megemlékezik Petíi Sándor eltnésérl is.

Magyarul is megjelent. Komáromi Iván fordításában.

Pest, 1868.

Vukovics Seb. Emlékiratai, sajtó alá rendezte Besse-

nyei Ferencz. Budapest, 1894. írójuk elbb az 1847—48.

országgylés eseményeit beszéli el, aztán a szerb lázadást

Alsó-Magyarországon, melynek lecsillapításával t bizta

meg a kormány. Késbb Kossuthot kisérte a táborba és

Gödöll után is Grörgey táborában maradt. Mint igazság-

ügyminiszter részt vett a kormány tan;tcskozásaiban is és

ezek közül különösen a dönt július 1-it beszéli el bven.

Szakának ügyeit, különösen a bíróságok berendezését is

terjedelmesen ismerteti. Egyáltahíban 1849. évi naplójegy-

zetei az író kiváló ;illás<iból folyó jól értesültsége és nyu-
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godt tárgyilagossága miatt a legbecsesebb forrásokhoz

tartoznak. Vukovics e munkát Parisban és Londonban írta

1851—56 közt.

Görgey Arthur, Mein Lében und Wirken in L^ngarn

in den Jahren 1848 und 1849. Leipzig. 1852. Két kötet.

A magyar seregek fvezére a világosi fegyverletétel után

Klagenfurtban, 1851 augusztusban fejezte be e munkáját.

Csak kevés oklevelet közöl benne, mert mint írja, soha

sem gondolt arra, hogy a forradalmat túléli. A honvédek

toborzásáról és els fegyvertényeirl szóló fejezetek közvet-

lenségök és szigorú, néha cynikus igazságuk által hatnak.

Az író jellemére és politikai felfogására fényt vetnek a

Zichy Ödön gróf kivégzésérl és a váczi proclamatióról

szóló fejezetek. Megkapó a téli, bányavárosi hadjáratról

szóló rész. A munka többi, késbbi részeiben észrevehet,

hogy szerzje egj szörny vád ellen védekezik. Az ese-

mények közül különösen azokat igyekszik felvilágosítani,

melyeket illetleg megtámadták, és így elfogulatlansága

elvész. Eseményekrl és személyekrl nyers szinteséggel

szól. Adatai pontosak, de felfogásán megérzik, hogy vita-

iratot ír az árulás vádja ellen és így nem kímélhet senkit

és semmit. Maga magát sem kíméli, így 1849-iki nyári

hadjáratát, melyet sokan mint katonai lángeszének egyik

fényes tanújelét bámultak, igen keményen ítéli meg. Az

oroszokkal való tárgyalásokra és a világosi fegyverletétel

elzményeire és körülményeire nézve szintén elsrangú kútf.

Klapka György. Memoiren von Gr. KI. (April—Október

1849), Leipzig, 1850. Klapka Komárom feladása után kül-

földre ment és Londonban írta meg mmikáját a forradalom

azon idszakáról, melyben neki oly kiváló szerep jutott.

Tárgya, stílusa gyakran elragadja. Grörgei, hibáit, tévedéseit

környezetének, különösen Bayernek rovására írja, de azért

mindig nagyon kiemeli, ha más véleményen volt, mint a
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fvezér. Különösen akkor teszi azt, midn az eredmény az

felfogását igazolta, mint Buda ostrománál és a Vág
melletti csatáknál. Igen bven tárgyalja a Komáromban
július 1—-11. történt eseményeket és tanácskozásokat.

Ezekre, valamint a késbb komáromi eseményekre nézve

a capitulatióig, mve elsrend forrás.

Gróf Dembinszky Henrik. Dembinski Magyarországon.

A vezér hátrahagyott kézirataiból összeállítá Danzer F.

Alfonz. Magyar kiadás. Budapest, 1874. A lengyel felkelés

utolsó fvezére Parisban élt, midn Grr. Teleki László, a

magyar kormány követe t felszólította: ajánlja fel kardját

a magyar ügynek. Dembinszky 1849, jan. közepén bejött

hazánkba és eljutott Debreczenbe. A kormány kinevezte

t altábornagynak és fvezérnek. E minségében össze-

ütközésbe jutott a magyar tábornokokkal, különösen Grör-

geyvel, Klapkával és Perczellel és márczius 3-án megfosz-

tatott a fparancsnokságtól. Az oroszok betörésekor eleinte

azok ellen vezérkedett, majd, midn Grörgey nyiltan szembe-

állott Kossuthtal és Mészáros lett a fvezér, e régi barátja

mellé rendeltetett mint táborkarának fnöke. Július 29-én

ismét lett a fparancsnok és mint ilyen vezette a sereget

Temesvárig. Ezek az emlékek viszhangzanak mémoirejaiban.

Mint idegen, inkább elméleti képzettség ember nem értette

a hazai viszonyokat, sem az itteni hadviselés feltételeit.

Személyes érzelmeinek nagyon is túlnyomó helyet enged

a viszonyok és emberek megítélésében. Grörgey, szerinte,

már a hadjárat kezdetétl fogva áruló volt; Kossuth pedig

mindig ügyvéd maradt. De az egyes eseményeknek elbeszé-

lésében sem ment a tévedésektl. Mégis használható mun-

kája a február-márcziusi, aztán a júliusi idszakra nézve is.

Németül is megjelent.

Gróf Leiningen Westerhurg Károly honvédtábornok

levelei és naplója, 1848— 1849. Fordította és bevezeti
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Marczali Henrik. Budapest, 1900. Leiningen nejéhez írt

leveleiben az 1848. novemberben folyó délmagyarországi

háború több csatáját és hadmenetet írja le nagy közvetlen-

séggel és írói tehetséggel. Xaplója, melyet Czibakházán

kezdi írni és az aradi fogságban folytatja, az isaszegi csatá-

nál szakad meg. JSTaplójegyzetei október 4-ikéig terjednek.

O is idegen és iratai nemcsak saját benyomásait tükröz-

tetik vissza, hanem vezéreinek és példányképeinek. Dam-

janicsnak, majd Grörgeynek befolyását is. Tettl talpig

katona és aristokrata: a viszonyokat és embereket e szem-

pontokból ítéh meg, nem csuda, ha néha igazságtalanná

válik. Értéke különösen egyes csaták leírásában és az egész

tábori élet eleven rajzában keresend. Még fontosabb tán,

hogy naplójából elénk tárul az az izzó szenvedély, mely

e kor szereplit eltöltötte és mely nélkül tetteiket nem
érthetjük meg. Az aradi napokra nézve naplójegyzetei igen

fontos forrásul szolgálnak.

Asbth Lajos emlékiratai az 1848—49-iki magyar-

országi hadjáratból. Pest, 1862. Két kötet. Az els kötet

czélja Grörgei árulását bebizonyítani. E bizonyítást már a

februáriusi hadjáraton kezdi s különösen kiterjeszkedik a

budai ostromra és a zsigárd-peredi csatákra. Ez utóbbi

után a fvezér Asbóthot letette a hadtest parancsnok-

ságától, az iró szerint azért, »mert buzgó jó hazafit

látott bennem, mert gyanítá, hogy terveit keresztüllátom.

«

Itt tehát világos a tendentia, mely a nagy mveltség,

vitéz író ítéletét irányította. Önálló értékkel bír a bánáti

harczok leírása, melyekben Asbotlmak, mint a bányász-

kerület parancsnokának, jelentékeny szerep jutott.

Bátor i Schiller Bódog emlékiratai az 1849-iki szabad-

ságharczból. Kiadta és sajtó alá rendezte Egervári Ödön.

Pest, 1870. 2. kiadás. Schulcz honvédezredes, ki vitéz-

ségének köszönheté a Bátori nevet, csak a forradalom
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lezajlása után jegyezte fel emlékeit. Hogy mikor, nem
tnik ki a kiadásból, de még az sem, mennyiben változ-

tatott a feljegyzéseken a kiadó. A téli, Kassa-vidéki és a

tavaszi hadjárat csatái foglalják el benne a legnagyobb

részt. Nevezetes, hogy az író Világost nem katonai, hanem

diplomácziai szempontból tartja megítélendnek.

Matolai Etele. Visszaemlékezéseim honvédéletemre.

Sátoralja-Ujhely, 1883. Matolai a zempléni önkéntesekkel

részt vett a schwechati csatában, aztán a téli hadjáratban

a fseregnél. Tavaszszal az északi sereghez rendelték és

ott Dembinszky hadában harczolt végig. Élményeit eleve-

nen, sok érdekes részlettel mondja el.

E könyvhöz van csatolva

:

Ldzdr Vilmos 1849-iki honvédezredes aradi várfog-

ságában, kivégeztetése eltt írt emlékirata (189—215. lap).

Dembinszky ellenében Görgeinek fogja pártját februáriusi

összeütközésük alkalmával. A világosi fegyverletétel után

következ események eladásában áll föjelentsége.

Külföldi források.

A bécsi kormány politikájára az átalakulás kor-

szakában leginkább világot vetnek a Metternich herczeg

irataiban közlött emlékiratok és adatok.^)

Pillersdorff F., von. Kückblicke auf die politische

Eewegung in den Jahren 1848— 49. von F. von P. Wien,

1849. A márcziusi napok után kinevezett bécsi kormány-

nak Magyarországra vonatkozó politikáját világosítja meg

annak belügyministere, szabadelv régi bureaukrata.

Genesis der Revolution in Oesterreich. Leipzig, 1850.

> Aus Metternichs nachgelassenen Papieren. Bécs, 1880—1884. Nyolcz

kötet. Különösen a 4—7. kötetekben.

Marczali : A magyar történet kútfi. 50
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írója Grróf Hartig Ferencz állami minister. Igen jól értesült

író, ki az eseményeket a régi, Metternich-rendszer szem-

pontjából fogja fel és ítéli meg.

Alexander Gráf von Hühner. Ein Jahr meines Lebens.

Leipzig, 1891. Az író az állami kanczellária tisztviselje és

Metternich bizalmasa, polgári eredet volt (Hasenpradlnak

hivták) és pártfogója kegyének, de saját ügyességének is

köszönte nagykövetségre és miuisterségre jutását. E könyv-

ben akkori naplóját közli, 1848. febr. 18-ikától, midn a

kanczellár öt Drezdából Parisba hivatja, 1849. márczius

18-ikáig, a midn mint követ Bécsbe megy. Fontos benne

az olmützi trónváltozásra vonatkozó rész, a Magyarországra

vonatkozó tárgyalások és nézetek ismertetése és a fembe-

reknek, különösen Schwarzenberg berezegnek. Stadion gróf-

nak és Bachnak jellemzése.

Ludwig Freilierr von Welden. Episoden aus meinem

Lében. Grratz, 1853. Második kiadás. Welden táborszernagy

1849. ápr. 15-ikétöl június elejéig fparancsnoka volt a

Magyarországon mköd cs. kir. seregeknek. Feljegyzései

fontosak az osztrák sereg újjárendezésére és hadimükö-

désére nézve.

Bernhardi, Theodor von, Unter JSTikolaus und Fried-

rich Wilhelm lY. Briefe und Tageblátter aus den Jahren

1834—1857. A jeles történetíró a forradalom idején

Sz.-Pétervárott tartózkodott és igen fontos adatokat közöl

az ottani udvari és elkel körök hangulata fell a magyar

szabadságharczot illetleg.

Meyer, Ritter Bemard von, Erlebnisse, 1875. 2 kötet.

Az író 1847-ben a svájczikatholikus pártnak volt egyik veze-

*tje, Bécsbe menekült és a belügyministeriumban tanácsos

lett. O írta Bach megbízásából a »Rückblicke«-t, melynek

megjelenése birta Széchenyit utolsó mve, a »Blick< meg-
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írására. Önéletrajzában különösen a concordatumról és

annak Magyarországra való hatásáról szóló rész fontos.

Michael J. Quin. A Steam Yoyage do^\Ti the Danube.

London, 1835. Két kötet. Második kiadás. Szerz 1834

szén utazott át hazánkon. Orsován találkozik Széchenyivel,

kinek társaságában utazik aztán Ruscsukig. Széchenyi

jellemzése és az út leírása a könyv tartalmának legbecse-

sebb része.

50*



I.

A MAGYAR NYELVRL HOZOTT TÖRVÉNYEK.
(1790—1844.)

Midn II. József 1784-ben hivatalos nyelvül a németet

tette meg, a legtöbb megye a megszokott latin mellett szólalt

fel, de sokan már akkor szükségesnek mondták, liogy a

magyar nyelvet emeljék e polczra. Amint az ellenzék József

ujitásai ellen ersödött és 1787. óta nyiltan is fellépett, a

magyar nyelv és ruha a társadalomban teljes uralomra

jutott. Temesmegye 1790 elején elrendelte, hogy minden nép-

iskolájában tanítsák a magyar nyelvet. A követi utasítások-

ban mindenütt meg volt a magyar nyelvnek és viseletnek

törvényessé tétele. Jun. 11-én el is határozták, hogy az

országgylés naplóját magyarul szerkesztik és csak a hor-

vátok kedvéért adják ki latinul is. Ez a felbuzdulás

azonban csakhamar ellankadt. A nemzeti ruha viseletérl

szóló czikkely, mint Bécsben a kabinetben kimutatták,

nem volt keresztülvihet, és a magyar nyelv hivatalos

használata is ellenmondásra talált az udvarnál és a hor-

vátoknál. Ezért nem lehetett többet kivinni, mint azt,,

hogy az egyetemen, az akadémiákon és a gymnasiumokon

külön tanárok tanítsák a magyar nyelvet és stílust.

A kormányszékek nyelve egyelre (nunc adhuc) még a

deák marad. Ez az 1790—91. XVI. czikkely az egyetlen

maradandó törvényes emléke az akkori nagy nemzetiségi

mozgalomnak.
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Valamivel tovább megy az 1792. VII. t.-cz., melj

elrendeli, hogy a magyar nyelv a királyságban rendes

tantárgy (stúdium ordinarium) legyen, a kapcsolt részekben

pedig rendkívüli tárgy. Idvel csak olyanok nyerhessenek

el közhivatalt, kik bizonyítványnyal kimutatják a magyar

nyelv ismeretét.

1805-ben Nagy Pál ékesszólásának egész erejével lép

fel a magyar nyelv jogai mellett. A magyar nyelv akkor

válik, bár még igen szerény és alárendelt szerepben, némileg

hivatalos nyelvvé. A IV. ez. szerint a rendek ezentúl deák

és magyar nyelven terjesztik repraesentatióikat a király elé.

A kanczellária és a helytartótanács magyarul válaszolnak

a magyar felterjesztésekre. A perek a megyéknél magyar

nyelven folynak, de a curia nem kötelezhet arra, hogy

azokat e nyelven fejezze be. A király megígéri az 1792.

VII. ez. végrehajtását. 1807-ben a rendek, Nagy Pál indít-

ványára, igen nevezetes és messzemen javaslatot készítenek

a magyar nyelvrl, de az udvar abból semmit sem fogad

€l és törvény nem j létre.

Gryorsabbá és következetesebbé tette a haladást a

nemzeti irodalomnak felvirágozása, a nemzeti közérzület

ersödése, mely Széchenyi István tevékenységében találta

legigazabb kifejezését. Az 1830., 1836., 1840. és 1844-iki

törvények mind egy-egy fokát jelölik a magyar nyelv

uralomra jutásának. Az 1832— 36-iki diétán a frendek,

különösen gr. Cziráky Antal országbíró makacs ellenálhisát

kellett megtörni: azóta sem k, sem az udvar nem állották

tov^ább útját a nemzet akarata kivitelének. A horvátoknak

ekkor nyilvánuló ersebb ellenmondása nem vezetett czélhoz

:

az 1844. törvény oly polczra emelte a magyar nyelvet,

melyet az napjainkban, a társországokban,, megtartani nem

birt. Az 1847— 48-iki országgylést, az utolsó rendi diétát,

V. Ferdinánd kirííly magyar nyelven nyitotta meg.
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A magyar nyelv oktatásáról és hivatalos használatáról
szóló törvényczikkek.

1790: Articuliis 16.

Sna Majestas Sacratissima ficleles Status et 00. de non

mtroducenda pro Negotiis quibuscnnque Lingna peregrina securos

reddit ; ut antem nativa Lingna Hnngarica magis propagetur, et

expoliatur, in Gymnasiis, et Universitate Hnngarica peculiaris

Professor Lingnae et Styli Hungarici constituetur, ut illi, qni

eandem ignorant, et condiscere volnnt, vei ver ejusdem Lingnae,

jam gnari, in h.ac sese perficere cupinnt, occasionem nanciscantnr

ntrobiqne vota sna explendi, Dicasterialia Negotia antem Idiomate

Latino nnnc adlinc pertractanda venient.

1792: Articnliis 7.

Ad propius asseqnendum Articuli 16. 1791. Scopnm, annuente

Sna Majestate Regia, decernnnt Statns et Ordines, nt Stndinm

Lingnae Hnngaricae intra fines Eegni ejnsdem ^ deinceps sit

Stndinm Ordinarinm, nt liac ratione intra certam temporis

Periodnm pedetentim pnblica mnnia intra Regni Limites nonnisi

tales obtineant, qni penes reliqua rite absolnta Studia Testimoniis

edocnerint ; in Partibns antem adnexis maneat Stndinm Extra-

ordinarinm, Exterigenae tamen, qni condiscendarum Bonarnm

Artinm Cansa, ad Hnngaricam Universitatem, ant Academias

accednnt, neqne in Regno boc sni Accommodationem nnqnam

qnaerere intendnnt, a necessitate condiscendae Lingnae Hnngaricae

dispensentnr.

Ad Petitnm antem illnd, nt Reginm Locumtenentiale

Consilinm Comitatibns illis, qni Hnngarico Idiomate suas posituri

snnt Repraesentationes, in iisdem Negotiis hnngarice respondeat,

Sna Majestas Sacratissima clementer ordinatnra est, ut Deputatio

in Coordinatione Consilii Locnmtenentialis elaboratura deliberet,

atque proximis Comitiis Opinionem suam referat, qua ratione

attactum Consilinm Jurisdictionibus Regni Hungáriáé ad idem

Hnngarico Idiomate scribentibns, qnoad domesticae intra fines

Regni determinandae Administrationis partes, juxta Principia per

Altefatam Suam Majestatem Sacratissimam, medio benignae

' A szorosan vett Magyarország, a kapcsolt részek nélkül.
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Resoliitionis de 22. Jnnii ad Status, et Ordines emanatae, expressa

defixa, Hungarico Idiomate respondere valeat.

1805: AriicLihis k. De usii Linguae Hungaricae.

Ad promovendam amplius Linguae patriae culturam, per

Articulum etiam 7. Anni 1792. decretam, annuente Sua Majestate

Regia, Status et Ordines decreverunt

:

§. 1. Ut liis jam Comitiis Repraesentationes, Suae Majestati

Sacratissimae submittendae, ad antevertendos etiam dubios ver-

borum nefors occurrentes sensus, columnaliter latino, et patrio

sermone concinnentur.

§. 2. Porro, Jurisdictionibus Regni integrum sit, suas aeque

Repraesentationes, ad Cancellariam Regio-Hungarico-Aulicam

dimittendas, pari ratione latina et patria insimul lingua adornare.

§. 3. Liberum praeterea maneat Jurisdictionibus. quae id

facere cupiverint, suas cum Consilio Regio Locumtenentiali

Hungarico Correspondentias, nativa Hungarica ducere lingua,

ac in Judiciis etiam, Processibusque usum idiomatis Hungarici

adbibere.

§. 4. Cujusmodi proin Jurisdictionibus, lingua patria uten-

tibus, Consilium quidem Regium Locumtenentiale Hungaricum,

eadem lingua respondeat, Curia tamen Regia in Processibus

Hungarico idiomate terminatis, ac ad eanclem appellatis, nunc

adhuc eadem lingua deliberare non obligetur.

§. 5. Quia ver Stúdium linguae Hungaricae, jam xlrticulo

7. 1792. intra fines Regni Hungáriáé, inter Studia ordinaria

relatum esset, Sua Majestas Sacratissima eíFectum luijus Articuli

procurare dignabitur.

1830: Articuliis VIII.

Ad proj)ius assequendum, circa culturam linguae Nationalis

Articulorum 16. 1790/1. 7. 1792. et 4. 1805. scopum, SS. et 00.

benigne annuente Regia Majestate decreverunt.

§. 1. Ut Consilium Reg. Loc. Jurisdictionil)Us illis, ([uae

Hungaricas Repraesentationes submittunt, a publicatione praesentis

Articuli non tantum eadem lingua respondeat ; verum liis caeteras

etiam Intimationes suas, Circularibus exceptis. idiomate hungarico

expediat et dimittat.

i?. 2. Ut Curia Regia in Ai)pellatis ad se hungarico idiomate
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Processibus illico eadem lingua deliberet, Processusqiie tales penes

Extractum Imngaricum, referri curet.

§. 3. Coram Tabulis Districtualibiis et intra íines Regni
Hungáriáé existentibus tam Oomitatensibus, quam Civicis Foris,

universim, quoad sacras antem Sedes in respectu Causarum Civilium,

coram quibus lingua liungarica hactenus in usu non fit, a con-

clusione praesentis Diaetae, liberum érit, Processus lingua liunga-

rica instituere ; in quibus tamen memorata Fora, apud quae

scilicet lingua liungarica bactenus in usu non erat, seu hac, seu

latina lingua deliberare poterunt.

§. 4. Ut a modo in posterum ad munia publica intra limites

Eegni nemini, qui lingua e liungaricae gnarus non est, liuc non

intellectis actu fungentibus, aditus pateat.

§. 5. Ut a 1. Januarii 1834. nemo intra fines Eegni ad

Censuram Advocatialem admittatur, qui debita linguae hungaricae

cognitione destitueretur.

G-rati venerantur SS. et 00. et illám Suae Majestatis Sacra-

tissimae benignitatem, qua clementissime disponere dignata est

:

ut Legiones Hungaricae buc intellectis etiam Confiniariis, cunctae

item intraregnanae Praefecturae militares Documenta hungarica

jam et nunc accei^are teneantur.^

1836: III. Törvény-czikkely.

1. §. Hálás érzéssel tisztelik a Karok és Rendek Felsége

Atyai szivének hiv Magyarjaihoz viseltet jósága azon dics

példáját, mellynél fogva kegyelmesen kinyilatkoztatni méltóz-

tatott : liogy a Törvények magyar Szerkezete eredeti, és a két

Szerkezet között támadható kétséges értelem eseteiben elhatározó

legyen.

Egyébiránt a nemzeti n^^^elv elhaladási gyarapodásának

eszközlésére meghatároztatik : hogy

2. §. A jelen Törvény kihirdetésétl a perlekedk a királyi

ítél Tábla eltt pereiket magyar nyelven kezdhetik, folytathatják,

— a Királyi Udvari F-Törvényszék pedig azokban ítéletet ugyan

magyar nyelven hozzon.

- Ez országgylés actái már magyar nyelven is közlik a törvényeket,

de még a latin szövés: a hiteles.
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3. §. Minden liiteles kiadásoknak szokott bevezetése és

befejezése hazai nyelven készittetlietik.

4. §. Azon helyeken, hol a Gyülekezethez magyar nyelven

mondatnak szent beszédek, az Anyakönyvek is magyarul Írassanak.

5. §. Az Ó-Aradi oláh Mesteri és Papi elkészületi Intézet-

ben magyar nyelvet tanitó szék felállításáról Felsége kegj^el-

mesen rendelkezni fog.

1840: VI. Töruény-czikkely. A magyar nyelvrl.

Felsége atyai szivének hiv Magyarjaihoz viseltet jósága

azon ujabb dics példáit, mellyeket a nemzeti nyelv gj^arapitása

eszközlése végett a jelen országgylés alatt is adott, a Karok és

B-endek mélyen tisztelik, és

1. §. Annak kegyelmes megegyezésével az országos felírások

O eleibe már e jelen Országgj^ülésbl egyedül magyar nj-elven

terjesztetvén fel — valamint azt : úgy,

2. §. Abbeli kívánságuknak kegyes elfogadását is, \iogj

ezentúl az Ország határaibani ^ köztörvényhatóságok is legfelsbb

helyre teend felírásaikat szinte egyedül magj^ar nyelven szer-

kesztessék, hálás érzéssel törvénybe iktatják, — egyszersmind

határozzák : hogy

3. §. A királyi Helytartó-tanács nem csak intéz, hanem

körleveleit is az országbeli minden Törvényhatóságokhoz magyar

nyelven bocsássa el.

4. §. Az egyházi törvényhatóságok a világi törvényhatósá-

gokkal s ezek egymással, az Ország határain bell levelezést

egyedül magyar nyelven folytatni tartoznak.

5. §. A magyar királyi udvari kamara a hozzá magyar

nyelven író törvényhatóságokkal ugyanazon nyelven levelezzék.

6. §. A káptalani kiadásoknak kezd és befejez szakaszait,

valamint a tárnoki széknek ítélet-leveleit is, magyar nyelven

szerkesztetni kelletik.

7. §. Olly helyeken is, hol a gyülekezethez szent beszédek

magyar nyelven nem tartatnak, a jelen Országgylésének berekesz-

tésétl számítandó három évek múlva az anj'a-könyvek magyar

nyelven írassanak.

8 Az vintra íines Regui« fordítása, tehát a horvát megyék kizárásával.
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8. §. Ezentúl miiiden vallásbeli különbség nélkül iDlébánnsok-

nak; egyházi szónokoknak, káplánoknak és segédeknek ollyak

alkalmaztassanak, kik a magyar nyelvet tudják.

9. §. Felsége kegyelmesen rendelkezni fog. hogy a magyar
nj^elvnek tudása a katonai véghelyeken is gyarapitassék, s a magyar
ezredeknek kormányai a magyarországi törvényhatóságokkal

magyar nyelven levelezzenek.

10. §. Az országos pénztárak kezelléséröli számadások magyar
nyelven folytattassanak.

11. §. Felségének megegyez kegyelmes akaratjával

a Magyarországban és ahoz kapcsolt Részekben kinyomtatott

minden munkákból a magyar tudós társaságot egy példány illeti.

18H: II. Törvény-czikk. A magyar nyelv és nemzetiségrl.

Az ország Rendéi Felsége kegyelmes megegyezése hozzá-

járultával meghatározták hogy

:

1. §. Az országgyléshez bocsátandó minden kegyelmes

királyi Leiratok, Eladások, Válaszok, és Intézvények ezentúl

egyedül magyar nj-elven adassanak ki.

2. §. A törvényczikkek, valamint már a jelen országgylésen

is egyedül magyar nyelven alkottattak és ersíttettek meg: úgy
ezentúl is mind alkottatni, mind királyi kegyelmes jóváhagyással

megersíttetni egyedül magyar nyelven fognak.

3. §. Országgylési nyelv ezentúl kirekesztleg a magyar
lészen, egyedül a kapcsolt Részek követeinek engedtetvén meg

:

hogy azon esetben, ha a magyar nyelvben jártasok nem lennének,

a közelebbi 6 évek alatt tartandó országgyléseken szavazataikat

latin nyelven is kijelenthessék.

4. §. A magyar udvari Cancellaria útján az ország határain

bell bocsátandó minden iratokban, akár legj'enek Felsége által

aláirva, akár nevében adassanak ki — és igy a magány folyamo-

dásokra kelend rendeletekben és határozatokban is — szinte

a magyar nyelv használtassék.

5. §. A királyi Helytartótanács minden nem tárgyalásai-

ban, hivatalos foglalkozásairól viend jegyz-könyveiben, valamint

Felsége eleibe terjesztend felírásaiban, és az ország határain

belli minden hatóságokhoz bocsátandó minden intézvényeiben

a magyar nyelvet használja; — azon levelezések, mellyeket
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a királyi Helytartótanács a hadi f-, és az Felsége örökös

tartományaibeli polgári törvényszékekkel s kül-országi törvény-

hatóságokkal folytatand, ide nem értetvén.

6. §, A királyi udvari ftörvényszék nyelve az ország

határain bell indított minden perekre nézve, valamint az ország

határain belli minden Ítélszékek — következkép a szentszékek-

nek nyelvök is, a magyar lészen ; s azon itélszékeknek hivatalos

minden egyéb dolgaik is magyar nyelven folytatandók.

7. §. A kapcsolt Részekbeli törvényhatóságok a magyar-

országi hatóságoknak magyar, — ezek pedig a kapcsolt Részek-

beli törvényhatóságoknak latin nyelven irt leveleiket is fogadják

el; tárgyalják, és azokat ill válasszal lássák el.

8. §. Felsége már kegyelmesen elrendelte, hogy a magyar

nyelv a kapcsolt Részekbeli f-, és minden közép iskolákban

(Academia és G-ymnasiumokban) mint rendszerinti tudomány

tanittassék ; — nem különben

9. §. Felsége méltóztatott kegyelmesen rendeléseket tenni

az iránt is, hogy az ország határain belli iskolákban közoktatási

nyelv a magyar legyen.



II.

A JOBBÁGYOK FELSZABADÍTÁSA.

(1836—1844.)

Az 1514. óta a jobbágyokra nehezed iga idö folytán

egyre súlyosabbá vált. 1715 óta a nemesség megsznt
katonáskodni, és így a már állandóvá vált katonaság is

a nép fiaiból került ki, egyúttal pedig behozták az állandó

hadi adót, mely szintén kizárólag a misera contribuens plebs

és a városi polgárok vállaira nehezedett. A törvényhozás,

nem hogy segített volna rajtok, igen szigorú törvényeket

hozott, különösen a költözésök ellen (1715. 101., 1723. 66.).

Csak az 1714 óta beözönl idegen, különösen német

gyarmatosoknak, és az újonnan megszállott földeken, különö-

sen Békésmegyében megtelepülknek, kiket külön úrbéri

szerzdés védett, volt jobb módja.

Mióta a jobbágy adózik és katonáskodik, az állam-

nak és az állam fejének közvetlen érdeke is van meg-

maradásában és jólétében. Ez az érdekldés már III. Károly

korában kezddik, épen az adózásból kifolyólag. A jobbágy

az adózás alapja: az volt a kérdés, hogyan osztoznak meg
rajta a király és a földesúr. Minél többet vesz el tle ura,

annál kevesebb marad a kincstárnak. Ebbl folyt III. Károly

kormányának az az igyekezete, hogy ne a jobbágy személye,

hanem telke legyen az adó alapja. Ezt az igyekvést azonban

a nemesség összetartása, különösen &z 1728— 29-ik ország-

gylésen meghiúsította, és a rendek 1741-ben keresztül-

vitték a telek szabadságának sarkalatos törvénybe való
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foglalását, és 1790-ben elérték e kiváltság beczikkelyezését

a kir. hitlevélbe.

Mária Teréziánál személyes jóakarat, felelsségének

tudata és lelkiismeretessége járult e politikai okokhoz.

»Neni akarok elkárhozni egy ]oár mágnás és nemes miatt «,

írta Pálífy Miklós országbirónak. Az 1764-iki ország-

gylésen, midn az adót emelni óhajtotta, már szóba jött

a jobbágyság terheinek könnyítése. De a rendek mit sem

akartak tudni felle, és midn a tinnini választó püspök

a frendek eltt pengetni kezdte a kérdést, a nevetés

miatt nem kapott választ. így a királyn saját hatalmából

adta ki 1765. júl. 10-én az úrbéri szabályzatot. Ennek

alapelve az, hogy a törvényesen vagy szerzdésben meg-

szabott úrbéri tartozás maximumnak tekintend, melynek

túllépésénél a jobbágy panaszt tehet a királynál. A sza-

bályzat meghatározza a jobbágytelkek nagyságát, osztályok

szerint, és az azok után járó tartozásokat és szolgálatokat.

A jobbágy ismét közvetlen viszonyba lép az állami hata-

lommal. A nemesség úgy is nézte az úrbért, mint »hazánk-

nak esését «.

Sokkal tovább ment még II. József 1785. aug. 22-iki

rendeletével. A szabad költözködésen kívül megadja a

földmvesnek — a jobbágy (leibeigen) nevet eltörölte —
azt a jogot is, hogy szabadon léphessen bármely pályára.

Törvényes és elégséges ok nélkül nem fosztható meg

telkétl és nem helyezhet át egyik községbl a másikba.

Az úriszék megsznik; az alattvalót a megye köteles

megvédeni. Ezen intézkedéseket a nemesség kezdettl fogva

törvényteleneknek tekintette, de József midn valamennyit

visszavonta, 1790. jan. 28-iki határozatában, ezt a toleran-

tiával együtt fenntartotta.

A nemesség azonban nem volt hajLandó ebbe bele-

nyugodni. A törvényre hivatkozott, és bár amellett a ter-
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mészétes humanitást is emlegette, nem volt más czélja,

mint az, hogy, Keresztesi kifejezése szerint, a colonusok

ismét a szolgaságnak baromi járma alá jussanak. De Leopold

király e téren fenntartotta bátyja hagyományait. A paraszt-

ság körében, különösen Szabolcsmgyében veszélyes mozga-

lom tört ki, mely óvatosságra intette az si nemesi kivált-

ság buzg elharczosait. Az 1 790/9 1-iki 35. ez. egyelre,

míg országosan nem intézkednek, beczikkelyezi a Mária

Terézia-féle urbáriumot, és megengedi a jobbágyok szabad

költözését. Ebben azonban természetesen nem Józsefre

hivatkozik, hanem a régi törvényekre, melyek azt megenge-

dik s megersítik.

E törvény 1792-re igéri az új úrbér alkotását. Ez

azonban nem jött létre, és úgy az 1792-iki, mint a késbbi

diéták, egyelre mind fenntartják a régi állapotot. Csak

az 1832— 36-iki országgylés foglalkozott ismét komolyan

a jobbágyok ügyével.

Addig nagy változáson ment át az ország. Mindeddig,

mint láttuk, a királyi hatalom lép fel mint a jobbágyok

védje. Most, az új eszmék hatása alatt, magának a nemes-

ségnek vezeti veszik kezökbe a nemzet e legszámosabb

osztálya felszabadításának mvét. Az 1825-iki országgylé-

sen Felsbüki Nagy Pál kimondta, hogy hiába sánczolják

körül a constitutiót, míg azt csak a kiváltságosok védik,

a nem-nemesek milliói pedig ki vannak zárva az alkot-

mányból. Mint Széchenyi írja naplójában, a jobbágynak,

ha nem is választó, van már képviselete a diétán. Még
hallatszik ugyan a rendeknél is a kiváltságosok szkkebl
szava, mely minden engedménytl a nemesi constitutio

romlását várja, de Deák Ferenczet és Bezerédj Istvánt a

legtöbb kérdésben nagy többség követi. Csak a frendek

ellenzése és az udvar közömbössége akasztják meg a fel-

szabadítás munkáját. A frendek egyaránt útját akarják
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állani a gazdasági és a politikai felszabadulásnak; az udvar

csak a politikaiban lát veszélyt, tartva a demokratiától,

a forradalomtól. Utoljára az elért eredmény alig ment túl a

Mária Terézia-féle úrbér törvényes formába való öntésénél.

A kisebb tizedek és szolgálatok eltörlése volt tán még a

leghatározottabb haladás, az elbbi viszonyokhoz képest.

De a talaj eló volt készítve. A nemzet belátta, hogy

megersödése a jobbágyság felszabadításától függ. Az
1839—40-iki diétán aránylag könnyen ment keresztül az

örökváltság, melyért az elbbi országgylésen hiába küz-

döttek. Az els megváltott község Medina volt, Tolna-

megyében, Bezerédj István birtoka.

Az 1844-iki országgylés beczikkelyezte a nem-nemesek

hivatal- és birtokképességét.

Leopoldi II. Imp. et Eegis Decretum I. Anni 1790/91.

Articiilus 35. De iiexii Dominorum Terrestrium cum Sub-

ditis : De administranda eis prompté jiistitia, ac de libera

Colonorum migraüone :

Ut ea, qiiae nexnm Dominorum Terrestrium cum subditis

concernunt, eorundemque conservationem respiciunt, diaetaliter

sem.per tractentur et definiantur, ac proinde Urbárium quoijue

diaetaliter elaboretur, et determinetur, eousque autem, doiiec in

E-em hanc diaetaliter aliud constitutum fuerit, hucdum praeexi-

stens, sub Regimine Augustae memorie Imperatricis, et Regináé

Apostolicae Mariae Tlieresiae, introducta Urbarialis Regulatio, in

qualitate interimalis provisionis, tam quoad ipsas Praestationes

Urbariales, quam et concomitantem urbarialiter deíinitam Rusti-

corum a Dominis suis Terrestribus Dependentiam, liorumque

vicissim in Rusticos Jurisdictionem et Activitatem, usque futura

Comitia Anno 1792. celebranda, absque ulla exinde contra Leges

Regni Fundamentales formanda consequentia, retinenda, accurate,

ubivis, et per omnes observentur.

Porro legali Sedium Dominalium activitate restabilita. ut

serio, et efficaciter provideant universi Regni Comitatus, ut Sedes

Dominales, in discutiendis Rusticorum tj[uerelis et causis con-



800

sessurae, cum cautelis Lege praescriptis, in omni necessitatis

casu inomisse celebrentur, et per Dominos Terrestres, aut eornm
Ofiiciales, Colonis querulantibiis prompta semper satisfactio prae-

stetur, recurrentibus Contribuentibus penes providenciám specialem

assistentiam, semperqne observandam eornndem praeferentiam,

eousque etiam, donec ulteriror eatenus legális jjrovisio diaetaliter

facta fnerit, in omnibus eorundem querelis, citra quaspiam amba-

ges, et protelationes, cum plena legali eorundem satisfactione,

justitia prompté administretur. Denique ut nullae arbitriae poenae

Colonis a Dominis dictari j^ossint, sed quaevis poena vei in

Judicio Sedis Dominalis tantum, vei excessu urbariali interve-

niente, ex praescripto Urbarii, audito prius Colono, Locum liabere

possit, Status et 00, annuente Sua Majestate Sacratissima decre-

verunt.

Cum autem non modo Juribus liumanitatis, sed et Bono

l)ublico conveniens esse agnoverint Status et 00. Regni, ut per-

petua Colonorum Servitus (Örökös Jobbágyság) quae jam antiquis

etiam temporibus, utpote sub Sigismundo, Articulis 6. et 14. 1405.

sub Gubernátoré Micbaele Szilágyi, Articulo 15. 1458. sub Fer-

dinando I. Articulis 26. et 27. 1547. 34. 1550. Maximiliano, Arti-

culo 27. 1566. aliisque compluribus Regni Legibus abrogata,

vicissitudine temporum, non quidem universaliter, per totum

Regnum, sed in multis ejus partibus, et locis, ab immemoriali

tempore rursus introducta fit, more Majorum, nunc iterum libera

quoque Statuum et 00. Regni voluntate, per Legem publicam

toUatur.

Ideo omnibus Colonis aut Subditis libera migratio ea ratione

denuo restituitur, ut depositis tam publicis quibusvis, quam
dominalibus obventionibus, meliorationes, et superaedificata (non

computato tamen fundorum, velut ad Dominum Terrestrem per-

tinentium, et materalium per eundem Dominum suppeditatorum

pretio) per Judicem Nobilium cum interventu Dominii Terrestralis

conscientiose aestimanda vendere, venditione non succedente (alio-

([uin quibusvis Terrae infixis in conformitate Articuli 22. Vladislai

Decreti 2. Dominio Terrestrali cedentibus) et cum rebus suis,

erga excipiendas niliilominus Testimoniales Vice-Comitis concer-

nentis Comitatus, et Dominii Terrestralis (quas Domínium Terre-

strale datis jam per Vice-Comitem Testimonialibus, sua ex parte

nullo sub praetextu negare possit) praeviamque circa festum
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S. Micliaelis Archangeli insinuationem, in certo termino, Fest
quippe Gregorii Papae/ adeoque non quovis anni tempore, libere

quo voluerint, se transferre permittantur, quo niliilominus omnis

dolus et fraus, per clanciüarie attentandas Colonorum migrationes,

et recejitiones praecaveantur, Domini Terrestres migrantes hujus-

modi Colonós, sine Testimonialibus praeclaratis recipére non pos-

sint, secus autem facientes, poenae contra detentores fugitivorum

Colonorum statntae,^ et refiisioni quorumvis debitornm, sive pnbli-

corum, sive privatornm per ejusmodi Colonos contractorum,

expensarumque in litem erogandarum, snbjiciantur. Ne tamen

partes aliqnae Regni Populo nudentnr et cum detrimento Status

publici periculo desolationis exponantur: invigilabunt Comitatus,

ne numerosae et cum notabili fundi publici detrimento, aut inte-

grorum locorum desolatione conjunctae, e sui gremio emigrationes

eveniant.

His proinde circa restabiliendam universaliter liberam Colo-

norum migrationem, penes praeinsinuatas cautelas, in generalitate

defixis, reliqua objecti hujus consectaria, tam jura reciproca

Dominorum Terrestrium, quoad amovendos sibi publicoque graves,

et inutiles Colonos ; ita et providendas in locum transmigrantium

Substitutiones, quam ver ipsum specificum et individuale trans-

migrationis Colonorum systema . . . ad deputationem regnicolarem in

puncto elaborandi Urbarii ordinatam, pro eíFormandoeatenus etiam

conservationi contribuentium, et jurium terrestralium indeinnitati

opportunioris systemate, relegantur.

1836. IV. Törvény-czikkely : A jobbágyok költözése eseteiben

tartandó módról s rendrl, és ugyanazon költözés következ-

ményeirl.

1. §. Akármelly költözni akaró nem csak minden úri- és

köz-tartozásaira, de magányos adósságaira nézve is eleget tenni

köteleztetik ; ha mindazáltal a földesúri- és köz-tartozásait leróvja,

a magánosokra nézve i)edig a hitelezktl elfogadott kezességet

állít, tet letartóztatni nem lehet. A vagyon hijánya esetében

pedig azt kell tenni, mit a hazai Törvények rendelnek.

1 Márczius 12-én, tehát a tavaszi munka megkezdésekor.
" Az 155G. 31. t.-cz. száz forintnyi bírságot ró arra, ki a más job-

bágyát visszatartja. E törvényt az 1715. 101. törvényczikk megersíti.

Marczali : A magyar történet kútfi. 51
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2. §. Minden költözend saját földes-Urától Elbocsátó- és

az Al-Ispán, vag}^ illet Szolga-Birótól ingyen adandó Utilevelet

szerezzen ; ugyan azért a költözés esetében az elmenés idhatárául

Sz. Gergely Pápa napja szabatván ki, az eránt a helybeli Elöl-

járók jelenlétében Sej^tember 1-s napja eltt kell az Uradalom-

nak jelentést tenni.

3. §. Ha a földes-Ur, mihelyt a költözni akaró az 1-s és

2-ik szakaszokban foglalt kötelességeit tellyesitendi, Elbocsátó-

levelét ki nem akarná adni, a Jobbágy az Al-Ispánhoz folya-

modjék, ki elbb, ha a panasz eránt általa késedelmezés nélkül

kihallgatott Földes-Uraság megtagadásának töi'vényes okát nem
adhatná, csupán az Al-Ispánnak bizonyítványával — mellybe a

kömyülállás is be lészen iktatandó — szabadon elmehet, az

Al-Ispán pedig az egész dolog folyamatát megvizsgálás végett, a

közelebbi Köz-Grj^lés elébe terjeszteni köteleztetik.

5. §. Ha valamelly Helységnek számosb, vagy minden lakos-

sal szándékoznának lakhelyöket elhagyni, mihelyt ezen törekedés

a földes-Urnak tudtára esik, azt az illet Törvénj^hatóságnak

tüstént jelentse be, ez pedig, a melly különben is az 179"
i. esz-

tendei 35-ik Törvény-Czikkely rendeleténél fogva illy esetekre

felvigj^ázni köteleztetik, annak okát és eredetét, a lakosok és

földes ür annak rendje szerint leend kihallgatása mellett, szor-

galmasan nyomozza, és ha némely alapos okok adatnak el, ezeket

jó móddal elhárítani iparkodjék, a mit nem eszközölhetvén, ugyan

azt a Megye a fennforgó környülállásokkal együtt, a dolognak

addig is egész voltában leend fentartása mellett, a kir. Helytartó-

Tanácsnak bejelenti, ez pedig, a szükségképen megkívántatott

intézeteket, a Törvénj" értelmében tegye-meg.

YII. Töruény-czikkely : A jobbágyi tartozásokról.

Minthogy a Jobbágy által miveit föld tulajdona az Urasá-

got illeti, az egyenes igazsággal megegj^ez, hogj attól adózások,

és szolgálatok tétessenek a Földes-Urnak ; ugj^an azért

:

1. §. Minden Jobbágy vagy úrbéri Zsellér, ki tulajdon külön

házzal bír, esztendei bér fejében egy forintot, mellynek egy felét

Sz. Gryörgy, a másikát jiedig Sz. Mihály napján letenni köteles,

fizetni fog Földes-Urának. Mindazonáltal az országnak azon részei-

ben, hol ezen adózás a bels helyekre szoríttatott, vagy hol arra

nézve a fenn határozottnál könnyebb bér divatozott, az e részben
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fennálló szokás, valamint Posega, Yerfícze. és Szerem Vármegyék-

ben is azon eddig megtartott rendelet ereje továbbá is fenn fog

maradni, mely szerint a házas zsellér ottan az esztendei forint-

nak fennjelelt határnapokon leend fizetésére szinte köteleztetvén,

a földdel biró Jobbágy egy egész telektl esztendnként 3 forin-

tokat, s éhez aránylag a fél és negyed telektl ezen summa fele-

vagy illetleg negyed részét ugyan csak a feljebbi határnapokon

fizetni tartozik az Uraság földi jussaiért.

2. §. Kivévén a bels-telki illetséget, s a telekhez tartozó

réteket, minden egyéb föld termésébl köteles a Jobbág}" Földes-

urának kilenczedet természetben adni, ha csak ennek annyit

érben megváltása eddig nem divatozott, vagy épen azon adózás

alóli teljes felmentés ki nem köttetett, avagy szokásban nem volt.

A hol eddig a jobbágyi földektl heted, vagy nyolczad,

tizedi adózás nélkül, divatozott, az ott továbbra is megállapítta-

tik; de a hol a heted vagy nj^olczad a tizeddel együtt szokott

adatni, egyedül az állománjdioz tartozó földekre nézve azon heted

vagy nyolczad hel3'ett ennekutánna kilenczed fogja a Földes-

Urat illetni.

Végre, hol a föld termésébl nem ugyan az egjdiázi Rend

jussaihoz tartozó, hanem a földes-úri jussal járó tized név alatti

tartozás van divatban, ott ezen tized egészen a kilenczed meg-

vétele eránt megállapított elvekhez alkalmaztassék ; egyébiránt

mindenütt, ha csak egyezés nem köttetett, az eddigleni szokás,

és jelesen Temes, Torontál és Krassó Vármegyékben is az úgy
nevezett industrialis vagy extra sessionalis telkekre nézve, mellyék-

nek minden holdjától 30 krajczár industrialis név alatti taksa

évenkint fizettetik, nem különben a kerti gyümölcs, káposzta, és

tized alá eddig nem tartozott egyéb termékekre nézve, jövendre

is fenn fog tartatni.

Ezen adózások megvételére pedig — a hol csak lehet — a

kilenczed fejében akár tiszta szem, akár szemi és szalmában

kötend bizonyos mennyiség fell, vagy más valamely módon

(egyedül a jobbágy-telki állományoknak részét tev földeknek

természetben való kihasitása feltétele világos kivételével) a Földes-

Urak és Jobbágyok közt, egy vagy több esztendkre szabad

egyezések tétessenek; — melly hasznos intézet elmozdítása

•egyszersmind a Törvényhatóságok kötelességökben fog állani.

A len és kender eránti eddigi szokás, melly szerint vagy

51*
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kilenczed természetben, vagy minden egész-telkes Jobbágytól az

Uraság kenderébl vagy lenébl liat font, és így a kisebb állo-

mányt birótól ebez arányzott mennyiség fonás kivántatbatik,

továbbá is olly világos hozzátétellel ersíttetik meg; hogy a

mely helyeken eddig a fonásbeli szolgálat volt szokásban, a

Jobbágyak szabad választására hagyattatik fel, hogy tovább is

fonásbeli szolgálatot tenni, vagy a helyett az úrbéri kender-

földektl a kilenczedet állandóul természetben kiadni inkább

kívánják-e ? ott, a hol a kender, és len úrbéri földekben nem
termesztetik, fonástétel nem kívántathatván. Mindazonáltal Temes,

Torontál és Krassó nem különben Posega, Vercze. és Szerem

Vármegyékben eddig sem lévén helye a fonatásnak, az utóbbi

3 Megyékben sem a lenbl s kenderbl, sem más úgy nevezett

kisebb tized alá tartozó növényekbl, akár ezek kertekben, akár

más úrbéri tartozás alá vetett földekben termesztettek, úgy szinte

a szilvából is tized nem vétethetik.

A telek utáni föld fentebb említett természetébl következik

:

hogy a rétbelí illetség jíótlására adott szántóföldekbl nem jár

kilenczed, valamint a legelbl sem, ha ez már el lenne különözve,

és a Jobbágyok közt fejenként felosztva, általok míveltetnék, —
ellenben a szántóföldek kiegészítésére adott rétekbl, ha bár fel

nem szántatnak is, de kaszállókép használtatnak, a kilenczed ki

fog szolgáltatni ; ugyan azért azon telki szántóföldtl, mellyet a

Jobbágy az Uraság jóváhagyásával kertté, vagy szllvé változ-

tatott át, tekintetbe vétetvén a bevetend mag neme, és rend-

szerinti termés, ha kívántatnék. Megyei tisztviselség által eszköz-

lend egybehasonlítás szerint, a kilenczed, vagy e helyett a divat-

ban lev tized, vagy heted, avagy nyolczad, a hol t. i. illyetén

adózás tízed nélkül szokásban van, szolgáltassék ki ; st ha ezen

adózás tüstént meg nem adathatnék, a következ esztendben is

pótoltassék ki ; — úgy viszont ha a Jobbágy a rendes nyomások

(calcaturae) bevetésének elmulasztása nélkül az ugart, vagy ollyas

szántóföldet, mellybl a kilenczed azon esztendre már kiadatott,

hol a legeltetés tekintete, és föld neme második vetést enged,

folyvást ismét bevetné, s abból még azon esztendben termést

nyerne, akkor ugarból, vagy az íUy második termésbl semmit

sem tartozik adni.

A kilenczed, vagy a kömyülálláshoz képest a helyett szokás-

ban lev heted-nyolczad,- vagy tized-szedetés, s behordatására
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nézve az 1802-iki 7-dik Törvény rendelete ^ úgy változtatik meg

:

kogy mihelyt a Jobbágyok akár az egész határban, akár ennek

valamely részében, vagy dlljében az aratást elvégzik, ha a

Község Elöljárói jelentést teendenek az eránt az Uraságnál, ez

a jelentéstl számlálandó 3 nap alatt (a közbejöv ünnep-napok

kizárattatván) minden további halasztás nélkül tartozzék minden

termés nemébl járó kilenczedet, vagy illetleg a tartozási mennyi-

séget akár az egész határban, akár valamely már learatott dll-
ben is kivenni, mit ha az említett határid alatt elmulasztana,

szabad lesz a Jobbágyoknak, az Uraság illet részét a földön

hagyván, a többi termést elhordani, s az Uraság az ott hagyott

részszel — mellyet a Jobbágy többé ingyen behordani nem köte-

les — minden utóbbi nyomozás és követelés nélkül megelégedni

tartozik. Azonban a kilenczedet, vagy az e helyett járandó illet-

séget, kivévén a most említett esetet, a Jobbágyok úrbéri köteles-

ségükön felül ingyen tartoznak behordani, de csak a helj'beli

határon bell.

3. §. Az asszu szUt, és az ebbl csepeg nedvet (essentia)

kivévén, — a bortermésbl szinte kilenczed vagy hegyvám illeti

a Földes-Urat, a mint t. i. eddig szokásban volt ; mely szokás és a

törvényes mérték megtartása eránt az 1715 : 97. és 1802 : 7. Tör-

vény-Czikkelyek ezentúl is teljes erejökben maradnak. Posega,

Vercze és Szeréin megyékben azonban a telki állományba be nem
számított szllkbl pintek adatnak, oly móddal, hogy minden

akó mustból csak egy pint, azaz két Pozsonyi iccze illeti a

Földes-Urat.

Hogy pedig ezen úri jus gyakorlata sérelmet ne szenvedjen,

a kilenczed vagy tized alatti szUkben termett szll-fürtöknek

eladása a Fölcles-Ur engedelme nélkül tilalmaztatik, megenged-

tetvén azonban azoknak a tulajdon szükségre leend használ-

hatása.

A szüretelés idejét mindenkor ugyan az Uraság határozza

meg, de ez ennek kijelelésében arra figyelmezzen, hogj' a szU-
mívelk ne károsodjanak, — mirl elre gondoskodni a Vár-

megyék kötelesek; azon Megyék pedig, mell^'ek eddig a szüret

3 E szerint a Jol)bágy, az aratás vagy kaszálás befejezése utáu nyolcz

nappal hazaviheti termését, ott liagyván a kilenczedet vagy tizedet ; akkor

is, ha a földesúr nem vitette el a maga részét.
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idejét közvetlenül szokták kijelelni, ezeii gyakorlatban jövendre
is meghagyatnak.

A bor-kilenczed vagy hegyvám beszedésére és behordására

nézve pedig az 1802 : 7-dik és 1807 : 3-dik Törvény-Czikkelyek

fognak megtartatni, úgy azonban, hogy az illet járandóságot

csak a helybeli határon bell tartozzanak behordani a szl-
gazdák, ha csak az eránt szerzdés, vagy egyezés által más rendel-

kezés nem történt. — Fennmaradván a Hegyalljára nézve az

1827 : 31-dik Törvény-Czikkely rendelete.

Ha hegyvám alatt lev szll-hegyekben valamelly esztend-

ben semmi bor sem teremne, az említett járandóság hiányát a

Jobbágyok, s bortermesztk következ esztendei termésbl tar-

toznak kipótolni. Az úgy nevezett szll-lábaktól járó adózás

eránt, a fennálló szokás tartassék meg.

4, §. A méhrajoktól, bárányoktól, és gödéktl, úgy szinte

apró majorságban, és tojásokban is több Jobbágyok által, öszvesen

tett eddigi adózások, úgy nem külömben a vaj kiszolgáltatása is

jövendre megszüntetnek.

5. §. Mi a szolgálatokat, vagyis úri munkákat illeti : Magyar
és Horvát országban (Temes, Torontál és Krassó Vármegyéket

kivévén) minden egész helyes Jobbágy hetenként egy, és így

egész esztend alatt 52 najii igás, vagy, ha a Földes-Úr akarja,

egy igás helyett két napi gyalog munkát szolgálni köteleztetik, —
a nag3'obb vagy kisebb állománynyal bíró Jobbágy ezen mérték-

hez aránylag leend munkával tartozván. A házas Zsellérek

esztendnként 18, a hazátlan Zsellérek pedig 12 napi kézi mun-
kára kötelesek. — Posega, Vercze és Szerem Yármegyékben

pedig azon szokás továbbá is fenn fog tartatni, melly szerint egy

egész-helyes Jobbágy esztendnként 24 napot két marhával, és

így aránylag a fél, vagy negyed telket biró ezen munkamennyiség

fele. vagy negyed részét kiszolgálni, és ha a Jobbágynak mar-

hája nincsen, vagy a Földes-Ur kézi munkát kíván, egy két

marhával teend napi munkát két gyalog napszámmal meg^A^áltani

köteles ; a többi 28 igás, vagy 56 kézi és nem több munkák úgy
lévén egyedül megvehetk, hogy egy két-marhás munkáért

24 krajczár, egy gyalog napszámért pedig 12 krajczár fizettessék

a Jobbágynak ; végre a házas Zsellér esztendnként 12, — a

hazátlan pedig 10 napi kézi munkával fog tartozni. Temes. Toron-
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tál és Krassó Vármegyékben e következ, eddig ottan divatban

volt, úri munkák rendé tartatik meg

:

Telekkel

biró

joljbágy

Osztálj^ozat

Járan-

dóság

Termé- Kész-
szetben pénzben
leszolgá- meg-
landó váltható

Tesznek

kézi napszámok
1

írt ' krt

Egész

telkes

Az 1-sö oszt.

A 2-dik «

A 3-dik »

104

78

62' /.3

45'/2

35'/2

29'/.

58'/2

42'/2

33

9

7

5

45

5

30

Fél

telkes

Az 1-sö oszt.

A 2-dik »

A 3-dik *

58

43';2

35

27

21

17

31

22

18

5 10

3 1
45

3 —

Fertály

telkes

Az 1-sö oszt.

A 2-dik *

A 3-dik )»

34

25Va

20'/2

18

14

11/.

16

IV! 2

9

2

1

1

40

55

30

Nyolczad

telkes

Az 1-sö oszt.

A 2-dik *

A 3-dik »

21'/.

16

13

21'/o

16

13

— —

Házas zsellér 8 8 — — —

Hazátlan zsellér fi _ fi 1 —

Ezen munkák i)edig alkalmatos dolgosokkal, eszközökkel,

s marhákkal olly módon fognak véghez vitetni : liogy, a szántásra

használandó marha számára nézve továbbá is fenntartatván az

eddigi gyakorlat, egyéb igás munkáknál csujján két vonó marhát

szabad legyen kivánni. Ha pedig a földes Ur ebéli munkákat

akár saját hasznára, akár más kibérlett jószágainak mivelésére

nem fordíthatja, s ne talán másnak különösen haszonbérbe adni

akarná, akkor szabad választására bizatik a jobbágyoknak: valljon

a kijelelend úri-munkát annak, kinek bérbe adódott, végezni r
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vagj pedig egy napi igás munkát 20 kral. a gyalog munkát

pedig 10 kral számitva, a Földes-Úrtól megváltani akarják-e ?

Melly esetben mind a Földes-Urak illyetén bérbeadási szándékok

eránt Jobbágj^aikat 30 nappal elbb, mind ezek a megváltás

elfogadásáról Földes-Urukat ugyan azon idközben illet Szolga-

Biró által tudósítani tartoznak ; magában értdvén, bogy ezen

megváltás jóvoltával a Jobbágyok egyenként is élhetnek.

Továbbá ezen úri munkákra nézve (meliyekben külömben a

nyugalom, etetés, és itatás ideje kiszabásában a helybeli bevett

szokás fog fenntartatni) a jövés s hazamenésnek tekintetbe vétele

és betudása eránt liatároztatik : hogy lia az úri munkák a hely-

beli határon szolgáltatnak le, ezeket az esztend külömböz
részeire való tekintet nélkül, nap felkelteti napnyugotig kell

folytatni, úgy mindazonáltal, hogy az etetés s itatásnak fentebbi

módon meghatározott idején feltíl a jövés és hazamenés is a

Jobbágy munkájába számittassék be ; ha pedig a munkások más,

egy, vagy legfelebb másodfél órányi messzeségnél távolabb nem
fekv helyrl rendeltetnek dologra, azok November, December,

Január, és Február hónapokban hazulról olly móddal tartoznak

megindulni, hogy a nap felkeltével a kiszabott munka helyén

megjelenjenek, a honnét napnyugottal haza bocsájtassanak ; ellen-

ben a többi hónapokban napfölkeltétl napnyugotig teend jobbágyi

munkák a jövet s hazameneteU betudással értetdnek: — Temes,

Torontál és Krassó Vármegyékben ezen beszámításnak a távol-

ság vagy esztendei idszakasz minden külömbsége nélkül helye

lévén. Azon esetben továbbá, ha a munkások másodfél órányinál

nagyobb távolságra rendeltetnek ki Urdolgára, a jövésre és haza-

menetelre fordított egész idt munkájokba kell számítani. Hogy
ha az úri munka a közbe jött ess, vagy más akadály miatt nem
folytathatnék, a napinak csak azon déleltti vagy délutáni része,

melty munkában töltetett ugyan, de a közbe jött akadály által

félben szakasztatott, a jövetellel és hazamenetellel együtt számít-

tatik be az úri munkába, — ha pedig semmit sem dolgozott,

hanem parancsolatnál fogva jött csak, és tért vissza a jobbágy,

csui)án a jövet és menet fog munka fejében elfogadtatni. Egyéb-

iránt az etetés és itatás ideje, vagy jjedig a jövés és hazamenés

beszámítása eránt a Földes-Ur és jobbágyok közt támadó kér-

dések, a helybeli környülállásokhoz és a helyek távolságához

képest, — mellyeket különben is mindenütt köz-hatóság által
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szükség elhatározni, — az illet Megj'ék által eligazitandók,

avagy megitélendök ; a meg nem elégedett félnek az úrbéri út

szabad maradván.

Hogy pedig a Földes-Urak a Jobbágyok munkájának czél-

erányos kasznát vehessék, arra kelletvén figyelmezni minden rend
uri munkák megvételére nézve, hogy legalább egy negyed része

az esztendei járandóságnak, a hat téli hónapra hagyassék, szabad

lesz a Földes-Urnák sürgets munka idején — kivévén egyedül

a szántást — a telki állomány aránj^a szerint járó munkát min-

den héten, mig az t. i. tartand, kettztetni, úgy mindazonáltal,

hogy az illyetén munkák is az esztendei járandóságba bétudassa-

nak; házas és hazátlan Zsellérek azonban a munkák illy kettz-

tetésére nem szoríttathatnak, — Temes, Torontál és Krassó Vár-

megyékben pedig eddigi szokás szerint a következ hétjövendre is

szabad marad a telkes Jobbágynak. Hasonló beszámítás mellett

megengedtetik az is, hogy a távolabb helyrl rendelend Job-

bágyok (kiket ezen út és munka fell, hogy arra készülhessenek, jó

eleve értesíteni kelletik) a jövés és hazamenés betudásával szá-

mított négy napig folyvást szoríttathassanak akár kézi, akár igás

úrimunkának tételére, de az illy munkák egy hónap alatt rend-

szerint csak egyszer, sürgetbb mezei munka idején pedig két-

szer kívántathassanak meg, úgy azonban: hogy egy hét minden-

kor szabad maradván az úri munkától, a másik hét a Földes-Ur

dolgára fordíttassák, mely esetben köteleztetik a Földes-Ür, nyá-

ron a marhák elegend legeljérl, télen pedig mind magának a

Jobbágynak, mind marháinak szükséges és alkalmas elhelyezésé-

rl gondoskodni.

Valamint azonban a Földes-Úrnak sem a jobbágyok által ur

dolgára állított marhákat ne talán munkája siettetése végett több

felé osztani, sem a Jobbágyot általjános, és végre olly úrimunkára,

mellyel a földes-úri jóváhagyás, vagy legalább elnézés mellett

esztendei illetsége fejében adós maradott, ezentúl szorítani nem
szabad, úgy viszont, ha az illy tartozás a Jobbágy nyakasságából

vagy restségébl származnék, jussa lesz a Földes-Urnak, az illyetén

késedelmes vag}^ makacs, kivált sürgets dolog idejében Földes-

Urának könnyen nagy kárt okozható Jobbágy költségére az

elmulasztott, és a vonakodó Jobbágy által pótolólag végzend

munkán kívül mást fogadni. Egyébiránt ezeknek többszöri ismét-
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lése eseteiben a IV-dik Törvénj^ 12-dik §-sa c) alatti értelme

szerint a Jobbágy törvényes elmozdításának leend helye.

6. §. A vadak akármelj^ nemei által okoztatni szokott károk-

nak meggátlására nézve kötelesek a Jobbágyok (kivévén Temes,

Torontál és Krassó vármegyéket, liol ezen tartozásnak jövendre
sem lészen helye) minden telektl, s eliez aránylag, nem külömben
nyolcz Zsellért egy telekkel egybeliasonlítva, ezeknek részérl is

egy személyt, úrbéri munkáikon felül, a jövetel és menetel idejét

is beleszámítva, 3 napi vadászatbéli szolgálatra küldeni, melly

végett (magoknak fegyverük rendszerint nem lehetvén) azt, vala-

mint piiskajiort, és ólmot is adni fog nekiek az Uraság, ugy
mindazonáltal, hogy ezen vadászatbeli tartozás sem más szolgálat

nemére ne fordíttathassék, se a Jobbágy által pénzen vagy

termesztményekkel meg ne váltathassék. azonban a vadászatbeli

s illetleg az ártalmas vadaknak kiirtásában szükséges segéd-

munkákra, következleg a hajtókra is, alkalmaztassék.

7. §. Eltöröltetvén jövendre a hosszú fuvar — li3lyette

egy egész telkes Jobbágy két marhával két napig, a kisebb

állományiíak jjedig éhez aránylag fognak, a szántáson kívül, szo-

kott gazdasági munkákat tenni, — (kivévén Temes, Torontál és

Krassó, nem különben Posega, Yercze és Szerem Vármegyéket,

mellyekben az érintett tartozás eddig sem divatozott).

8. §. Az úrbéri telkek állományába bé nem foglalt erdben

faizás használásában él Jobbágyok tartozni fognak, jelesen :

minden egész telkes Jobbágy, s éhez aránylag a kisebb állomány-

nyal bírók, lakóhelyöktl két közönséges mértföldnyi távolságnál

nem messzebb, az Uraság által kijelölend erdbl egy Pozsonyi

mérték öl fát, a Földes-Ur által jószága határán bell kimutatandó,

s a vágás helyétl a lerakás helj'éig két közönséges mértföldnél

szinte meszszebb nem eshet helyre hordani, s azt a fenjegyzett

mértékben öszverakni, a házas Zsellérek pedig fejenként fél öl

fa öszvevágásával kötelesek ; — azonban nem csak Temes, Torontál

és Krassó Vármegyékben, hol e czim alatti itri adózás eddig sem

divatozott, hanem Posega, Vercze és Szerem Vármegyékben is,

hol az a marhátlan Jobbágyok által öszve vágott ölfa behordásá-

nak kötelessége a marhás gazdákat, de csak ezeknek lakóhelyök

határában fekv erdkre nézve, illette, az e részben fennálló

szokás jövendre is fenntartatik.

Hol pedig a jobbágyok úrbéri nádlás hasznával élnek, ott
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minden földdel biró Jobbágy egy egész telektl 40 kéve nád

levágására, és az ölfa behordása tekintetében meghatározott távol-

ság aránya szerinti öszveliordására köteles ; — a nádlási jótékony-

ságot használó Zsellérek is fejenként 20 kéve nád levágásával

tartozván.

9. §. Az oUyatén mvészek, s mesteremberek, kik egyedül

mvészségök s mesterségök gyakorlásából élnek, és kiknek telki

tartozmányok nincsen, — valamint az illyen kalmárok és keres-

kedk is, úri munka kötelességeiket kész pénzzel megválthatják,

melynek mennyisége azon esetben, ha a Földes Urasággal meg
nem egyezhetnének, szokott úrbéri úton fog elhatároztatni.

10. §. A Község bels és küls földeitl járó adósságokra

nézve az elébbi szokás tartassék meg.

11. §. Ezen esztendnkénti úri szolgálatokon, s adózásokon

felül, a Földes-Urak Jobbágyaiktól semmit sem kívánhatnak;

minél fogva minden elsbbség, avagy mások eltti vételbeli földes-

úri jusok, valamint minden kényszerítések, úgy bár melly ter-

mészet s nem szolgálatok, taksáitatások, úgy szinte kizárások

nemeik is, (fenntartatván egyébiránt a fenntebbi Vl-dik Törvény-

Czikkely határozása) jövendre minden megklüömböztetés nélkül

az egész országban, s ahoz kapcsolt részekben megszüntetvén, a

Megyék kötelességében állani fog felvigyázni : hogy a számvetések

rendszerint tétessenek, és hogy a Jobbágyok felesleges munkára

ne szoríttassanak, hanem hogy ha a járandóságon felül több munkát

kívánna a Földes-Úr, az eránt Jobbágyaival szabad alkura lépjen.

Hogy ha j^edig a jobbágy úri munkára törvényes járandó-

ságán felül kénszeríttetnék, illy esetben a Földes-Ür az okozott

kárnak megtérítésére, és minden gyalog, vagy igás munka a kén-

szerítés idejekori folyó árának kétszeres megfizetésére, a fentebbi

IV-ik Törvény-Czikkely 4-dik §-sa által meghatározott rövid úton

szoríttassék, — melly tilalmas kénszerítések ismétlése esetében az

általhágó Földes-Úr ellen egyszersmind a szokott Törvény utján

a IV. Törvény-Czikkel}^ 4. §-a által meghatározott módon, a Tiszti

Ügyész feljjeressége mellett, annyiszor, mennyiszer az általhágás

történik, 200 forint büntetésnek leeiid helye.

12. §. Udvari telkeken lakó, vag}^ bár melly nevezet alatt

pusztákra telepített, és a Földes-Úr engedményébl valamelly úri

majorságbeli telkeket használó Zsellérek, úri tartozásaikra nézve

egyedül a Földes-Úrral teend szabad egyezéstl függnek.
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VIII. Törvény-czikkely : Az úrbéri kötésekrl.

2. §. Jövendre pedig megengedtetik a Jobbágyoknak, bogy
csujján tartozásaikra, szolgálataikra, és adózásaikra nézve külön

külön örökös kötéseket tebessenek; sértetlen maradván a Hely-

tartó Tanács utján a Királyi Felségnek felügyelési jussa. Azon-

ban a Királyi adományból származott úribaszonvételek ezen

örökös úrbéri kötéseknek tárgyai nem lehetnek, és ba valamikép

azokban foglaltattak, e részben az ezek eránt egyezett Földes-Ur

örököseinek keresete mellett Törvény útján vissza szerezbetk

lesznek : — a többi foglalatjára nézve megállván az örökös úrbéri

szerzdés.

3. §. Hogy azonban az örökös kötésekre adott általjános

szabadság által visszaéléseknek alkalmatosság ne nyújtassék, akár

az TJrbér behozatala után eddig tett, akár jiedig jövendben

teend örökös kötések következ esetekben is lesznek felbonthatók

:

1-ör Ha bebizonyíttatnék, hogy azok erszakkal és félelem-

mel csikartattak ki, vagy ravaszsággal és csalárdsággal szerez-

tettek.

2-szor Ha oUyanok által, kik arra megkívánt szerzdési

tehetséggel nem bírtak, köttettek ;
— melly szerzdések ugyan

ön-hatalommal el nem töröltethetnek, mindazáltal azoknak fel-

bontására, avagy megertlenítésére a Törvény útja mind a két

rész eltt fennmarad.

4. Ha az örökös kötések, vagy az ídeígleníek is, idközben

lehetetlenekké vált feltételeket foglalnának magokban, egyedül

azon ok miatt az említett kötések megertlenítésének vagy fel-

bontásának helye nem leend, hanem mindkét esetben a hasonló

feltételek helyett úrbéri úton mások tétessenek s a feltételi

helyettezés után az örökös kötések ugyan a szerzdés szerinti

bánásmódja örökös voltát továbbá is megtartják, — ez ideigleni

kötéseket pedig a kötött id lefolytáig megtartani kelletik. A
szerzdési bánásmód ott, hol az Úrbér valósággal behozva nem
volt. mindennem kötésekre nézve ezentúl is meghagyatván.

XI. Törvény-czikkely : Azon közterhekrl, melyeket a jobbágy-

földeket használó nemesek azon használattól viselni tartoznak.

Minden nemesek, kik a fentebbi lY-dik Törvény-Czikkely

6-dik §-a erejével Jobbágyföldek használatát szereznek, úgy szinte
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azok is, kik már jelenleg jobbágyi földeket liasználnak, a földes-

úri terheken kívül következ közterheket tartoznak viselni.

1. §. Mind azon fekv vagyónoknak, mellyek oly termé-

szetek, hogy úrbéri Törvény szerint, a földes Úr szabad rendel-

kezései alá többé nem eshetnek, és a nemesek által, akár jelenleg

használtatnak, akár ezután fognak szereztetni, — ha bár kivált-

ságos, vagy szerzdési helyeken volnának is — használatától a

nemesek is adózni tartoznak.

2. §. Az ily nemesek a bels-telki földek használatától —
épületeiket ide nem értvén — adót fizetni köteleztetnek.

3. §. Az úrbéri legel használata után járó adót fizetni fog-

ják ;
— valamint

4. §. A tzi, épületi, kereskedési faizásnak, és nádiásnak

úrbéri haszonvételeitl adózni fognak.

5. §. A feljebb él számláltaktól pedig mind a hadi, mind

a házi pénztárak terheit viselendik, — a hadfogadás elsegítésére

rendelt általjános sommá oda nem értetvén.

XIII. Törvémj-czikkely : A nem-nemeseknek elegend perlekedési

tehetségérl.

Minden nem-nemesek, akár földes-úri hatalom alatt álljanak,

akár nem, mindennem követeléseiket, vagy személyök sértését

ezentúl akár ki ellen tulajdon felperességök mellett kereshetni

fogják. Szabadságokban marad az nevökben munkálandó tiszti

Ügyvédnek, vagy ha földesúri hatóság alatt levk volnának, az

eddigi gyakorlat szerint az uradalmi Ügyésznek pártfogásával —
ha kívánnák — ezentúl is éhii.

Í8W. VIL Törvémj-czikkely: Az 1836-dik évi országgylésen

alkotott s úrbéri tárgya törvény-czikkelyek némely szakaszainak

világosításukról s részint módosításukról.

9. í?. Az 183G-(lik évi VlII-dik törvényczikkely ekkép

bvíttetik

:

Megengedtetik : hogy a földesúr és jobbágy közti szabad

egyesség által meghatározandó bizonyos általános sommá fizetésé-

vel akár egyes jobbágyok, akár egész községek földesúri tar-

tozásaikat, szolgálataikat és adózásaikat (az úri hatóság azonban

sértetlen hagyatván) tökéletesen és örök idkre úgy megválthatják,
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liogy az oll}^ szabad egyezkedésekbl készült szerzdések, mint

úrbéri örökös kötések, az 1836-dik évi VIII. t.-czik. 3-ik §-ban

elszámlált eseteken kívül, bármely tekintetbl! felbontásoknak

többé lielye nem lészen, s a megváltás fejében befizetett sommá
törvény eltt teljesen azon természet leend, millyen a megvál-

tott úrbéri telek vala ;
— és ennélfogva a törvény további rendel-

kezéséig határoztatik : kogy

Illy megváltások eseteiben a megváltási tkesommák a tör-

vények értelmében biztosított állapotban tartassanak, olly módon

:

liogy lia ezen megváltások koronái, egyliázi vagy közalapítványi

jószágokban történtek, a megváltási tke-sommák teljesen biztosí-

tott állapotban! fentartására a magyar kir. helytartó-tanács, és

illetleg a királyi Fiscns ügyeljen fel, és az, kit a megváltott

úrbéri javak jövedelme illetett, azon tke-sommától járó kamato-

kat szedje ; ha pedig magános javakban történnek, a megváltási

sommára nézve törvényes jogaikat minden illet felek biztosít-

hassák. Egyébiránt

Minden örök megváltási szerzdések a szerzd feleknek

szükséges példánj^okon felül, még két példányban lesznek elkészí-

tendk, aláirandók, s végrehajtás eltt az illet megye közgylé-

sének bemutatandók : — a közgylés egyik jjéldányt levéltárába

eltevén, a másikat hasonlóképen végrehajtás eltt a kir. helytartó-

tanácsnak fogja haladék nélkül megküldeni a végett, hogy Fel-

sége legfelsbb felügyelési jnsánál fogva, a kir. helytartó-tanács

által, egyedül a közadó fnndnsának épségben tartására, és a meny-

nyire az örök megváltás koronái, egyházi vagy közalapítványi

javakban történnék, a megváltási sommának biztosítására fel-

ügyelhessen, — ha netalán az említett tekintetekbl valamely

észrevételek tétetnének, azokat a kir. helytartó-tanács mentül-

elbb, s a mennyire lehet hat hónap alatt, az illet megyének

megküldi, vagy ha iltyetén észrevétel magát el nem adná, arról

is a megyét ugyanazon id alatt tudósítja ; nem tétetvén jiedig

az említett tekintetekbl semmi észrevétel, a szerzdés a megyei

közgylésen kihirdettetik, és azonnal teljesedésbe vétetik.

ÍS'i'i. IV. Törvény-czikk: A nemesi javak hirhatúsának nem-
nemesekre kiterjesztésérl.

Az országban s kapcsolt részeiben született, állandóan lakó,

s törvényesen bevett bármelly vallású nem-nemes honfiak, általuk
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bármi czimen eddig szerzett, vagy jövben szerzend nemesi

javakra nézve nemesség' hiánya miatti nem-birliatási ügyuton

ezentúl nem háborgattathatnak.

V. Töiuény-czikk: A nem-nemeseknek is minden közhivatalokra

lehet alkalmazásáról.

Az országban s kapcsolt részekben született, vagy honositott.

s törvényesen bevett bármel}^ vallású lakosoknak, akár kinevezés-

tl, akár választástól függ minden közhivatalokra leend alkal-

mazásában az, hogy a nemesi osztál3dioz nem tartoznak, akadál^-nl

nem szolgálhat.
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A KATONAI BERENDEZÉS.

A XVIL században, ugyanakkor, midn Európa els

nagy állandó seregei, a franczia és a császári szervezked-

nek, Magyarország katonai jelentsége egyre sülyed. Zrinyi

Miklós nagy reformtervei meghiúsultak, még a hajdúk sem

alkottak már igazi katonai rendet és így ugyanakkor,

midn a modern hadi szervezet mindenütt kifejldött,

Magyarország rendes hadsereg nélkül maradt. Mert azokat

a magyar csapatokat, melyek a török elleni felszabadító

háborúban részt vettek és melyeket hivatalosan »exercitus«

vagy »militia nationalis « -nak neveztek, csak a rendes sereg

kisebb érték és jelentség segít hadainak nézték. Kevés

volt bennök a rendes gyalogság: a tüzérség meg éppen

hiányzott.

Tudjuk, mennyire ix3arkodott II. Rákóczi Ferencz,

franczia tisztek támogatásával e bajon segíteni, de egész

nagy felkelésének története bizonyítja, mily kevéssé sike-

rült ez neki.

A béke helyreállítása után kétféle magyar katonaság

állott fenn. Az egyik a császári királyi seregbe beosztott,

újonnan alakított magyar gyalog- és huszárezredekbl állott,

melyeket az 1715: VIII. t.-cz. ^ mint állandó sereget beczikke-

lyezett, a másik a birodalom védelmére hivatott, de katonai-

' Fönnebb 694. 1.
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lag épen nem organisált nemesi felkelés, melyet a fpapok
és furak bandériumai egészítették ki.

Eleinte külön magyar haditanácsot óhajtott az ország-

gylés, de aztán megelégszik azon kívánsággal, hogy a

mágnások és nemesek a hadseregben méltó helyet foglal-

hassanak el, és úgy k. mint a közemberek, a magyar- és

más ezredekben érhessenek el megfelel polczot.- A nagy

politikai czélról lemondva, ott is csak a kiváltságosok

boldogulását keresték Az egész császári és kir. sereg, és

ígj a magyar ezredek is, a bécsi hadi tanács rendelkezése

alatt állott.

Mária Terézia trónralépése után még egyszer nagy és

dönt szerepre volt hivatva a honvédelem si, független

rendszere. Az országgylés elrendeli 21,622 gyalogos állí-

tását, telekkatonaság gyanánt. (1741:LXIII. t.-cz.) Ezekbl

hat ezredet alkotnak, a melyeknek csak törzstisztjeit nevezi

ki a királyn, a többit, a századosokat is, a megyék az

ezredesek hozzájárulásával. Felültetik a megyei zászlók alatt

harczoló egész nemességet. A fvezér a nádor: a kerületek

tábornokait a királyn nevezi ki. Egyáltalában akkor, midn
az uralkodó nem császár, hanem Magyarország és Cseh-

ország királya, az ellentét a rendes és a nemzeti sereg közt

meglehetsen elenyészik.

A háború további folyamában azonban mindinkább

a rendes sereg válik túlnyomóvá. Ehhez járul, hogy a

királyn férje császár lesz és így a régi császári-királyi

hagyományok a hadseregben megújulnak. A magyar ezre-

dek önállóságát addig fenntartották tulajdonosaik nagy

kiváltságai, melyek nemcsak a tisztek kinevezésére vonat-

koztak, hanem a csapatok vezetésének nyelvére is. A hét-

éves háború után. midn Lacy tábornagy porosz miiitn

2 Az Országos Levéltár Diaetalia-gyüjteményébcn ii gr. (Jzolior-lV-lc

iratok közt.

Marczali : A magyar történet kiítföi. 5-
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szerint újjászervezte az armadiát, a magyar ezredek egészen

beolvadtak ebbe a nagy gépezetbe. Pálffj János halála

után (1751) a nádor elveszti katonai hatáskörét, helyette

cs. kir. fparancsnok székel Budán. Az országgylések

már csak annyiban foglalkoznak a sereggel, a mennyiben

az »excessusokat« követ el. A »Militia Hungarica« név is

csak egyszer fordul elö, az 1764— 65. XXIV. t.-cz.-ben, mely

elrendeli, hogy annak ruházatát Magyarországon készítsék,

ha ott azon az áron és abban a minségben kapható,

mint másutt.

Erdélyben hasonló, de még gyorsabb a fejldés. Ott már

a leopoldi diploma elrendeli, hogy a fparancsnok nem lehet

belföldi. A rendeknek lett volna jussuk külön generálishoz,

de a király 1712-ben nem engedte meg annak megválasztá-

sát. A diéták legfölebb a ruházás dolgába szólnak belé.

II. József alatt e viszonyok természetesen még job-

ban kiélesedtek. Nemcsak hogy a hadsereg egészen a csá-

száré, minden alkotmányos ellenrzés nélkül, hanem a

magyar ezredek egysége is megdl. Egyre számosabban

neveznek ki hozzájuk nem magyar tiszteket.

Midn 1790-ben forrongásban van az egész ország, a

magyar katonaság is összeállítja kívánságait. Hat magyar

ezred ftisztjei azt óhajtják, hogy a magyar hadi rend

magában külön status legyen az országban. Távoztassa-

nak el az idegen tisztek. »A magyar hadi seregnek

magának legyen mind hadi tanácsa, mind fvezérl com-

mandója, ki egyedül a hazától függjön. « Az egész hadi

szolgálat magyar nyelven folytattassék, a mi az idegenek-

nek illend eltávoztatására fog szolgálni. Háborúnak idején

a magyar sereg soha némettel össze ne kevertessék, hanem

maga s együtt harczoljon. Xem ilyen messze men a

Graeven huszárezred folyamodása, melyet Grróf Festetich

György alezredes nyújtott be. Ebben az a f, hogy a
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magyar ezredekhez csak magyar tiszteket nevezzenek ki.

A rendek is felkarolták a katonaság ügyét, hisz oly belsó

összeköttetésben állott a függetlenséggel, melyet intézmé-

nyek által akartak biztosítani. A koronázás eltt megalko-

tandó törvények javaslatában ott van a nemzeti katona-

ságról szóló, mely azt kivánja, hogy külön magyar hadi-

tanács legyen és a sereg az országnak esküdjék hséget.

II. Leopold e mozgalommal szemben július 20-án fog-

lal állást. Kimondja, »hogy nem engedheti, hogy a rendes

és határrz katonaságot illetleg olyan újításhoz fogjanak,

mely által a katonai fegyelem felbomolhat, vagy pedig az

ország védelme, melynek gondját a törvények a királyi

felségre bízták, csorbát szenvedhetve. A politikai viszonyok

változása, a béke helyreállása arra kényszerítette a rendeket,

hogy követelésüktl elálljanak. Az 1790— 91: XIX. t.-cz.

biztosítván az országgylésnek az új vitézek megszavazásá-

nak jogát, az állandó, tehát a cs. kir. katonaság részére szóló

hadi adót is megszavazza. így, mellesleg, elejtik a magyar

sereg ügyét. A 66. czikk csak magyar ezredekrl szól.

A nagy franczia háborúk idején a rendek minden

alkalommal gyakorolták az újonczok megszavazásának jogát

és ígj szóba került újra az országg.yléseken a katonai kér-

dés. Az 1802: I. törvényczikkben már elfordul a » magyar

sereg « kifejezés: egyetlen eset az egész korszakban. E mel-

lett a nemesi felkelést is két ízben fegyverbe szólították.

Ennek katonai fegyelmezése és hadi készültsége sokszorosan

fontos volt akkor, midn az egész nemesi kiváltság, mely

erkölcsileg a hon védelmén alapult, a forradalom tanai és

a császárság gyzelmei által veszélyben forgott.

Ezen czél elérésére katonai akadémia alapítására volt

szükség. Magánadakozásból 895,000 forint gylt össze

1808-ban, és ennek az összegnek alapján iktatták törvénybe

£i Ludovika-Akadémiát. (1808. YIL). Az 1811-iki kimutatás

52*
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szerint még körülbelül 300,000 frtnyi adomány járnlt az

összeghez. De azért a bécsi kormány megakadályozta az

intézet felállítását úgy, hogy az csak 1848-ban, az els

felels magyar minisztérium alatt kezdte meg mködését,

és hosszú szünet után 1872 óta áll fenn, mint a m. kir.

honvédség tisztképz iskolája.

Az 1790—91. országgylés, midn a szükséges refor-

mok elkészítése végett bizottságokat küldött ki, a

katonaiakról megfeledkezett. Csak a katonai nevelés talált

helyet programmjában és igen jellemzen az irodalmi

bizottság feladataihoz sorolta azt is, hogy készítsen tervet

a tisztképz katonai akadémia felállításáról. Midn az

1825—27. országgylés bizottsága újra felvette az elbbinek

munkálatait ebbeli operatumában azt javasolja, hogy min-

den nemes ifjú lépjen be a császári és kir. seregbe és ott szol-

gáljon két évig mint közlegény. Elbb semmi hivatalt sem

nyerhet el. Az ily módon nevelt nemzeti sereg a nádor veze-

tése alatt álljon és fölötte az országgylés rendelkezzék.

Ily módon lép fel nálunk elször a védkötelezettség

modern eszméje, a mint azt Poroszországon 1810 óta már

megvalósították. Mert, ha nagyon feltn és szomorú

jelentségTi, min keveset tördtek e korbeli diétáink a

katonaság ügyével és hogy voltakép mindig a nemesi

nevelés és a nemesség érvényesülése a hadseregben állott

náluk els sorban, arról sem szabad megfeledkezni, hogy

csak az inrectio tartozott a nemzethez: a rendes, állandó

sereg nem. Az fogadott, toborzott sereg volt, nagyrészt

arra való, hogy a családokat és községeket a nyugtalan

elemektl megszabadítsa. Csak midn az országgylés

szavaz meg bizonyos számú újonczot, akkor szünetel a tobor-

zás ^ »assentálnak«, akkor > verbuválnak kötéllel «, mint a

népdal kesergi. így az országgylés eleget tesz alkotmányos

^ Collectacvila.
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kötelességének, miclön felszólal a magyar ezredek érdekében,

megállapítja az új vitézek számát. Ezt a számot aztán a

magyar kormány bizonyos kulcs szerint felosztja az egyes

hatóságok közt, minek 1741-ben látjuk els példáját.

Ebben csak az 1830-iki országgylés tett változást.

Ez az els, mely a rendes hadsereg vitézeit is fentartja a

nemzet részére azáltal, hogy megszabja szolgálatuk idejét

(capitulatio). Az élethossziglan való katonáskodás ezzel

megsznt. Az 1840-iki törvény szentesíti azt a már

1808-ban kimondott elvet, hogy az állítandó újonczokat

semmi szín alatt nem lehet áttenni nem magyar ezredekhez.

Az általános védkötelezettséget az 1868: XL. törvény

iktatta törvénybe. E szerint a véd er és a hadsereg,

hadi tengerészet, honvédség és népfölkelésbl áll. A hon-

védséget az 1868: XLI. törvény, a népfölkelést az 1886.

évi XX. t.-cz. szervezi.

1. A katonaságra vonatkozó törvények. 1790—1840.

1790191. Articulus 66. De Tironihiis Militaribus.

Legionibiis Hungaricis Bcllo hoc magnopere attritis et dimi-

nutis,^ earum ver integritate, quam securitas externa deposcit,

per solitas Conductiones ^ celeriter procurari nequennte, erga

benignani Suae Majestatis Propositionem, Status et Ordines.

instar subsidii, Bello alioquin nondum plene terminato.'^ 6000 Tiro-

nes, sub conditionibus et cautelis Art. 63. 1741. declaratis,^ sta-

tnendos ofFernnt. Porro auteni multis incommodis in ordinaria

militari conductione observatis, erga benignani S. M. Sacratis-

simae Propositionem, de conservandis in actuali statu completo

Legíonibus Hungaricis factam, Status et 00. decreverunt ; ut

' Az 1787-töl 1790-ig folyó töi'ök háború.

- Toborzás.

3 A bókét 1791. aug. 4-én kötötték meg Szisztovb.iii.

* Az akkor megszavazott 21,622 gyalogost a hadi adóból kellett

ruházni és a szükségesekkel ellátni. Puskát, zászlót, dobot és sátrat a

király ad. A karok és rendek semmi szin alatt nem kötelesek a soraikban

a háború alatt vagy utána támadt hiányok pótlására.
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Deputatio in Commissariaticis^ laboratiira, talem modum, qiii sal-

vis Legibus Contribuenti quam minimé gravis sit, et incloli Plebis

conveniat, proponere stucleat, fiituris Oomitiis in cleliberationem

snmendnm, et prout conventum faerit, in Legem referendum.

^7.92. ArticLiliis 6. De libera Oblatione per Regmim facta.

— SS. et 00. — iit Provincias alias, Plebemcjne Regni,

oneribus Belli Turcici attenuatam sublevent, sed im^irimis ex amore

et íidiicia erga Suam Majestatem, sub cautelis Legum. et signanter

Articuli 63. 1741. quinque Mille Tirones, modo in postrema Statii-

tione nsitato statuendos, mille eqnos, quatuor Milliones Florenorum

obtulerunt, qna oblatione in milite, Equis et Aere parato, aut ejns

aequivalente, jnxta methodum per SS. et 00. propositam, a S. M.

benignissime acceptata, iidem SS. et 00. decreverunt . . .

Árticiiliis 9. De Nativis Himgaris ad Legiones Hiingaricas et

Confmiarias pro Siiperioribiis ac Stabalibiis etiam officialibiis

deligendis, constitiiendisque Legionum Proprietariis, ac Jiwen-

tiitis Militaris in Academiis Militaribiis Institutione.

Erga demissam SS. et 00. propositionem super eo factam, iit

in deligendis ad Legiones Hungaricas et Coníiniarias Superioribns

ac Stabalibus etiam Officialibus, constituendisque Legionum Pro-

prietariis, Nativorum Hungarorum praeferens ratio habeatnr, ac

Jnventus etiam Hnngara in Academiis Militaribus ad Servitium

Militare paretur, S. M. S. liaec SS. et Ordinnm desideria jnsta esse

agnoscendo, una clementer resolvere dignata est, quod licet in Ger-

manicis vice versa Legionibus, Hungari in qualitate Superiorum

ac etiam Stabalinm Ofíicialium actu constitnantnr, Sua nihilomi-

nus Majestas de Actuali Ofíicialium Hungarorum in Legionibus

tam Hungaricis quam Germanicis existentium numero requisitam

informationem captura, ac dein eam initura sit rationem, ut ser-

vata aequali Proportione ulterior querulandi ansa tollatur, adeoque

nativi Hungari spe ea certa, quod pro meritis suis ad altiores

Gradus eluctaturi sünt, allecti, Militiam sequantur, sed et de eo

benigne provisura sit, ut Hungarorum etiam Militarium Offici-

alium Filiis in Academiis Militaribus se ad Militaria Servitia

formandi occasio, in quantum íieri jíotuerit, praebeatur.

= A katonaság ellátására és elszállásolására vonatkozó ügyek.
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1802. ArticLiliis 1. De suppletatione Legiomim Hiingaricariim

ad Trienniiim oblata.

Erga Benignam Siiae M. S. cnm provocatione Articuli 66.

1791. Propositionem, SS. et 00. S. M. S. pro moclernis rerum

circiimstantiis oífermit

:

§. 1. Dnodecim Legionum Pedestriiim, Decem Equestrmm,

in Summa 64,000 Exercitus Hungarici, liuc non intellectis Con-

finiariis, numerum in praesens clefixum, jiixta Ideám diaetaliter

elaboratam, et benigne acceptatam non tamen ultra proximum

Triennium 'ex parte Regni in statu completo conservandum.

Ceterum objecto Militiae Hungaricae (dum Completatio ex i)arte

Regni intercedit) tam quoad numerum, quam quoad modum
suppletationis semper ad Pertractationem Diaetale pertinente,

pro sua erga Augustam Domum et Pátriám teneritudine, nequid

securitati desit, de Mediis Conservationis ejusdem regulatae Mili-

tis adjunctis temporum convenientibus et viribus Populationis

commensuratis, ac Systemati Legum, indolique Plebis conformibus,

in Comitiis intra triennium celebrandis, prout conventum fuerit

in effectum deducendis, salva Articuli 63. 1741. §. 2 Dispositione

et salvo ad praevigentes per Collectacula militaria conductionis

regressu, consulturi sünt.

18ü7. Articidiis 1. De Síibsidio Militari in 12J)U(J tironihus ad

Legiones Hungaricas oblato.

— ad Legiones Hungaricas 12,000 tironum pro Fide et

Amore in Regiam Majestatem et Pátriám, SS. et 00. offerunt

:

§. 1. Ut non successive, sed uno, eodemque, quantum fieri

potest, brevissimo, idque hyemis tempore statuantur, ac ad liorum

numerum Judaei etiam referantur et acceptentur.

§. 2. In susceptione tironum non formae, aut mensurae, sed

corporis structurae ratio habeatur, ita, ut quinque etiam i)edum

altitudinis tiro, secus corpore sanus et robustus, ac ad suppor-

tanda onera militaria idoneus accejstetur, nisi annum aetatis 24 jam

attigisset, adeoque nullám ulterioris succrescentiae spem praeberet.

§. 7. Quoniam certum esset, majorem, quae militiam pro-

fessuris calcar addet, manualem pecuniam,* Conductionem egregie

facilitaturam, SS. et 00. annue 200,000 fl. ea expresse lege oífe-

'• Hanclgeld. Foglaló, inelylyel a legényeket a zászló alá csábították.
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runt, ne ex siucero hoc studio ullo umquam tempore, quasi

Regnum hoc onus Comiiletationis in se assumpsisset. consequentia

formari valeat.

§. 9. Et quia inter praecipiia impedimenta Collectionis spon-

taneoruni Militnm ' referri debeat. quod neglecti Milites Officia-

lium et Subofficialium. linguam eornni vernaculam ignorantium.

centuriis inserti. se mutuo nec in dandis, nec in excipiendis Man-

datis intellexerint, difficultatesque hinc enatae, Tirones, uno

exemplo eoruni etiam alios a Militia alienaverint ; ne in futuram

difficultates hae, ipsi servitio noxae emergant. S. M. clementer

disi^onet, ut Regiminnm Hiingaricarum Officiales et Subofficiales

tales constituantur. qiü vernicnlarum etiam in iisdem princi-

paliter vigentinm lingiiarnm. indispensabiliter gnari sint.

1808. Articiiliis 6. De oblatione in tironibiis müitaribiis facta.

§. 5. Ne tirones nnnc oblati ad alias, qiiam Hungaricas

Legiones ullo snb obtentu transferantur.

Í830. Articiiliis 7. De síibsidio in íironibns ad Legiones Hun-
garicas oblato.

§. 1. Ad Benignam S. M. S. ratione oíFerendi in tironibns

subsidii factam propositionem, SS. et 00. nomine S. M. S. vota

eonim, quae eatenns in sensu Legum fovebant, benignissime

praevenientis. de subversantibiis rerum externarum adjunctis, ac

de actuali militiae Hungaricae ^ statu edocti, cognita necessitate,

in modemo rerum extraordinarie situ, instar subsidii — ad

Legiones Hungaricas 48.000 tirones pro fide, et amore in Regiam

Majestatem, et Pátriám, sponte ac benevole oíferunt, et quidem

ex his 28,000 sequentibus sub Conditionibus.

1, Ut hi sei^itia Militaria decennio obire teneantur, evoluto

praeexposito tempore inomisse finaliter dimittendi.

2. Si tamen interea etiam inevitabilis alicujus domi suae

emergeret necessitas, hujus dimissioni nec praestabiliti servitii

Anni obstare valeant, neque ad enatos seu ex hac, seu ex alia

quacunc|ue causa in statutis his tironibus defectus supplendos

argumentum necti possit . . .

'• Önkéntes.

» Ezt a hivatalos kifejezést a császári kir. hadügyi kormány is hasz-

nálta. Kimutatásaiban a magyar ezredek mint »Hungarisches National-

Militár« szereidéinek.
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4. Ad horum numernm Judaei etiam, habita ratioiie popu-

lationis, per concernentem Jurisdictionem repartiendi, et medio

Commnnitatum Judaicarum unice de gente sua statnendi, et in

gremio respectivae Jurisdictionis assentandi, ad oblatnm nnme-

rum tironum recipiantur . . .

2. §. Residnos antem 20,000 tirones sequentibus sub con-

ditionibus oíFermit.

1. Ut S. M. lios solummodo in casu liostilis agressionis

Ditionum suarnm liaereditariarum, Siiae Celsitudini Caes. Regiae

Dominó Regni Palatino, fine procurandi medio concernentium

Jurisdictionum efíectus detegendo, et per eandem in proximis

Comitiis referendo, legére et exigere valeat.

3. Ut terminato Bello, ex superius denotato hostili aggres-

sione enato, qui e 20,000 tironibus his, unice huic gerendo desti-

natis, superstites fuerint, illico dimittantnr.

IHM. II. törvényczikkely. A magyar ezredekhez ujonczokban

tett segedelmi ajánlatról.

1. §. Felségének az ujonczokban ajánlandó segedelem iránt

tett kegyelmes eladására az Ország Rendéi, miután a törvény

értelmén sarkaló kivánatok folytában a küldolgok fenforgó körül-

ményeirl és a magyar ezredek jelen állapotjárói Felsége nevé-

ben értesítettek, a szükség iránti felfedezés következésében ; ennek

pótlására segedelemképen, s minden ebbl vonható következés

nélkiü, és az 1741 : LXIII. t.-cz. 2-dik, 1807 : I. 5-dik, 1808 : I.

6-dik és 1830 : VII. t.-cz. szinte 1-s §§-aikban foglalt óvások

mellett a magyar ezredekhez önként 38,000 újonczokat ajánlanak,

következ feltételek alatt

:

I. Hogy azok — az állítás módjára nézve készített ország-

gylési utasítás 1-s §-nak 7. pontjában kijelölt és szolgálni 12 évekig

köteles ujonczoknak egyedüli kivételével — katonai szolgála-

tot tenni tiz évekig tartozzanak, ezen idnek elteltével pedig

mindnyájan végké]) és múlhatatlanul elbocsáttassanak s még

kiütéssel fenyeget, vagy már kiütött háború miatt se lehessen

katonai további szolgálatban közülök senkit is tartóztatni; az

ezredektl! elbocsátásuk alkalmával végre illend ruhák és ele-

gend útiköltségek adásával szállíttassanak haza.

II. Az ujonczoknak a népesség számára való tekintetteli
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felosztása a jelen országgylésen meghiteltetett választmány által

kidolgozandó kulcs szerint intéztessék el.

13. Az állítandó újonczok egyedül magyar ezredekben szol-

gáljanak s ket nem magyar ezredekhez áttenni semmi szin alatt

nem lehet.

A Karok- és Rendeknek ezen ajánlását, u. m. a mely nem-

zeti buzgó kségöknek s azon készségüknek, melylyel Felsége

szándékai elsegítésében seikkel vetekednek, dics bizonyságául

szolgál, Felsége kegyelmesen fogadja.

2. A Ludovika Akadémia felállítása.

1808. Articiihis 7. De Academia militari Ludovicea.

Dum SS. et 00. de Defensione Regni agerent, Consilia sua

non tantum ad praesens temiDUS, sed ad futuram quoque aetatem

extenderunt, utque Filii et Posteri eorum non solum viribus, sed

arte quoque et ideo efficacius pro Patria, avita Constitutione

et Augusta regnante Domo depugnare i)0ssint, devotione erga

S. M. S. et amore erga Pátriám provocati, liberis Oblationibus

notabilem fundum conílaverunt, ut Nationalis Academia militaris

in Regno erigi, et Studia militaria promoveri possint, adjuvit

conatus Augustissima Imperatrix et Regina, per singularem

prorsus Muniíicentiam.^ S. M. ver S. Rex noster Clementissimus

votis SS. et Ordinum benigna sua Approbatione annuit, et nequid-

quam Institutum adeo utile moraretur, aedes olim Tlieresianas

Vacii illocandae Academiae militari donavit ; SS. et 00. Tbrono

Suarum Majestatum circumfusi, gratissimi ac devotissimi animi

sensa exprimentes, impetrarunt. ut Academia baec amoris

Augustae Dominae in Gentem Hungaram memóriám conserva-

tura, Ludovicea ajipelletur.

SS. et 00. coordinando liuic adeo utili, et necessario Insti-

tuto manum e vestigio admoventes, benigne annuente S. M. S.

decreverunt

:

§. 1. Nationalis Academia militaris Vacii in Aedibus olim

Theresianis coUocanda, ut amoris Augustae Imp. et Regináé in

Grentem Hungaram memóriám conservet, Gentisque Hungarae in

9 Mária Luclovika királj^nét e diéta koronázta meg. A koronázási

,

ajándékot, 50,000 irtot, a katonai akadémia czéljaira ajánlotta fel.
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Augustam Dominam illimitata devotio pnblico Testimonio peren-

net, Lnclovicea, appellabitur.i*^

§. 2. S. M. S. benigne cleclarare dignata est, se non tantum

siipremam Inspectionem alioquin de Jure, et ex Constitiitione

Regni sibi competentem suscipere, sed etiam disposituram, nt

ai)ta, et digna ejnsdem Offioiis admoveantur Individua, totum hoc

Institutiim, atque oblatus pro illó fundus ad mentem Fundatoruni

et secundum Conclusum diaetale rite administretur, neque Insti-

tuti Academiae liujus Indoles, Ratio et Destinatio extra Comitia

Regni mutari possit.

§. 4, Principális hujus Academiae scopus is érit, ut in liac

Juventus Hungara iis imbuatur Scientiis, eamque nanciscatur

Educationem, per quam ad praestanda tum in Exercitu regula ri^

cum et occasione Insurrectionis utilia Patriae Servitia, apta, for-

mataque reddatur. Liberum tamen Juvenibus in eo educandis

est, statum politicum complecti, in (j^uo eorum ratio pro meritis

habeatur. Proinde

:

§. 5. Coordinatio studiorum in Academia liac militari ea

esse debet, ut tales in eadem Disciplinae, et Studia tradantur.

per quae Juventus pro utroque, militari nemjie et civili Statu.

praeferenter tamen pro militari formetur.^^

§. 10. Ofíicium Praefecti Academiae, prouti et Sub])rae-

fecti — requirit virum gravem, Nobilem Patriae íilium. virtute

militari clarum, scientiarum eo spectantium notitia praeditum^

denique educationis Juventutis non inexpertem.

§. 14. Cursus Studiorum in liac Academia militari G annis

durabit, tradentur autem Disciplinae comitialiter determinatae.^-

§. 15. Disciplina Scholastica in hac Academia ad normám
militaris Disciplinae coordinabitur, ut nempe Juventus in eadem

educanda eidem, strictaeque Subordinationi assuescat, eique, dum
ex Academia ad effective militaria transivérit servitia, absque

resensu semet subjiciat.

"> Késbb Pestre helyezték át, hol József nádor 18Bl-ben tette le

alapkövét.

" A németül kidolgozott els terv szerint az intézetl)en a német,

magyar, latin és l'ranczia nyelveket kellett tanítani.

" A növendékek száma 200-ra volt megszabva : 120 ösztöndíjas és

80 fizetéses. A belépés kora 12—15-ik év.



IV.

AZ 1847—48-IKI TÖRVÉNYEK.

A felels ministeriumról ; az országgylésrl; a követválasztás-

ról ; a Partiumról; Erdély egyesítésérl; az úrbér megváltá-

sáról; a papi tized megsznésérl; az siség eltörlésérl;

a magyar tud. egyetemrl, a vallás dolgában és a nemzeti

rseregrl.

Mióta a nemzet határozottan a reformok terére lépett,

közös meggyzdéssé vált, liogy az alkotmány keretében

ersíteni kell a kormány végrehajtó hatalmát. Már Széchenyi

követelte ezt a »Stádinm«-ban és a » fontolva haladóké

pártjának épen ez az ersítés volt legfbb jelszava. Csak-

hogy a kormány hatalma szükségkép veszedelmesnek lát-

szott mindaddig, a míg Bécsbl, a magyar alkotmányt tisz-

teletben nem tartva, gyakran ellenségesen, igazgatták az

országot. Ezért az ellenzék, élén Kossuthtal, még mindig a

megyében látta az alkotmánynak és nemzetiségnek bástyáját.

Mindaddig pedig, míg az alkotmányos törekvés védelemre és

nem továbbfejlésre igj^ekszik, ki van zárva a továbbhaladás

útja. Grróf Apponyi Györgynek, elbb alkanczellárnak, majd

fkanczellárnak, azt a szándékát, hogy administratorokat,

vagyis kinevezett és a kormánytól függ hivatalnokokat

helyezzen a megyék élére, nagy sérelemnek tekintették és

az ellenzék ez újítás ellen központosította egész erejét.

Valóban a régi rendszer keretében nem lehetett meg-

találni a kell és hasznos középutat a két káros véglet:



829

a kormány nemzetietlen absolntismusa és a megyék parti-

cularismusa és tétlensége között. Ezért azok a férfiak, kik

a nyngoti viszonyokat legjobban ismerték és kiket a vissza-

élések nagysága ellenévé tett a megyei igazgatásnak, a nyu-

goti mintára szervezend parlamentáris kormányformában

látták a nemzet üdvét. Mint ezt legkiválóbb szószólójuk,

báró Eötvös József a » Pesti Hirlap«-ban, majd »Keform<<

czim mvében kifejtette: ez az egy kormányforma engedi

meg a végrehajtó hatalomnak a szükséges er kifejtését,

a nemzet érdekeinek veszedelme nélkül. Mert bármi ers

legyen is a ministerium, felelssége következtében egyre alá

van vetve a nemzet képviselete ellenrzésének. Ez az eszme

azonban Magyarországon épen nem volt népszer. Meg-

valósításában az ellenzék legnagyobb része a megye ellen-

állási erejének gyöngítését látta volna; a conservativok és

az udvar pedig — Metternich kora volt ez — nyilt forra-

dalomnak nevezték mindazt, mi a fennálló kormányrend-

szer és a védelme alatt fennmaradt magyar rendi uralom

ellen tör. Csak 1847. június 6-iki programmjában. melyet

Deák Ferencz öntött formába, hangoztatja az ellenzék,

Apponyival szemben, a kormány felelsségének elvét. »mely

alapja leend a Magyarországon is annyira szükséges par-

lamentáris kormányformának «. Nem szenved kétséget, hogy

nemcsak a parlamentáris rendszer befogadása volt újítás,

hanem bizonyos tekintetben az volt a kormány teljes

függetlenségének követelése is. Az volt, és pedig nemcsak

a végreliajtás dolgában, hanem némileg az elvi íílláspoutot

illetleg is. Mert igaz ugyan, hogy már Albrecht törvé-

nye, tehát négyszáz év óta, Mátyás korának kivételével,

alig van törvénykönyvünk, mely a leghatározottabban el

ne írná, liogy a király a magyar ügyeket csak magyar

tanácsosokkal intézheti. Igaz, hogy az 1790—91: X. t.-cz.

a magyar hatóságok függetlenségét minden külföldi hatás-
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tói a legliatározottabban kimondja. Mindamellett bizonyos,

hogy I. Ferdinánd óta mindig volt a bels kormánynak

befolyása a magyar ügyekre és pedig nemcsak a hadi-

tanácsnak és a kamarának, hanem az országiásnak, a

ministeriumnak, akár kormánytanács, akár status con-

ferentia, akár államtanács volt a neve. A monarchia, a

dynastia birodalmának fogalma föléje emelkedett Magyar-

ország állami eszméjének és, mi legnagyobb baj volt. ezt

részben a magyar rendek is elismerték. Mert csak így lehet

magyarázni azt a követelésüket, melyet az 1741 : XI. t.-cz.

fejez ki elször, hogy t. i. »a Felség a magyar nemzetet is

befogadja a Status ministeriumába « . Csak ígj magyaráz-

ható, hogy még az 1790-iki országgylés is megújítja ezt

a törvényt, sürgetvén, hogy a király fogadjon be magyart

is az állami ministeriumba. Mi több: ugyanez a diéta

elismeri a külügyek közösségét, kijelentvén, hogy a belsó

ügyeket magyarok intézzék, de a küls ügyek tárgya-

lására is legyen befolyásuk és alkalmaztassanak a követ-

ségekben is (1790—91: 17. t.-cz.). Ezen nem változta-

tott az az egy tény, hogy a régi törvények alapján köve-

telte és keresztül is Aitte külön magyar követ küldését a

törökkel folyó béketárgyaláshoz. A tényleges viszonyokba

való ezen belenyugvás és az a törekvés, hogy a hadsereg-

ben és diplomátiában érvényesüljön a magyar f- és köz-

nemesség, bizonyos tekintetben jobban aláásta a teljes

nemzeti függetlenség érzetét, mint a bécsi udvari politika

hatalmaskodása. Csak a nemzetnek 1825 óta felelevened

önérzete, Széchenyi és Kossuth szereplése tették lehetvé

e téren is a legmagasabb czélok kitzését.

Miután az 1847—48-iki diétán az ellenzék szenve-

délyes támadása teljesen aláásta Apponyi kormányzatának

tekintélyét, az európaszerte jelentkez forradalmi moz-

galom, különösen pedig a gyzelmes párisi február 24-iki
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felkelés megmutatta, min ingatag az alapja annak a

politikai rendszernek, melyet Metternich egyedül helyesnek

tartott ós melynek, vezetése alatt, a monarchia volt fárad-

hatatlan védje. Az a félelem, hogy a franczia és különösen

az olasz forradalmi mozgalom közvetlenül is érinti a Habs-

burgok birodalmát, már eleve is nagy nyugtalanságot kel-

tett és megrendítette az állam hitelét. Ily körülmények

között tartotta Kossuth 1848 márczius 3-án nagy beszéd-

jét, melyben az alkotmányos parlamentáris rendszer meg-

alapítását sürgette, még pedig nemcsak Magyarországban,

hanem az örökös tartományokban is. A rendek ez indít-

ványt egyhangúlag elfogadták. A pesti mozgalomban, mely

márczius 15-ikéhez vezetett, szintén a » felels ministerium«

volt a második azon pontok közt, melyeket »a magyar

nemzet kivan «.

Egyelre azonban a márczius 3-iki indítványnak nem
volt közvetlen eredménye. A korniíiny egy ideig azon gon-

dolattal foglalkozott, hogy feloszlatja az országgylést és

királyi biztost küld az országba. Dönt határozatot azonban

nem hozott. A bécsiek forrongása, melyet Kossuth beszédjé-

nek olvasása nagyon élesztett, márczius 13-án összeütközés-

hez vezetett a katonaság és a nép között. Metternichet a.

császár elbocsátotta. Már másnap elfogadták a magyar

frendek Kossuth javaslatát és a nádor vezetése alatt 100

tagú küldöttség ment Bécsbe, hogy a király beleegyezését

kikérje. E deputatiót a bécsiek nagy lelkesedéssel fogad-

ták és V. Ferdinánd márczius 17-én elhatározta a felels

magyar ministerium kinevezését, még pedig az egyesült

ellenzék elismert vezetjének, gr. Batthyány Lajosnak

elnöklete alatt. Az országgylés azonnal munkába vette

az ország intézményeinek átalakítását. >() Felsége iránti

tántoríthatatlan hségük s a haza iránti szent kötelessé-

güknek érzetétl vezéreltetve «, a rendek azokra fordítót-
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ták figyelmöket, »miket az összes magyar népnek jogban

és érdekben egyesítése — az ország törvényes önállása

— s függetlensége; a pragmatica sanctio által vele vál-

hatlan kapcsolatban álló tartományok iránti törvényes

viszonyai; a nemzet alkotmányos életének a kor igényei

s a körülmények sürgs volta által szükségelt kifejtése

s a szellemi erk és anyagi tehetség azon lelkesült össze-

hangzásának ez alapokoni élénkítése halaszthatatlanul

megkívántig. A rendek meggyzdése szerint e törvények-

ben »a felséges uralkodóház s az ahhoz örök hséggel

ragaszkodó nemzet, a bizonytalan jövnek minden eseményei

között, rendíthetetlen támaszukat találandják fel«. És. mint

Mátyás 1486-iki törvénye, ez a nagy újító törvény, mely-

hez alkotói annyi reményt fztek, voltakép teljességében

nem volt végrehajtva soha. Alig félévvel késbb nyílt

háborúban állott az ország királyával és 1849 ápr. 14-én,

épen egy évvel az 1848-iki törvények április 11-én történt

szentesítése után, Debreczenben kimondták a dynastia

dethronisatióját.

Formailag az 1848-iki törvények fenntartják a régi

constitutióval való kapcsolatot. Még mindig a Karok és

Rendek szerepelnek egyedül. Tartalmilag ellenben a leg-

nagyobb változásokat czikkelyezték be. A múlttal való

összekötést, mint ez a bevezetésben kifejezésre is jut, valóban

csak a nemzet önállása, a dynastia és az örökös tartomá-

nyokkal való kapcsolat tartják fenn. Minden egyéb téren az

ország szakít a hagyományokkal és öntudatosan elfogadja

azon elveket, melyeken a nyugoteurópai parlamentaris

monarchiák alkotmánya és közjoga alapult. Mintát nem

annyira Anglia szolgáltatott, mint Francziaország, és pedig

épen az akkor megbukott Lajos Fülöp Francziaországa.

Mindjárt a felels minisztériumról szóló törvényben

(III.) több helytt (1.. 3.. 32. §-okj majdnem szószerinti
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egyezést találunk az 1791-iki franczia alkotmány határo-

zataival. A sajátságos hazai viszonyokat különösen a nádor-

nak szánt szerep tükrözteti vissza, és kétségtelen, hogy

az egész törvénynek ez volt leggyöngébb, legtöbb bonyo-

dalomra alkalmat szolgáltató része. Épen úgy speciálisan

magyar intézmény az Felsége személye körüli ministerium.

A végrehajtó hatalommal együtt más alakot nyer az

országgylés is. Ennek áttétele Pestre mintegy symboluma,

hogy a nyomorúságos állapot és függés azon századai,

melyek alatt csak a határszéli Pozsonyban érintkezett

királyával, leteltek. De míg az alsóháznak egész szerve-

zete megváltozik a népképviselet elvének elismerése által,

a frendiház a régi marad és csak elnökei, a régi nagy

zászlósurak, engedik át helyöket a király által kinevezett

elnököknek.

A népképviseletnek a census alapján gyakorolt

választói jog az alapja. Ez alól csak a tanult osztályok

vétetnek ki. A nemes is választó, tekintet nélkül vagyonra

és tanultságra, mert az országgylés nem tarthatja fel-

adatának, hogy valakit jogától megfoszszon. Ezen liatáro-

zatot a radikálisok, különösen a ?-Márczius 15-ike<. nagyon

sérelmesnek találták a jogegyenlség szempontjából, de

el kell ismerni, hogy méltányos volt. Magát a censust,

a radikálisok követeléseivel szemben, magyar nemzetiségi

szempontból állapították meg. A választókerületek beosz-

tására nézve kiemelend, hogy Sz. István koron;ijának

egész területe közvetlen képviseletet nyer és e czélból

Magyarország, Erdély, Horvátország és a határrvidék

közt a törvény nem tesz különbséget.

Régi követelése volt a nemzetnek a » Részeknek*

(Partium) visszacsatolása. Ezt az 1836: XXI. törvény, mely-

nek megalkotásában Kplcseynek és Wesselényi Miklósnak

volt legfbb érdeme, elrendelte, de a törvény végrehajtva

Marczali: A magyar történet kútfi. 53
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még nem volt. Most egyszeren életbeléptetik azt, minden

kivételes rendszabály nélkül.

Erdély már 1541 óta el volt választva az anyaország-

tól, elbb külön fejedelmek, majd 1693 óta külön kormány-

székek alatt állván. Egyesítését a XVIII. század elején

a »E,egnum Mariannm<< elóharczosai óhajtották, liogy a

Magyarországon uralkodó egyházpolitikai rendszert át-

ültethessék a fejedelemségbe is, de a protestánsok, épen

azon okból, nagyon ellenezték. Mária Terézia az elválasztást,

politikai okokból, még határozottabbá tette azáltal, hogy

Erdélyt nagyfejedelemséggé emelte ; 11. József ellenben,

a közigazgatás érdekében, egyesítette az erdélyi kanczel-

láriát a magyarral. 1790-ben a nemzeti párt vezeti, úgy
Erdélyben mint Magyarországban, hn követelték a törvé-

nyes uniót. De az erdélyi particularismus azért nem sznt

meg ; a kanczelláriák egyesítésén túl ott nem akartak menni.

II. Leopold a leghatározottabban ellene szegült az unió

mozgalmának és így az idsbb b. Wesselényi Miklós és

Mohay János minden buzgólkodása az 1791—92-iki ország-

gylésen nem birt czélt érni. Báró Wesselényi Miklós, ki

még nagyobb ervel és tehetséggel folytatta atyja hagyo-

mányát, 1830 óta túlsúlyt szerzett Erdélyben is az unionista

pártnak. Az 1842. és 1847-iki diéták kimondták, hogy

Erdély kész, kölcsönös egyezkedés útján, ismét egyesülni

Magyarországgal. Midn a magyar országgylés kimondja

az uniót (VII. t.-cz.), feltételül tzi ki Erdély beleegyezését.

Ez 1848 május 29-én a kolosvári diétán meg is történt,

egyhangú lelkesedéssel. De ez az egyesítés, a törvény szavai

szerint, nem oly tökéletes és egyszer, mint a Részeké.

Magyarhon Erdély mindazon külön törvényeit és szabad-

ságait, melyek amellett, hogy a teljes egyesülést nem

akadályozzák, a nemzeti szabadságnak és jogegyenlségnek

kedvezk, elfogadni és fenntartani kész. (5. §.)
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A nem szorosan közjogi reformok közt legfontosabbak

íi közös teherviselés elfogadása, melyért az ellenzék az

1843 — 44-iki diétán hiába küzdött és az úrbér megváltása.

Láttuk, min lassan haladt elre a jobbágyság felszaba-

dítása 1790-töl 1840-ig. 1843—44-ben keresztülvitték

a nem nemesek birtok- és hivatalképességét. De a meg-

váltás ügyében nagyon tartózkodtak a dönt lépéstl.

Még Széchenyi is úgy képzelte, hogy a jobbágyság elbb

váltsa meg magát, mi 50— 70 évet vett volna igénybe,

és csak aztán lépjen földjének és politikai jogának teljes

birtokába. Kossuth 1846 óta határozottan követelte az

azonnal való felszabadítást, bár szintén elismerte a földes-

urak kárpótlásának szükségét. Az országgylés a kár-

mentesítést »a nemzeti közbecsület védpaizsa alá helyezi

«

és a földesuraknak, kiknek gazdaságát e rögtöni változás

szükségkép megzavarja, moratóriumot enged. Az úrbér-

váltságot államadósságnak nyilvánítják és e nagy mvelet

könnyebb keresztülvitelére külön hitelintézetet állítanak fel.

A megváltás elvénél Magyarország a német államok-

ban, különösen Württembergben követett eljárást fogadta el.

Csak a papi tizedrl való önkéntes lemondás maga a papság

által emlékeztet a franczia nemzetgylésnek hires 1789.

augusztus 4-iki ülésére.

Bár már eleve is világos volt. hogy a ministeri kor-

mányzás csak nehezen fér meg a megyei autonómiával,

az önkormányzat jogait, melyek mellett Kossuth szólalt

fel, épen nem csorbították. így az országos kormány teljes

újjáalakítása mellett a helyi kormányzat nagyjában tovább

is a régi maradt.

Ismeretes, hogy a nagy socialis forradalmat, melynek

a földtehermentesítés és az siség eltörlése a kifejezése, a

magyar országgylés i'endelte el, de a forradalom kitörése

miatt csak az absolut kormány vitte részleteiben keresztül.

63*
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Régi sérelme volt Magyarországnak a censura. Még
III, Károly hozta azt be. különösen katholikus egyházi

érdekben. Mária Terézia fenntartotta : József ellenben majd-

nem teljes szabadságot engedett a sajtónak. Ezt a szabad-

ságot elvben elismerte az 1790— 91-iki országgylés is

a 15, t.-czikkben. Az erre vonatkozó rendszeres mnnkálat

azonban nem készült el. Viszont a kormány, a franczia

forradalmi eszmék elleni küzdelmében, feljogosítottnak

tartotta magát a sajtó legszigorúbb ellenrzésére és némely

megyének erélyes felszólalása nem változtatott a kormány

eljárásán. Különösen a Martinovics-féle pör óta igen szoros

volt a felügyelet nemcsak a belföldi sajtóra, hanem a kül-

földrl bejöv könyvekre és iratokra is. Még Széchenyi

Istvánnak és Wesselényi Miklósnak is sok baja volt a

censorokkal, 1840 óta enyhébbé vált ugyan a censura,

de teljesen nem sznt meg, Xem tagadható azonban, hogy

e korszakban a rendek csak úgy irtóztak a sajtó szabad-

ságától, mint a kormány, mint ezt Kölcsey naplójában

szemökre is veti.

A megizmosodott irodalom nehezen viselte e békót.

A márcziusi 12 pont közt a > kívánjuk a sajtó szabadságát,

censura eltörlését s áll els helyen. A létrejött törvény

(XVIII.) el is törli örökre az elz vizsgálat eszközlését

és kijelenti, hogy mindenki szabadon közölheti és terjeszt-

heti gondolatait sajtó útján. De a sajtó visszaéléseit eré-

lyesen torolja meg és különösen az az intézkedése, hogy

az újságoktól 10.000 forintnyi cautiót követelt, hívta ki

a radikálisok kemény bírálatát. Ez a sajtótörvény, bár

maga is ideiglenesnek vallja magát, mai napig nagyjában

érvényben maradt. Megszorító határozatai a Lajos Fülöp-

féle törvényhozás hatására mutatnak.

Szintén úgy franczia hatásnak szülöttje a XXII, t,-cz,

a nemzeti rseregrl, A nagy forradalom óta a >garde
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nationale«-t, a polgárok seregét, ellentétben a rendes

csapatokkal, a zsoldosokkal, az alkotmányos vívmányok

legmegbízhatóbb rének tekintették. A békés polgárok

felfegyverezése. a Francziaországban 1830—48-ig tett

tapasztalások szerint, nemcsak a felülrl, hanem az alulról

jöv támadások ellen is megvédte az állami rendet, a köz-

szabadságot és a tulajdont. Ebbl következett, hogy a

nemzetrségben való részvétel joga censushoz volt kötve

és pedig a városokon kívül magasabb censushoz (fél telek)

mint a választási jog. Hogy min bizalommal viseltettek

ez intézmény iránt, mely nálunk csak csekély részben

vált be, kitnik a IV. t.-cz. 14. §-ának rendelkezésébl,

mely szerint a rendet és csendet az országgylésen, szükség

esetén, a nemzeti rség fogja fenntartani.

Külsleg is kifejezésre jutott az ország függetlensége

a nemzeti szinek és az ország czímerének »si jogaikba

való visszahel,yezése « által. A kapcsolt részek, az országos

jelvények mellett, saját színüket és czímeröket is használ-

hatják.

Kulturális tekintetben nevezetes a magyar egyeteuirl

szóló törvény (XIX.). Az egyetem egyenesen a közoktatási

minister fenhatósága alatt áll. Az oktatás és tanulás

szabadságának elve elismertetik. Az egyetemet ismét tisztán

állami intézménynek tekintik, úgy mint Mária Terézia, ezt

elrendelte. A püspökök értekezlete teljesen elismerte e vál-

tozást. ^

A vallás dolgában hozott XX. törvény befejezése azon

százados küzdelemnek, melyet a protestánsok teljes egyen-

jogúságért vívtak. A vegyes házasságok ügyében már az

1844: III. t.-cz. eltörölte az 17 90: XXVI. t.-cz. azon intézkedé-

sét, mely az ilyen házasságok kötését kizárólag a katlioHkus

> Emlékirat az 1847—48-iki országgylés alatt Pozsonyban tartott

püspöki tanácskozmányokról. Egy részvevtl. Pesten. 1848. 71. lap.
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papokra bízta. Ez intézkedést most a g. n. e. felekezetre

is kiterjesztették. Egyúttal rendezik a g. n. egyesültek

congressusának ügyét is. Az unitárius felekezetnek a bevett

vallások közé való felvételét az Erdélyre való tekintet tette

szükségessé. — Mindebben a honi traditióknak, a hazai

szükségeknek megfelelen intézkedik a törvényhozás. Alta-

lános és elvi alapra csak akkor helyezkedik, midn a 3. §-ban,

franczia mintára, kimondja, hogy »minden bevett vallás-

felekezetek egyházi és iskolai szükségei közálladalmi költ-

séofek által fedeztessenek «.

Az 1847 8-ik évi országgylési törvényczikkek.

///. Törvényczikk : Független magyar felels minisierium

alakításáról.

1. §. Felségének a királynak személye szent és sért-

hetetlen.^

2. §. Felségének az országbeli távollétében a nádor és

királyi helytartó az országban s ahhoz kapcsolt részekben, a

korona egységének, s a birodalom kajicsolatának épségben tartása

mellett, a végrehajtó hatalmat a töi-vény és alkotmány ösvényén

teljes hatalommal gyakorolja, s ez esetben a mostani nádor

cs. kir. fherczg Istvánnak személye hasonlóképen sérthetetlen.

3. §. Felsége, s az O távollétében a nádor és királyi

helytartó, a végrehajtó hatalmat a törvények értelmében függet-

len magyar ministerium által gyakorolják, s bármely rendeleteik,

parancsolataik, határozataik, kinevezéseik csak ugy érvényesek,

ha a Budapesten székel ministerek egyike által is aláiratnak.

4. §. A ministeriumnak mindegyik tagja mindennem hiva-

talos eljárásért felels.

-

5. §. A ministerium székhelye Budapest.

1 La Constitution íran^oise Decrétée par l'assemblée nationale, accep-

tée par le roi le 14. septembre 1791. Chapitre II. Article premier II. La

personne du roi est inviolable et sacrée.

- L. o. Section IV. art. premier. IV. Aucitn ordre du roi ne peut

étre exécuté s'il n' est signé par lui et contresigné par le ministre ou 1'

ordonnateur dvi département.
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G. §. jMinflazon tárgyakban, melyek eddig a m. k. udvari

kanczelláriának. a k. helytartó tanácsnak s a k. kincstárnak, ide

értvén a bányászatot is. köréhez tartoztak, vagy azokhoz tartoz-

niuk kellett volna, s általában minden polgári, egyházi, kincstári,

katonai, és általában minden honvédelmi tárgyakban Felsége

a végrehajtó hatalmat ezentúl kizárólag csak a magyar ministe-

riiim által fogja gj'akorolni.

7. §. Az érsekek, püspökök, prépostok, s apátoknak és az

ország zászlósainak kinevezése, a kegyelmezés jogának gyakorlata,

és a nemességnek, czimeknek, s rendeknek osztása, mindég az illet

felels magyar minister ellenjegyzése mellett, egyenesen Fel-

ségét illeti.

8. §. A magyar hadseregnek az ország határain kivüli alkal-

mazását, nem különben a katonai hivatalokrai kinevezéseket, szinte

úgy Felsége fogja, a 13. §. szerint folyvást királyi személye

köríil leend felels magyar minister ellenjegyzése mellett, elha-

tározni.

9. §. Azon tárgyak, melyek a 6-ik §-ban említett kormány-

testületek által végelhatározás végett Felségéhez szoktak fel-

terjesztetni, kivéve a 7-ik és 8-ik szakaszokban kijelölteket,

Felségének az országbóli távollétében a ministerium által a

nádor s királyi helytartó elhatározása alá térjesztendk.

10. §. A ministerium áll: egy elnökbl, s ha az maga
tárczát nem vállal, kivüle még nyolcz ministerbl.

11. §. A ministerelnököt Felségének az orságbóli távol-

létében a nádor és királyi helytartó. Felsége jóváhagyásával

nevezi.

12. §. Ministertársait legfelsbb megersítés végett az elnök

teszi javaslatba.

13. §. A ministerek egyike folyvást Felségének személye

körül lesz, s mindazon viszonyokba, melyek a hazát az örökös

tartományokkal közösen érdeklik, befolyván, azokban az országot

felelsség mellett képviseli.

14. §. A ministeriumnak. azon tagján kivül. mely a Felség

személye körül a 13. §-ban említett ügyekre ügyelend, következ'

osztályai lesznek

:

a) Belügyek.

h) Országos i)énzügy.

c) Közmunka- és közlekedési eszközök, és hajózás.

I
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d) Földmvelés, ipar és kereskedés.

e) Vallás és közoktatás.

f) Igazságszolgáltatás és kegyelem ; és

g) Honvédelmi osztályai.

15. §. Mindegyik osztálynak, valamint az alilioz tartozó, s

az illet osztálj^fnökök vezérlete alatt állandó hivatalos személy-

zetnek élén külön minister áll.

16. §. A kebelébeni ügykezelés módját a ministerium maga
határozandja meg.

17. §. Az összes ministerium tanácsülésében, midn Fel-

sége, vagy a nádor királyi helytartó abban jelen nincs, a minister-

elnök elnököl, ki e tanácsot, midn szükségesnek látja, mindenkor

összehívhatja.

18. §. Mindegyik minister azon rendeletért, melyet aláir,

felelsséggel tartozik.

19. §. Az ország közügyei felett Felsége, vagy a nádor

s királya helytartó, vagy a ministerelnök elnöklete alatt tartandó

értekezés végett Buda-Pesten álladalmi tanács állíttatik fel, mely

a legközelebbi országgylésen fog állandóan elrendeztetni.

20. §. Az Felsége személye körül leend minister mellé

a kívántató hivatalos személyzettel két álladalmi tanácsos ren-

deltetik, kik jelenleg a magyar kir. udv. kanczellária eladó taná-

csosai közül fognak az illet minister elterjesztésére neveztetni.

21. §. A 7. §-ban említett s egyenesen Felségének fen-

tartott tárgyakat a személye mellé rendelt felels magyar minister

fogja, a mellette lev álladalmi tanácsnokokkal és személyzettel,

kezelni.

22. §. A magyar kir. udvari kanczellária többi eladó taná-

csosai a 19. §-ban említett álladalmi tanácsba fognak áttétetni.

23. §. A magyar királj^i helytartó tanács s udvari kincstár

az illet ministeri osztályok között az álladalmi tanács alakí-

tásánál is szemügyben tartandó 1791, 58-ik t.-czikkre ^ való figye-

lemmel felosztatnak.

24. §. A 6-ik §-ban körülirt kormánytestületeknek elölül

tagjai a 19-ik §-ban említett álladalmi tanácsban foglalnak helyet.

3 Ez a törvényczikk a felöl rendelkezik, hogy a kir. helytartótanács

tanácsosai és tisztviseli közt kell arányban legyenek a kapcsolt részekbl

származó honfiak is.
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s ott a Felség, a nádor királyi helytartó, vagy ministerek távol-

létében elnökölnek.

25. §. A 6-ik §-ban említett kormánytestületeknek minden

hivatalnokai és szolgái, s igy nemcsak azok, kik ujabb alkalma-

zást nyernek, hanem addig, mig másképen fognak alkalmaztat-

hatni, azok is, kik a felébb említett ministeri osztályokban el nem
helyeztetnek, jelenleges fizetésüket egészen megtartandják.

26. §. Az ország minden törvényhatóságainak eddigi tör-

vényes hatósága ezentúl is teljes épségében fentartandó.

27. §. A törvényes bíróságok és itéló'székek törvényes önállá-

sukban, s a törvény további rendeletéig eddigi szerkezetökben

fentartandók.

28. §. A ministerek az országgylés mindegyik táblájánál

üléssel bírnak, s nyilatkozni kívánván, meghallgatandók.

29. §. A ministerek az országgylés mindegyik táblájánál

annak kívánatára megjelenni, s a megkívántató felvilágosításokat

eló'adni tartoznak.

30. §. A ministerek hivatalos irataikat az országgylés

mindegyik táblájának kívánatára, magának a táblának, vagy a

tábla által kinevezett küldöttségnek megvizsgálása alá bocsátani

köteleztetnek.

31. §. A ministerek szavazattal az országgylésen csak azon

esetben bírnak, ha a fels táblának törvény szerint tagjai, vag^'

követül az alsó táblához megválasztatnak.

32. §. A ministerek feleletre vonathatnak :
'

a) Minden oly tettért, vagy rendeletért, mely az ország

függetlenségét, az alkotmány biztosítékait, a fennálló törvém'ek

rendeletét, az egyéni szabadságot, vagy a tulajdon szentségét

sérti, s általuk hivatalos minségkben követtetik el, vagy illetleg

adatik ki.

h) A kezeikre bízott i)énz s egyéb értékek elsikkasztásáért.

vagy törvényellenes alkalmazásaért.

c) A törvények végrehajtásában, vagy a közcsend és bátorság

* Constit. fran90ise. Sect. IV. Art. I. V.

Les ministres siut responsables de tous les délits par eux commis

contre la súreté natioiiale et la constitution
;

De tout attentat k la propriété et a la liberté imiverselle

;

De toute dissi]iation des deniers destinés aux dépenses de leur

département.

I
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fentartásában elkövetett mulasztásokért, a mennyiben ezek á

törvény által rendelkezésükre bízott végrehajtási eszközökkel

elháritliatók valának.

33. §. A ministereknek vád alá hel^'eztetését az alsó tábla

szavazatainak általános többségével rendeli el.

34. §. A bíráskodást a fels tábla által, saját tagjai közül

titkos szavazással választandó biróság. nyilvános eljárás mellett

gyakorlandja, és a büntetést a vétséghez aránylag liatározandja meg.

Választatik jiedig összesen 36 tag, kik közül azonban tizen-

kettt az alsó tábla által a vádpör elé vitelére kiküldött biztosok^

tizenkettt pedig a vád alá vont ministerek vethetnek vissza.

Az ekként alakított, és tízenkét személybl álló biróság fog

fölöttök ítéletet mondani.

35. §. Az elmarasztalt ministerre nézve a királyi kegyelme-

zési jog csak általános közbocsánat esetében gyakorolható.

36. §, Hivatalos minségükön kívül elkövetett egyéh vét-

ségökre nézve a ministerek a köztörvény alatt állanak.

37. §. A mínisterimn az ország jövedelmeinek és szükségeinek

kimutatását — s a múltra nézve az általa kezelt jövedelmekrli

számadását országgylési megvizsgálás, s illetleg jóváhagyás

végett — évenkint az alsó táblának bemutatni köteles.

38. §. A ministerium hivatalbeli fizetését, a törvényhozás

további rendeletéig, a nádor s királyi helytartó határozandja meg.

IV. Töruényczikk : Az országgylés évenkénti üléseirl.

1. §. Az országgylés jövendben évenkint, és pedig Pesten

tartandván üléseit, az évenkinti ülésre az ország Rendéit Felsége

minden évben, s amennyire a körülmények engedik, a téli hóna-

pokra hivandja össze.

2. §. A hozandó törvények jövendre O Felsége által az évi

ülés folyama alatt is szentesíttethetnek.

3. §. A képviselk három évig tartandó egy országgylésre,

s ezen országgylésnek mindhárom évi üléseire választatnak.

4. §. 1848-tól kezdve minden harmadik év eltelte után, a

következ országgylés els évi ülésének megnyitását megelz
hat hét lefolyása alatt, országszerte új képviselválasztás tör-

ténik, midn azok is, kik idközben választattak meg, csak új

megválasztás által tarthatják meg képviselhelyeiket, és pedig

szintén egy országgylés három évi üléseire.
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5. §. Felségének joga van az összejött évi ülést proro-

gálni s berekeszteni, st az országgylést a három év eltelése

eltt is feloszlatni és ekkor új képviselválasztást rendelni ; de

ez utolsó esetben az újabb országgylés összehivásáról aképen

rendelkezendik : hogy ez az elébbinek feloszlatásától számítandó

három hónap alatt összeüljön.

6. §. Az évi ülés az utolsó évrli számadásnak, és következ

évi költségvetésnek a ministerium által leend elterjesztése, s az

irántoki határozatnak meghozatala eltt be nem rekesztethetik,

sem az országgylés fel nem oszlathatik.

7. §. Elnököt és egy másodelnököt a frendi táblához, a

tábla tagjaiból, Felsége nevez ki, de jegyzit, szinte saját

tagjai közül, titkos szavazás útján a tábla maga választja.

8. §. A királyi tábla a képviselk táblájának kiegészít része

lenni ezennel megsznvén, a képvisel tábla egy elnököt, két

alelnököt és jegyzket, tagjainak sorából, titkos szavazás útján

maga választ.

Mind a két táblának elnökei az országgylés egész folyamára^

a többi táblahivatalnokok pedig évenként, az els ülésben válasz-

tatnak és illetleg neveztetnek ki, mely ülésben az elnökséget

a tábla legkorosb tagja viendi.

9. §. Úgy a frendi, mint az alsótáblai elnök az országos

])énztárból dijt húz, mely a legközelebbi országgylés els évi

ülésében fog meghatároztatni,

10. §. Ülései mind a két táblának ezután is nyilvánosak.

A tanácskozásaiban szükséges csend és rend, s a hallgatók teljes

liallgatagságban tartása iránt mindenik tábla szabályokat alkot.

s azoknak végrehajtását elnöke által szigorúan eszközölteti.

11. §. E részben ellegesen már most rendeltetik, hogy a

hallgatóságnak a tanácskozást háborgatni semmiké])en nem szabad.

12. Ha egyes hallgató vagy a hallgatóság a tanácskozást

háborgatja, és az elnök egyszeri intésének sikere nincs, másod

ízben a jelen törvényre hivatkozva, az egyes hallgatót vagy illetleg

a hallgatóságot ki])arancsolliatja, és annak helyét l)ezárathatja.

13. §. Ez megtörténvén, a tanácskozás vagy azon nap, vagy

késbb a többség határozata szerint, de mindég nyilvánosan

folytattatik.

14. §. A rend és csend fentartása terembiztosok által,

szükség esetében a nemzeti rség alkalmazásával, eszközöltetik.
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15. §. Az elbbi §§-okban említett szabályokon kivül, a

legközelebbi évi ülésben legelsben is mindenik tábla magának
rendszabályokat készít, melyekben a tanácskozás és szavazás

módja és rendé, s általában véve a tábla belügye, meg fog hatá-

roztatni. de a melyeknek a szorosabb értelemben vett tanácskozási

rendet illet része csak az évi ülések végével, s csak a törvény-

javaslatok tárgyalásának bevégzése után, fog módosíttathatni.

V. Törvényczikk : Az országgylési követeknek népképviselet

alapján választásáról.

A jelen év folyama által a IV-dik törvényczikk értelmében

Pesten tartandó legközelebbi országgylésre küldend követeknek

népképviselet alapján választására nézve ideiglenesen a következk
rendeltetnek

:

1. §. Politikai jogélvezetet azoktól, kik annak eddig gyakor-

latában voltak, elvenni, a jelen országgylés hivatásának nem
erezhetvén, mindazok, kik a megyékben és szabad kerületekben

az országgylési követek választásában eddig szavazattal bírtak,

e jog gyakorlatában ezennel meghagyatnak.

Ezeken kivül

2. §. Az országnak, s kapcsolt részeknek, mind azon ben-

született, vagy honosított, legalább 20 éves, és sem atyai, sem

gyámi, sem gazdái hatalom, sem pedig elkövetett hségtelenség,

csempészkedés, rablás, gyilkolás és gyújtogatás miatt fenyíték

alatt nem lev lakosai, a nket kivéve, törvényesen bevett vallás-

különbség nélkül, választók

:

a) Kik szabad királyi városokban vagy rendezett tanácscsal

ellátott községben 300 e. ft. érték házat vagy földet, egyéb

községekben pedig eddigi úrbéri értelemben vett 1/4 telket, vagj"

ezzel hasonló kiterjedés birtokot, kizáró tulajdonul, vagy hit-

veseikkel s illetleg kiskorú gyermekeikkel közösen bírnak.

h) Kik mint kézmvesek, kereskedk, gyárosok telepedve

vannak, ha tulajdon mhelylyel, vagy kereskedési teleppel, vagy

gyárral birnak, s ha kézmvesek, folj^tonosan legalább egy

segéddel dolgoznak.

c) Kik, habár a fentebbi osztályokba nem esnek is, saját

földbirtokukból vagy tkéjükbl ered 100 ezüst forint évenkinti

állandó s biztos jövedelmet kimutatni képesek.



845

d) Jövedelmükre való tekintet nélktü a tudorok, sebészek,

ügyvédek, mérnökök, academiai mvészek, tanárok, a magyar

tudós társaság tagjai, gyógyszerészek, lelkészek, segédlelkészek,

községi jegyzk és iskolatanitók, azon választó kerületben, melyben

állandó lakásuk van.

e) Kik eddig városi ])olgárok voltak, ha fentebbi pontokban

leirt képességgel nem birnak is.

3. §. Választható mind az, ki választó, ha életének ^-ár-ik

évét betöltötte, s a törvény azon rendeletének, miszerint törvény-

hozási nyelv egyedül a magyar, megfelelni képes.

4. §. Az országnak követküldés végett választó kerületekre

felosztása, a megyék, kerületek és szabad kir. városok törvény-

hatósági kerületére és önállására nézve semmi változtatást nem
okoz.

5. §.
----------

104. Fiumei kerület 1 köv.

105. Horvátország 18 »

106. Horvát határrvidék, u. m. likkai, otocháni, ogulini,

szluini, 1-s báni, 2-ik báni, varasd-körösi s varasd-

sz.-györgyi ezredek, mindenik ezred küld 1 ; összesen 8 »

107. Szerémi végvidék, u. m. gradiskai, bródi és pétervári

ezredek, mindenik 1 követet, összesen 3 »

108. Csajkások kerülete küld 1 »

109. Bánsági végvidék, u. m. német-bánsági, oláh-bánsági

és illyr-bánsági ezredek, mindenik 1 követet, összesen 3 »

Összesen ... 377 köv.

Erdély, ha csatlakozni akar, küld a Vll-ik törvényczikk

szerint keblében felosztott (39 követet.

6. §. Minden egy követ választása végett egy külön választó-

kerületnek kell alakíttatni, s mindegyik választókerület csak egy

országgylési követet választ.

28. §. A választásnál szavazati joggal csak azok birnak, kik

a választóknak a fentebbiek szerint kerületenkint készítend össze-

írásában benfoglaltatnak, s csak azon kerületben birnak szavazati

joggal, a melyben összeírva vannak.

29. §. Az összeírásban foglaltak kíiziil a választási jog

senkitl meg nem tagadtathatik.

39. §. Kiki csak személyesen szavazhat.
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•iO. §. A választóknak az összeirásnál. vagy választásnál

semminem fegyverrel megjelenni nem szabad.

53. §. Horvátországban a választó kerületeket, az ország-

gylési követeknek az 5. §-ban részére kijelelt számához kéjjest

a jelen törvény elveinek alapján Zágráb. Várasd. Körös megyék

a kebelökbeni királyi városok s a túrmezei, buccari, s vinodoli

kerületek között felosztani a tartományi gylés fogja, melyre

nézve az 1845. esztendei september 14-kén kelt udvari rendelet

ezennel visszavettnek kijelentetik.

54. §. Ezen tartományi gylés egyszersmind a fó'rendi táb-

lához két követet fog küldeni.

55. §. Addig, mig a végvidék ])olitikai rendezése iránt a

törvényhozás részletesen intézkedni fog, a horvátországi vég-

vidékekben az országgylési követek választásának módját hasonló-

képen a tartományi gylés, a drávántúli egyéb ezredekben a

bán, a többi végvidéki ezredekre, valamint a csajkások kerületére

nézve is a ministerinm határozandja el.

56. §. Mindegyik országgylési követnek az országos pénz-

tárból 5 pft nai)i dij s lakbér fejében évenkint 400 pft fizettetik.

VI. Törvényczikk : Az 1836:21. i.-cz. foganatosításáról.

Felsége az 1836 : 21. t.-cz. azonnali végrehajtását nádor

kir. helytartó fí fensége közbenjárására kegyelmesen elrendelvén,

ennek következtében határoztatik

:

1. §. EJraszna, Középszolnok és Zaránd vármegyék, Kvár
vidéke és Zilah városa, a jelen törvénynek azon törvényható-

ságokbani kihirdetése napjától minden tekintetben Magyarország

elválhatlan egészít részeit képezik. S ennek következtében:

2. §. A nevezett hatóságoknak az erdélyi kormányszék,

kincstár, s ftörvényszék iránti minden függése, s minden viszonyai

végkéj) megszüntetvén; azok a magyar felels ministerium s

magyar ftörvényszékek hatósága alá helyeztetnek.

3. §. A visszacsatolási viszonyok részleteinek ezen alapon

törvény, igazság s méltányosság szerinti ideiglenes szabályozása

— a jöv törvényhozásnak végelhatározás végett teend jelentés

kötelessége mellett — a ministeriumra bizatik ; melynek hatósága

a visszacsatolt részekre nézve a jelen törvény királyi szentesí-

tésével azonnal életbe lép.
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4. §. A ministerium a jelen törvények haladéktalan végre-

hajtásához szükséges intézkedésekre felhatalmaztatik.

VII. Törvényczikk : Magyarország és Erdély egyesítésérl.

A magyar koronához tartozó Erdélynek Magyarországgal

egy kormányzás alatti teljes egyesültét, nemzetegység és jog-

azonosság tökéletes jogalapon követelvén, a két testvérhon érdekei-

nek a közelebb tartandó országgyüléseni képviseltetését pedig a

jelen kor eseményei sürgetöleg igényelvén, ezeknek sikeresitésére

határoztatik

:

1. §. Az erdélyi múlt országgylésre meghiva volt kir.

hivatalosok a magyarországi frendi táblán üléssel és szavazattal

ruháztatnak fel ; ide nem értvén a királyi korona szék. királyi

Ítéltábla tagjait, és katonai egyéneket.

2. §. Erdélyt — a visszakapcsolt részeket ide nem értve —
a legközelebbi közös hongyülésen 69 szavazat illeti.

3. §. Ezen szavazatok a törvényhatóságok között követ-

kezleg osztatnak fel

:

A kilencz magyar, öt székely és tizeneg}^ szász megyéket,

székeket és vidékeket, valamint Kolozsvár, Maros-Vásárhely és

Fejérvár szabad kir. városokat két-két, — összesen 56 szavazat —
a többi képviseleti jogot gyakorló városokat — számszerint 13-at —

•

egyenként egy-eg}^ szavazat illeti.

4. §. A felels ministeriumnak kötelességévé tétetik, hogy

minden kitelhet törvényes eszközöket felhasználva, magát ugy

az e végett a múlt erdélyi országgylésén kinevezett bizottmány-

nyal, mint szintén az Erdélyben hovahamarabb összegylend

országgyléssel értekezésbe tegye ; mindenesetre pedig, úgy az

egyesülés teljes végrehajtására szükséges lépéséket megtegye, mint

szintén e tárgyban kimerít törvényjavaslatokat terjeszszen a leg-

közelebbi közgylés elébe, vezérelvül mondatván ki. miszerint

:

T). i>. Magyarhon, Erdély mindazon külön törvényeit és sza-

badságait, melyek a mellett, hogy a teljes egyesülést nem akadá-

lyozzák, a nemzeti szabadságnak és jogegyenlségnek kedvezk,

elfogadni s fentartani kész.

6. §. A fennebbi rendelkezés mind a királyi hivatalosokra,

mind a képviselkre nézve, Erdély hovahamarabb összehívandó

országgylésének megegyezésétl feltételeztetik. s csak a köze-
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lebbi magyar hongylésre terjedt, azontúl az erdélyi érdekek

képviseltetésének elrendezése azon egyesült törvényhozás fel-

adata leend.

VIII. Törvényczikk : A közös teherviselésrl.

Magyarország s a kapcsolt részek minden lakosai minden

közterheket különbség nélkül egyenlen és aránylagosan viselik.

1. §. Felsége felels magyar ministerinma által, a törvény-

hatóságok meghallgatása mellett, ki fogja dolgoztatni ideiglene-

sen az adózási kulcsot, és ezen kulcs szerint a kivetés már a

legközelebbi közigazgatási évtl, úgy mint az 1848-dik évi novem-

ber 1-s napjától veszi kezdetét.

2. §. Az ideiglenesen kidolgozandó kulcs, a legközelebbi

országgylésnek minden esetre bemutatandó.

3. §. A fenkitett határnapig a már kivetett közterhek behaj-

tása elrendeltetik.

IX. Törvényczikk: Az úrbér és az azt pótló szerzdések alapján

eddig gyakorlatban volt szolgálatok [robot], dézma és pénzbeli

fizetések megszüntetésérl.

Az úrbér és azt pótló szerzdések alapján eddig gyakorlat-

ban volt szolgálatok (robot), dézma és íjénzbeli fizetések e törvény

kihirdetésétl fogva örökösen megszüntetnek.

1. §. A törvényhozás a magánföldesurak kármentesítését, a

nemzeti közbecsület védpaizsa alá helyezi.

2. §. Felsége a magánföldesuraknak akkénti kármentesí-

tése iránt, hogy az eddigi úrbéri tartozásokkal felér tkeérték

részükre a közállomány által hiány nélkül kifizettessék, a leg-

közelebbi országgylésnek részletesen kidolgozandó törvényjavas-

latot fog magyar ministeriuma által elterjesztetni.

3. §. Oly helyeken, hol eddig úrbéri rendezés, vagy legel-

elklönzés még meg nem történt, a faizásra és legeltetésre nézve

az eddigi gyakorlat továbbá is megtartatik.

4. §. Az úrbéri törvényhatóság megszüntetik; — ideiglene-

sen, míg a törvénykiszolgáltatás általánosan rendeztetni fog, azt

polgári ügyekben a sommás perekre nézve, ott, hol rendezett els

bírósági hatóságu tanácsok nincsenek, a szolgabirák — büntet

és rendes folyamatu polgári })erekre nézve pedig a megyei tör-

vényszék fogja gyakorolni.
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5. §. Oly földbirtokos ellen, kinek birtokához e törvény

kihirdetése eltt urbériség volt kapcsolva, a kereskedési viszo-

nyokból ered váltók kivételével, egyéb adóssági követelések, a

törvény további rendeletéig, fel nem mondhatók, és csupán a tör-

vényes kamatok nem fizetése iránti követelések hajtathatnak be

ellene birói eljárás utján.

X. Törvény-czikk: Az összesítésrl, legel elkülönözésrl

és faizásróL

A IX. törvényczikk 3-ik §-ának folytában rendeltetik

:

1. §. Olly helyeken, hol a földesúr és volt jobbágyai között

a legel-elkülönözés, illetleg úrbéri rendezés, akár egyesség, akár

úrbéri per útján valóságosan és tettlegesen már végrehajtatott,

az ekként megtörtént összesítés, illetleg elkülönözés, többé fel

nem bontathatik.

2. §. Olly helyeket illetleg, mellyekre nézve az összesítési

per a földesúr és volt jobbágyai között e törvény kihirdetése

alkalmával végitélet által már be van ugyan fejezve, de ezen

végitélet, még felsbb vizsgálattól, vagy végrehajtástól függ, az

összesítési vagy elkülönözési per felsbb vizsgálata a királyi, és

illetleg báni tábla által történik, az eként végsleg eldöntött

perben pedig az ítélet, vagy ha a kérdés a felek között egyesség

útján intéztetett el, ezen egyesség az alispáni bíróság által végre-

hajtandó.

3. §. Olly összesítési, és illetleg elkülönözési })erek. mellyek

e törvény kihirdetésekor már folyamatban vannak, de végítélet

által még be nem fejeztettek, vagy a jelen törvény kihirdetése

után czéloztatnak folyamatba tétetni, az alispáni bírósághoz tétet-

nek által, illetleg ezen bíróság eltt lesznek indítandók; a barát-

ságos egyesség megpróbálása az eljáró bírónak minden esetben

szoros kötelessége levén.

4. §. Olly helyeken, hol a földesúrnak volt jobbágyai a

faízást, makkolást, gubacsszedést, vagy bármelly egyéb javadal-

makat az úrbéri törvények korlátai között a földesúr erdejében

gyakorolják, és e tekintetben különösen kihasított erdrészszel

ellátva nincsenek, a faízási haszonvételnek, úgyszinte a makkol-

tatási, gubacsszedésí és egyéb volt javaknak elkülönözve leend

gyakorlására, akár a földesúr, akár volt jobbágyai, ])ert az alispáni

birószék eltt, különösen is indíthatnak; melly eljárásban a felek

Mai-czali: A magyar történet kútfi. B4
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között a barátságos egyességet mindenekeltt megpróbálni az

eljáró birónak szinte szoros kötelességévé tétetik.

5. §. A 3-ik és 4-ik §-ban említett perek a megyei törvény-

szék, innen a királyi, illetleg báni tábla által fognak felébb-

vitel útján az Ítélet végrehajtása eltt vizsgáltatni.

6. §. Minden más úrbéri perek, mellyek úrbéri panaszok,

vagy szolgálatok, kilenczed és dézma tekintetébl jelen törvény-

czikk kihirdetésekor folyamatban vannak, ezennel megszüntetnek.

7. §. Egyébiránt az 1807 : 21. törv.-czikk ^ ezennel is meg-

ersíttetvén, a megyéknek az erdk jókarban tartására felvigyázni

ezentúl is szoros kötelességükben álland.

8. §. A ministerinm az erdknek sikeresebb mívelése és

fentartása iránt a legközelebbi országgylésnek részletes törvény-

javaslatot fog elterjeszteni.

XI. Töruémj-czikk : Azon ügyekrl, mellyek eddig a földesúri

hatóságok által intéztettek.

A IX-ik törvényczikk 4-ik §-a által a földesúri törvény-

hatóság mind polgári mind büntet tekintetben megszüntetve

levén, azon ügyekre nézve, mell3^ek eddig a földesúri hatóság

által intéztettek el, rendeltetik:

1. §. Azon sommás szóbeli és mezei rendrségi perek, mellyek

eddig a földesúri hatóság által ítéltettek, a IX-ik törvényczikk

4-ik §-a rendeletéhez kéi^est, ezután a szolgabirák által levén

itélendk, a megyék, ha és a mennyiben a szolgabirák a jelen-

legi számban elegendk nem lennének, a szükséghez kéj^est a

mínisterium beleegyezésével azoknak, illetleg az esküdteknek

számát szaporíthatják.

2. §. Olly perek, mellj^ek eddig az elsbirósági hatósággal

ellátott rendezett tanács által az úriszékekre vitettek feljebb

:

ezután egyenesen a megyei törvényszékre fognak feljebbvitetni.

3. §. Olly helységekre nézve, melyek eddig az els bírósági

hatóságu tanácscsal ellátva nincsenek, a megyék a szükséghez

képest több törvényszékeket, mint els bíróságokat, alakíthatnak,

mellyeken az alís])án akadályozása esetében elnököt a törvény-

szék tagjai önsoraikból választanak ;
ezen törvényszékektl felébb-

vitel szinte a királyi és illetleg báni táblára történend.

* Ez a törvényczikk az erdk fenntartása felöl rendelkezik. Végre-

hajtása a megyékre van bizva.
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4. §. A büntet hatóság a IX-ik törvényczikk 4. §-ának

rendelete szerint az úri hatóság megszntével szinte a törvény-

székekre levén ruházva, az uradalmak, az ezen hatóság gyakor-

latára szükséges épületeket és készületeket ideiglenesen a megyék-
nek általengedni kötelesek.

5. §. Az árvái és birói számadások a megyei számvev-
székek által megvizsgálandók, mellyek ezennel törvényszéki ható-

sággal ruháztatnak föl; feljebbvitel ez esetben is a királyi s

illetleg báni táblához történik ; a megyék a hivatalnokok számát

e tekintetben, mennyire szükséges, a ministerium beleegyezésével

szaporíthatják, s általában részletes intézkedéseket hozhatnak a

megyei árvák dolgának milly alakítani kezelése iránt.

XII. Törvényczikk: Az úrbéri megszüntetett magán úri java-

dalmak státiisadóssággá leend átváltoztatásáról.

Az úrbéri mindennem tartozások a IX. törvénj'czikk által

történt megszüntetése következésében rendeltetik

:

1. §. Hogy az országgylésnek berekesztése után megsz-
nend úrbéri javadalmak igazság szerinti megbecsültetését Fel-

sége ministeriuma lehet legrövidebb id alatt eszközölje.

2. §. A megbecsülés alapjául egyedül azon haszon szolgáland,

mely abból az illet földesuraknra valósággal háramlott — nem
pedig azon teher, melyet az azt szolgáltató alattvalók viseltek.

3. §. A megbecsülésnek miképen leend eszközlését az illet

minister határozandja meg. a megbecsülend évi haszon értéke

huszszorozva teszi a kármentesítési tkét.

4. §. A megbecsülés helyessége ellen teend kifogásokat az

igazság-ministerium által országkerletenként nevezend négy, és

a kapcsolt részekben külön egy, öt-öt tagból álló, és a status által

díjazandó választmány sommásan ítéli el.

5. §. Az ekép meghatározandó becsérték fejében a mini-

sterium az illet birtokosoknak haladéktalanul status-kötelez-

vényeket ád. A kötelezvények kifizetésére a kincstári fekv javak

köttetnek le, s a ministerium felhatalmaztatik ezek ala})ján kölcsön

eszközlésére; vagy az említett javaknak részletenkénti eladására.

Amennyiben i)edíg az említett fekv javak elegendk nem lenné-

nek, a kincstári és országos egyéb jövedelmek is azoknak kielé-

gítésére hypothekául szolgálandanak.

54*
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H. §. Az állomány az ekép biztosított tartozásnak kifizetését

ezennel lekötelezi, s azt valóságos status-adósságának elismeri.

7. §. Ezen statusadósságnak mikép leend kamatozása és

törlesztése iránt a ministeriiim a legközelebbi országgj-ülésnek

törvényjavaslatot teend. mely is felle végkép határozand.

8. §. A törvényrendelet ezen status-adósság minden köte-

lezvényébe szórói-szóra beiktatandó.

9. §. E már eddig kötött lírbéri örökváltsági szerzdésekre

nézve, a jelen törvény alapján a körülményekJiez képest, a mini-

sterium fog igazság és méltányosság szerint intézkedni.

A7//. Törvényczikk : A papi tized megszüntetésérl.

Az egyházi rend a papi tizedrl minden kárpótlás nélkül

lemondván, az ország Rendéi ezen a liaza oltárára letett áldozatot

örök emlékezet okáért törvénybe iktatják, egyszersmind ezen

lemondásnak nyomán elhatározzák

:

1. §. A papi tized akár természetben, akár a természetbeni

kiszolgáltatás helyett készpénzben teljesíttetett, és pedig akár

közvetlenül az egyházi rendnek, akár haszonbérlknek fizettetett.,

akár örökös szerzdés mellett, akár királyi adomány által szerez-

tetett, ezennel örökre megszüntetik.

2. §. Mennyiben a tized megszüntetése a kisebbrend papság

némely tagjainak jövedelmeit is érdekli, s e tekintetbl azoknak

ellátásáról gondoskodni minden esetben szükséges leend, Felsége

a kisebb rend bármely vallásfelekezeten lév papságnak ill

ellátása iránt általánosan is magyar ministeriuma által részletes

törvényjavaslatot fog az ország Rendéinek elterjeszteni.

3. §. Mennyiben a papi tized magáncsaládok birtokába akár

örökös szerzdés, akár királyi adomány által jutott, a tulajdonos

magáncsaládoknak a közálladalom által leend kármentesítése

iránt Felsége magyar ministeriuma által a legközelebbi ország-

gylés elébe részletes töi-vényjavaslatot fog elterjeszteni.

XIV. Törvényczikk: A hitelintézetrl.

1. §. A hitelintézet felállítására, úgyszinte szükséges tartalék-

tkéjének 500,000 ftig megszerzésére, a ministerium felhatal-

maztatik.

2. §. Alapszabályait, törvénjdiozási megvizsgálás és helyben-
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hagyás végett, a legközelebbi országgylés els évi ülésének

be fogja mutatni.

3. §. Azon magánbirtokos, kinek úrbéri megsznt haszon-

vételei iránt kármentesítés van a IX-dik törvény által biztosítva,

úrbéri haszonvétele tökéjéig kölcsönt kapnia mindenekeltt els-

séggel bir, ha a kölcsönt kellleg biztosíthatja. És a megszüntetett

úrbéri tartozásoknak az e részben alkotandó törvény rendelete

szerinti országos megbecslés által megállaíjítandó tkeértéke az

ily kölcsön megtérítésénél visszaíizetéskint az álladalom által el

fog fogadtatni.

4. §. A hitelintézet követelése kiváltsági elsséggel bir

minden más követelések fölött, kivévén a mel3'ek elsbb helyen

vannak bejegyezve.

5. §. A hitelintézet részére lekötött birtok csd alá kerülvén,

a kamat és törlesztési járulék a perfolyam alatt is pontosan

fizetend, melynek elmulasztása esetében a hitelintézet, azon bir-

tokból, rövid per utján, egész követeléseit, tkével együtt, is meg-

téríttetheti magának.

6. §. Minden 0I3' kérdések fölött, melyek úgy az intézet és

adósai, mint az intézet és hitelezi közt támadhatnak, az illet

váltótörvényszék rövid úton bíráskodik.

7. §. Kölcsönét a hitelintézet, a kölcsönvev tetszése szerint,

akár kész ezüst pénzben, akár hitellevelekben fogja adhatni.

XV. Törvényczikk : Az siség eltörlésérl.

Az siség eltörlése ezennel elvileg kimondatván, rendeltetik

:

1. §. A ministerium az siség teljes és tökéletes eltörlésének

alapján a polgári törvénykönyvet ki fogja dolgozni, és ezen tör-

vénykönyv javaslatát a legközelebbi országg3ailés elébe ter-

jesztend.

2. §. Idközben a legközelebbi országgylésig mindazon

perek folyamata, melyek az siségi viszonyokból vették eredetket,

és még végitélet által befejezve nincsenek, felfüggesztetnek ; úgy-
szinte ilynemíí pereknek megindítása is, az 183G : 14. törvény-

czikkely eseteit kivéve, eltiltatik.

XIX. Törvényczikk : A mayijar cqijelcmröl.

A magyar egyetemre nézve rendeltetik:

1. íj. Az egyetem egyenesen a közoktatási minister hatósága

alá rendeltetik.
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2, §. Az oktatás és tanulás szabadságának azon elve. hogy
egyrészrl a tanuló arra nézve : mely tant. és melyik tanártól

kívánja hallgatni, szabad választást teliessen ; másrészrl : liogy a

rendes tanárokon kivül, más jeles egj^ének is, a ministerium által

ideiglenesen megállapítandó, késbben pedig törvény által meg-
határozandó feltételek mellett, oktathassanak, törvényesen kimon-

datik.

3. §. Ezen elvnek az egyetemnélí alkalmazása a közoktatási

ministerre bizatik, tudósítását ez, és egyéb e részben teendk
iránt a legközelebbi országgylésnek benyújtván.

XX. Törvényczikk : A vallás dolgában.

1. §. Az unitária vallás törvényes bevett vallásnak nyilvá-

nittatik.

2. §, E hazában törvényesen bevett minden vallásfelekeze-

tekre nézve különbség nélkül tökéletes egyenlség és viszonosság

állapíttatik meg.

3. §. Minden bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai

szükségei közálladalmi költségek által fedeztessenek, s ez elvnek

részletes alkalmazásával a ministerium az illet hitfelekezetek

meghallgatásával a közelebbi törvényhozás elibe kimerít törvény-

javaslatot fog elterjeszteni.

4. §. A bevett vallásfelekezetek iskoláiba járhatás, vallás-

különbség nélkül, mindenkinek kölcsönösen megengedtetik.

5. §. A ministerium rendelkezni fog, hogy a bevett valláso-

kat követ katonák saját vallású tábori lelkészekkel láttassanak el.

6. §. Az 1844 : 3-ik törvényczikknek rendelete a görög nem
egyesült vallásuakra is kiterjesztetik.

7. §. Ha valamely község görög szertartású lakosainak bár

nagyobb része fogja jövendben hitvallását megváltoztatni. —
ily esetben a községi egyház az elbbi valláson hátramaradt

lakosok birtokában hagyandó ; — a mennyiben tehát a legTÍjabb

idkben is hasonló esetek közigazgatási tárgyalás alatt volnának,

azok a fenebbi elvek szerint lesznek elintézendk ; de ezen tör-

vény elveinél fogva jelen állapotot visszahatólag foglalások által

háboríttatni meg nem engedtetik, — s azért, a mely egyházak

iránt folyó évi január els napjáig vagy kérdés nem támasztatott,

vagy közhatósági elintézés jött közbe, azok kérdés alá többé nem
vétethetnek.
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8. §. A görög nem egyesülteknek vallásbeli és iskolai ügyeik

iránti intézkedési joga is az álladalom felügyelése mellett ezennel

biztosíttatván, e czélból a magyar felels ministerium lehet leg-

rövidebb id alatt, minden esetre pedig a legközelebb tartandó

országgylés eltt, egybehivandja az összes felekezet által válasz-

tandó egyházi gyülekezetet (congressnst), melynek tagjai addig

is, mig annak szerkezete törvény által rendeztetni fog. ezúttal,

a különböz nj'^elv népességre való tekintettel, oly arányban

választandók, hog}^ az egyházi osztályból 25. a világiból 45. s

ezek közé a határrvidékrl 25 követ küldessék.

XXI. Törvényczikk : A nemzeti színrl és az ország czimerérl.

1. §. A nemzeti szin, és ország czimere si jogaiba vissza-

állíttatik.

2. §. Emiélfogva a háromszín rózsa polgári jelképen újra

felvétetvén, egyszersmind megállapíttatik, hogy minden köz-

épületeknél s közintézeteknél minden nyilvános ünnepek alkal-

mával, és minden magyar hajókon a nemzeti lobogó és ország

czimere használtassék. — Egyébiránt a kapcsolt részeknek szabad-

ságukban hagyatván, hogy az ország szinei és czimere mellett,

saját színeiket és czimerüket is használhassák.

XXII. Törvényczikk : A nemzeti örseregrl.

A személyes és vagyonbátorság, közcsend és belbéke bizto-

sítása, az ország polgárainak rködésére bizatik ; e tekintetbl,

mig a legközelebbi országgylés kimerítleg rendelkeznék, a

nemzeti rsereg alakítására nézve következk határoztatnak

:

1. §. Mindazon honlakosok, kik városokban, vagy rendezett

tanácscsal ellátott községekben 200 jjeng forint érték házat,

vagy földet, egyéb községekben féltelket, vagy ezzel hasonló

kiterjedés birtokot kizáró tulajdonúi bírnak, vagy ha ily bii*-

tokot nem birnak is, de 100 })eng forint évenkinti tiszta jöve-

delmök van, húsz éves koruktól ötven éves korukig — ha gazdái

hatalom alatt nincsenek — a nemzeti rseregbe beirandók, és

fegyveres szolgálatot tenni tartoznak.

9. §. Tisztjeit kapitányig maga az örsereg választja, smihelyest

6 választások által az rsereg alakítása megtörtént, meg^'ékben,

— az annak hatósága alatt álló rendezett tanácsú községekre
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né^ve is — az alispán, szabad kir. városokban és szabad kerü-

letekben ijedig a ftisztvisel, a honvédelmi ministernek, úgy az

rsereg számára, mint szerkezetére s megválasztott tisztjeire

nézve jelentést teszen, mire a kapitányságon felüli nemzetr-

tiszteket Magyarországon a minister ajánlatára a nádor kir. hely-

tartó, a kapcsolt részekben a bán nevezendi ki.

10. §. A magyarországi nemzetrség fvezérét hasonlóan a

nádor kir. helytartó nevezendi, a kapcsolt részekben a fvezérség

a bánt, s ennek nem létében a kapcsolt részek alkajDitányát, a

magyar tengermelléken pedig a kormányzót illeti.

24. §. A nemzeti rség szolgálatára csak a polgári hatóság

által szólittathatik fel, és rálláson kivül minden egyéb esetekben,

az rcsapattal polgári elljáró közbejövetele kívántatik.

25. §. Nemzeti rség erszakot csak akkor használhat, miután

a polgári elljáró azt, s illetleg azokat, kik ellen az erszak

használandó, a törvény nevében engedelmességre felszólította.

26. §. A nemzeti r felszólítva szolgálatát teljesíteni fel-

tétlenül tartozik, panaszt, ha nem sor szerint szólíttatott volna

fel, jjarancsnokságánál tehet.

31. §. A nemzeti örsereg tagjai testi büntetéssel nem fenyít-

tethetnek.

32. §. A jelen törvénynek alkalmazása, a kapcsolt Részekben

az ottani törvényes hatóságokra bizatik.

34. §. A nemzeti rsereg, zászlajára következ hitet tesz

:

' Én N. N. esküszöm az él Istenre sat., a királynak és alkot-

mánynak hséget, eljárómnak engedelmességet ; — esküszöm,

hog}^ polgártársaimnak személyét és vagyonát minden törvény-

telen megtámadás ellen, eljáróim felhívására, oltalmazom, a köz-

csendet, békét és nyugalmat sem nem háborítom, sem háborítani

nem engedem, általában minden szolgálati kötelességemet, midn
tlem megkívántatik, pontosan teljesítem, és leszek polgári el-

járóim vezérlete alatt h rje az alkotmánynak, a törvénynek és

a hazának. Isten engem sat.

35. §. A nemzetrség egész institutiója a ministerium ható-

sága alá helyheztetik.



V.

A FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZAT
(1849. április 14.).

Az 1848-iki törvénj^ek végrehajtása kezdettl fogva

a legnagyobb akadályokba ütközött. B. Jellasics József

horvát bán megtagadta a magyar ministeriumtól az enge-

delmességet és Horvátországbán, melyet teljesen el akart

szakítani hazánktól, katonai korlátlan uralmat gyakorolt.

Erdélyben az oláhok, a déli megyékben a ráczok fegyver-

keztek. Ezen részleges és egy magokban épen nem veszé-

lyes ellenállások támogatást nyertek a bécsi kormány

részérl. Bár ugyan ott is adtak alkotmányt, a kormányon

azok maradtak, kik Metternich rendszeréhez ragaszkodtak

és csak a kedvez alkalmat várták arra, hogy Magyar-

országot régi, provinciai állapotába visszasülyeszszék. Még
a törvények szentesítése eltt felszólították a magyar kor-

mányt, vállalja el az ausztriai állami adósság kamatainak

egj részét. A ministerium e követelést, mint jogtalant,

visszautasította. Ennél is nagyobb jelentség volt az.

hogy a magyar kormány csak bizonyos feltételek alatt

volt hajlandó megadni a segítséget Károly Albert szar-

dinai király ellen, ki Ausztria olasz birtokait megtámadta.

Igaz. hogy Magyarországnak haderejére els sorban saját

megvédelmezésére volt szüksége, de bizonyos, kogy a

segélyadás elhalasztása a pragmatica sanctio megszegése,

az elszakadás megkezdése gyanánt tnt fel. Ez idtl fogva
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az ausztriai tisztek már nyiltan támogatták a ráczok

és oláhok lázadását és Jellasics, titkos segítséget nyerve

Bécsbl, még nagyobb ervel folytatta fegyverkezését. Már
1848 július 11-iki híres beszédében Kossuth, a királyhoz

való hség ers hangsúlyozása mellett, az osztrák minis-

teriumot hirdeti hazánk fellenségének. Akkor lehetnek

látszott, hogy Ausztria teljesen az újonnan, alkotmányosan

egyesült ^Németországhoz szakad, és ez lehetett egyik oka

annak, hogy Kossuth oly könnynek és természetesnek

vélte, hogy a Habsburgház Magyarországba tegye át szék-

helyét. Ebbl folyt az a javaslata is, hogy Ferencz József

fherczeg, mint ifjabb király, jöjjön Budára.

Kadetzky júl. 25-étl fogva gyzelmesen harczolt a

sardiniai király ellen, és ezóta már nyíltabban kifejldnek

az udvari politika valódi czéljai. Az aug. 31-iki kir. leírat

felszólítja a ministeriumot, küldje több tagját Bécsbe a

horvát kérdés kiegyenlítése végett. A horvát bán. kit

addig, legalább hivatalosan (június 10-én), lázadónak uyil-

vánították, egyenl félnek van igj elismerve. Ugyanakkor

az ausztriai minisztérium, melynek már Bach volt a lelke,

egj hosszú emlékiratban kifejti, min sérelmesek az új

törvények Ausztriára nézve. A pragmatica sanctióból le

akarja vezetni nemcsak a külügy és hadügy, hanem a

kereskedelem- vám- és pénzügy közösségének törvényes-

ségét is. A király nem ersíti meg a Magyarország védel-

mérl gondoskodó törvényjavaslatokat, viszont az ország-

gylés titkos ülésben egyhangúlag elveti a bécsi emlék-

iratot és Kossuthnak megszavazza a kívánt pénzt és

katonaságot. Batthyány szept. 11-én lemond; az ország

törvényes kormány nélkül marad és ugyanakkor Jellasics

betör Magyarországba. Ferdinánd király szeptember 9-én

fogadja ugyan az országgylés küldöttségét, mely akaratát,

határozatát kéri, de válasza nem volt elég határozott és
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megnyugtató. A bécsi országgylés pedig, melyliez a

magyar deputatio fordulni készült, szept. 19-én Helfert

indítványára megtagadta bebocsátását. Az osztrák parla-

ment a kormány mellé állott, a Rieger vezetése alatt álló

szlávok leszavazták a német liberálisokat. ígj a közeledés,

a megegyezés minden törvényes útja el volt zárva.

Magyarországnak meg kell küzdenie törvényes jogáért,

léteért. de e küzdelmet királya nevében, a királya által

szentesített törvény véd paizsa alatt vívja az osztrák

császári sereg ellen.

Ferdinánd király gyöngesége már régebben arra bírta

a dynastiának a trónhoz legközelebb álló tagjait, liogy trón-

változásra törekedjenek. A bécsi forradalom legyzése után

V. Ferdinánd lemond a trónról, és a legközelebbi trón-

örökösnek, Ferencz Károlynak fia, a 18 éves Ferencz József

jut uralomra. E trónváltozás 1848 decz. 2-án ment végbe

Olmützben és a Kremsierben tanácskozó osztrák ország-

gyléssel azonnal közölték; a magyar országgylést, melyet

kir. rendelet már okt. 2-án feloszlatottnak nyilvánított,

forradalminak tekintették és vele egyáltalában nem érint-

keztek. Az új aerának, Schwarzenberg kormányának, az

egységes Ausztria megvalósítása volt nyilvános, kimondott

czélja.

Windisch-Grrátz berezeg elrehatolása, a magyar ország-

gylésnek és kormánynak menekülése Debreczenbe, már a

bukáshoz közel állónak mutatta a magyar ügyet. Az ország-

gylés, Budapestrl való távozása eltt, békéltet küldött-

séget küld Windisch-Grrátzhez, de a császári hadvezér csak

feltétlen megadásról akar tudni, nem ismeri el az ország-

gylést, sem küldöttségét, s ennek egyik tagját, Gr.

Batthyány Lajost, elfogatja. A kápolnai csata után, melyet

Windisch-Grátz jelentése után döntnek tartottak, Olmütz-

ben megtették a végz lépést. Eloszlatták a kremsieri
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országgylést is, és márcz. 4-én császári manifestum kisé-

retében kibocsátották az octroyált birodalmi alkotmányt.

A márczius 4-iki alkotmány az »egy és oszthatatlan

«

ausztriai császárságról szól, melybe természetesen Magyar-

országot is befoglalja. Hazánkra vonatkozó szakaszai a

következk

:

71. §. Magyarország alkotmánya olyképen fenn fog

tartatni, hogy azon rendeletei, melyek e birodalmi alkot-

mánynyal nincsenek összhangzatban, elvesztik erejöket, s

hogy minden nemzetiségek és divatozó nyelvek egyenjogú-

sága a nyilvános és polgári élet minden viszonyaiban alkal-

mas intézmények által biztosíttassék. Ezen viszonyok külön

szabály által lesznek rendezve.

72. §. A szerb vajdaságnak oly intézmények biztosít-

tatnak, melyek egyházi ügyeik és nemzetiségök tekintetében

régibb szabadságleveleken és újabb idökbeli császári nyilat-

kozatokon alapszanak. A vajdaság más koronatartomány-

nyali egyesítése, küldötteinek kihallgatása után, különös

rendelet által fog elhatároztatni.

73. §. Horvát- és Tótországban, hozzáértve az oda

tartozó tengerpart vidékét, úgy szinte Fiume városában és

a hozzá tartozó vidéken, az ezen tartományok külön intéz-

ményei az ezen birodalmi alkotmány által meghatározott

kapcsolaton belül. Magyarországtól teljesen függetlenül

fognak fenntartatni. A birodalmi végreha;jtó hatalom köz-

vetítése által Dalmátországból követek fognak értekezni

ezen országok tartományi gylésével egyesülésök s ennek

föltételei iránt, s az eredményt megersítésül a császár elébe

terjesztendik.

74. §. Erdély nagyfejedelemségének belszerkezete és

alkotmánya a Magyarországtóli teljes függetlenség és az

országot lakó nemzetek egyenjogúságának elvei szerint,

öszhangzásban a birodalmi alkotmánynyal, újabb országos
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alapszabály által fog megállapíttatni. A szász nemzet jogai

ezen birodalmi alkotmány határai közt fentartatnak.

75. §. A birodalom épségének oltalmára fennálló határ-

ri rendszer katonai organisatiójában fentartatik. s mint

kiegészít része a birodalmi hadseregnek leszen alárendelve.

A határrvidék lakosainak, birtokviszonyaikat illetleg,

külön alapszabály által ugyanazon kedvezmények biztosít-

tatnak, melyek a többi koronatartományok lakosainak már

megadattak. (Közlöny, 1849 márcz. 18-i szám.)

E határozatok ^ bár Ausztriában sokan még ebben

is túlságos kíméletet találtak Magyarország iránt — való-

sággal megdöntötték a magyar állam felségét, a mennyiben

alkotmányát más alkotmány alá rendelték, és egyúttal

széttépték a magyar korona területét, kiszakítva belle

Horvátországon és Szlavónián kívül Fiumét, a határr-

vidéket. Erdélyt és a szerb vajdaságot, mely addig még nem

is létezett. A hivatalos Közlöny azon megjegyzéssel közölte

e czikkeket: »Az austriai ház eldobta magátólfa törvényt;

eldobta a jogot. Am határozzon hát közöttünk a fegyver

éle, ha úgy tetszik. «^

Deák Ferencz e pontokban, melyek a magyar alkot-

mányt és Magyarország önállását eltörölték, látta a függet-

lenségi nyilatkozat szül okát. » Szerinte e függetlenségi nyi-

latkozat egyaránt helytelen lépés volt politikai és jogi

tekintetben. Egy kétoldalú szerzdést, azon okból, mivel a

másik rész megsértette, egyik fél sincs jogosítva teljesen íel-

bontottnak tekinteni. Követelnie kell. hogy tartsa meg a

másik fél is. Ez az ítélete oly határozott volt, hogy a márcz.

4-iki alkotmányt nem is nézte mentségnek, hanem csak

magyarázat gyanánt hozta kapcsolatba e két eseményt.'

(Kónyi, Deák Ferencz beszédei. IV. 149. 150. 152. 1.)

Jogi tekintetben Deák felfogása valóban dönt. Magva r-

' 1849. márcziutí l.S-iki számában.
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ország épen április havában, Grörgei. Bem és Damjanich

gyzelmei által, azon helyzetbe jutott, hogy törvényes

önállásának elismerését kivívhassa. A hadsereg V. Ferdinánd

nevében, az ó jelvényei alatt harczolt, a dunai sereg magáévá

tette Görgeinek 1849 január 5-én Yáczott kiadott, a király-

hoz és alkotmányhoz való hséget kifejez proclamatióját

és addig Debreczenben sem volt másról szó, mint az 1848-iki

törvények, az alkotmány és az ország szabadságának védel-

mérl. A törvényes, koronás királytól való elszakadás

egyúttal elszakadást jelentett volna azon törvényektl,

melyeket szentesített, és melyek megtartásáért hozott a

nemzet annyi áldozatot. Csak márczius 25-iki beszédében

mondta Kossuth, hogy az olmützi határozatok következté-

ben nincs más hátra, mint harcz, és a harcz végén a

nemzetnek szava: önállás, függetlenség! Ugyanakkor szük-

ségesnek jelzi azt is, hogy az országgylés az olmützi

manufestumra mondja ki akaratát.

Sokszor emelte fegyverét a magyar nemzet a habs-

burgi trón ellen, de mindig megalkuvás lett a vége.

Igaz, hogy kiváltságos rendek sokkal kömiyebben meg-

l^ékélhetnek királyukkal, mint a 48-as törvényekben kifeje-

zett népfenségi elv és parlamentáris kormányrendszer az

Ausztriában uralomra jutott katonai absolutismussal. Az
is igaz. hogy a régi felkelések mindig támaszkodhattak

valami külföldi bonyodalomra, törökre, francziára, vagy

a protestánsokra, 1848 augusztustól kezdve pedig Ausztriá-

nak nem volt kifelé háborúja és Radetzky épen 1849

márczius 23-án teljesen legyzte Novaránál az újonnan

támadó sardiniai királyt. De másrészt a magyar nemzet

soha sem fejtett ki olyan ert mint e jogos önvédelmi

harczában, s ha kitart a törvényes úton, végre is békére

kényszeríti Ausztriát. Ez volt legalább a felfogása nem-

csak Grörgeinek és tábornokai nagy részének, hanem az
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országgylés egy jelentékeny j)^i'tjának is, melyet » béke-

párt «-nak neveztek.

Kossuth azonban a régi forradalmak történetében

egyedül álló ónodi határozatot tartotta követendnek. Pedig

a helyzet 1707-ben más mint a milyen 1849-ben volt.

Rákóczi forradalma a végs kétségbeesés küzdelme volt.

Vissza kellett szerezni mindazt, mi Leopold és Kollonics

által elveszett. Kossuth forradalma ellenben egy huszonöt

éven át tartó, sikereiben páratlan, az 1848-iki törvények

által koronázott alkotmányos korszak után következik be,

a melynek eredményét ugyan most megtámadták, de a

melyért folyt épen az addig gyzedelmes harcz. 1707-ben

úgy látszott, hogy csak nyerhet a nemzet; 1849-ben már

sokat, igen sokat tehet koczkára. ha veszt. Azonkívül

Rákóczi ersebb külföldi segítségre számít, ha az elsza-

kadást keresztülviszi, 1849-ben ellenben a magyarok

elszakadása ellenségeikké teszi mind azokat, kik európai

szükségnek nézik Ausztriának mint nagyhatalomnak fenn-

állását.

De forradalomban a szeuA^edély szaA^a a dönt. Nem
is szabad a függetlenségi nyilatkozatot másként felfognunk,

mint a méltatlan eljárás ellenhatásának, mint a csak most

felismert nemzeti erbe vetett túlságos bizalom szózatának.

Ez a szenvedély, a melynek Kossuth megrázó beszéde adott

kifejezést, okozta, hogy a mérsékelt elemek, melyek még

ápr. 13-án elhatározták, hogy felszólalnak, másnapon már

csatlakoztak azokhoz, kik a debreczeni nagy templomban,

ezernyi nép örömrivalgása között, kikiált] jík a liabsburg-

lotharingiai ház trónvesztését és Kossuth Lajos kor-

mányzóságát. Ez a szenvedély nyilatkozik a nyilatkozat

szövegében is, melyben nemcsak V. Ferdinándnak, hanem

az ifjú Ferencz Józsefnek intézkedései is a legkeserbb

kárhoztatással illettetnek.
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Valóban a függetlenségi nyilatkozat semmivel sem

fokozta a nemzet erejét ; még az országgylés keblében sem

szüntette meg a pártoskodást. a Grörgei és Kossuth közti

antagonismust pedig még nagyobbra növesztette. Másrészt

pedig rábírta az osztrák kormányt arra a végzetes elhatá-

rozásra, hogy teljes mértékben igénybe veszi az orosz

interventiót. És ha nem siet segíteni Oroszország. Ausztria

másfell is kaphat segítségét. E felöl nem enged kétséget

Bismarcknak 1849 szeptemberben tartott beszéde, melyben

sajnálkozik a fölött, hogy Magyarország ellen az oroszok

segítették a császári hadsereget, nem pedig ök. a poroszok.

Maga a függetlenségi nyilatkozat, melynek eredetije

megvan az országos levéltárban, egy ötös bizottságnak

mve. melynek a két ház elnökein. B. Perényi Zsigmondon

és Almásy Pálon kívül Kossuth. Szacsvay Imre és Gorove

István voltak a tagjai. A szerkesztésben Szacsvay Imrének

volt legnagyobb része, kit ezért 1849 okt. 24-én Pesten

az Újépületben kivégeztek. Mintául részben az észak-

amerikai statusok 1776 jl. 4-iki függetlenségi nyilat-

kozata, részben Rákóczy 17(J4-iki inanifestuma (lásd fön-

nebb 600. 1.) szolgált.

Az okirat öt nappal a függetlenség kimondása után

kelt. a mikor is a vegyes ülésben egyhangúlag elfogad-

tatott és 1849 apr. 21-én jelent meg a Közlöny«-ben.

A Magyar Nemzet Függetlenségi Nyilatkozata.

Mi a magyar álladalmat törvényesen képvisel nemzetgylés,

midn jelen ünnepélyes nyilatkozatnnk által Magyarországot el-

idegeníthetetlen természetes jogaiba visszahelyezve minden hozzá

tartozó részekkel és tartományokkal egyetemben, az önálló füg-

getlen európai statusok sorába igtatjuk, s a hitszeg Habsburg-

Lothrino^i házat isten és világ eltt trónvesztettnek nvilatkoz-

tatjuk : erkölcsi kötelességünknek ismerjük, ezen elhatározásunknak

indokait nyilvánítani, miszerint tudva legj'en az egész müveit
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világ eló'tt, liogy e lépésre a halálig üldözött magyar nemzetet

nem túlzott elbizakodás, s nem forradalmi viszketeg : hanem a

türelem végs kimerültsége s az önfentartás kénytelensége vezeté.

Háromszáz esztendeje miilt, hogy a magyar nemzet, szabad

választás által, az osztrák házat, két oldalú kötések alapján, a

királyi székbe emelé.

Es e három század nem egyéb, mint a folytonos szenvedés

három százada.

Isten ez országot a jóllét és boldogság minden elemeivel

megáldotta. Közel 6000 négyszeg mérföldnyi területe sokszer

bségben van elárasztva a felvirágzás forrásaival, tizenöt milliónyi

népe keblében hordja az ifjú ert s fogékonyságot, hogy Európa

keletén a népszabadságnak és civilisationak hatalmas tényezje,

s Európa békéjének, mint hajdan re volt, úgy jövendben biz-

tosítója legyen.

Soha egy dynastiának háladatosabb feladat nem jutott az

Isteni godviseléstl, mint jutott a Habsburg-Lothringi háznak

Magyarországon.

Elég volt volna, nem akadályoznia természetes kifejldését,

s most Magyarország a legvirágzóbb országok között állana.

Elég volt volna nem irigyelnie a mérsékelt alkotmán^-os

szabadságot, melyet e nemzet egy ezredév viszontagságai között fél-

tékenyen megrizgetett, s királyai iránt a példátlan hség keg3'ele-

tével azonosított; s a Habsburg-Lothringi ház a magyar nemzetben

trónusának rendíthetlen támaszát még sok ideig feltalálhatá.

De ezen dynastia, mely egy uralkodót sem mutathat fel.

ki népei szabadságában kereste volna erejét és dicsségét, a ma-

gyar nemzet irányában firól-íir;i a hitszegés politikáját követé, s

vagy nyílt erszakkal azon dolgozott, hogy az országot törvényes

önállásától s alkotmányos szabadságától megfosztva, a már elbb

minden szabadságból kivetkztetett császári tartományaival egy

közös szolgaságba összeolvaszsza ; vagy ha e részben a nemzet

türhetlen vigyázata által magát gátolva érezte, minden igj^eke-

zetét oda forditá, hogy Magyarország erejében elzsibbasztva, ki-

fejldésében feltartóztatva, a császári tartományoknak gyarmatul

szolgáljon, miszerint azok Magyarországból, s annak rovására

minél több hasznot húzhassanak, s e haszon által képessé tétessenek

azon terhek elviselésére, melyekkel rájuk, az alkotmányaiktíM

megfosztottakra, a pazar gazdálkodású császári uralkodás akadály

Marczali : A magyar történt kútfi. ""
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nélkül nehezedett : s nehezedett nem alattvalóinak érdekében,

hanem a korlátlan uralkodás enrópaszerte terjesztésének s a népek

szabadsága elnj^omásának érdekében.

Több Ízben történt, liogj^ e zsarnok rendszer ellenében,

melynek minden léi)ését vagy nyilt erszak, vagy bnös ármány
és cselszövény bélyegzé, a magyar nemzet önfentartása végett,

fegyveres védelemhez volt nyúlni kénytelen.

És bár diadalmasan harczolta az igazságos védelem harczait,

erejének használatában mindég oly mérséklett. s a királyi szó

iránti hitben mindég oly bizakodó volt, hogy gyzelmes fegyverét

azonnal letette, mihelyt királyai a nemzet jogait és szabadságait

egy ujabb alkúkötéssel. egy ujabb esküvel biztosították.

De hiában volt minden ujabb kötés, minden ujabb királyi

eskü az uralkodóház ajkairól egy ujabb hitszegés kezdete volt.

s a magyar nemzet országos életének megsemmisítésére intézett

politicája soha nem változott háromszáz éven át.

Hiában ontá vérét nemzetünk ezen házért valahányszor az

veszélyben forgott ; hiában áldozott e dynastiának családi érde-

keiért annyit, mennél többet nemzet nem áldozott soha királyai-

ért, hiában felejté túlzott nagylelkséggel minden ujabb Ígéret-

nél a multak sebeit ; hiában ápolt kebelében oly törhetlen hséget

királyai iránt, mely még a szenvedések között is a vallásosságig

emelkedett: a Habsburgí. s utóbb Habsburg-Lothríngi ház ural-

kodása Magyarországon utódról-utódra a folytonos hitszegés

históriája maradt.

És a magyar nemzet mind e mellett tiszteletban tartá a

kapcsolatot, mely t kétoldalú kötésekkel ezen dynastiához kö-

tötte, s ha most az önfentartásnak természetes kötelességénél

fogva e hitszeg háznak trónvesztését és számzetését elhatározza,

ezen igazságos ítéletre csak azon tapasztalás által volt indítható,

hogy a Habsburg-Lothríngi ház kérlelhetlenül összeesküdött

Magyarország statuséletének kiirtására : és önmaga tépte szét

azon kötelékeket, melyek t a magyar nemzethez csatolták, mit

Európa eltt nyilt kérkedéssel be is vallott.

Több ok van, mely isten és világ eltt minden nemzetet

feljogosít. hog3' a felette uralkodott dynastiát trónjáról számzze.

Ilyenek

:

ha az ország ellenségeivel, rablókkal, pártütkkel a nemzet

elnyomására szövetkezik

;
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ha az esküvel szentesített alkotmány, s országos statusélet

eltörlésére fegyveres erszakkal támadja meg alattvalóit, kik ellene

fel nem lázadtanak;

ha erszakkal eldarabolja, s megcsonkintja az ország területi

épségét, mellyet fentartani megesküdött

;

ha idegen fegyveres ert használ saját alattvalóinak legyil-

kolására, s törvényes szabadságuk elnyomására.

Minden egyes ok elég bn arra, hog}^ a dynastia a trónt

elveszítse.

A Habsburg-Lothringi ház példátlan hitszegéssel mindezen

bnt együtt és egyszerre követte el, s elkövette a magyar nem-

zet status-élete eltörlésének határozott szándokából, elkövette

annyi árulás, annyi rablás, gyújtogatás, öldöklés, kegyetlenség, a

népjognak oly lábbaltai)odása kíséretében : hogy e bneinek histó-

riája felett elborzad az emberiség.

Alkalmat ezen hitszegésre az osztrák háznak azon törvények

szolgáltak, melyek az ország alkotmányának biztosítására a múlt

1848-ki tavaszszal hozattak.

Ezen törvények pedig a honpolgárok bels viszonyaira vo-

natkozó gyökeres reformokkal újjá teremték ugyan az országot —
mert eltörölték a hbéri adózásokat s papi tizedet, a népnek

nyelvre s vallásra való tekintet nélkül képviseleti jogot adtak az

elbb aristocratiai szerkezet országgylésen^ letették alapját a jog-

egyenlségnek s eltörölték az adómentességek ])rivilegiumát.

visszaállították az erszakkal elnyomott sajtószabadságot, s vissza-

éléseinek fékezésére esküttszéki institutiót alakítottak ; de bár a

februári franczia forradalom által elidézett szellemi rázkodtatás

következtében az austriai birodalomnak csaknem minden tar-

tománya forradalomban, s a dynastia egészen gyámolatlan volt

:

a h magyar nemzet nem igyekezett ezen körülményt arra fel-

használni, hogy a király ellenében új meg új jogokat szerezzen

a nemzetnek, hanem megelégedett azzal, hogy nemzeti szabad-

ságát, önállását és függetlenségét a ministeri felelsségre alapított

közigazgatási rendszer által, ujabb meg ujabb királyi hitszegések

ellen biztosította.

De azon önállás és függetlenség, mellyet ez által biztosított,

nem volt uj szerzemény, hanem régi. s törvény és királyi eskük

által folytonosan fentartott jog. mely meg azon jogszer viszo-

55*



868

nyon sem változtatott legkevesebbet is, mell^^ben Magyarország

az osztrák császári birodalom irányában állott.

Magyarország ugyanis Erdélylyel s minden egyéb hozzá-

tartozó részekkel és tartományokkal, az osztrák császári biroda-

lomba solia bele nem olvadott ; banem mindig önálló, független^

szabad ország volt még azután is, liogy a pragmatica sanctio el-

fogadásával a magyar királyságra nézve szintazon örökösödési

rendet állapította meg, mely az uralkodó háznak egyéb országaira

és tartományaira nézve meg volt állapítva.

Világos bizonyság erre magának a pragmatica sanctionak

azon törvénybe igtatása, melly által a magyar koronához tartozó

országok területi épsége, s az ország önállása, függetlensége, al-

kotmánya és szabadsága határozottan fentartattak.

Világos bizonysága ennek az, hogy a trónörökösök a prag-

matica sanctio után is csak akkop lettek Magyarország törvényes

királyai, ha a nemzettel koronázási alkukötésre léptek és annak

és az ország alkotmányának és törvényeinek megtartására meg-

esküvén, szent István koronájával megkoronáztattak.

á. koronázási alkukötésekben pedig mindég benfoglaltatik^

hogy a trónörökösödési rend mellett is Magyarországnak minden

jogai, szabadságai, törvényei és egész alkotmánya sérthetlenül

fentartandók.

Egyetlen egy volt a pragmatica sanctio óta a Habsburg-

Lothringi házból eredett trónörökösök között II, József, ki ezen

alkúkötést alá nem irta, az alkotmányra meg nem esküdött s

koronázatlanul halt meg. De épen ezért a magyar királyok sorá-

ban meg sem jelenik, s minden tettei s rendeletei érvénytelenek.

Utóda n. Leopold csak illy koronázási alkukötés, eskü és

koronázás mellett ülhetett a magyar királyi székbe ; melly alka-

lommal a királyi esküvel szentesített 1790-ki 10. törvényben

ujolag világosan kijelentetett, hogy Magyarország szabad ország,

egész kormányformájára nézve független és semmi más ország-

nak avvagj'^ népnek alá nem rendelt, hanem saját önállással és-

alkotmánynyal bíró, s ennél fogva saját törvényei és szokásai

szerint kormányzandó.

így esküdött meg és lett királylyá 1790 után I. Ferencz

is. ki. midn a romai császárság megszntével az osztrák császári

czimet felvette, tömérdek törvényszegései között, annyi tartózko-

dással mégis birt, hogy nyíltan elismerné, miként Magyarország a
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hozzá tartozó részekkel és tartományokkal az osztrák császárság

részei közé nem tartozik : a mint liogy amattól mindig külön

vámvonal által is el volt és van különítve.

így esküdött és lett királylyá végre azon V. Ferdinánd is.

ki a mnlt évi törvényeket a pozsonyi országgylésen szabad

akaratból szentesítette, de esküjét mihamar megszegvén a magyar

nemzetnek az önálló nemzetek sorából kitörlésére, családja többi

tagjaival összeesküdött.

Pedig a magyar nemzet a hségnek pietásával ragaszkodott

e hitszeghöz. A mnlt évi márczinsi napokban is. midn császári

birodalma felbomlásnak indnlt, midn Olaszhonban fegyvereit

egymást követ veszteség érte, midn császári lakában minden

perczben az elzéstl remegett, — a magyar e körülmények ked-

vezései között sem kívánt egyebet, mint hogy biztosittassék az

alkotmány, és biztosíttassanak azon si jogok, melyekre az osz-

trák házból 14 király és maga is megesküdött, de mindannyian

hitöket szegték.

Es midn e régi jogok nj biztositékául a ministeri felels-

ség törvényét szentesitette és a magyar ministereket kinevezte,

a magyar nemzet lelkesedéssel karolta körül ingadozó trónusát.

E vésznapokban is — mint már több ízben — az osztrák

házat a magyar hség mentette meg.

De még le sem röppent az eskü ajkairól, már összeesküdött

családjával, s öröklött absolntusmusi vágyai bntársaival : a

magyar nemzetet semmivé teimi.

Összeesküdött i)edig fleg azért, mert mínisteri felelsség

institutiója mellett, Magyarország önálló alkotmányos kormány-

zatát a bécsi cabinetnek nuUificálnia többé nem lehetett.

Magyarországot elbb egy Budán székel kormányszék igaz-

gatta, magyar királyi Helytartó-Tanács név alatt, melynek elnöke

a nádor vala, — ennek is világos törvényekkel meghagyott kö-

telessége volt : a magyar alkotmányt, önállást, és törvények szent-

ségét megrizni, — de mivel collegialis forma mellett a személj'-es

felelsség semmivé leszen, ezen kormányszék kezébl a bécsi

cabinet lassankint minden hatalmat kivon, s azt igazgató kor-

mányszéki állásából, a király nevével takarózó Uílvari önkény

postájává sülyeztette.

így történt azután, hogy, bár Magj'arország törvény szerint

önálló kormányzattal bírt, mégis az ország pénzével s a nép
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vérével idegen czélokra az absolutisticus bécsi cabinet renclel-

kezgetett, kereskedelmi érdekeinket a népeket kizsákmányoló

császár érdekeinek egyoldalulag alárendelte, elzárt a világfor-

galom érintkezéseitl, s hazánkat gyarmati helyzetbe sülyesztette.

Ez az. a mit a ministerialis kormány-formának behozatala

jövendre meggátlandó, s a papiroson hervadó országos jogokat

s királya esküt valósággá érlelend vala.

Ez. és különösen az ország })énzével s a nép véréveli ön-

kényes rendelkezhetés lehetlenitése volt az ok, miért hogy az

uralkodó ház hitszegen elhatározá, hogy istentelen hajtogatások-

kal Magyarországot vérbe lángba boritsa, s midn a bels er
minden kötelékeit e szerint megszaggatnia sikerülend, a belhábo-

ruban vérz országot fegyveres erszakkal eldarabolja, a magyar
nemzetet az él nemzetek sorából kitörülje, s az eldarabolt or-

szágot, önállásától megfosztva az osztrák birodalom statushal-

mazába beolvaszsza.

E czéljának kivitelét azzal kezdette meg, hogy a mini-

sterium alakítása közben egy osztrák tábornokot, a törvény elleni

pártütés zászlójának a magyar koronához tartozó Horvátország-

ban feltzése végett, azon ország bánjává nevezett.

Es pedig azért szemelte ki a pártütés kezdetéül Horvát-

országot és Slavoniát, mert az odatartozó határrvidéki részek

katonai szerkezeténél fogva, ott legtöbb kész fegyveres ert vélt

találhatni ; s azon vidékek lakosai hosszú id óta minden polgári

jogokból, alkotmány ellenére kizárva, katonai szolgaságuk meg-

szokása által a császár nevével legkönnyebben valának felbuj-

togathatók.

Es kiszemelte a pártütés kezdetéül Horvátországot és Sla-

voniát azért, mert az eroszlatás szándokából ott a magyar nemzet

elleni gylölséget embertelen ])olitikája már évek óta bujtogatá,

s azt a nemzetiségi szenvedelmeknek felizgatásával s gyalázatos

eszközökkeli ápolásával egy pártnál a düliösségig ingerülnie sike-

rült, mind a mellett, hogy a magyar nemzet a horvát és slavon

nemzetiséget nemcsak elnyomni soha nem akarta, st annak bei-

kormányzatukban is szabad fejldést engedett, polgári jogok-

ban pedig horvát és slavon testvéreivel nemcsak testvériesen meg-

osztozott, hanem nekik még saját jogainak megcsonkításával,

különös kiváltságokat és szabadalmakat is engedett.

A bán tehát a császár nevében pártot ütött s nyilt láza-
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dást kezdett a magyar királj^ ellen, ki ama császárral azoneg}^

személy vala, s lázadását annyira vitte, hogy Horvátországnak

és Slavonlának nyolcz százados kapocs után Magj^arországtól el-

szakasztását s az osztrák birodalomkoz csatolását decretáltatná.

Nemcsak a közvélemény, lianem kétségtelen adatok e párt-

ütés megindításáról a király nagybátyját Lajos föherczeget,

Ferencz Károly föherczeget, a király öcscsét s különösen nejét

Zsófia herczegnöt vádolák. s mert a bán pártütésében egyenesen

a császár iránti hség leplét használta, a magyar mirdsterium

megkérte az uralkodót, hogy nevének ezen szentségtelenitését s a

családjára vetett homályt egy ünnepélyes nyilatkozattal hárítsa el.

Akkor még az uralkodóház ügyei Olaszhonban rosszul állot-

tak, azért az álarczot nyíltan levetni nem merte. Annálfogva a

bánt és párthiveit pártütknek, felségsértknek és lázadóknak

1848-ik észt. június l(3-ki rendeletében nyilvánította. De míg ezt

nyíltan kijelentette, a pártütt és czinkos társait császári udvará-

nál kegyelmekkel halmozá. s ])énzzel. ágyukkal, fegyverrel, l-

szerekkel segítette.

A magyar nemzet, bízván a királyi nyilatkozatban, nem
sietett a pártütt saját fészkében megtámadni, hanem a jjolgár-

vérontást — ha csak lehet — elmellzend, a pártütés tovább-

terjedésének gátlására szorítkozott.

Csakhamar hasqnló módon felizgatva, Magyarország délke-

leti részein a szerb ajkú lakosok lázadtak fel.

A király ezt is lázadásnak nyilatkoztatá, de szintúgy mint

amazokat pénzzel, fegyverrel, ágyukkal, lszerekkel segítette,

saját császári tisztei s tisztviseli gyjtöttek be a szomszéd Szer-

biából szerb rabló csoportokat, a rácz pártütk segítségére, s a

békés magyar és német lakosok legyilkolására vezérlették, és az

egész combínált horvát-rácz lázadás intézése a pártüt horvát

vezér kezeibe tétetett.

Következtek a rácz lázadásban iszonj'atosságok, melyeknek

hallatára is elborzad az embei-i szív. A békés lakosok legyilkol-

tattak, a kínzásoknak legirtózatosabb nemeível. egész virágzó

városok és falvak eljjusztittattak, a gyilkosoktól menekült magyar

saját hazájában földönfutó koldus ln, s az országnak legvirág-

zóbb vidéke síralom völgyévé tétetett.

A magyar nemzet védelmezni vala kénytelen magát ; de

nemzeti seregeink nagy részét az osztrák cabínet már elébb
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Olaszhonba küldé a lonibard-velenczeiek legyzésére, s bár saját

hazánk ezernyi sebekbl vérzett, annak ótalmára haza nem
eresztette.

A többi magyar seregek legnagyobb része az osztrák tar-

tományokba volt a törvény ellenére elhelyezve, nálunk pedig az

országban többnyire osztrák seregek tanyáztak, melyeknek leg-

nagyobb része inkább a pártütésnek támasza, mint a törvény s

belbéke ótahnazója vala.

Sürgettük ezen idegen katonaságnak az örökös tartományok-

ban tanyázó magyar ezredekkel felcserélését. Részint megtagad-

tatott, részint minden iiton késleltetett. S ha vitézeink a haza

veszélyének hirére életveszélylyel csapatonként haza indultak,

üldözbe vétettek, s ha itt-ott a túlnyomó ernek engedni valá-

nak kénytelenek, nem csak lefegyvereztettek, de halállal is bün-

tettettek, mert hazájokat akarák a rablók és i^ártütk ellen

védeni.

A magyar ministerium sürgette a királ^'t, utasítaná a tör-

vény értelmében az országbani minden hadsereg és várparancs-

nokságot, hogy az alkotmány iránt hséggel, s a magyar minis-

teriumnak engedelmességgel tartoznak. A parancs köröztetés

végett István fherczeg nádor és királyi helytartóhoz Budára

leküldetett, a levelek megírattak s postára tétettek, de a király

öcscse, a nádor királyi helytartó annyira vetemedett, hogy a

ministerelnök által ellenjegyzett rendeleteket a postákról vissza-

csempészné, a mint ezek késbb, midn az országból htlenül

eltávozott, hátrahagyott irományai között feltaláltattak.

A pártüt bán megtámadással fenyegette a magyar tenger-

partot, az ország kormánya fegyveres ert küldött a király meg-

egyezésével Styria felé, Fiume megmentésére, s a fegyveres er
útközbl Olaszországba menni kényszeríttetett és Fiumét a párt-

ütk erszakkal elfoglalták s a magyar koronától elszakították.

És ezen gyalázatos ármányt a bécsi cabinet tévedésnek

nyilatkoztatá, mint tévedésnek monda azt is, hogy a horvát

l)ártütknek fegyvert, pénzt, ágyukat és lszert küldött.

Általában titkosan utasitva lettek úgy a pártütk, mint a

katonai és várparancsnokok, hogy ha jön is rosszaié, vagy a

magyar ministerium iránt engedelmességet rendel királyi parancs,

amiak ne engedelmeskedjenek, hanem az osztrák ministerium

utasításait kövessék.
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Soha gyalázatosabb játék nemzettel nem tizetett

!

A magyar nemzet e szerint pénz, fegj'ver, hadsereg nélkül

az ellentállásra készületlenül, rendszeres ármánynyal és árulással

körülhálózva, önkénytesekkel, nemzetörökkel s gyakorlatlan fegy-

vertelen népfelkeléssel volt magát a kiirtás ellen kénytelen védel-

mezni, s a magyar hadseregnek az országban maradt részeitl

segíttetve, nyilt csatákban mégis gyzött mindenütt, de több

absolut szellem tisztek és vezéreknek ármánykodásai s árulásai

miatt a sáncz ersségekbe veoniilt rácz, szerb és határr lázadást

hirtelen le nem gyzheté.

Uj er-teremtésérl kellett gondoskodnia.

A király, szinleg még mindig engedve az elutasíthatlannl

törvényes kívánságoknak, 1848. július 2-ra országgylést hirde-

tett, s a nemzet képviselit felszólította, hogy a horvát és rácz

lázadásnak legyzésére, az ország békéjének helyreállítására fegy-

veres errl s pénzforrásokról gondoskodjanak, egj'szersmind

maga is s egész királyi családja nevében kinyilatkoztatta, hogy

a horvát pártütést s a rácz lázadást a legünnepélyesebben kár-

hoztatja.

Az országgylés gondoskodott. 200.000 emberben s 42 millió

forintban a szükséges ert megszavazta, s törvényjavaslatait

királyi szentesítés végett felterjesztette ; egyszersmind példátlan

hséggel a királyt, ki akkoron Bécsbl Insbruckba szökött, fel-

szólította, jöjjön Budára, segítsen jelenlétével a pártütés lecsilla-

pításában, s támaszkodjék a magyarok hségére, mely t és tró-

nusát meg fogja óvni minden veszélytl.

De ezen kérés hasztalan volt. St idközben Radeczki gyz-
vén Olaszországban, e gyzedelemben elbizakodva a Habsburg-

Lothringi ház elérkezettnek vélte az idt, hogy az álarczot

levesse, s nyilt erszakkal lé])jen föl a belháboruban vérz Mag^^ar-

ország elnyomására.

A horvát bánt, a pártütt s maga a király által is i)árt-

ütnek is nevezettet, most már kedves hívének njálatkoztatta,

l)ártütésóért megdicsérte, s kezdett ösvényének folytatására

hívta fel.

Hasonlót nyilatkoztatott a vérben fürd rácz lázadás iránt.

Ez volt a jelszó, mellyre a pártüt horvát bán idkíizben

királyi })ártfogás alatt gyjtött seregével i)usztitva, rabolva a

Dráván áttört, mire az országban volt osztrák seregek nag}' része
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liozzá i)ártolt. az eszéki, aradi, temesvári, gj^ula fejérvári várj)a-

rancsnokságok s bánsági és erdélyi liadparancsnokságok htlenül

elárulták az országot ; Fels-Magyarországba, egy a király által

osztrák ezredessé emelt tót pap a király szemei eltt Beisben

toborzott cseh rablókkal beütött s a pártüt horvát vezér azon

elbizakodással járt elre a védtelen országban a fváros felé,

hogy ellene a magyar hadsereg nem fog küzdeni.

Az országgylés még most is bizott a királ}^ esküben, s a

király felszólíttatott, hogy a pártütést szüntesse meg ; de válaszúi

az osztrák ministerium egy nyilatkozványára hivatkozást nyert,

melyben az jelentetik ki. hogy a magyar nemzet önálló kormányá-

tól, a magyar pénz-, had- és kereskedelmi ügyek kormányzatát

elvonni elhatározott akarata, egj'szersmind a király a fegyveres

er és hadi költség iránt, saját felhivására alkotott törvényektl

a szentesítést megtagadta.

Erre a magyar ministerium leköszönt, de az új ministerium

alkotására felszólított ministerelnök által elterjesztett ministeri

jelöltek meg nem ersíttettek.

Az országgylés a nemzet megmentésének kötelességétl

ösztönöztetve, a ])énzforrásokat határozatilag elrendelé s katona-

állítást i)arancsolt.

A nemzet teljes készséggel engedelme.skedett.

A nemzet képviseli egyszersmind felhívták a kiráh' öcscsét,

István fherczeg nádor királyi helytartót, szálljon, eskü szerinti

kötelezettségénél fogva, táborba a pártütk ellen. Elment, nagy

szavakban fogadott fényes ígéretekkel : de miután a pártüt hor-

vát bánnal küldöttei által üzeneteket váltott, és már-már ütkö-

zetre kerülne a dolog, a tábort titkon elhagyá, st az országból

is htlenül eltávozott.

Irományai között pedig találtatott az elre kikoholt terv,

miként fog Magj'arország Styriából, Austriából, Morvából. Silé-

siából, Gallíczíából és Erdély fell egyszerre kilencz oldalról meg-

támadtatni.

És az osztrák hadgj'minister felfogott levelezéseibl kisült,

miként utasíttattak a Magyarországot környez osztrák tartományok

hadi parancsnokai, Magyarországba beütni s combínált hadi mun-

kálatokkal a pártütket gyámolítani.

És megtörtént a beütés kilencz oldalról ; míg benn a hazá-

ban a felizgatott népségek polgárháborúja dühöngött. Mindnyája
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között legkeservesebb az erdélybeni támadás, mert ez által

Erdélynek Magyarországgal! tökéletes egyesülése, — mely 1791.

észt. óta sürgetett közóliajtás volt és a mely a múlt évben elbb
a magyar s csakhamar az erdélyi országgyléseken hozott s az

uralkodó által szentesített törvényeknél fogva úgy Ion valósággá,

hogy az 1848-iki július 2-áni magyar nemzettgyülésen Erdélynek

összes képviseli s köztük a szászok is megjelentek, — erszako-

san felbontatni megkísértetett : st Erdélyben a hitszeg osztrák

vezérek nem elégelték a rendes seregekkeli hadviselést, hanem
a pártüt szászok által gyámolittatva fellázították az oláh népes-

séget, mely a törvény által neki ajándékozott szabadság ellen

feltámadva, barbár vandalismussal gyilkolta, kínozta a védtelen

magyar lakosokat, nem kímélve sem nt, sem gyermeket, sem

gyámoltalan öreget, s rommá égették és felprédálták a legvirág-

zóbb városokat s falvakat s közttik N.-Enyedet, Erdélyben a

tudományok egyik székhelyét.

De a magyar nemzet annyi árulástól, erszaktól s veszély-

tl környezve, bár fegyvertelenül, készületlenül kétségbe nem
esett jövendje felett.

Onkénytesekkel és népfölkeléssel szaporítá csekély rendezett

erejét, s az igazság érzetébl merített hazafiúi lelkesedéssel pótol-

ván a gyakorlat hiányát, a pártüt horvát tábort megverte, s

miután vezérök az ütközet után nyert fegyverszünetet arra hasz-

nálta, hogy becsületszavát szegve, vert seregével az éj sötétsé-

gében megszökött, az országból kikergette. — Egy másik több

mint 10.000 fnyi serege i)edig körülkerítve, vezérestl együtt

utolsó emberig elfogatott.

Mieltt azonban a zsarnok dynastia fserege beütne Magyar-

országra, az olmützi palotában családi revolutio eszközöltetett,

V. Ferdinánd lemondott a tróiiusról, melyet annyi vérrel, annyi

hitszegéssel megfertztetett, a király testvéröcscsének az örökö-

södési jogról szintígy lemondott Ferencz Károlynak fia, az ifjú

Ferencz József fherceg kiáltotta ki magát osztrák császárnak s

magyar királynak.

De a magyar nemzet alkotmányos trónjáról, a nemzet nél-

kül, családi i)actumok által senki sem rendelkezhetik.

És mégis, a magyar nemzet annyira nem óliajtott egyebet,

mint törvényeinek fentartását, s azoknak oltalma alatt a becsü-

letes békét, hogy ha ezen tríniviUtozásra, a magyar nemzet meg-
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egyezése törvényes úton felkéretik, s az ifjú lierczeg a magj-ar

alkotmány fentartására esküt tenni ajánlkozik, a magyar nemzet

semmit sem késett volna, öt, mieltt kezét polgárvérbe mártotta,

diplomaticai kötések alapján királynak fogadni, s szent István

koronájával megkoronázni.

De ö megtagadva mindent, a mi isten és ember eltt szent,

nemcsak erre nem ajánlkozott, st inkább kivetkzve az ifjú

kebel romlatlanságából, els szavával kikiáltotta, bogy Magyar-

országot — melyet a lázadó lázadónak mert bélyegezni —
fegyverrel hódítandja meg s hogy élte feladatának ismeri azt

ezredév óta fentartott önállásából kivetkeztetve, az osztrák biro-

dalomba beolvasztani.

És szavát amennyire tebette, igyekezett is rettenetesen be-

váltani. Reá küldte Magyarországra, Windiscligraetz teljhatalmú

helyettesének vezérlete alatt álló seregét, s egyúttal Galliczia és

Styria fell az országot külön seregekkel megtámadtatá.

A magyar nemzet védelmezé magát a reá mért halál ellen.

De mert annyi ellenség ellenében, s benn az országban vandal

lázadóktól zaklatva még egész védelmi erejét ki nem fejtheté.

eleinte hátrálni vala kénj'telen, s hogy a fvárost a prágai s bécsi-

hez hasonló ostrom szerencsétlenségétl megmentse, s e jobbra

érdemes nemzet sorsát készületlenül egy ütközet koczkájára ne

tegye, elhagyta magát a fvárost is, s az országgylés és nemzeti

kormány múlt január elején Debreczenbe tétetett át, az igazságos

isten segedelmébe, s a nemzet erejében vetett azon biztos remény-

nyel. hogy a fváros elhagyásával a nemzet nem fog elveszni.

Es hála Istennek nem veszett el

!

Azonban még ekkor is megkísérté a békés kiegyenlítést

:

követeket küldött a hitszeg dynastia fvezéréhez, de kevély

elbizakodással az alkudozást elutasítá, a magyar nemzettl fel-

tétlen megadást mert követelni, s az ország békekövetjeit az

Olmützbe menetelben meggátolván, letartóztatta, st azok egyikét,

a volt ministerelnököt, fogságra vetette, s megszállván az elha-

gyott fvárost, ott a hóhér bárdjával zsarnokoskodott, hadi fog-

lyainak egy részét legyilkoltatta, más részét súlyos börtöni'e

vetteti, s a többieket embertelen éhségre kárhoztatja, vagy az

olaszországi seregekben szolgálatra kényszeríti.

S hog3' semmi se hiánj'ozzék az ausztriai ház bneinek

mértékébl, Erdélyben a vitéz magj^ar hadsereg által megveret-
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vén, az orosz czár segítségéhez folyamodott, s a szomszéd Oláh-

országból úgy a magas porta tiltakozása, mint az európai hatalmak

bukaresti consulainak ellenzése daczára, a népjog megsértésével

orosz seregeket hozott be Erdélybe, a magyar nemzet legyilkolására.

És végre hogy ennyi bneinek gyümölcsét biztosítsa, Ferencz

József, ki magát magyar királynak meri nevezni, f. évi márczius

4-kei s 6-ikai manifestumában ^ nyíltan kimondja, hogy a magyar

nemzetet kitörli az éló' nemzetek sorából, területét öt részre fel-

darabolja, Erdélyt, Horvátországot, Slavoniát, Fiumét s a magyar

tengerpartot Magyarországtól elválasztja ; Magyarország bels

területébl a rácz rablók számára külön vajdaságot kiszakít, s álta-

lában az egész országot önállásától, törvényes függetlenségétl, s

országos lételétl megfosztva, az osztrák birodalomba beolvasztja.

íme elszámláltuk egyszer históriai igazsággal a Habsburg-

Lothringi ház példátlan bneinek hosszú sorát, s az örökkévaló

isten ítéletére, s a világ közvéleményére hivatkozva mondjuk ki.

hogy a hitszeg házzal a kibékülés lehetsége megsznt s tarto-

zunk isten törvényének, tartozunk hazánknak, tartozunk a jog-

nak, tartozunk a morálnak, becsületnek, Európának, s a civilisa-

tio érdekeinek, hogy a hitszeg dynastiát a magyar királyok

trónjáról számzve, adjuk át Isten ítéletének, s a közvélemény^

morál s becsület utálatának.

Tesszük pedig ezt halálra sértett nemzetünk törhetetlen

ereje érzetében.

És azért mindezeknek ala})ján, az örökkévaló isten igazsá-

gára, s a mvelt világ ítéletére hivatkozva, és nemzetünk termé-

szetes jogaira úgy, valamint nehéz szenvedések alatt tettleg

bebizonyított erejére támaszkodva, azon kötelességnél fogva, mely

minden nemzetet az önfentartásra ösztönöz, ezennel az általunk

törvényesen képviselt nemzet nevében kijelentjük és határozzuk

a mint következik

:

1-ör Magyarország a vele törvényesen egyesült Erdél^dyel

és hozzá tartozó minden részekkel és tartományokkal egyetem-

ben, szabad, önálló és független európai statusnak nyilváníttatik

s ezen egész status területi egysége feloszhatatlannak s épsége

sérthetetlennek kijelentetik.

' Márczius 6-ikán kelt a márcz. 4-ikéu oktroiált alkotináuyt kihirdet

császári manifestum. Ugyanazon nap éjjelén feloszlatták a Kremsierben

ülésez osztrák országgylést.
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•2-or. A Habsburg-Lotliringi ház. a magyar nemzet elleni

árulása, hitszegése és fegyverfogása által, nem különben azon

merény által, miszerint az ország területi épségének eldarabolá-

sát. Erdéljaiek. Horvátországnak. Slavoniának. Fiiiménak és kerü-

letének Magyarországtóli elszakítását. s az ország önálló status-

életének eltörlését fegyveres erszakkal megkísérteni, e végett

idegen hatalom fegyveres erejét is a nemzet legyilkolására

használni nem iszonyodott, saját kezeivel szaggatván szét úgy a

])ragmatica sanctiot mint általában azon kapcsolatot, mely két-

oldalú kötések alapján közötte és Magyarország között fenállott,

ezen hitszeg Habsburgi. s utóbb Habsburg-Lothringi ház Magyar-
ország s a vele egyesült Erdély, és hozzátartozó minden részek

és tartományok feletti uralkodásból ezennel a nemzet nevében

örökre kizáratik, kirekesztetik, a magyar koronához tartozó min-

den czimek használatától megfosztatik. s az ország területérl,

s minden polgári jogok élvezetébl számkivettetik.

Amint hogy ezemiel trónvesztettnek, kirekesztettnek és szám-

zöttnek a nemzet nevében njdlváníttatik.

3-or. Midn a magyar nemzet elidegeníthetetlen természetes

jogainál fogva az európai statuscsaládba önálló és független

statusként belép, egyszersmind kin3'ilatkoztatja : hogy azon népek-

hez, melyek vele ezeltt egy fejedelem alatt állottak, békét, s jó

szomszédságot alapítani s folytatni, és minden más nemzetekkel,

barátságos kötésekkel szövetkezni elhatározott akarata.

4-szer. Az ország jövend kormányrendszerét minden rész-

leteiben a nemzetgylés fogja megállapítani, addig pedig, mig ez

a fönnebbi alapelvek nyomán megállapíttatnék, az országot egész

egyetemes kiterjedésében a nemzetgylés minden tagjainak egj-

ajku felkiáltásával s közmegegyezéssel kinevezett kormányzó elnök

Kossuth Lajos fogja a maga mellé veend ministerekkel ; úgy saját

magának mint az általa nevezend ministereknek személyes fele-

lsségk s számadási kötelezettségk mellett kormányozni.

Es e határozatainkat adjuk tudtára a mvelt világ minden

népeinek, azon ers meggyzdéssel : hogy a magyar nemzetet,

mint a független nemzetek sorában egjdk testvéröket, azon barát-

sággal és elismeréssel fogadandják, mely barátságot és elisme-

rést a magyar nemzet nekik ezennel általunk felajánl.

Es adjuk tudtára Magyarország s a vele egyesült Erdély,

és hozzá tartozó minden részek és tartományok lakosainak azon
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kijelentéssel, hogy az említett egy és osztatlan magyar állada-

lom minden hatóságai, községei, városai, területei, megyéi és i)ol-

gárai, szóval minden egyesek és testületek, a trónvesztett Habs-
burgi s utóbb Habsbnrg-Lothringi ház iránti hség, s engedel-

messég kötelességei alól teljesen és tökéletesen feloldva vannak,

st attól a nemzet nevében eltiltatnak, s mindaz, ki nevezett

házból netalán a királyi hatalom bitorlójául feliéimi merészked
egyént, tanácscsal, szóval, vagy tettel gyámolítaná, honárulási

bnt követ el.

Mely határozataink életbeléptetését s közhirrétételét a magyar
álladalom kormányának meghagyván, azt minden e végre szük-

séges törvényes hatósággal ezennel felruházzuk, s a rendeletei és

intézkedései iránti törvényes engedelmességre a nemzet nevében
minden honpolgárt kötelezünk.

Kelt Debreczenben, 1849-ki ápril 19-ik najyán tartott nem-
zeti gylésünkbl.

A magyar nemzet törvényesen egybegylt frendéi és ké})viseli

B. Perényi Zsigmond Almássy Pál

a felsház másodelnöke. a képviselház alelnöke.

Szacsvay Imre,

jegyz.



VI.

AZ 1867-IKI KIEGYEZÉS.

1867 : 7. 8. 10. 12. 14. 15. törvényczikk.

Soha, az 1849. év gyászos eseményei után sem mon-

dott le a nemzet azon reményrl, hogy visszanyeri szabad-

ságát, ezredéves alkotmányát. Az elnyomás éveiben csak a

passiv ellenállásban mutatkozhatott a magyarság ereje.

De midn az olasz háború 1859-ben nyilvánossá tette Bach

rendszerének bels gyöngeségét, egyre ersebbé vált az

ország forrongása. Az általános elégedetlenség már meg-

számláltaknak nézte az absolut kormány napjait s nagy

számmal voltak, a kik elérkezettnek látták a Habsburg-

uralom végét is. Kossuthtól, és a vele összeköttetésben

álló külföldi hatalmaktól, Francziaországtól és az újonnan

egyesül Itáliától várták a legtöbben a haza üdvét. A pro-

testáns pátens (1859 szept.) a nemzetnek egy jelentékeny

részét bírta határozott ellenállásra és alkalmat nyújtott a más

felekezeteknek is, hogy az önkormányzat és a hazai törvény

mellett tüntessenek. A monarchiát a pénzügyi bukás fenye-

gette; a jövjében való bizalom teljesen megrendült.

Ilyen körülmények közt fogott Ferencz József a monar-

chia újjáalkotásához. Az absolut uralom tarthatatlan voltát

belátta, de a birodalom egységét a nagyhatalmi állás mel-

lzhetetlennek föltételének vélvén, még hosszú utat kellett

megtennie ahhoz, hogy Magyarország történeti jogát



881

elismerje. Elsó fontos lépése e téren az októberi diploma

kiadása. (1860 okt. 20.), melyben a korlátlan hatalomról

lemondva alkotmányt ad az egész monarchiának. Kiinduló

pontja a pragmatica sanctio és ez alapon az 1847 eltti

históriai jog elfogadása, csakhogy e mellett a modern

államok intézményeivel és nem rendi kormányzással.

A magyar conservativok, kiknek frészük volt a diploma

megalkotásában, meg voltak elégedve ennyivel is, de a

magyar közvélemény nem. Deák Ferencz, ki azt vezette,

kiadta a történeti folytonosság jelszavát, az 1848-iki tör-

vények elismerését követelve. Mert a diploma, alkotmá-

nyos és közjogi tekintetben, voltakép mégis csak a Mária

Terézia és Metternich alatti állapotokat újította volna

meg. Hanem Deák nem akarta útját állani azon jónak,

mely a diplomából, az alkotmányos életnek megújítása, a

megyei igazgatásnak felélesztése, és az országgylés egybe-

hívása által, esetleg a nemzetre hárulhatott, és azért a

nemzet vele együtt elfoglalta a neki nyújtott alkalmat,

hogy ennek segítségével visszavívhassa egész jogát.

Mire az országgylés összeült, a diploma már igen

nevezetes kiegészítést nyert az 1861 febr. 26-án kelt pátens

által. Ez, a diploma alapján, de valamivel modernebb

módon és a centralisatio szellemében, birodalmi alkotmányt

adott, birodalmi képviseletet állított fel, melyben Magyar-

országnak is szántak helyet. Hazánk különállására csak

annyiban van tekintettel, a mennyiben megkülönbözteti

a többi királyság és tartomány közös ügyeit a Magyar-

országgal is közös ügyektl. Az országgylésen töbl)ségben

voltak azok, kik tárgyalásba sem akartak bocsátkozni

Felségével és elégnek tartották egy határozatban kifejezni

a nemzet sérelmeit és óhajait. Mindamellett Deák els fel-

irata (jún. 5-én) fogadtatott el, mert a határozati párt

önként lemondott többségérl. De az ellentét Sclimerliug

Mavczali : A magyar történet ki'itföi. 56



882

birodalmi politikája és Deák jogfolytonossági eszméje közt

oly nagy volt. hogy megegyezésre gondolni sem lehetett.

Az országgylést 1861 aug. 22-én feloszlatták. Eredménye

nem volt: annál nagyobb erkölcsi hatása. Soha nem folyt

annyira egybe a nemzet joga és igazsága az általános

emberi joggal és az erkölcsi igazság eszméjével, mint Deák

két nagy feliratában, melyek közül az utóbbit már egy-

hangúlag fogadta el az országgylés.

Ismét törvénytelen idszak, provisorium következett be.

Schmerling 1863-ban. az unió törvénye ellenére, külön

országgylést tartatott Erdélyben, melyen a magyarok és

székelyek nem jelentek meg, és midn onnét néhány román

és szász képvisel küldöttek Bécsbe, teljesnek nyilvánította

a ' Reichsrath -ot és ott tárgyaltatta Magyarország bnd-

getjét is. De Magyarországgal szemben czélt nem ért. Épen

oly kevéssé vezetett sikerhez német birodalmi politikája,

mely által a német Ausztriának. Poroszországgal szemben,

meg akarta szerezni a felsséget Xémetországban. Deák

Ferencz húsvéti czikke (1865 apr. 16.) végre meggyzte az

uralkodót arról, hogy a fejedelem iránti bizalom és hség
nem költözött ki a magyarok szívébl, és hogy Magyar-

ország lesz a monarchia hatalmának legbiztosabb talpköve,

mihelyt tiszteletben tartják jogait. Schmerling bukása után

(1865 júl. 26.) Felsége felfüggesztette a februári pátenst

és összehívta a magyar országgylést, a koronázás és a

kiegyezés tárgyalása végett.

Most már úgj szólva az egész nemzet csatlakozott

Deákhoz. A jogfolytonosság fenntartása mellett érvényre

jutott a király iránti bizalom és az örökös tartományok

iránt való méltányosság is. Ki is küldtek 1866 márcz.

3-án egy 67-es bizottságot a közös viszonyok tárgyalása

végett. Ennek 15-ös bizottsága végezte a tulajdonképeni

munkát és Deák Ferencz vitáinak a kisebbség vezetivel,
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Tiszával és Ghyczyvel, ez albizottság szolgált színhelyéül.

Mire azonban a két párt mindegyike elkészült munkálatá-

val, kitört az osztrák-porosz-olasz háború s ennek ered-

ménye az udvarra nézve elkerülhetetlen szükségessé tette a

kiegyenlítést. A Németországban gyakorolt hegemóniának

vége szakadtával, az olasz birtokok elvesztésével, a monar-

chia hatalmát újabb és biztosabb alapokra kellett helyezni,

A kiegyenlítést nagyon megkönnyítette Deák magatartása,

ki a königgrátzi csata után is csak azt követelte a nemzet

részére mint annak eltte: a jogát.

Mihelyt egyrészt az absolutismus és a beolvasztás,

másrészt a forradalmi és elszakadási törekvés megsznt,

a közös viszonyok törvényhozási pontos meghatározása vált

a legfontosabb problémává. 1859 óta ennek megoldásán

fáradtak az államférfiak, úgj Ausztriában, mint Magyar-

országon. Eötvös József a »Grarantien der Macht und

Einheit Oesterreichs « czím mvében a hadügyet, pénz-

ügyet, külügyet és kereskedelmet jelölte meg ilyen közös

ügyeknek. Hasonló nyomon járt Perthaler, Schmerling

munkatársa 1861-ben megjelent »áie Frage des Augen-

blicks<< czím röpiratában. Apponyi, a volt fökanczellár,

akkor országbíró, 1862-ben egy igen nevezetes emlékiratot

dolgozott ki, melyben, a közös ügyek tárgyalása mellett,

különösen a magyar felels ministerium kinevezésének és a

paritáson alapuló dualismusnak szükségét fejtegette. Magyar-

országon aránylag csak kevesen tagadták a közös ügyek

létezését, hisz az 1848-iki törvények is elismerik a birodalmi

kapcsolatot. Deák, a pragmatica sanctiót véve alapúi, abból

levezette a külügy és a védelem közösségének szükségét.*

' Sokat vitatkoztak azon : personalis. vagy reális iiiiio áll-e t'öim

Magyarország és Ausztria között. A történelmi élet nagy jelenségeinek ily

jelszavak alá foglalása nem viszi elbbre a tudomáuA't. Csak a meglev
határozatok és viszonyok pontos ismerete mutatja, mi az igaz. Mert az

5(5*
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Mihelyt egyszer a közös ügyek létezése el volt ismerve,

tárgyalásuk módját kellett meghatározni. Deák. csak úgy
mint Kossuth 1848-ban, Ausztria alkotmányosságában látta

a magyar alkotmánynak biztosítását. Megegyezésre csak

Ausztria alkotmányos képviselivel juthat a magyar tör-

vényhozás. Az érintkezés a két testület bizottsága, dele-

gatiói által történik. ^ A kereskedelem és pénzügy ugyan

nem közös, de annak közös szellemben való intézése fell

külön. 10—10 évben megújítandó szerzdésekben rendel-

keznek. Ha a szerzdés nem j létre, Magyarország joga az

önálló vámterülethez teljesen fenn van tartva (58. és 68.

§§.). A közös kormány elválasztása az államok külön kor-

mányától következetesen keresztül van -s^ve, ép úgy a

delegatiók hatáslíörének kitzése. Mindezekben akár a

törvény, akár az annak alapján fejldött szokás volt a

tárgyalások alapja. Magyarország azonban, méltányosság-

ból, még egj külön terhet is vállalt magára: az ausztriai

államadósság kamatai egy részének fizetését, bár ez az

adósság Magyarország hozzájárulása nélkül, nagyobb részt

csak birodalmi érdekben keletkezett. Határozott döntés

történt a katonai kérdésben is. A király felségi jogainak

elismerése mellett teljes érvényre, jutnak az országgylés

alkotmányos jogai is, a magyar hadsereget illetleg.

(11-15.^^§§.).^^

Az így megalkotott kiegyezési törvényt (XII. t.-cz.),

Kossuthnak híres Kassandra levele és a balközépnek ellen-

Ausztria és Magyarország közti megállapodás százados törtéueleiniiek a

következése, nem pedig elméletbl vagy definitióból származott.

2 A közös ügyek tárgyalása és különösen a delegatió intézményének

létrejöttérl, valamint Deák és Andrássy részvételérl e mben : V. ö.

Kónyi, 1. m. III. k. 336 és 505—554 1. és Lederer Béla, Gróf Andrássy

Gyula beszédei, I. k. 152 és 225 1.

3 E törvény magyar hadseregrl szól. Késbb, miután az 1868. XLI.

törvény vijjáalakította a honvédséget, ismét csak a közös hadsereghez tar-

tozó magyar ezredeket ismer a törvény.
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mondása ellenére, Deák Ferencz egy nagy beszéde után,

1867 maj. 29-én elfogadta a képviselház, A felels kor-

mány, Andrássy Gryula elnöklete alatt, már febr. 17-e óta

mködött a kiegyenlítés érdekében. 1867 jún. 8-án ment

végbe Budán Ferencz Józsefnek és Erzsébetnek koronázása.

A XII. t.-cz. annyiban felel meg a jogfolytonosságnak,

a mennyiben az 1847—48-iki törvényben is elismert biro-

dalmi kapcsolatot teljesen kifejti és szorosan megmagya-

rázza. De azonkívül a 48-as törvények közül több volt

olyan, mely vagy nem felelt már meg a változott viszo-

nyoknak, vagy pedig az országgylés hatáskörének túl-

ságos kiterjesztése által sérelmesnek látszott az uralkodó

hatalmára nézve. így az 1867 : VIL t.-cz. elhalasztja a nádor-

választást mindaddig, míg a nádori méltóság hatásköre a

felels kormányzat elveivel törvény által megegyeztetve

nem lesz. A XI. t.-cz. a nemzetrségrl szóló törvényt füg-

geszti fel, míg a védelmi rendszer átalakításáról nem hatá-

roznak. A VIII. t.-cz. egyenesen meghatározza, hogy a

ministereket, az elnök elterjesztésére, Felsége nevezi ki,

míg az 1848. III. 12. §. csak a javaslattételrl szólott.

Az 1848. IV. 6. §. meg nem engedi az országgylési ülés-

szak berekesztését vagy az országgylés feloszlatását, míg

az utolsó évi számadás és a jöv évi budget beterjesztve

nincs. Az 1867. X. e pontban újra kiterjeszti a királyi

praerogativílt e tekintetben, csakhogy kötelezleg elírja,

hogy ily esetben az országgylés még azon év lefolytában

és oly idben összehívandó, liogy úgy a számadást mint

a költségvetést az év végéig befejezhesse.

VII. Töruényczikk : Az 18M jS. III. t.-cz. azon intézkedéseinek,

melyek a nádor mini királyi helytartó Joglxörére voníükoznak,

módo.sitásáról, és a nádorválaszlás elhalasztásáról.

1. §. Miután császári s apostoli kir. Felsége a végrehajtó

hatalmat, a törvények és az alkotmány alapján, a magyar minis-
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terium által személyesen gyakorolja; az 1847,'8: III. t.-cz. pedig

ö csász. s apóst. Mr. Felsége távollétében a végrehajtó hatalmat

a nádorra, mint királyi helytartóra ruházta : az 1847 /8 : III. t.-cz.

2., 3., 9., 11., 17., 19., 24. és 38. §§-ainak a nádor mint királj-i

helytartó jogkörére vonatkozó intézkedései érvényen kivül helyez-

tetnek.

2. §. Mindaddig, mig a nádori méltóság hatásköre, a felels

kormányzat elveivel megegyezleg, törvény által szabályozva nem
lesz : a nádorválasztás elhalasztatik.

VIII. Töruényczikk : A minisztérium alakitására vonatkozó

18^718: III. t.-cz. I2-ik §. módositásáról.

Az 1847 /8-dik III. t.-cz. 12. §-a, mely a magyar felels

ministerinm alakulásának módjáról rendelkezik, következleg

módosíttatik

:

1. §. A ministerelnök elterjesztésére, annak ministertársait

ö Felsége nevezi ki.

X. Töruényczikk: Az 18Í7 8. évi lY. t.-cz. 6-ik §-ának módo-
sitásáról.

Az 1847/8. évi IV. t.-cz. (3. §-a következkép módosíttatik:

Minthog}^ az évi költségvetésnek országgyülésileg történend

megállapítása mindig csak egy évre terjed, s ujabb megállapítás

s megajánlás nélkül adót kivetni s behajtani nem lehet : oly eset-

ben, midn Felsége az országgylést bármi okból elbb fel-

oszlatja, vagy annak ülését elbb elnapolja vagy berekeszti, mint

a befejezett számadások beadása és a jöv évi költségvetésnek

elterjesztése a ministerium által teljesíttetett, s az országgylé-

sen e tárgyak iránt határozat hozathatott volna : az országgylés

még azon év folytán, és pedig oly idben összehívandó, hogy

mind a befejezett számadások, mind a jöv évi költségvetés az

évnek végéig országgyülésileg tárgyaltathassanak.

A7. Törvényczikk : A nemzetrségrl szóló IS^iJjS : XXII-ik t.-cz.

felfügcjesztetik.

Mig a törvényhozás a védelmi rendszer átalakítása és meg-

állapítása iránt határozand, a nemzetrségrl szóló 1847 /8-ik

XXII. törvényczikk felfggesztetik.
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XII. Törvényczikk : A magyar korona országai és az Ó Fel-

sége uralkodása alatt álló többi országok között fenforgó közös

érdek viszonyokról s ezek elintézésének módjáról.

O császári s apostoli királyi Felsége, miután többi országait

és tartományait alkotmányos jogokkal ruházta fel, legmagasabb

trónbeszédében, meljdyel a jelen országgylést megnyitni mél-

tóztatott :
^

Felszólitá az országgylést, hogy a pragmatica sanctiónak,

mint kölcsönösen elismert jogalapnak, elveibl kiindulva, gondos-

kodnék oly módokról, melyeknél fogva mind Magyarország és

társországainak a pragmatica sanctió által is biztositott közjogi

és belkormányzati önállósága, mind a birodalom biztosságának

és együttmaradásának életfeltételei sértetlenül megóvassanak,

egyszersmind pedig a fennérintett közös ügyek alkotmányos elinté-

zésénél egyrészrl a magyar korona országai, más részrl Felsége

többi országai és tartományai alkotmányos befolyása biztosittassék.

szinte örömmel üdvözölte az országgylés császári s

apostoli királyi Felségének ezen legmagasb elhatározását, mely

szerint az alkotmányos kormányzat rendszerét az egész birodalom-

ban megállapitani óhajtván, ez által trónjának fénj^ét s a biro-

dalom erejét és hatalmát mindannyi népeinek a közügyek iránti

érdekeltségére, mint természetszer s ennélfogva legszilárdabb

iapra, kivánta fektetni.

Ez okból Magyarország frendéi és képviseli nem mulaszt-

haták el gondoskodni oly módokról, a melyek lehetvé tegyék,

hogy azon alapszerzdés, a mely az 1723. évi I., II. és III. törv.-

czikkek által a felséges uralkodóház és Magyarország közt létre

jött, a mely egy részrl a birodalmi kapcsolathoz tartozó orszá-

gok és tartományoknak az 1723. I. és 11. t.-czikkek értelmében

együttes és elválaszthatlan birtoklását, más részrl i)edig Magyar-

országnak önálló törvényhozási és kormányzati függetlenségét

biztositotta, lényegében jövre is sértetlenül fentartassék.

Ennélfogva szükségessé válván, hogy a magyar korona

országai ós az Felsége uralkodása alatt álló többi országolv

között fenforgó közös érdek viszonyok pontosan és határozottan

kijelöltessenek; s hogy a két egymástól független alkotmányos

' 1865. decz. 14-ón.



képviselet közti érintkezés módja eme közös viszonyok elintézése

körül szabatosan megállapittassék ; az országgylés erre vonat-

kozólag a következkben állapodott meg:

1. §. Azon kapcsolat, mely egy részrl a magyar korona

országai, más részrl Felségének többi országai és tartományai

között jogilag fenáll, az 1723. 1.. 2. és 3. tömlenyczikkek által

elfogadott pragmatica sanctión alapszik.

2. §. Megállapítván ez ünnepélyes alapszerzdés a Habsburg-

liáz nágának trónöröklési jogát, kimondotta egyszersmind, hogy
azon országok és tartományok, melyek a megállapított öröklési

rend szerint egy közös uralkodó alatt állanak, felosztkatlanul és

elválhatlani együtt birtoklandók. E határozottan kimondott

elv folytán a közös biztosság együttes ervel leend védelme és

fentartása oly közös és viszonyos kötelezettség, mely egyenesen

a j)ragmatica sanctióból származik,

3. §, De ezen megállapított kötelezettség mellett határozot-

tan kikötötte a 2)i'agiiiatica sanctió azon föltételt is, hogy Magyar-

ország alkotmányos közjogi és belkormányzati önállása sértet-

lenül fentartassék.

4. §. E két alapeszmét tartotta szem eltt a magyar ország-

gylés azon viszonj'ok meghatározásánál, melyek Magyarországot

a közös fejedelem lu'alkodása alatt álló többi országokkal közösen

érdeklik. S valamint egyrészrl kész volt Magyarország a miilt-

ban s kész leend jövendben is mindenkor teljesíteni mindazt.

a mit a pragmatica sanctio szerint a közös biztosságnak együttes

ervel védelme és fentartása mulhatlanul megkíván : ugy más

részrl oly kötelezettségeket, melyek e czélon túlterjednek, s annak

elérésére nem elkerülhetlenül szükségesek, magára nem vállalhat.

5. §. Ezeltt Magyarországot illetleg mindazokra nézve,

mik az érintett viszonyokra vonatkoznak, a magyar országgylés

s a magyar király közegyetértéssel intézkedtek, és ez intéz-

kedések megállapításánál más ország befolyással nem birt. mert

a magyar király, mint az uralkodása alatt álló többi országok

absolut fejedelme, azon országoknak érdekeirl és teendirl

absolut hatalommal rendelkezett. Most azonban, a legmagasabb

trónbeszéd szerint, lényegesen változott a helyzet az által, hogy

ö Felsége »alkotmányos jogokkal ruházta föl többi országait,

azokat tehát absolut hatalommal ezentúl nem képviselheti, s

azok alkotmányos befolyását nem mellzheti*.
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6. §. Irányadóknak tekinti az országgylés e szempontokat,

midn kijelöli a felveket. melyek a közös viszonyok megállapítá-

sánál alapul szolgálnak. Kiindulási pontja e részben a pragmatica

sanctió, melyet mind Felsége, mind az országgylés közösen

elismert kiindulási pontul tzött ki.

7. §. A pragmatica sanctió szerint közös ugyan az uralkodó,

a mennyiben Magyarország koronája is ugyanazon fejedelmet

illeti, a ki a többi országokban is uralkodik ; de még ez nem
teszi szükségessé, liogy a fejedelem udvartartásának költségei

közösen állapíttassanak meg. Ily közös megállapodást a ])ragmatica

sanctióban kitzött czél nem igényel, Magyarország alkotmányos

önállásával pedig s a magyar király fejedelmi magas tekintélyé-

vel sokkal inkább megegyez, hogy a magyar országgylés, a

felels magyar ministerium elterjesztésére, külön szavazza meg
a magyar király udvartartása költségeit. Az udvartartás költségei-

nek megszavazása ós kiszolgáltatása tehát közös ügynek nem
tekintetik.

8. §. A pragmatica sanctióból folyó közös és együttes véde-

lemnek egyik eszköze a hülügyek czélszer vezetése. E czélszer

vezetés közösséget igényel azon külügyekre nézve, melyek az

felsége uralkodása alatt álló összes országokat együtt illetik.

Ennélfogva a birodalom diplomatiai és kereskedelmi kéjivisel-

tetése a külföld irányában és a nemzetközi szerzdések tekin-

tetében fölmerülhet intézkedések, mindkét fél ministeriumával

egyetértésben és azok beleegyezése mellett, a közös külügy-

miniszter teendi közé tartoznak. A nemzetközi szerzdéseket

mindenik ministerium saját törvén^diozásával közli. Ezen kül-

ügyeket tehát Magyarország is közöseknek tekinti, s kész azok-

nak közösen meghatározandó költségeihez azon arány szerint

járulni, mely az alábbi 18. 19. 20. 21 és 22 pontokban körülirt

módon fog megállapíttatni.

9. §. A közös védelemnek másik eszköze a hadsereg s az

arra vonatkozó intézkedések, egy szóval : a hadügy.

10. §. Tekintetbe véve mindazt, a mi fenntebb, különösen

az 5. pont alatt, elmondatott, a hadügynek közösségére nézve

következ elvek állai)íttatnak meg.

11. §. O Felségének a hadügy körébe tartozó alkotmányos

fejedelmi jogai folytán mindaz, a mi az egész hadseregnek és

ig}" a magyar hadseregnek is, mint az összes hadsereg kiegészít
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részének, egység vezérletére, vezényletére és belszervezetére vonat-

kozik, Felsége által intézendnek ismertetik el.

12. §. De a magyar hadseregnek idó'nkinti kiegészítését

s az ujonczok megajánlásának jogát, a megajánlás föltételeinek és

a szolgálati idnek meghatározását, ugy szintén a katonaság

elhelyezését, élelmezését illet intézkedéseket, az eddigi törvények

alapján, mind a törvényhozás, mind a kormányzat körében, az

ország magának tartja fenn.

13. §. Kijelenti továbbá az ország, hogy a védelmi rend-

szernek megállapítása vagy átalakítása Magyarországra nézve

mindenkor csak a magyar törvényhozás beleegyezésével történ-

hetik. Miután azoiiban az ily megállapítás épen ugy. mint a

késbbi átalakítás is, csak egyenl elvek szerint eszközölhet

czélszerüen : ennélfogva minden ily esetben, a két ministerium

elleges megállapodása után, egyenl elvekbl kiinduló javaslat

fog terjesztetni mindkét törvényhozás elé. A törvényhozások

nézeteiben netalán felmerülhet különbségek kiegyenlítése végett

a két törvényhozás egymással küldöttségek által érintkezik.

14. §. A magyar hadsereg egyes tagjainak mindazon magyar-

országi polgári viszonyai, jogai és kötelezettségei fölött, melyek

nem a katonai szolgálatra vonatkoznak, a magyar törvényhozás

és illetleg a magyar kormányzat fognak intézkedni.

15. §. A hadügynek összes költségei olyképen közösek, hogy

azon arány, mely szerint ezen költségekhez Magyarország járulni

fog, az alábbi 18, 19, 20, 21 és 22 pontokban körülirt elleges

értekezés után, kölcsönös egyezkedés által állapíttatik meg.

16. §. A pénzügyet annyiban ismeri a magyar országgylés

közösnek, a mennyiben közösek lesznek azon költségek, melyek

a fentebbiekben közöseknek elismert tárgyakra fordítandók. Ez
azonban ugy értelmezend : hogy az említett tárgyakra meg-

kívántató összes költségek közösen határoztassanak meg azon

módon, mely a kezelésrl szóló alábbi szakaszokban eladatik;

de azon összegnek, mely a költségekbl az alábbi 18, 19, 20, 21

és 22 pontokban körülirt módon megállapítandó arány szerint

Magyarországra esik, kivetésérl, beszedésérl s az illet helyre

leend áttételérl Magyarország országgylése és felels minis-

teriuma fognak intézkedni, oly módon, a mint a kezelésrl szóló

alábbi ))ontok megálla})ítják.

17. §. Magyarország minden egyéb államköltségét, a magyar
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felels ministeriuni elterjesztésére, az országgylés alkotmányos

nton fogja elliatározm ; azokat, mint általában minden adót, a

magyar ministeriuni, minden idegen befolyás teljes kizárásával,

saját felelssége alatt, veti ki, szedi be és kezeli.

18. §. Ezek azon tárgyak, melyeknek a fentirt módon közös-

sége a pragmatica sanctióból folyónak tekintetik. Ha ezekre

nézve mindkét fél egyetértésével megtörténik a megállapodás

:

kölcsönös alku által elre kell meghatározni azon arányt, mely

szerint a magyar korona országai a sanctió pragmatica folytán

közöseknek elismert ügyek terheit és költségeit viselendik.

19. §. Ezen alku s megállapítás oly módon történik, hogy

egy részrl a magyar korona országainak országgylése, más

részrl Felsége többi országainak gylése, mindenik a maga

részérl, egy hasonló számú küldöttséget választ. E két küldött-

ség, az illet felels ministeriumok befolyásával, részletes ada-

tokkal támogatott javaslatot fog kidolgozni az említett arányra

nézve.

20. §. E javaslatot mindenik ministeriuni az illet ország-

gylés elé terjesztendi. hol az rendesen tárgyalandó. Mindenik

országgylés az illet ministeiiumok utján közlendi határozatait

a másik országgyléssel, s a két félnek ily módon eszközlend

megállapodásai szentesítés végett Felsége elé fognak terjesztetni.

21. §. Ha a két küldöttség a javaslatra nézve nem tudna

egymással megegyezni : mindenik félnek véleménye mind a két

országgylésnek elébe terjesztetik. Ha pedig a két országgylés

nem tudna egymással kiegyezni : akkor a kérdést, az elterjesztett

adatok alapján, Felsége fogja eldönteni.

22. §. Az arányra nézve kötend egyezkedés csak határozott

idre terjedhet ; annak elteltével ismét ugyanazon módon uj

egyezkedésnek leend helye.

23. §. A mi a fentebb köriirt tárgyak kezelését illeti : az e

részben ezeltt töi-vényesen fennállott módnak megváltoztatása szo-

rosan véve nem a pragmatica sanctióban meghatározott kötelezett-

ségbl foly. hanem a helyzetnek azon változása, mely a fentebbi

5. pont alatt elmondatott, teszi azt czélszervé. Kimondja az

országgylés, hogy Felsége többi országaival érintkezni akar.

mint alkotmányos néjjekkel, mindkét fél függetlenségének meg-

óvása mellett.

24. §. Ez levén a közös ügyekre és azok kezelési módjára
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vonatkozó jelen határozat indoka és czélja. önként következik,

liogy annak egyik alapföltételét Magyarország alkotmányának

fentartása képezi.

25. §. A másik alapföltétel az, liogy a teljes alkotmányos-

ság felsége többi országaiban és tartományaiban életbe lépjen:

mert Magyarország azon országoknak csak alkotmányos képvisele-

tével léphet bármi közös viszonyokra nézve érintkezésbe. S o Fel-

sége maga is azért kivánta ez ügyek tárgyalásának eddigi mód-
ját megváltoztatni, mert alkotmányos jogokkal ruházta föl többi

országait is, s a közös ügyek kezelésénél ezek alkotmányszerü

befolyását nem tartja mellözhetönek.

26. §. Ezen két alapfeltétel mellett a közös ügyek kezelési

módja a következ lenne

:

27. §. Egy közös ministeriumot kell felállítani azon tár-

gyakra nézve, melyek, mint A'alósággal közösek, se a magyar

korona országainak, se ö felsége többi országainak külön kormány-

zata alá nem tartoznak. E ininisterium a közös ügyek mellett

se egyik, se másik résznek külön kormányzata ügyeit nem viheti,

azokra befolyást nem gyakorolhat. Feleló's lesz e ministerium

minden tagja mindazokra nézve, a mik köréhez tartoznak, felels

lesz az egész ministerium is együtt, oly hivatalos intézkedéseire

nézve, melyeket együtt állapított meg.

28. §. A közös ügyek azon részére nézve, mely nem tisztán

a kormányzat köréhez tartozik, Magyarország se teljes birodalmi

tanácsot, se bármi néven nevezhet közös vagy középponti parla-

mentet czélszerünek nem tart. s ezeknek egyikét sem fogadja el

;

hanem ahhoz ragaszkodik, hogy, miután Felsége legmagasabb

trónbeszéde szerint is közös kiindulási jjont a pragmatica sanctió

:

egy részrl a magyar korona országai együtt, más részrl Fel-

sége többi országai és tartományai együtt ugy tekintessenek,

mint két külön s teljesen egyenjogú fél. Következve : a két fél

között a közös ügyek kezelésére nézve mellzhetlen föltétel a

teljes paritás.

29. §. Ezen paritás elvénél fogva Magyarország részérl a

magyar országgj^ülés válaszszon saját kebelébl egy meghatáro-

zott számú bizottságot (delegatio) és pedig az országgylés

mindenik házából. Válaszszanak Felsége többi országai és tar-

tományai is hasonlóul alkotmánj^os módon egy épen annyi tag-

ból álló bizottságot a maguk részérl. Ezen bizottságok tagjainak
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száma a két fél egyetértésével fog meghatároztatni. Ezen szám
egy-egy részrl hatvanat meg nem haladhat.

30. §. E bizottságok csak egy évre, vagyis az országgylés-

nek egy ülésszakára választandók, s az év leteltével, vagyis az

uj ülésszak kezdetével, azoknak minden hatásköre teljesen meg-
sznik. Tagjaik azonban ismét megválaszthatok.

31. §. A bizottságok mindegyike külön, saját kebelébl,

szabadon választja elnökét, tollvivjét, s a mennyiben szüksége

lesz más hivatalos személyzetre is, annak minden tagját : s maga
állapítja meg ügyrendét.

32. §. A bizottságokat mindenkor Felsége fogja összehívni

bizonyos határnapra és azon helyre, hol Felsége azon idben
tartózkodik. Óhajtja azonban a magyar törvényhozás, hogy az

ülések fölváltva, egyik évben Pesten, másik évben Bécsben, vagy
ha Felsége többi országainak gylése és Felsége igy akarná,

azon országok más valamelyik fvárosában tartassanak.

33. §. Mindenik bizottság külön tart üléseket s azokban

fejenkinti szavazással s a bizottsági összes tagok absolut szó-

többségével határoz, s a mit a többség elhatározott, az egész

bizottság határozatának tekintend. Külön véleményt az egyes

tagok, saját igazolásuk végett, igtattathatnak ugyan a jegyz-
könyvbe, de ez a határozat erejét nem gyöngíti.

34. §. A két bizottság egymással, együttes ülésben, nem
tanácskozhatik, hanem mindenik Írásban közli nézeteit és hatá-

rozatait a másikkal, s irott üzenetek által igyekeznek vélemény-

különbség esetében egymást fölvilágosítani. Ezen üzeneteket min-

denik bizottság saját nyelvén készítendi el, oda mellékelve a

hiteles fordítást is.

35. §. Ha ezen írásbeli üzenetek által nem sikerülne a két

bízottságnak véleményét egyesíteni : akkor a két bizottság együttes

ülést tartand, de egyedül csak egyszer szavazás végett. Ez
együttes ülésben a két bizottság .elnökei felváltva, egyszer az

egyik, másszor a másik, fognak elnökölni. Határozat csak ugy

hozathatik, ha mindenik delegatio tagjaínak legalább két har-

mada jelen van. A határozat mindenkor absolut többséggel

hozandó. Mivel pedig a paritás elvének gyakorlati alkalmazása

mindkét félnek érdekében épen a szavazásniíl legfontosabb: az

esetben, ha az egyik vagy másik fél delegatiójából bármely okból

egy vagy több tag hiánj^zik, a másik fél delegatiója is tartozik tag-
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jainak számát leszállítani olyképeii. hogy mindkét fél clelegatiója.

tagjainak számára nézve, teljesen egyenl legyen. A leszállítást a

többségben lév delegatio a maga keblében sorshúzás utján esz-

közli. A jegyzkönyv mindenik fél nyelvén fog vezettetni a két

fél tollvivi által, s közösen hitelesíttetik.

36. §. Ha három üzenetváltás sikeretlen maradt: joga "van

mindenik félnek, a másik részt felszólítani, hogy a kérdés közös

szavazás által döntessék el ; mely esetben a két fél elnökei

együtt állapítják meg a szavazási ülés helyét, napját és óráját, s

arra mindenik elnök meghívja a maga bizottsága tagjait.

37. §. E bizottságok hatásköréhez csak azon tárgyak tartoz-

hatnak, melyek a jelen határozatban, mint közösek, határozottan

e bizottságokhoz vannak utasítva. Ezeken túl a bizottságok

intézkedéseikben nem terjeszkedhetnek s a magyar országgylés

és magyar kormám^zat részére fentartott ügyekbe nem avatkoz-

hatnak.

38. §. A közös ügyek tárgyalására kiküldött bizottság, az

országgylés által szabadon választva, a jelen határozatban kijelölt

és körvonalozott ügyekben és módon, az országgylést Felsége

többi országainak irányában képviseli. E bizottság elleges utasítá-

sok által meg nem köthet.

39. §. Az eljárás módjára nézve megállapíttatik, hogy azon

tárgyat, mely a jelen határozat szerint e bizottságok elé tartozik,

a közös ministerium mindenik bizottságnak külön adja el.

]VIindenik bizottságnak joga lesz kérdéseket intézni a közös

ministeriumhoz, vagy a szakok szerint, annak illet tagjához,

kérhet azoktól feleletet s felvilágosításokat : ugyanazért a közös

ministeriumnak jogában álland, s midn arra fölszólíttatik, köte-

les is leend. egyik bizottságnál ugy. mint a másiknál, megjelenni,

felelni, és szóval vagy írásban, s ha az kár nélkül történhetik,

a szükséges iratok elterjesztése mellett is, felvilágosításokat adni.

40. §. A közös költségvetés megállapítása leend e bizottsá-

gok feladatának évenkint elforduló legfontosabb része. E költ-

ségvetést, mely egyedül azon költségekre terjedhet, a melyek a

jelen határozatban közöseknek vannak kijelölve, a közös minis-

terium mind a két külön felels ministeriumnak befolyásával

fogja készíteni, s úgy adja azt át mindenik bizottságnak külön.

A bizottságok a fentebb körülirt mód szerint fogják azt külön

tárgyalni, s észrevételeiket egymással írásban közlik, s a mely
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pontra nézve nézeteik meg nem egyeznének, azt együttes ülés-

ben szavazattal határozzák el.

41. §. Az ily módon megállapított költségvetés többé az

egyes országok által tárgyalás alá nem vétethetik, hanem köteles

mindenik azon arány szerint, mely (a jelen határozat 18., 19., 20.,

21. és 22. pontjaiban körülirt módon) elre megállapíttatott, a

közös költségvetésbl reá es részt viselni. De mivel ezen közös

költségekre nézve a kivetés, beszedés s az adórendszernek meg-
állapítása Magyarországra nézve, a magyar országgylés és

magyar felels ministerinm köréhez tartozik : a magyar minis-

terinm a magyar országgyléshez terjesztend költségvetésébe is

fölveendi mindig azon összegeket, melyek a már megállapított

közös költségvetésbl az említett arány szerint Magj^arországra

esnek, csakhogy ezen rovatok, a mennyiségre nézve, vitatás alá

többé nem vehetk. Beszedetvén az ekként megállapított közös

költségekre szükséges összeg a magyar felels ministerinm által,

a liavonkint befolyt államjövedelmekbl a közös költségek fede-

zésére szolgáló rész a magyar pénzügyministerium által havon-

kint a közös pénzügyministerhez áttétetik, azon arány szerint,

a mely arányban áll a közös költségek összege az országos költ-

ségek összegéhez. A közös pénzügyminister felels lesz az által-

vett összegnek a kitzött czélokra leend fordításáért ; magában

értetdvén, hogy az. a ki az összegeket kezeli, szoros számadás-

sal fog tartozni.

42. §. Az efféle számadások megvizsgálása hasonlóul az

említett bizottságokat illeti; azok e számadásokra nézve is a

fentebb körülirt módon fognak eljárni.

43. §. Hasonló eljárás követend minden egyéb tárgyakban

is, melyek, mint közös ügyek, az érintett bizottságok köréhez tar-

toznak. Ezeket is a közös ministerinm mindenik bizottságnak

külön adja be, a bizottságok külön tárgyalják, nézeteiket egy-

mással Írásban közlik, és ha ily módon egymással meg nem

egyezhetnének, akkor, mint fennebb mondatott, szavazó együttes

ülésben határoznak. Magában értetdik, hogy határozataik, a

mennyiben fejedelmi jóváhagyás alá tartoznak, Felségének föl-

terjesztendk, s ha Felsége által megersíttetnek, kötelez ervel

birandanak. Az il}^ fejedelmi jóváhagyással megersített határo-

zatokat azonban Felsége mindenik országgylésnek az illet

külön felels ministerinm által adatja tudtára. Azon határozató-

I
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kat. melyek a delegatiókbaii a fentirt módon hozattak s ö Fel-

sége által szentesíttettek, miután a magyar országgylésnek tud-

tára adattak, Magyarországban Felsége csak a felels magyar
ministerium által liajtatliatja végre. Ugyanazért mindazon költ-

ségeket is. melyek a bizottság ily módon hozott és szentesitett

határozatának folytán Magyarországra haramiának, a mag3^ar fele-

ls ministerium fogja az országgjnüésileg megállai)itott magyar-

országi budgettel együtt kivetni és beszedni.

44. §. Azokon kívül, a miket a közös felels ministerium

terjeszt el a közösügyi bizottságoknak (delegatio), e bizottságok

mindegyike bir kezdeményezési joggal, de csak oly tárgyakra

vonatkozólag, melyek, mint közös ügyek, a jelen határozat sze-

rint szorosan e bizottságok köréhez tartoznak. Mindegyik bizott-

ság tehet ilynem javaslatot, s azt a másik bizottsággal Írásban

közölheti. Az ekkép indítványozott javaslat pedig szintúgy lesz

tárgyalandó, mint egyéb, a bizottságok köréhez tartozó kérdé-

sekre nézve már fentebb elmondatott.

45. §. A bizottságok ülései rendesen nyilvánosak lesznek.

A kivételi szabályok e részben az ügyrend által fognak megálla-

píttatni. Határozat azonban csak nyílt ülésben hozathatik.

46. §. Az esetben, ha Felsége valamelyik országgylést

föloszlatná, a föloszlatott országgylésnek delegatiója is megsz-

nik, s az ujabb országgjmlés uj bizottságot (delegatio) választ.

47. §. A bizottságok tagjai a jelen határozat szerint közösekül

kijelölt ügyeknek tárgyalása közben tett nyilatkozataikért feleletre

soha nem vonathatnak ; st megbízatásuk megszntéig se oly

kereset miatt, mely személyes letartóztatást vonhat maga után,

se bntény vagy vétség miatt, a tetten érés esetét kivéve, az

illet országgylésnek, ennek együtt nem léte esetében pedig

azon bizottságnak, melynek tagjai, elleges jóváhagyása nélkül,

se le nem tartóztathatnak, se közkereset alá nem vétethetnek.

Tagjai tetten érés esetében történt letartóztatásának folytatha-

tása vagy megszntetése iránt, az illet országgylés együtt nem

létében, hasonlóképen maga az illet bizottság rendelkezik. Egyéb-

iránt a tanácskozás alkalmával netalán történhet rendetlenségek

megelzése végett az ügyrendi szabályzat által fognak intézke-

dések tétetni.

48. §. Ha az egyik vagy másik bizottságnak valamely tagja

idközben meghalna, vagy törvényes ítélet által fosztatnék meg
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szabadságától, ugy szintén lia állásáról alapos okoknál fogva le-

mondana, az ekkéj) megüresedett állás az illet országgylés

részérl azonnal betöltend. Ennek eszközlése végett az ország-

gylés, midn a bizottságot megválasztja, a kitzött számon felül

egyszersmind póttagokat is választ, meghatározván egynttal azon

sort, mely szerint a póttagok a megürült állásra az illet bizott-

ság elnöke által megliivandók.

49. §. Lemondás esetében a lemondás okainak alajjosságáról

s a lemondás elfogadásáról az illet országgylés vagy annak

együtt nem létében az illet bizottság fog itélni.

50. §. A mi a közös ministerium felelsségét s annak

módját illeti: mindenik bizottságnak joga leend oly esetekben,

midn az alkotmányos törvények megsértése miatt szkségesnek

látja, a közös ministeriumnak vagy e ministerium egyes tagjá-

nak perbe fogását indítványozni, s ezen indítványát írásban a

másik bizottsággal is közölni. Ha a perbe fogást mindenik bizott-

ság elhatározza, vagy ha az. az eltér vélemények miatt, a fen-

tebbiek szerint szavazó ülésben többséggel elhatároztatik ; e hatá-

rozat azonnal jogérvényesnek tekintend.

51. §. Az ily módon elhatározott pernek bírósága követ-

kez módon lesz alakítandó : mindenik bizottság, nem ugyan

saját kebelébl, hanem azon országoknak, melyeket képvisel, füg-

getlen állású s törvénytudó polgáraiból külön-külön 24 tagot

hoz javaslatba. Mindenik bizottság bírni fog azon joggal, hogy

a másik bizottság által javaslatba hozott 24 tag közül 12-t,

okadás nélkül, kitörölhet. A vádlottaknak szintén joguk van

együtt és összesen tizenkét tag kitöröltetését követelni, ugy

mindazonáltal, hogy a megmaradt tagok számában mindenik

bizottság választott bíráinak száma egyenl legyen. S az így

fenmaradt tagok lesznek a jycirnek bírái.

52. §. Azon fentebb körülirt közös tárgyakon kívül, melyek,

a pragmatica sanctíóból kiindulva, teldnthetök közösen elintézen-

dknek, vannak még más nagy fontosságú közügyek, melyeknek

közössége nem foly ugyan a pragmatica sanctíóból, de a melyek

részint a helyzetnél fogva, politikai tekintetbl, részint a két fél

érdekeinek találkozásánál fogva : ezélszerübben intéztethetnek el

közös egyetértéssel, mint szorosan olkülönözve.

5B. §. Az államadósságokat illetleg Magyarországot, alkotmá-

nyos állásánál fogva, oly adósságok, melyek az ország törvény-

Marczali : A inagy;ir történet kútfi. "'
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szer beleegyezése nélkül tétettek, szorosan jogilag nem terliel-

hetik.

54. §. De kijelentette már ezen országgylés, liogj' : »lia a

valóságos alkotmányosság hazánkban is, Felsége többi országai-

ban is minél elbb tettleg életbe lép. kész azt, a mit tennie

szabad s mit az ország önállása és alkotmányos jogainak sérelme

nélkül tehet, a törvényszabta kötelesség mértékén tnl is ; méltá-

nyosság alapján politikai tekintetekbl megtenni, hogy azon

súlyos terhek alatt, miket az absolut rendszer eljárása összehal-

mozott, Felsége többi országainak jólléte, s azzal együtt Magyar-

országé is össze ne roskadjon, s a lefolyt nehéz idknek káros

következései elháríttassanak.«

55. §. E tekinteteknél fogva tehát, s egyedül ezen alapon,

kész az ország az államadósságok terhének egy részét elvállalni,

s az iránt elleges értekezés folytán, Felségének többi országai-

val is, mint szabad nemzet szabad nemzettel, egyezkedésbe

bocsátkozni.

56. §. Jövendre nézve pedig közös lesz a hitelügy oly

esetekben, midn mind Magyarország, mind Felségének többi

országai, a fenforgó körülmények között saját érdekökben czél-

szerünek látandják valamely uj kölcsönt együtt s közösen venni

föl. Ily kölcsönöknél mindaz, a mi a szerzdés megkötésére s a

fölvett pénznek miként használására s a visszafizetésre vonatko-

zik, közösen fog elintéztetni. De annak elleges elhatározása,

hogy valamely kölcsön közösen vétessék-e föl, Magyarországra

nézve minden egyes esetnél a magyar országgylést illeti.

57. §. Egyébiránt ünnepélyesen kijelenti az ország jelen

határozata által is, hogy a valóságos alkotmányosság azon alap-

elvénél fogva, miszerint az országot saját beleegyezése nélkül

adóssággal terhelni nem lehet, Magyarország jövendre sem fog-

semmi oly államadósságot magára nézve köteleznek elismerni,

melynek fölvételéhez az országnak törvényszeren s határozottan

kijelentett beleegyezése hozzá nem járult.

58. §. A kereskedelmi ügyek közössége sem folj^ a pragma-

tica sanctióból : mert annak értelmében a magyar korona orszá-

gai, mint a fejedelem többi országaitól jogilag külön álló orszá-

gok, saját felels kormányuk és törvény-hozásuk által intézked-

hetnének s vámvonalok által szabálj^ozhatnák kereskedelmi

ügyeiket.
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59. §. Miután azonban Magyarország és Felsége többi

országai között az érdekeknek kölcsönös érintkezései fontosak és

számosak : kész az országgylés arra, kogy a kereskedelmi

ügyekre nézve egyrészrl a magyar korona országai, másrészrl

6 Felségének többi országai között idnkint vám- és kereske-

delmi szövetség köttessék.

60. §. E szövetség állai)itaná meg azon kérdéseket, melyek

a kereskedelemre vonatkoznak, s meghatározná az egész keres-

kedelmi-ügy kezelési módját.

61. §. A szövetség megkötése kölcsönös alku által történ-

nék, oly módon, mint két egymástól jogilag független ország

hasonló egyezkedései történnek. A két fél felels ministeriumai

közös egyetértéssel készítsék meg a szövetségi részletes javasla-

tot s terjeszsze azt mindenik az illet országgylése elé, s a két

országgylésnek megállapodásai lesznek [Felsége szentesítése

alá térjesztendk.

62. §. Ugyanazért, midn a közös költségek aránya a fen-

tebbi 18., 19., 20., 21. és 22-ik szakaszokban körülirt módon meg-

határoztatik, azzal egyidejleg a fentebbi 59. és 61-ik szakasz

által megállapított mód szerint, egy részrl a magyar korona

országai, más részrl Felsége többi országai és tartományai

között, vám- és kereskedelmi szövetség lesz kötend, melyben

kimondatik egyszersmind az is, hogy a külfölddel eddig kötött

kereskedelmi szerzdések érvén^^e Magyarországra is kiterjed.

63. §. Ez alkalommal, szintén a fentebbi 59. és 61. ^§.

szerinti egyezkedés által, határoztathatnak meg az ipartermelés-

sel szoros kapcsolatban lev közvetett adók nemeire, egyforma

arányára és azok kezelésére nézve oly szabályok, melyek kizár-

ják annak lehetségót, hogy egyik törvényhozásnak vagy felels

kormánynak e részbeli intézkedései a másik fél jövedehneinek

csonkítását vonhassák magok után; megállapíttathatik egyszers-

mind jövendre azon módozat, mely szerint az ezen adóknál be-

hozandó reformok a két törvényhozás által egyetértleg fogná-

nak eldöntetni.

64. §. Meghatároztatnék az is, hogy az összes vámvonalak

egyforma kezelése fölött ki áUal és mikép gyakoroltassék a fel-

ügyelet, s kimondatnék, hogy a vámokból befol^'ó jövedelmek a

közös költségek fedezésére fordítandók; e jövedelmi összeg tehát

mindenek eltt le fog vonatni a közös költségek összegébl.

57*
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65. §. A kereskedelem elmozdításának egyik leglényegesebb

eszköze lévén a vasutak, ugyanakkor, midn a vám- és kereske-

delmi szövetség megköttetik, a fentebbi 59. és 61. §§. értelmé-

ben létesítend egyezkedés által határoztathatik el, hogy melyek

azon vasutvonalak, melyekre nézve mindkét fél érdekében közös

intézkedések szükségesek, és bogy ezen intézkedések mennyire

terjedjenek. Minden egyéb vasúti vonalak fölött kizárólag azon

ministeriumot és országgylést illeti az intézkedés, melynek

területén ezek keresztülmennek.

66. §. A kereskedelemmel szoros kapcsolatban áll a pénz-

rendszemek (Münzwesen) és általános pénzlábnak megállapítása

is. Nemcsak kívánatos teliát. lianem mindenik fél érdekében szük-

séges is, bogy mind a pénzrendszer, mind a pénzláb a kötend
vámszövetségbez tartozandó országokban egyenl legyen. Ugyan-
azért, a vám- és kereskedelmi szövetség megkötése alkalmával,

a j)énzrendszer és pénzláh fölött is szükséges leend, az Ö9. és

61. §§. értelmében, egyezkedés utján intézkedni. Ha pedig az így
megállapított intézkedések megváltoztatása vagy uj pénzrend-

szernek és i^énzlábnak megállapítása utóbb szükségesnek vagy

czélszerünek mutatkoznék, ez a két minisztérium kölcsönös egyet-

értésével s a két országgylés lielybenliagyásával fog történni.

Magában értetdik, bogy a jjénzverésre és kibocsátásra nézve a

magyar király fejedelmi jogai teljes épségükbben fenmaradnak.

67. §. A quota meghatározásával s a vámszövetség megkö-

tésével egyidejleg lesz egyszersmind az államadósságok után

Magyarország által elvállalandó évi járulék, az 55. és 61. szaka-

szokban kijelölt módon, szabad egyezkedés által megállapítandó.

68. §. Magában értetdik, hogy ha, és a mennyiben a fen-

tebbi 58— 67. §§-okban elsorolt tárgyak fölött az egyezkedés,

nem sikerülne : az ország önálló törvényes intézkedési jogát

magának fentartja s minden jogai e részben is sértetlenek

maradnak.

69. §. Azon mód és arán}^, mely szerint a magyar korona

országai részérl ezen határozat folytán kiküldend bizottságban

(delegatio) a társországok részt veendenek, késbb fog megálla-

píttatni.

Ezen a föntebbiekben elsorolt megállapodás Felségének

királyi jóváhagyásával szentesíttetvén, törvénybe igtattatik.

•E törvényczikknek azon rendeletei azonban, melyek a közös-
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ügyek kezelésének módjára vonatkoznak, tettleg csak akkor fog-

nak hatályba lépni, midn azok tartalmához ö Felségének a

magyar koronához nem tartozó országai részökrl is alkotmányos

nton hozzájárultak.

Mi tehát kegyelmesen meghallgatván és elfogadván emlí-

tett Híveinknek az országos Fó'rendeknek és Képviselknek alá-

zatos esedezését a fent érintett módon Felségünk elé terjesztett

törvénj^czikkeket ezen levelünkbe szóról szóra beigtatni rendel-

tük, s azokat összesen és egyenként helyeseknek, kedveseknek és

elfogadottaknak vallván, folyó évi szent Iván hó 12-ón, és a mai

alulirt napon hozzájuk királyi megegyezésünket, jóváhagyásunkat

adtuk, s azokat királyi hatalmunknál fogva helyben hagytuk,

megersítettük és szentesítettük, biztosítván Híveinket az orszá-

gos Frendeket és Képviselket az iránt, hogy minden a fent

beigtatott törvényczikkelyekben foglaltakat mind Magunk meg-

tartjuk, mind más híveink által is megtartatjuk, miként is azo-

kat jelen levelünk ereje és bizonysága szerint elfogadjuk, hely-

benhagyjuk és királyi aláírásunkkal megersítjük.

Kelt a mi szintén kedvelt hívünk, tekintetes és nagyságos

csikszentkirályi és krasznahorkai gróf i^ndráss}^ Gyula magyar-

országi ministerelnökünk kezébl, birodalmi fvárosunkban Bécs-

ben Ausztriában Szent-Jakab hó 28-ik napján az Ur 1867-ik esz-

tendejében. Ferencz József m. k. Gróf Andrássy Gyula m. k. (P. H.)

XIV. Törvényczikk. Azon arányról, mely szerint a mayyar
korona országai az 1807: XII. törvényczikkben a sanclio prag-

matica folytán közöseknek ismert államügyek terheit ezentiil

viselik.

1. §. Az arány, mely szerint a pragmatica sanctio folytán

az 1867 : XII. törvényczikkben közöseknek ismert államügyek

költségei a magyar korona országai és Felsége többi országai

által viselendk, az idézett törvényczikk 19. és 20. szakaszában

körülirt módon kölcsönös egyezmény utján a magyar korona

országaira nézve 30, s Felsége többi országaira nézve 70 száza-

lékban állapíttatík meg.

2. §. Ezen hozzájárulási arány, szintén a magyar korona

országai és Felsége többi országai közös megállapodása szerint,

10 évig marad érvényben, és i)edig az 1868. évi január 1-tl

1877-ik évi deczember 31-éig.
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3. §. Az 1867 : XII. törvényczikk 64. §-ának azon intézke-

dése, mely szerint a vámokból befolyó jövedelmek mindenekeltt

a közös költségek fedezésére fordítandók, akkéj) egészíttetik ki,

hogy a vámok tiszta jövedelmébl elbb a közös vámvonalon

átvitt, adó alá vetett tárgyak után járó adóvisszatérítések fedez-

tetnek, és az azután fenmaradandó felesleg fordíttatik a közös

költségek közös fedezésére.

4. Mind a magyar korona országai, mind felsége többi

országai kötelesek a közös kiadási járulékok fedezésére havi

bevételeik egy részletét, mely ezen bevételekhez oly arányban

van. mint összes járulékuk összege az illet évi kiadási budgetök

fösszegéhez, minden hónapban beszolgáltatni. Ha a havi részle-

tek ama hozzájárulási tartozás összegét nem érnék fel : kötelezik

az említett országok magukat, a különbözetet bevételeikre való

tekintet nélkül teljesen beszolgáltatni, és pedig oly idközökben

hogy a közös pénzügyi háztartás fenn ne akadjon.

5. §. Jelen törvény akkor lép életbe, ha mind azon föltéte-

lek, melyekhez az 1867 : XH. törvényczikk életbe léptetése magá-

ban az idézett törvényczikkben kötve van, teljesülnek.

XV. Törvényczikk. A: államadósságok után a magyar korona

országai által vállalandó évi járulékról.

Az államadósságok után az 1867-ik évi XH. t.-cz, 53. és

04. §-aiban kikötött föltétel alatt és módon elvállalandó évi járu-

lék iránt, az idézett t.-cz. 55. §-ában érintett elleges értekezés

a magyar korona országainak s Felsége többi országainak kül-

döttségei közt megtartatván, miután az egyezmény, mely e

tárgyban a magyar felels ministerium és Felsége többi

országainak ministeriuma által, ugyanazon törvény 61. és 67.

§-ai szerint, egyetértleg készíttetett, országos tanácskozás alá

vétetett és országos határozat erejére emeltetett : ez egyezmény

s illetleg országos megállapodás, cs. s apóst. kir. Felsége szen-

tesítésének hozzájárultával. ezennel az ország töi-^^ényei közé

igtattatik. a mint következik

:

1. §. 1868-ik évi januárius l-jétl kezdve a magyar korona

országai, az eddigi államadósságok kamatainak fedezéséhez,

29,188.000 frtnyi állandó, további változás alá nem es évi járu-

lékot fizetnek, ebbl 11,776.000 forintot érczpénzben.

3. §. Határozottan megállapíttatik, hogy 1869. január 1-tl
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kezdve a két })éiizügyi kormányzat vezérelvét a bevételek és

szükségletek közti egyensúly helyreállításának kellene! képeznie.

Ha mindamellett a magyar korona országai s Felsége

többi országai és királyságai pénzügyi kormányzatai közül vala-

mel^dk oly lielyzetbe jutna, liogy szükségleteinek vagy hozzá-

járulási kötelezettségeinek fedezését a rendes jövedelmi források-

ból kiteremteni nem birná : akkor az erre megkívántató rendkí-

vüli forrásokról saját hitelére köteles gondoskodni.

4. §. Midn mindkét fél érdekében s különösen oly szük-

ségletek fedezésére, melyek a pragmatica sanctio értelmében

a közös ügyekhez tartoznak, rendkívüli kiadások teendk, s ne-

talán czélszerünek mutatkozik ezekre az 1867 : XII. t.-cz. 56. és

57. §§-a értelmében a két törvényhozás (birodalmi tanács és

országgylés) jóváhagyásával uj kölcsönt közösen venni fel: ily

esetekben a kamatok, és azon esetre, ha a tkevisszafizetés volna

kikötve, ez utóbbi is a magyar korona országai s Felsége

többi országai és királj^ságai között azon arányban fognak meg-

osztatni, a mely a kölcsön felvételekor a pragmatica sanctióból

folyó közös ügyek költségeinek fedezéséhez járulásra nézve

fennáll.

5. §. Az államjegyekbl és váltó-pénzjegyekbl álló s össze-

sen 312,000.000 frtot tev függ adósság mindkét fél közös jót-

állása alá helyeztetik.

Mivel pedig a gmundeni, ausseei és halleini sóbányákra

bekebelezett 100,000.000 frtnyi zálogjegyek, amelyeknek kama-

toztatásához és törlesztéséhez szükséges összegekbl a Magyar-

országra es évi járulék az 1. és 2. §§-okban megállapított állandó

és változhatlan összegekben már befoglalva van, o\j összefüggés-

ben állanak az államjegyek forgalmával, hogy a zálogjegyek ós

az államjegyek együttvéve 400 milliót meg nem haladhatnak

ugyan, de ezen véghatáron bell a zálogjegyek idnkinti keves-

bedése a forgalomban államjegyekkel pótolandó ; a két fél jót-

állása az államjegyeknek ez összefüggésébl idnként eredhet

többletére is kitérj esztetik.

Az államjegyekbl és váltó-])énzjegyekbl álló függ adós-

ságnak minden más szaporítása, valamint jövben a megalapítá-

sára (Fundírung) szolgáló rendszabályok, csak a két minisztérium

kölcsönös beleeg3'ezésével s a két törvényhozás (birodalmi tanács

és országgylés) jóváhagyása mellett jöhetnek létre.
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1868 : XXX. TÖRYÉNYCZIKK.

A Magyarország s Horvát-Szlavon- és Dalmátországok közt

fennforgott közjogi kérdések kiegyenlítése iránt létrejött egyez-

mény beczikkelyezésérl.

Szentesítést nyert 1868. november 17-én.

Az 1848-iki törvények végrehajtása elször Horvát-

országban talált nyílt ellenállásra. B. Jellasics József bán.

kit közvetlen a felels ministerium kinevezése eltt, már-

czius 24-én, helyezett oda a régi rendszer embereinek

bizalma, kezdettl fogva megtagadta az engedelmességet,

elriasztotta a közélettl a magyar alkotmányhoz hú hor-

vátokat és magas pártfogóiban bízva, nyíltan hadat vezetett

Magyarország ellen. A horvátok a diadalmaskodó absoln-

tismustól ezért jutalom gyanánt a Muraközt és Tiumét

nyerték, de alkotmányos szabadságuk csak úgj megsznt

mint a magyaroké és a germanisatio ket sem kímélte.

Az udvar alig szánt nekik más szerepet, mint azt. hogy

a szerbekkel egyetemben, ha kell, fegyveresen is szolgálják

az egységes birodalom ügyét Magyarország ellenében. Ezen

állapoton az 1859 óta felülkereked új irány sem változ-

tatott mindjárt. Még 1860-ban is Sokcsevics bán egj

kiáltványában Jellasicsot túzte ki mintaképéül.

Már a magyar korona integritásának helyreállítása

czéljából is nagy súlyt helyezett az 1861-iki országgylés
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a horvátok megnyerésére. Somssics Pál — nem Deák

Ferencz — akkor kijelentette, liogv az állami egység

fenntartására tiszta lapot tartanak fenn a horvátok részére

a magyar alkotmány könyvében. A horvát tartománygyülés

azonban legfölebb elvben ismerte el a Sz. István koronájá-

nak egységét és külön horvát államról álmodozott, melynek

történeti alapjait csak akkor kezdték összekeresni. Mihelyt

azonban, a kiegyenlítés és a koronázás által, a horvátok

elvesztették azt a támaszt, melyet addig az udvari körök

részrehajlásában birtak, ott is túlsúlyra jutott a magyar-

barát (unionista) párt, melynek B. Rauch Levin volt

a vezére. A magyar országgylés regnicolaris bizottság

útján érintkezett a horvát tartománygylés bizottságával

és e tárgyalások eiedménye az 1868 : XXX. t.-cz.

Ebben az állami egység teljesen fenn A'an tartva.

Kifejezi azt különösen az a tény, hogy nincs sem külön

horvát állampolgárság, sem külön horvát állami kincstár.

De ezen elv elismeréseért nagy áldozatokat kellett hozni.

Szlavóniát, vagyis a régi Drávántúli kerületet, mely 1848-ig

közvetlenül volt képviselve a magyar diétákon, csak most

csatolták teljesen Horvátországhoz. Horvátország az igazság-

ügy, közoktatás, bels kormányzás terén teljes autonómiát

élvez. A magyar politikával való megegyezésnek voltaké})

csak egy eszközét birja ott az állam: a bánt, ki épen

a Jellasics-Sokcsevics-féle emlékek miatt már nem lehet

katona. Horvátország csak tartománygylésének küldöttei

által van képviselve a magyar országgylésen, nem pedig

közvetlen választás által, mint ezt az 1848 : V. t.-cz. elö-

irta. Xyelve, nemzetisége teljes biztosítást nyernek. Magyar-

országra, mint pontosan ki van mutatva, jelentékeny évi

terhet ró a horvát közigazgatás fenntartásának költsége.

És ennyi engedmény fejében még Fiume közjogi helyzetének

teljes és véglegesen elismert tiszt;izílsa sem volt elérlietö.
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A határr\T.dék feloszlatása és a Dunától az Adriáig

terjed részének Horvát-Szlavonországokhoz csatolása azon

természetes következéssel járt, hogy azóta Horvát-Szlavon-

országok követeinek száma a közös országgylésen 40-re,

a frendiházban 3-ra emelkedett. Az 1873 : XXXIY. t.-cz.

több más tekintetben is megváltoztatja az 1868: XXX. t.-cz.

szövegét.

Elrendeli, hogy a régibb megállapítások eltörlésével

1873. január 1-tól kezdA^e a társországok tiszta köz-

jövedelmeinek 45° o-a fordítandó azok bels költségeire,

55"/o-a pedig a közös kincstárba szolgáltatandó be (3. §.).

Ez nagyobb százalék, mint a mennyit Magyarország a saját

belügyeinek és kultúrájának költségeire fordíthat.

Az elbbi t.-cz. 34. §-a végén odatoldják: »Az érintett

esetben Horvát -Sziavon -Dalmátországok országgvúlése a

feloszlatástól számított három hónap alatt összehívandó.

«

(4. §.)
_A horvát-szlavón minister »ezen minségben a bánnak

Felségéhez intézett elterjesztéseit változatlanul és kése-

delem nélkül felterjeszti és csak azon esetben, a midn
az 1868 : XXX. t.-cz. által megállapított állami közösség

vagy érdekek közössége szempontjából kételyek merülnének

fel. a mennviben azok a bán meghalloatása után nem

oszlattathatnának el, terjeszti Felsége elé egyidejleg,

de elkülönítve, saját, illetleg a magyar közös kormány

azokra vonatkozó észrevételeit «. (5. §.)

Yilágos, hogy mindezen szakaszok, úgy pénzügyi tekin-

tetben, mint az autonómia kiterjedése szempontjából, a

horvát érdeknek feleltek meg. Azon kor bélyegét viselik

magukon, melyben a magyar parlamenti viszonyok zilált-

sága kívánatossá tette a horvátok ujabb kielégítését, áldoza-

tok árán is.
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A Magyarország s Horvát-Szlavon- és Dalmátországok
közt fenforgott közjogi kérdések kiegyenlítése iránt

létrejött egyezmény beczikkelyezése.

Egy részrl Magyarország országgylése, más részrl Horvát-

Szlavon- és Dalrátországok országgylése közt a közöttök fenn-

forgó közjogi kérdések kiegyenlítése iránt közös megállapodással

egyezmény jvén létre, ezen egyezmény cs. és ap. Felsége által

is jóváhagyva, megersítve és szentesítve, mint Magyarország s

Horvát-Szlavon- és Dalmátországok közös alaptörvénye, ezennel

törvém^^be igtattatik, a mint következik

:

»Miután Horvát- ós Szlavonországok századok óta mind
jogilag, mind tettleg Sz. István koronájához tartoztak s a sanctio

])ragmaticában is ki van mondva, hogy a magyar korona országai

is elválaszthatatlanok egymástól : ezen alapokon, egyrészrl Magyar-

ország, másrészrl H.-Szl.-országok a közöttök fennforgó közjogi

kérdések kiegyenlítésére nézve, a következ egyezményt kötötték

:

1. §. Magyarország s H.-Szl.- és D.-országok egy és és ugyan-

azon állami közösséget képeznek, mind az Felsége uralkodása

alatt álló többi országok, mind más országok irányában.

2. §. Ez állami közösségbl és összetartozásból foly. hogy
Magyarország s H.-SzL- és Dalmátországok királya egy és ugyan-

azon koronával, s egy és ugyanazon koronázási cselekvénynyel

koronáztatik meg, s a Sz. István koronája alatt álló összes országok

részére, ez országok közös országgylésén, közös koronázási oklevél

állapíttatik meg és állíttatik ki.

E koronázási oklevél eredetije azonban a magyar szöveg

mellett horvát nyelven is szerkesztend, H.-Szl.- és D.-országoknak

is kiadandó, s abban H.-Szl.- és D.-országnak integritása és országos

alkotmánya is biztosítandó.

Az 1867-iki koronázási oklevél eredeti horvát szövegben

utólag szintén kiállíttatik, s Horvát-Szl.- és D.-országok ország-

gylésének mielbb megkldetik.

3. §. A fennebb érintett megoszthatlnn állami kíizösségbl

következik továbbá, hogy mindazon ügyekre nézve, melyek a

magyar korona összes országai és Felsége többi országai közt

közösek, vagy közös egyetértéssel intézendk, Magva rorszjignak

s H.-Szl.- és D.-országoknak egy és ugyanazon tcirvónyes kép-
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viselettel, törvényhozással s a végrehajtást illetleg közös kor-

mányzattal kell birniok.

4. §. Az 1867. XII., XIV.. XY. és XVI. törvényczikkeket

H.-SzL- és D.-országok is érvényeseknek és kötelezknek ismerik

el. azon határozott kikötéssel mindazáltal, hogy jövre hasonló

alaptörvények és egyezmények csak H.-SzL- és D.-országok tör-

vényes hozzájárulásával hozathassanak.

Az e szakaszban érintett alaptörvény és törvényczikkek

utólag eredeti horvát szövegben is kiállíttatnak, s kihirdetés

végett a h.-szl.-dalmát országgylésnek mielbb megküldetnek.

5. §. Azon tárgyakon kivül, melyek a Sz. István koronájának

országai s Felsége többi országai közt közösek, vagy egyet-

értleg intézendk, vannak még más ügyek is, melyek Magyar-

országot s H.-Szl.- és D.-országokat közösen érdeklik s melyekre

nézve a magyar korona összes országai közt a törvényhozás és

kormányzás közössége ez egyezmény által szükségesnek ismer-

tetik el.

6. §. Ilyen közös ügye Sz. István koronája összes országainak

mindenekeltt az udvartartás költségeinek megajánlása.

7. §. Közös ügy továbbá az ujonczajánlás, a védrendszer és

hadkötelezettséget illet törvényhozás, s az intézkedés a hadsereg

elhelyezésérl és élelmezésérl, mire nézve azonban H.-SzL- és

D.-országokat illetleg határoztatik

:

a) hogy a közösen megszavazandó contingensbl H.-Szl.- és

D.-országokra es rész az összes népesség aránya szerint állapit-

tatik meg, magában értetvén, hogy, ha az eddigi védrendszer

átalakíttatik, az újonnan megállapítandó rendszer szabályai fognak

H.-SzL- és D.-országokban is alkalmaztatni

:

h) a H.-SzL- és D.-országokra es ujonczok ezen országok

ezredeibe soroztatnak

:

c) végre a besorozásnál gond leszen arra, hogy az ujonczok

min fegyvernemre alkalmasak, s a tengerpart ujonczai leginkább

a hajóhadba osztatnak be.

8. §. Közös Magyarország s H.-SzL- és D.-országok közt,

mind törvényhozási, mind kormányzati tekintetben az alább

körülirt módon a pénzügy is. Ehliez képest az összes adórendszer

megállapítása, az egyenes és közvetett adók megajánlása, az adók-

nak mind nemeire, mind számtételeire nézve, úgyszintén az adók

kivetése, kezelése s behajtása, új adók behozása, a közös ügyek
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költségvetésének megszavazása, valamint a közös ügyek költségeit

illet zárszámadások megvizsgálása, új államadósság felvétele,

vagy a mai meglev adósságok convertálása, az ingatlan állam-

vagyon kezelése, átalakítása, megterhelése és eladása, az egyed-

árúságok és királyi jövedelmek (jura regalia majora) fölötti ren-

delkezés, s általában minden oly intézkedés, mely a Sz. István

koronája alatt álló országokkal közös pénzügyi tárgyra vonatkozik,

a magyar sz. korona összes országainak közös országgylését

illeti ; a horvát-szlavón államföldbirtok eladására nézve mindaz-

által azzal a megszorítással, hogy e részben meghallgatandó a

horvát-szlavon-dalmát országgylés is, a melynek beleegyezése

nélkül eladás nem történhetik. S mindezen tárgyakra nézve a

közös pénzügyi kormányzat, mely a közös országgylésnek felels

m. kir. pénzügyminister által gyakoroltatik, H.-Szl.- és D.-orszá-

gokra is kiterjed.

9. §. Közös ügyei a magyar korona összes országainak a

pénz-, érczpénz- és bankjegyügy is, valamint a pénzrendszer és

az általános pénzláb meghatározása, s azon kereskedelmi állam-

szerzdések megvizsgálása és jóváhagyása, melyek Sz. István

koronája országait egyaránt illetik ; a bankokat, hitel- és biztosító-

intézeteket, szabadalmakat, a mértéket és súlyt, árúbélyeget és

mintabiztosítást, fémjelzést, irói és mvészi tulajdont illet intéz-

kedés
; a tengerészeti, kereskedelmi, váltó- és bányajog, s általában

a kereskedelem, vámok, távírda, posták, vasutak, kikötk, hajózás

s azon állami utak s folyók ügye, a melyek Magyarországot s

H.-Szl.- és D.-országokat közösen érdeklik.

10. §. Az iparügy rendezésére nézve, a házaló kereskedést

is ide értve, úgyszintén a nem közkereseti egyesületek ügyében,

s az útlevélrendszert, az idegenek fölött gyakorlaiidi') rendrséget,

az állampolgárságot s honosítást illetleg közös ugyan a törvény-

hozás, de ezen tárgyakra nézve a végrehajtás H.-Szl.- és D.-orszá-

goknak tartatik fenn.

11. §. H.-Szl.- és D.-országok elismerik, hogy azon költsé-

gekhez, melyeket egyfell a magyar korona országai és Felsége

többi országai közt közöseknek ismert, másfeléi maguk a magyar

korona összes országai közt fennebb közöseknek jelölt ügyek

igényelnek, adóképességök arányában volnának kötelesek járulni.

12. §. Ez adókéjjességi aráiig-, ugyanazon hivatalos adatok

szerint, a melyeknek alapján a magyar korona országainak a közös
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üg}'ek költségeihez hozzájáriilásási aránya ö Felsége több országai-

val szemben 10 évre megliatároztatott, ngyanazon idre nézve

Magyarországra nézve 93"5892201

;

Hoi'vát- s Szlavonországokra nézve pedig 6*4407799 százalék.

13. §. Miután azonban H.- és Szl.-o. összes tiszta jövedelmei

azon összeget, mely a fentebbi szakaszban érintett adóképességi

kulcs szerint a közös ügyek költségeibl rajok esnek, ez id
szerint csak úgy fedezhetnék, ha a beligazgatásukra szükséges

összegek nagyobb részét is átaladnák: Magyarország, tekintettel

azon testvéri viszony megújítására, a mely közte s H.- és Szl.-

országok közt századok óta fennállott, készséggel beleegyezik,

hogy H.- és Szl.-országok jövedelmeibl mindenekeltt bizonyos

összeg, mely ez országok beligazgatási költségeire idnkint egyez-

ményileg megállapíttatik, vonassék le, s a beligazgatási szükséglet

fedezése után fenmaradt összeg fordíttassék a közös ügyek által

igényelt költségekre.

14. §. A megelz szakaszokban kifejtett elv alapján egy-

részrl M.-o., másrészrl H.- és Szl.-országok közt a következ

pénzügyi egyezség jött létre.

15. §. H.-Szl.-országoknak beligazgatási szükséglete azon 10

évre, a meddig a magyar korona országai és Felsége többi

országai közt fennálló egyezmény tart, 2,200.000 frtban állapít-

tatik meg.

16. §. Ez összeg mindenekeltt H.-Szlavonországok egyenes

és közvetett adóinak és egyébb közjövedelmeinek 45 százalékával

fedeztetik, vagj^is azon országok összes bevételeibl annyi százalék

szolgáltatik be azon h.-szl. országos vagy törvényhatósági pénztárba,

a hová a társországok törvényhozása vagy kormánya kivánni

fogja.

17. §. H.-Szl.-országok összes bevételeinek 55 százaléka a

közös költségek fedezésére a közös kincstárba szolgáltatandó be.

18. §. Azon jövedelmek közül, a melyek a 16. és 17. §§-ok

szerint H.-Szl.-országok beligazgatási szükséglete és a közös ügyek

költségei közt megosztandók, kivétetnek

a) a bor- és húsfogyasztási adók, melyek H.-Szl.-országokban

az eddigi gyakorlat szerint továbbá is a községi kiadások fede-

zésére fordíttathatnak

:

b) az 1867. XII. t.-cz. folytán a határvám jövedelmei.

22. §. A m. kir. pénzügyminister H.- és Szl.-országokban az
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egyenes és közvetett adókra, jövedékekre, bélyegekre, dijakra,

illetékekre s államjavakra nézve az általa kinevezend zágrábi

pénzügyi igazgatóság által gyakorolja a végrehajtást.

24. §. H.-Szl .-országok külön országos koj-mánya és törvóny-

hatóságai a közjövedelmek biztosításában és behajtásában teljes

készséggel támogatják a közös pénzügyi kormányzat közegeit s

pontosan teljesítik a közös országgylésnek felels i)ónzügyminister

törvényes rendeleteit.

25. §. Ha egyes években az összes jövedelmek 45 százaléka

nem találná fedezni H.-Szl.-országok fennebb (15. §.) megálla})ított

beligazgatási szükségletét : a hiányt Magyarország ellegezi.

26. §. Ha ellenben az érintett 45 százalék nagyobb összegre

megy, mint a mennyi H.-Szl.-országok beligazgatási szükségletére

egyezményileg megállapittatott, a többlet a közös költségek fede-

zésére fordíttatik.

27. §. Ha azonban H.-Szl.-országok jövedelmei a közös költ-

ségek azon részét, m^ly a 12. §-ban kitett adóképességi kulcs

szerint rajok esnék, az adóképesség növekedése folytán felül-

haladnák
; a felesleg H.-Szl.-országok rendelkezésére esik, anélkül

hogy H.-Szl.-országok azon összegeket, melyekre nézve a megelz
években a közös költségeket illetleg hátramaradtak, utólag fedezni

köteleztetnének.

28. §. H.-Szl.-országok jövedelmeit illetleg, a fennebbi szaka-

szokban érintett elvek alapján készíttetik el a leszámolás, s a

magyar korona összes országainak zárszámadásaival egyidejleg

terjesztetik a magyar korona országainak közös törvényhozása elé.

Az itt megvizsgált leszámolás tudomás végett H.-Szl.-

országok országgylésével is közöltetni fog.

31. §. Azon tárgyakra nézve, melyek a magyar korona

országai és Felsége többi országai közt közösek, valamint az(ikra

nézve, a melyek maguk a magyar korona országai közt a fennebbi

szakaszokban közöseknek jelöltettek ki, a törvényhozási jog a

magyar korona összes országainak óvenkint Pestre összehivanfU't

közös országgylését illeti.

B2. §. E közös országgylésen H.- és Szl.-országok lakosaik

mennyiségéhez aránylag, 29 követ által képviseltetnek, Fiume
városát és tengerparti kerületét a 60. szakaszban felhozott okoknál

fogva ide nem értve. Ha a magyarországi képviselk sz;íma idvel

változnék; H.-Szl.-országok képviselinek száma, a népességi arány
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megtartásával, ugyanazon elvek szerint állapittatik meg, a melyek

a magyarországi képviselk számának meghatározásánál alkal-

maztatnak.

33. §. Ha H.- és Szl.-országok népessége, akár a határrség

közigazgatási egyesítése, akár Dalmátia visszacsatolása által

gyarapodnék : a nevezett társországok képviselinek száma a

népesség szaporodása aránj^ában szintén emeltetni fog.

34. §. H.-SzL- és D.-országok a közös országgylésbe saját

országgylésök kebelébl választják képviseliket, és pedig azon

egész idszakra, a melyre a közös képviselház megbízása terjed.

Azon esetre, ha a h.-szl.-d. országgylés idközben feloszlat-

tatnék, H.-SzL- és D.-országok képviseli mindaddig tagjai

maradnak a közös országgylésnek, mig az njolag egybehívott

h.-szl.-d. országgylés új képviselket választ.

35. §. H.-SzL- és D.-országok képviseli személyes nyilatko-

zási és szavazási jogukat mindazon ügyek tárgyalásánál, melyek

a feiniebbi szakaszokban közöseknek ismertettek el, szintén

önállóan, utasítás nélkül, épen úgy gyakorolják, mint a közös

országgylés többi tagjai.

36. §. H.-SzL- és D.-országok a közös országgylés frendi

házába is két képviselt küldenek saját országgylésökbl.

37. §. H.-SzL- és D.-országok frendéi s azon világi s egy-

házi méltóságai, kik 1848 eltt a magyar országgylés frendi-

házában lési és szavazati joggal bírtak, ezentúl is hasonló joggal

tagjai lesznek a Jcözös országgylés felsházának, mindaddig,

mig a ház más alapokon nem rendeztetik.

38. §. A közös ügyek, a mennyire lehetséges, a közös ország-

gylésen ellegesen és egymásután tárgyaltatnak, s minden-

esetre tekintet lesz arra, hogy H.-SzL- és D.-országok képviseli-

nek saját belügyeik intézésére évenkint legalább három havi id
engedtessék.

40. §. Miután a magyar korona országainak közös ország-

gylése teendinek egy részét, t. i. a pragmatica sanctioból folyók-

nak ismert közös ügyek költségvetésének megállapítását, saját

kebelébl kiküldött bizottság (delegatio) által gyakorolja, H.-SzL-

és D.-országok képviseli közül a közös országgylés által annyi

tag választatik a magyar delegátióba, a mennyi azon kulcs

szerint, a mely szerint a nevezett társországok a közös ország-

gylésen képviseltetnek, rajok esik.
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41. §. Élihez képest megállapíttatik, hogy H.-Szl.-országok

képviseli közöl a képviselház részérl 4, s a frendiház részérl

egy tag választassék a delegáczióba.

43. §. Mindazon ügyekre nézve, a melyek az 1867. XII.

t.-cz.-ben s a jelen egyezményben a magyar korona összes országait

illetleg közösöknek vannak kijelölve, a 10. §-ban foglalt tárgyak

kivételével, a végrehajtó hatalmat H.-SzL- és D.-országokban

is a Buda-Pesten székel központi kormány gyakorolja, saját

közegei által.

44. §. H.-SzL- és D.-országok érdekeinek ké))viselése tekin-

tetébl ezen országok részére a Buda-Pesten székel országos

kormányhoz egy tárczanélküli külön horvát-szlavon-dalmát minister

neveztetik ki. Ezen minister szavazattal biró tagja a közös ministeri

tanácsnak és a közös országgylésnek felels. Ugyan képezi a

kapcsolatot Felsége s H.-SzL- és D.-országok országos kor-

mánya közt.

45. §. A központi kormány H.-Szl.- és Dalmátországok terü-

letén, ez országok külön kormányával egyetértöleg igyekszik

eljárni ; eljárásaért azonban a közös országgylésnek, melyen

H.-SzL- és D.-országok is képviselvék, felels . . .

46. §. H.-SzL- és Dalmátországok kivánatukra biztosíttatnak,

hogy a központi kormány mind a köz])onti hivatalok h.-szl. osz-

tályait, mind a nevezett országok területén mííkcul közegeit,

tekintettel a szükséges szakképzettségre, a mennyire csak lehet,

h.-szl.-cl. honfiakból nevezi ki.

47. §. Mindazon tárgyakra nézve, melyek az egyezményben

a közös országgylésnek és központi kormánynak nincsenek fenn-

tartva, H.-Szl.- és D.-országokat mind a törvényhozás, mind a

végrehajtás körében teljes önkormányzati jog (autonómia) illeti.

48. §. H.-SzL- és D.-országok önkormányzati joga ez okiból

mind törvényhozási, mind kormányzati tekintetben kiterjed azon

országok beligazgatási, vallási s közoktatási ügyeire, s az igazság-

ügyre, ide értve a tengerészeti jog kiszolgáltatásán kivül a törvény-

kezést is, minden fokozatán.

50. §. Az autonóm országos kormányzat élén H.-Szl.- és

D.-országokban a bán áll, ki a h.-szl.-d. országgylésnek felels.

51. §. A h.-szl- és d.-országi bánt, a magyar kir. közös

ministerelnök ajánlatára és ellenjegyzése mellett, cs. és ap. kir.

Felsége nevezi ki.

Marczali: A magyar történet kútloi. 5b
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5"2. §. A bán i)olgári méltósága azonban jövre különválasz-

tatik a katonaitól, s szabályul állíttatik fol. hogj ezentúl

H.-Szl.- és D.-országok polgári ügyeire katonai eg3^én befolyást

ne gyakorolhasson.

54. §. Az autonóm országkormányzat további szervezését.

a bán eló'terjesztése alapján, ó' cs. és ap. kir. Felsége legmagasabb

kozzájárulásával, a b.-szl.-d. országgylés állapítja meg.

55. §. Ez egyezmény szentesítése után a L.-szl.-d. kanczellária

azonnal feloszlattatik.

56. §. H.-Szl.-országok egész területén, mind a törvényhozás,

mind a közigazgatás és törvénykezés nyelve a horvát.

57. §. H.-Szl.-országok határai között a közös kormány-

zat közegeinek hivatalos nj^elvéül is a horvát nyelv állapítta-

tik meg.

58. §. H.-szl. elterjesztések és beadványok H.-Szl.-országok-

ból a közös ministerium által is elfogadandók s azokra válasz

ugyanazon nyelven adandó.

59. §. Kijelentik továbbá, hogy H.-Szlavonországok. mint

külön territóriummal bíró politikai nemzet s belügyeikre nézve

saját törvényhozással és kormányzattal bíró országok képviseli,

mind a közös országgylésen, mind annak delegatiojában a horvát

nj^elvet is használhatják.

61. §, H.-Szl.- és D.-országok határaik között belügyeikben

saját országos egyesült színeiket és czimeröket használhatják, az

utóbbit mindazonáltal a Sz. István koronájával fedve.

62. §. A magyar korona országai közös ügj'einek jelvénye

Magyarország s H.-Szl.- és D.-országok egyesült czimerei.

63. §. Közös ügyek tárgyalásakor azon épületen, a mely-

ben a magyar korona országainak közös országgylése tar-

tatik, a magyar lobogó mellé az egyesült h.-szl.-d. lobogó is

felvonandó.

64. §. A magyar korona országai által veretend pén-

zeken a kir. czimbe »H.-Szl.- és D.-országok királya* czim is

felvétetik.

65. §. Horvát-Szlavonországok területi épségét Magyarország

elismeri s annak kiegészítését elmozdítani Ígérkezik. Különösen

sürgetni fogja ezentúl is, hogy a határrvidék azon része, mely

H.-Szl.-országokhoz tartozik, s a határrvidéken lev katonai

községek ez országokkal, valamint törvényhozási, úg}' közigazga-
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tási és töi'vénj^kezési tekintetben is egyesíttessenek : ^ s mint eddig

is számos esetben felszólalt ez ügyben, ezentúl is követelni fogja

a magyar szent korona jogán Dalmatia visszacsatolását, követelni

fogja annak Horvátországhoz kapcsolását. E visszacsatolás föl-

tételeire nézve azonban Dalmatia is meghallgatandó.

66. §. Az elbbi szakasz értelmében H.-Szl.- és D.-országok

területéhez tartozóknak ismertetnek el

:

1. Mindazon terület, mely jelenleg Bnccari városával s

kerületével együtt Fiume vármegyéhez tartozik, Fiume város és

kerülete kivételével, a melv város, kiköt és kerület a mao-var

koronához csatolt külön testet (separatum sacrae regni coronae

adnexum cor])USi kéjjcz, s a melynek, mint ih^ennek, külön

autonómiájára s ei're vonatkozó törvényhozási és kormányzati

viszon^^aira nézve, Magyarország országgylése s H.-Szl.- és

D.-országok országgylése és Fiume városa közt, küldöttségi tár-

gyalások utján, közös egyetértéssel lesz megállapodás eszközlend.

2. Zágrábmegye, Zágráb és Károlyváros városokkal és a

túrmezei szabad kerülettel

;

3. Varasdmegye Várasd várossal

;

4. Körösmegye Körös várossal

:

5. Pozsegamegye Pozsega várossal

;

6. Verczemegye Eszék városával

;

7. Szerémmegye

;

továbbá a következ határrezredek:

1. likkai.

"2. ottocsányi.

3. ogulini.

' A liatárvidékiiok a ])olü;ávi kormány alá vonását már 184<S-1ian

elvben rlliatározták. de a katonai Ijerendezést »melynek fenntartását a

birodalomnak s ^1 agyarországnak l)iztossága igényli addig, mig e részben

ö Felséí^e megegyezésével a törvényhozás máskép nem intézkedendik*.

érintetlenül hagyják. (Szögyény. emlékiratai, okiratok.l Csak dr. Andrássy-

nak sikerült a végvidék polgárosításának nehéz munkája. Az lH7i. jun.

8-iki kir. rendelettel Horvátországhoz csatoltattak a varasd-szeut-györgyi

varasd-körösi ezredek. Zengg s a katonai sziszek városai ; 1882. XL. t

cz-el pedig (az 1881. jnl. 1.5-iki If. elhatározás alapján) a likkai, ottosáczi.

ogulini. báni. gradiskai. lii'(>di és péterváradi ezredek. A német, román és

illyr bánsági ezredeket ax 187;5. XX^|. 1. t. oz. egyenesen Magyarország-

hoz csatolta vissza.

58*
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4. szlniiii,

5. els báni,

6. második báni,

7. varascl-körösi,

8. varasd-szentgyörgyi,

9. gradiskai,

10. broodi,

11. péterváradi ; végre a mostani Dahnatia.

70. §. Ez egyezmény a legmagasabb szentesítés után, mint

Magyarország s H.-Szl.- és D.-országok közös alaptörvénye, a

nevezett országok külön törvénykönyveibe igtattatik. Egyszersmind

megállapíttatik, hogy ez egyezmény az egyezked országok külön

törvényhozásainak tárgya nem lehet, s változás rajta csak ugyan-

azon módon a mint létrejött, mindazon tényezk hozzájárulásával

tétethetik, a melyek kötötték.



FÜGGELÉK.

PÓTLÁSOK ÉS JAVÍTÁSOK.

12. lap 1. jegy. Urbikios neve másliol is elfordul : ismeretes egy

taktikai müve, melyrl Förster értekezett [Hermes XII] ;
tle való Suidas

müvében a aiquTÓg czikk és Maurikios taktikájában az ennéötvfin (juQf'uy.íov

czímti beékelt rész.

12. lap alulról 1 sor : Maurikios nem szól saracénusokról hanem

csak turkokról.

13. lap felülrl 1 sor : Maurikios nem említi a bolgárokat.

13. lap alulról 5. sor : A Konstantinos nevét visel taktika Leó

unokájának, VIII. Konstantinosnak s nem Leó fiának YTT. vagy Bíborban

született Konstantinosnak müve.

14. lap alulról 5—4. sor : »Szoktak harczolni ember-ember ellen< helyett

olvasandó » Megszabott csatarendben szoktak harczolnii:.

15. lap fölülrl 5—6. sor : » . . . egyébkénti pompa kifejtése és gazdag-

sága mellett'^ helyett olvasandó ^egyébkénti pompa és kényelem fölött^.

16. lap alulról 3—2. sor: » Elrseiket egymástól nagy távolságra állít-

ják fel« helyett olvasandó »Elrseiket a fseregtl távol állítják feh.

106. lap 2. sor : A kázirat »eius«-t ír, ellenben a szentírásbeli szöveg

honnét ez idézet származik ei-t (Rom. 13. 4 : . . . vindex in iram ei, qui

malum agiti; ez alakot kívánja a grammatika szabálya is.

108. lap alulról 8. sor: »imscencia« helyett az értelem »ahstinentia^-t

követel.

129. lap fölülrl 12. sor: *ut decimas monctarum^ helyett olvasandó

»eí unum monetariUm*.

Ugyanott 18. sor : » Wesprimie7isis« helyett olvasandó » Vespremiensis^.

129. laj) fölülrl 19. sor : ^millecentmn'^ helyett olvasandó ^trecentas'^.

Ugyanott fölülrl 25. sor: ^Jaderensis< helyett olvasandó ^Jacerensís'^.

Ugyanott fölülrl 28. sor: »('t insimul habens'^ lielyett olvasandó *Q\ü

similiter habent«.

130. lap fölülrl 4. sor : »redditis« helyett olvasajidó »redditH':.

LTgyanott fölülrl 8. sor: »II C« helyett olvasandó *mille^.

Ugyanott fölülrl 11. sor : »panno'( helyett olvasandó »pannis«:.

143. lap fölülrl 15. sor : Az esztergomi másolat »Bencdicto*-jii csak

toUliiiia ^Briccio* helyett. 1222-beu ugyanis már Rriccius a váczi püspök
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158. lap akiirl 7. sor : Az osztrák zsidó kiváltságlevél, mely mintául

.szolgált a magyarnak. »snmm)(S — cancellarius«-t ír s ebben követi a magyar
kiváltságlevél legtöbb másolata : a legjobb kézírat, a pozsonyi azonban

*sicmmus camerarius«-t (tárnokmestere ir. ami jobban megfelel a magyar
törvénykezési \'iszonyoknak.

159. lap alúli'ól 9. sor: -^et prms ea« belyett az értelem ^et postea'^-t

követel.

217. laj) alulról 10. sor : »regni nostri« és »Xos igiUir« közé van iktatva

Bz eredetiben az aranybulla szövege, amely itt mint fölösleges ismétlés

elmaradt.

225. lap fölülrl 2. sor: >lSo7-hen« heh'ett olvasandó »lo56-ban«.

229. lap fölülrl 3. sor : »a táborban^ törlend.

233. lap Zsigmond korára vonatkozólag még a következ források

tartalmaznak fontos adatokat :

Koninks Sigismundus cronica zu ungern (1372— 14<JS. i Névtelen egy-

korú szerz müve. Az elbeszélés gyakran zavaros és regényesen színezett,

különösen cbronologiája hibás, de másrészt sok becses adatot rzött meg.

Kiadta Cardauns H. iForschungen zur deutscben GescMcbte XVI. 335

—

3.50. 11.^

La Vita di Messer Pliilippo Scholari. A névtelen szerz 1442. és 1437.

között irta Magyarországban járt firenzeiek értesítése alapján Zsigmond

kedvelt emberének és vitéz hadvezérének Ozorai Pipának életrajzát.

Ugyancsak Ozorai Pipó életrajzát írta meg a XT. század második

felében él híres firenzei Bracciolini Jakab. E latiniíl írt életrajz csak

Bastiano Fortini olasz fordításában maradt fönn.

Mindkét életrajzot Polidori adta ki ( Archi^-io Storico Italiano IV.

150—184. \\:\

ÉETELEMZAYAR('> SAJTíJHIBÁK.

2. oldal alulról 13. sor : Montecolo, olvasandó Monticolo.

7. oldal alulról 16. sor : Francois, olvasandó Francos.

11. oldal fölülrl 5. sor : Croniche, olvasandó Cronica.

15. oldal fölülrl 13. sor : bnöseiket, olvasandó bneiket.

16. oldal fölüh-l 19. sor : barmok, olvasandó lovak.

22. oldal alulról 10. sor : archiepiscopium, olvasandó archiepiscopmn.

23. oldal fölülrl 15. sor : Sda is, olvasandó Sclavis.

23. oldal 21. jegy. Selicos, olvasandó Sclavos.

43. oldal fölülrl 14. sor : toíc, olvasandó rotc.

53. oldal fölülrl 9. sor : Zikhie, olvasandó Zíchia.

55. oldal fölülrl 14. sor : nagy ers köteleket, olvasandó köteleket

cagyis nagy e's ers lánczokat.

55. oldal fölülrl 19. sor : köteleket, olvasandó köteleket vagyis lánczokat.

61. oldal fölülrl 1 sor : víros, olvasandó vivos.

64. oldal fölülrl 1. sor : tocins, olvasandó tocius.

7í). oldal fölülrl 12. sor : fnrore, olvasandó fíirore.
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88. oldal fölülrl o. sor : ciiis, olvasandó eius.

93. oldal alulról 12. sor : corum, olvasandó eonnn.

94. oldal alulról 14— 1.5. sor : »ServHs aiiteni'n-tól — ^bovem persol-

i'aí«-ig kimarad.

94. oldal fölülrl 5. sor: 10, olvasandó 11.

94. oldal fölülrl 17. sor : 11, olvasandó 1?>.

94. oldal fölülrl 22. sor : 12, olvasandó 14.

94. oldal alulról 9. sor : 13, olvasandó 15.

94. oldal alulról 4. sor : 14, olvasandó 16.

95. oldal fölülrl 3. sor : 15. olvasandó 17.

100. oldal alulról 7. sor : regalis, olvasandó regali.

106. oldal fölülrl 19. sor : sen, olvasandó seu.

108. oldal fölülrl 18. sor: tennerit, olvasandó tcnuerit.

111. oldal alúli-ól 2. sor : .5, olvasandó 7.

112. oldal alulról 3. sor: volnerit, olvasandó volucrit.

123. oldal fölülrl 11. sor : fiituria, olvasandó futiiris.

126. oldal alulról 5. sor : volnerit. olvasandó voluerit.

127. oldal alulról 3. sor : frande, olvasandó fraude.

134. oldal alulról 8. sor: az 1231-iki aranybulla szövegében »meUus

fit« után pótlandó : »quam 2}er eos. Concedimus tamen eis«.

136. oldal fölülrl 19. sor : Comites Ciiria, olvasandó Comites Cnriae.

143. oldal fölülrl 5. sor : Calcellarij, olvasandó Cancellarij.

143. oldal fölülrl 12. sor: Sthephano, olvasandó Stephano.

148. oldal alulról 4. sor : nójuov, olvasandó vóuov.

149. oldal fölülrl 2. sor: auy^Mofn', olvasandó avy/MQflv.

151. oldal fölülrl 10. sor : Cum rex, olvasandó Cum autem rcj:

151. oldal ugyanott Cumanoruni, olvasandó Comanormn.

154. oldal alulról 11. sor : ponferebant, olvasandó conferebant.

158. oldal alulról 8. sor : elvitates, olvasandó civitatis.

159. oldal fölülrl 17. sor : podale, olvasandó rodale.

168. oldal 2. jegy. Aranybulla H, olvasandó Aranybulla 2.

174. oldal fölülrl 15. sor: június 22-én, olvasandó június 23-án.

183. oldal fölülrl 9. sor : indicerit, olvasandó ijiciderit.

186. oldal alulról 3. sor : annente, olvasandó anuente.

188. oldal alulról 13. sor : volnerimus, olvasandó rnluerinius.

189. oldal fölülrl 2. sor : sen, olvasandó seu.

Ugyanott fölülrl 18. sor: fertorem, olvasandó fertoneni.

191. oldal fölülrl 9. sor : Dui, olvasandó Ffni.

194. oldal alulról 3. sor : psrsona, olvasandó jiersona.

195. oldal fölülrl 2. sor: dispoui. olvasandó disponi.

202. oldal alulról 6. sor : di, olvasandó ile'.

210. oldal alulról 3. sor: nonuulli, olvasandó nonnuUi.

225. oldal fölülrl 16. sor : Croniche, olvasandó Cronica.

232. oldal alúli-ól 1. sor : olvasandó Franczla- és Angólországhan.

244. oldal 1. jegyzet. V olvasandó IV.

255. oldal alulról 14. sor: Elendnrf'er olvasandó Ebcndor/fcr.

263. oldal l'ölíilvöl 11. sor: enipore. olvasamló tcinpore.
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275. oldal alulról 6. sor : laborante után a pont törlend.

300. oldal alulról 9. sor : Ludovice, olvasandó Ludovico.

320. oldal alulról 9. sor: Kasthannen olvasandó: Kastrhannen

.

327. oldal fölülrl 15. sor : a »Juris« eltt álló pont utána írandó.

329. oldal alulról 14. sor : jd, olvasandó id.

336. oldal alulról 5. sor : »Béasujhely« zárójelbe teend.

346. oldal fölülrl 16. sor : Articnlus 38, olvasandó Articulus 39.

359. oldal fölülrl 10. sor : ct, olvasandó et.

373. oldal fölülrl 6. sor : secundam, olvasandó secundum.

394. oldal fölülrl 16. sor : »hoc« törlend.

Ugyanott fölülrl 17. sor : »domini« törlend.

Ugyanott fölülrl 18. sor : »predecessoris^ és »nostri« közé fratris et

sorovis *( : »nostri« után »eharissi')ni« iktatandó.

394. oldal fölülrl 17. sor : »dominumo: után »Joannem regem« írandó.

Ugyanott fölülrl 17—20. sor : »Ferdinandnm« -tói — egész »Ger-

maniae «-ig törlend.

Ug.yanott fölülrl 19—24. sor : »Regem«-töl egész »Alsacie eíc.«-íg

törlend.

Ugyanott fölüli'l 25—26. sor : siiperesset, olvasandó siíperesse videretnr ;

395. oldal 1. jegy. : Weze., olvasandó Wese ;

396. oldal alulról 7. sor : nun, olvasandó nanc.

408. oldal fölülrl 8. sor: caeptus, olvasandó coeptns.

414. oldal fölülrl 12. sor : proeli ofuga, olvasandó proelio fuga.

430. oldal fölülrl 1. sor : eamnari, olvasandó emanari.

466. oldal fölülrl 15. sor : Klevenhüller, olvasandó Khevenhüller.

490. oldal 11. jegy. : bona nobilia, olvasandó bona mobilia.

497. oldal fölülrl G sor : Cs a, olvasandó Comes.

519. oldal alulról 1. sor : art. 7., olvasandó art. 19.

561. oldal alulról 2. sor : anna aret, olvasandó annotare.

563. oldal fölülrl 5. sor : peditibns., olvasandó peditibus.

Ugyanott fölülrl 16. sor : Slavoniae, olvasandó Croatiae.

607. oldal alulról 9. sor : indies, olvasandó in dies.

660. oldal alulról 10. sor : január 16-ikán, olvasandó január 26-ikán.

687. oldal fölülrl 20. sor : in ea, olvasandó iuxta ea.

738. oldal alulról 11. sor : Az excurrit után álló pont törlend.

755. oldal fölülrl 12. sor : domcsticamque, olvasandó domestkamque.

817. oldal 2. sor : egészítették lielyett egészítettek.

820. oldal alulról 7. sor : inrectio, olvasandó insurrectio.

841. oldal 4. jegy. : sint, olvasandó sönt.

873. oldal fölülrl 9. sor : veonult, olvasandó bevonult.
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dec. 12 555

III. A leopoldi diploma 572

IV. A szerbeknek adott kiváltságlevél .596

V. II. Rákóczy Ferencz manifestuma (jOO

YI. Az ónodi abrenunciatio 612

VII. A szatmári békekötés 619

VIII. Horvátországi statútumok 633

IX. Török-magyar szerzdések. 1606—171S 641

A Restauratio kora.

Kiílfük 669

I. Az örökösödésre vonatkozó törvények 1687 és 1723 676

II. Az ország berendezésére vonatkozó törvények (1715—1729) 685

III. A Carolina Eesolutio és tolerantia edictuma 1731. 1781 703

IV. Az állami közoktatásiig}^ szervezése 716

V. Fiume városának a szent koronához csatolása 748

VI. Az alkotmány körülsánczolása és a bevett vallások viszo-

nyainak rendezése. 1790—9. 1. 1., 2., 3., 10., 12., 13., 19..

26., 27. t.-czikkek 7.59

A magyar állam, újjá alkotása.

Elbeszél kúlfök 77i>

I. A mag\'ar nyelvrl hozott törvények 1790—1844 788

II. A jobbágyok felszabadítása 796

III. A katonai berendezés 81<>

IV. Az 1847—48. törvények 828

V. A függetlenségi nyilatkozat 1849. ápr. 14 857

VI. Az 1867-iki kieg3^ezés 880

VII. 1868 : XXX. törvényczikk ÍHU

Javítások és pótlások ''1^



NÉVMUTATÓ.*

Ademar Cabanensis 4.

Aeneas Sylvius 253.

Albericus 103. 104.

Albericias Trium Fontium *5. *9. 100.

Albert király 238—242.

Alfréd angol király *2.

Alniády István 472.

Almos vezér (^alfioút^>ic) 36.

Almos berezeg 116.

Alpár kún fejedelem 174. 179.

Andrássy Gyula gr. 779.

Anna királyné 335.

Annales Alamannici 2.

Annales Altalienses 5. 6.

Annales Augnstani 7.

Annales Beneventani 3.

Annales Bernoldi 1. Bernoldus.

Annales Bertboldi 1. Bertholdus.

Annales Colonienses 9.

Annales Fuldenses 2.

Annales St. Gallenses 3. 5.

Annales Hersfeldenses 1. Lambertus.

Annales Hildesbeimenses 4. 5.

Annales Marbacenses 9.

Annales Stae Justinae Patavinen-

ses 11.

Annales Rudljerti Salisburgensis 6,

10.

Annales Sancrucenses 9. 10.

Annales Sitbienses 1.

Annales Yincentii 1. Vincentius.

Annales Wirceburgenses 5.

Anonymus *1. *2. *3. *4. *5.

Ansbertus 9.

Antonius Panormita 250.

I. ApaíFy Mihály 471.

II. Apaffy Mihály 471. 578.

Apor Péter 478.

Arnoldi Chronica Slavorum 9.

Árpád 13. 18. 36. 37. 38. 39.

Asbóth Lajos 784.

Ausztria 119. 495—496. .508. 556. sk.

566.

Babocsay Izsák 473.

Bánfi György 469.

Bárót (Boralt) 146.

Bártfa 372.

Bartha Boldizsár 472.

* E névmutatóban föl vannak véve az összes kútfk, a közlött szö-

vegekben elforduló tulajdonnevek, kivéve, ha azok csak mellékes jelent-

séggel bírnak és a bevezetésekben említett, a tárgyalt intézménynyel szoros

összefüggésben lév nevek.
A névtelen íróktól származó források Chronicon. Annales, História,

Vita, Diarium, Napló, Beschreibung, Memoire stb. alá vannak sorolva, ha
pedig ilyen a mfajt jelöl szó a czímben nem fordul el, azon személy
vagy tárgy alá. melyre vonatkoznak, pl. Buda, Tököli.

A személynevek mindég a tulajdonképpeni név alá. nem pedig az

állandó jelz (szent, Nagy) vagy s.De«, »Du«, »Della« stb. szavak alá van-

nak sorozva. A csillaggal jelölt szám, ha egy személynév több helyen fordul

el. azon lapot jelzi, a hol az illet személytl származó kútfrl van szó.
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Bátlioryak 209 sk.

Báthory István 450.

Bay Mihály *474. *477.

Bazin 486. ,502.

Beatrix királyné 282.

Bél Mátyás 471.

I. Béla 6. 98. 99. 140.

III. Béla 9. 128. 129. 140.

IV. Béla 9. 10. 133. 150—156. 157.

158. 161. 162. 167—168. 173. 180.

182. 187.

Béla herczeg 167. 168.

Belgrád 665.

VI. Benedek pápa 56. 57.

XIII. Benedek 234.

Beuedicti Monachi St. Andreáé Chro-

nicon 2. 3.

Beniczky Gáspár 476.

Benintendi dé Ravagnani 202.

Berényi G-yörgy 468.

Bericht, was massen ... Cl. Bethlen

zuni König in Ungarn erwahlet

etc. 470.

Bernhardi. Theodor von — : 786.

Bernoldns 7.

Bertholdus 7.

Beschreibung. — Báthory Gábor in

die Hermanstadt 468.

Besnyök (^Piceni, IJaTlivnxíiai) 29

—

30.

32—38. 40—42. 119. 146. 147.

Beszterczebánya 742—743.

Bethlen Farkas 389. 466.

Bethlen János *463. *473.

Bethlen István *469.

Bethlen Miklós *470. *479. 577.

Bixó Sámuel 467.

Bivolinyi István 476.

Bizarus Péter 385.

Bocskay István 483. 491. 493. 496.

497. 462.

Boéthius 479.

Bonfinius 300.

IX. Bonilacivis 234.

Bonitho (Bonizo) *4. *6.

Bornemiszsza Pál 44().

Borsos Tamás 467.

Bosnyákok 162.

Bozóki apátság javai 727. 733.

Böjthini 467.

Brankovics szerb despota 240. 246.

Bretagne, De — 302.

Briefe eines in Deutschland reisen-

der Franzosen 1, Risbeck Gáspár.

Bright Richárd 675.

Broderics (Broderithius) István 302.

Brown Edward 480.

Bruno : Vita Sctí Adalbert! 4.

Bruno levele 5.

Brutus 377.

Buccari 756. 915.

Buda 278. 372. 680. 728 sk. 748.

Budapest 838. 842. 844.

Budavára 1684-iki ostroma 475.

Bulcsú 28. 39.

Bulgária és a bulgárok 13—15. l.s.

30. 33. .84. 38. 40. 42. 43. 119. 162.

163.

Bydeskuthi Boldizsár 471.

Callimachus *251. 256.

Caresini 202.

Chalkokondylas ^232. *254.

Chronicon Acephalum 8.

Chronicon aulae regiae 201.

Chronicon Budense 1. Krónika.

Chronicon Claustroneuburgense 10.

Chronicon Colmariense 10.

Chronicon Dubuicense 1. Krónika.

Chronicon Fuclisio-Lupino f)ltardi-

num 464.

Chronicon Imperatorum 10.

Chronicon Montis Casinensis 1. Leo.

Chronicon Pictum 1. Krónika.

Chronicon Posonieuse 1. Krónika és

Evkönyvek.

Chronicon Posouiense 1. Evkönyvek

és Krónika.

Chronicon Rhytmicuin Austriacum

9. 10. 11.

Chronicon Tolosani 1. Tolosanus.

Chronicon Venetum 1. Johanues.

Chroniken der deutscheu Stiidte 1.

Tucher.
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Cilley grófok 240. 246.

Cono i^ápai legátus 116.

Contiuviatio Admuntensis 8. 9.

Contimiatio Claustroneuburgensis 9.

Continiiatio Cosmae Pragensis 10.

Coutinuatio Reginonis 3.

Continuatio Sancrucensis 10.

Contintiatio Vindobonensis 10.

Conversio Carantanoruni et Bagua-

rioruin 2.

Corvin János 250.

Cosmas Pragensis *5. *8.

Csányi, Hans 474.

Csécsi János 476.

Cserei Mihály 470.

Cserg (Kocsi) Bálint 473.

Csernovics Arzén 596 sk.

Czetz János 781.

Czigányok 635.

Dalmáczia 31. 32. 114. 119. 125. 126.

129. 130. 144. 489. 505. 5.54. 412.

915. a mohácsi vész után való

idkre 1. még Horvátországot.

Dallos Miklós 469.

Dandolo *9. *202.

Darócz (Dai*ausi 146.

Deák Ferencz 779.

Debreczen 580. 590. 699.

Decsi (^aranyai) János iDecius Ba-

ro\'ius) 387.

Dembinszky Henrik gr. 783.

Dénes nádor 151.

DessewfiEy Aurél gr. 779.

Diai'ium Conventus Onodiensis 477.

Diarium Conventus Regnicolarum

Posoniensium. Anno 1608 : 468.

Diariuma. Gróf Teleki Mihály és

Pápai .János követségének —
; 477.

Diarium anni 1664 ; 472.

Diarium 1683. etc. 1. Khunitz.

Divény 505.

Dlugoss 203. 232. 252.

Dobaja Zsigmond 474.

Dsaí háni 1.

Dubniczi krónika 1. Krónika.

Dukas 2.32. 254.

Ebendorífer Tamás -231. -2.55.

Eger 645.

Ekkehard dV) 3.

Ekkehardi Urangiensis Chronicon 7.

Eleonóra királyné 623. 632.

Ellenhard 10.

I. Endre 6. 81. 82. 98.

II. Endre 9. 131. 133. 134. 144. 151.

204. 217. 218. 318. 359. 368. 392.

III. Endre 11. 184. 186. 191. 192.

204. 206.

Enyedi István 471.

Eperjes 372. 699.

Eötvös József br. 779.

Erdély 144—147. 255. 265. 410. sk.

420. sk. 428. 444. 455. 457—458. 519.

577. sk. 628. 643. sk. 647. sk. 658. sk.

661. sk. 834. 847. 860. 875. 877.

Erddy Sándor 477.

Erlebnisse eines deutschen Land-

knechtes 253.

Érsekújvár 556. 561. 562. 564. 565-

660.

Erzsébet kiráh'né (Albert neje) .326.

Eschenloer Péter 251.

Esztergom 110. 111. 372. 645. 648.

Esterházy Miklós 555. sk.

Esterházy Pál. 473.

Etelköz 1. 35.

Evkönyvek, Magyar i Pozsonyi ) — :

7. 9.

I. Ferdinánd 335. ?ÁK). sk. 393. sk.

4.53. 4.54. 455.

II. Ferdinánd .505. 506. 514. sk. 634.

III. Ferdinánd 522. sk.

Y. Ferdinánd 831. sk. 8-58. sk. 869.

875.

Ferencz József 859. 875. 877. 896. .sk.

Fiume 749. sk. 755. sk. 758. 845. 860.

877. 911. 91.5.

Flandriaiak 144.

Flodoardus *2. *3.

Folcuin 3.

Földvári apátság javai 727. 733.

Forgách Ferenc 382.

Francavilla 144.
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Frank András 472.

Fráter György 420. 528.

III. Frigyes császár. 324 sk. 328 sk.

Fundatio Scti Albani Namucensis 5.

Fülöp fermói püspök 174. 177. 17íl.

Galeoto 250.

Oallus 7.

Garai László 239. 257.

Ganfredus Malaterra 7.

Gellért (^Szent) 6. G3.

Genesis der Bevolution in Oester-

reicli 785.

Georgios Hamartolos és folytatása

*1. *2.

VII. Gergely *4. *6. 87.

Gerhardiis 3.

Geralio de Reicliersberg 8.

Gesta Abbatum Lobensium 1. Folcuin

Gesta E})iscoporuni Cameracensium 8.

Gesta Friderici Imjjeratoris 1. Ottó

Frisingensis és Ragewin.

II. Géza 1. 119. 122. 123. 124. 144.

145. 148.

Georgius Sirmiensis 1. Szeréini.

Giovio 1. lovivis.

Görgej^ Artliur 782.

Grafí'ius, Johannes 471.

Gravina 203.

Guibert 7.

Gnrdézri 1

.

Gubics János 465.

Gyr 505. 531. 55(5. 562. .563. 710.

742. 743.

Gyula (yíilng; dzsila) 1. 29. 38. 39.

Gyula-Fehérvár 579.

Gyulafi Lestár 387.

Hain Gáspár 471.

Haller Gábor 469.

Hartvik *4. *5. *7.

Héderváry Lörincz 239.

Hegyes, Andreas 468.

Ilelius, Arnoldus 389.

Herbertstein 303.

Herbordi dialogns etc. 8.

Hermanniis Contractus 4—6.

Hincmar 1 Annales Sithieuses.

Histoi'ia Hierosolymitana 1. Guibert

és Rainuindus.

Histoire de Ragotzi 480.

Histoire de Bevolutions de Hongrie

475.

Histoire de Tekeli 479.

Histoire des Troubles 479.

HofFmannsegg 674.

Holics 531.

Horneck Ottokár *10. «202.

Horvátország és a horvátok 31. 32.

38. 40. 119. 126. 130. 489. 505. 554.

557. 562—564. 633. sk. 663. 666. 696.

710. 711. 742. 745. 756—757. 774.

845. 860. 877. 904. sk. 907. sk.

Hrotsvitha 5.

Hunyadi János 258. sk. 413.

Hübner. Alexander Gráf von — : 786.

Hypatius krónika 8. 9.

Illyés István 471.

Illésházy Gáspár 46!j.

Illésházy István *388. 490.

Imre (Szent) 63. 64.

III. Incze 122.

IV. Incze 161—162.

Inczédy Mihály 474.

Inczédi Pál 474.

István (Szent) 4. 5. *(;2—66. (i7. 68.

81. 105. 106. 107. 122. 131. 132. 134.

140. 168—170. 175. 217.

ITI. István 122. 123. 125. 148.

IV. István 148.

V. István Kii. 167. I(i8. 171. ls7.

István nádor 838. 872. 874.

Istvánffy Miklós *385. *467.

Jadrensis Obsidionis Libri Duo 202.

János király 1. Szapolyai János.

János minorita 201.

II. János pápa 20^21.

János Zsigmond 429. 4:{1. -454. 4.55.

457.

Janus Pannonius 250. "251.

Johannes Diacouus 2.

Johannes Victringcusis -Id. -inU.

Jordán US 1.
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Journal des Ministres cl. S. M. Bri-

tannique 480.

Jovius, Paulus 380.

I. József G16. sk. 623. sk.

II. József 235. 705. 715. 750. sk. 759. sk.

788 sk. 797 sk. 818. 834. 836.

Julianus *1. *9.

Kabarok 37.

Kálmán (Könj^ves) 7. 103—105. 111.

114. 116. 118. 120. 122. 125. 126.

128. 132. 141. 144.

Karkhász i-Auu/ág,) 1. 29. 38. 39. 96.

Káinoki István 469.

Kanizsa 556. 562—564. 645.

II. Károly (Kis) 203. 231.

III. Károly 623. 624. 632. 678. sk.

687. sk. "750. 796. 836.

V. Károly római császár 395. sk.

II. Károly spanyol király 680.

Károlyi Sándor gr. -570. 619. sk.

680. *669.

Kassa 507. 539. 540. 556. 562. 741—743.

Kazinczy Ferencz 671.

Keczer (Lipóczi) Ambrus 473.

Keczer (Lipóczi) András 476.

Kemény János 464.

Kemény Zsigmond br. 779.

Keresztesi József 670.

Keresztúri Döme 472.

Kéry János 473.

Keyssler, Jobann Georg 673.

Kézai *1—7. *10— 11. 170.

Kbevenbüller 466.

Kbunitz 480.

Kinnamos *8—9. *148.

Klapka György 782.

Kolinovics, Gábriel 670.

Kolozsvár 579.

Komárom és Rév-Komárom 531. 562.

564.

Komáromi János 475.

VII. Konstantinos *4. *27. sk.

VIII. Konstantinos 13.

Kossutb Lajos *779. 878.

Kottanerin, Helene 254.

Kovil 144.

Kozárok és Kozária 1. 28. 29. 31.

33—37. 40—42.

Köszegb 505. 699.

Kölcsey Ferencz 779.

Kvár 846.

Középszolnok megye 846.

Krassó 803. 804. 806. 808—810. •

Kraszna megye 846.

Krauss. Georg 464.

Kritobulos 255.

Krmann Dániel 477.

Krónika, Bécsi csonka — : 1. Cliro-

nicon Acepbalum.

Krónika. Bécsi képes — : 1—9. 11.

201.

Krónika, Budai — ; 4—6. 201. 249.

Dubniczi — ; 201. 248.

» Lengyel—magyar — : 4.

» Pozsonyi — : 3.

> Pozsonyi (kisebb) 1. Ev-

könyvek.

Kunok {OuCov, Cumani, Cuni, Falones)

31—34. 119. 151—153. 155. 156. 163.

164. 173—183. 557. 605. 628.

Küküllei János 201.

I. Lajos (Nagy) 201. 202. 215. 216.

243. 244. 318.

Lambertus Hersfeldensis 6.

Lani, Georg. 471.

Lányi Pál 669.

Laczkó (Sepsi) Máté 467.

I. László (Szent) 7. 8. 86. 88. 92. 93.

96. 100. 101. 114.

II. László 148.

IV. László (Kún) 10. 170. 171. 173—

175. 178. 187.

V. László 326. 327.

László, Nápolyi — ; 234.

Lázár Vilmos 785.

Lazius, "Wolfgang 384.

Lebedia 1. 34.

Lebedias 35.

Legendá(ja), Szent Margit — 10.

Legendák 1. még Vita.
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Leiiiingen-Westerburg Károly gr.

*783.

VT. Leó (Bölcs) császár *1'2 sk. 37.

Leonis Chronicon Moiitis Casinen-

sis 5.

Léva 505. 531.

Liebergott 473.

Lipcse 505. 510.

T. Lipót 577. sk. 59t;. sk. (iíJtJ. sk. 703.

II. Lipót 759. .sk. 763. sk. 7SS. sk.

799. sk. 819. 834.

Liutprand *2—3.

Liuutiiia 37.

Locher Károly (!23. ()3(».

Lcse 372.

Lublyó 509. 520.

Lukács esztergomi érsek 122. 123. 125.

Lutscli, Joliannes 471.

Madio, Mica — dei Barbazaiiis 2<)2.

Manuel császár 8. 148.

Mapes, Gualterius 8.

Marche, Olivier de la — ; 3( )2.

Mária királyné 231.

Mária királyné (II. Lajos neje) 391.

Mária Terézia 235. 704. 726. sk. 738.

749. sk. 753. 797.sk. 799. 817. 834.

836.

Márk krónikája 1. i^képes) Ki-ónika.

Marsigli 480.

Matolai Endre 785-

Matthaeus Paris 10.

I. Mátyás 231. 239. 242. 248. 2(17. 275.

277—279. 286—299. 304—309. 318.

324. sk.

II. Mátyás 482. 493. 494. 4ít(;. 49.S. sk.

Maurikios 12.

Marian. Mathaeus 466.

Mészáros Lázár 780.

Metternich 785.

Meyer, Bernard líitter von - : 7S(;.

Mikes Kelemen 671.

Mikó iHidvégii Fereucz •'•389. *467.

Mikó (Zsögödi) .lános 474.

Miksa i'ómai király 328. sk. 333. sk.

I. Miksa magyar király 157.

Miles Mátyás 471.

Mindszenti (rábor 379.

Modor 486. 502.

Moimir 23.

Monaci. Lorenzo de' ""203 -231,

Montague, Lady Mary — ; 673.

Montecuccoli 479.

Morvaország (Nagy Moraviai 31. 36.

38—40. .58.

Muglen 5—9.

]\Iurány 505. 510.

Nagy Károly (város) 743.

Nagy Szabó Ferencz 465.

Nagy-Szombat 372. 530. 699. 741. 742.

Nagy-Várad 65S sk. mn. 699. 742.

743.

Napló(ja), Bártfai követek — : 477.

Napló(ja). A Pálóczi Horvát család —

;

464.

Napló, Trencsénvári - : 477.

Náprágy Demeter 447.

Necrologium Sct Galli 4.

Nesztor *1 *3.

Niem, Dietricli von — : 232.

Nikolas Cbonintes *8 -9.

Nógrád 565.

Nössner Simon 4()S.

Olisidionis ..ladrensis lihvi iluo 2(»2.

(Jdo de Diogilo <S.

Oláh Miklós érsek 378.

Oláhok (Blacii 146. 147. 413.

Oláhország ()*!4.

II. Orlián ])á])a 1 14.

Ország Mihály inklor 231.

Ortelius 466.

Ostermayer Jeromos 379.

Otliloni \'ita Scti Wolt'gangi 4.

Ottlyk ÍTVörgy 475.

Ottó Frisingeiisis *S. •>^1 is 121. 12H.

Pálrty .Tán.'s gróf 619. sk. 623. 624.

63(1. 631.

Pápay (iáspár 477.

11. Paschalis pápa 1 II.

Paskó Krisróf 472.

I'aiilus de Paulu *202 *232.

Pázmány Péter 726.

Plialitzi 27. 39.

Marczali : A iiiugyur történet kiitfüi. 59
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Pécs 742. 743.

Pécsváradi ajjátság 734.

Pest 372.

Petliö Gergely 468.

Petricseity-Horváth Kozma 472.

Piligrin *56—57.

Pillersdorfí' F. 785.

Plán Carpiii 10.

Plauctus destructionis regui Unga-
riae per Tartaros 10.

Priorato, Gualdo Galeazzo — . 478.

Pozsega megye 803—806. 810.

Pozsony 372. 501. 701. 743.

Pulszk\- Ferencz 779.

Quin, Micliael 787.

Ráday Pál 476.

Ragewin 8.

Raimundu.s de Agiles 7.

I. Rákóczi György 552. sk.

II. Rákóczi Ferencz *475. -600. sk.

612. sk. 619. sk. 624. 630. 666. *671.

Rákos 315—317. 319-320.

Ráma 119.

Ráttkay György 465.

Regino 2.

Rév-Komárom 1. Komárom.
Révay László 465.

Révai Péter 466.

Rezik Joliann 475.

Rhédei László gr. 472.

Rinch 478.

Risbeck Gáspár 673.

Ritter (xyörgy 476.

Róbert Károly 201—205. 208. 2()9.

219. 221. 369.

Rogerius «9—10. -151). í^k.

Rolandi Patavini Chronica 11.

Rozsnay Dávid 483.

Rudbertus 1. Annales 8. Rudberti.

Rudolf király 482. sk. 496. 498. sk.

642.

Ruotger. Vita Brunonis. 3.

Rusdorf 469.

Rutbének és Russia 162— 1H4.

Salamon királ}' 6. 96.

Sambucus 1. Zsámboki.

III. Sándor pápa 122— 124.

Sándor Gáspár 474.

Sándor Pál 475.

Scheser (^Scbesaeus) Keresztély 384.

Scbiessler Gáspár 477.

Scbulcz (Bátori) Bódog 784.

Sebenico 125— 126. 127. 145.

Segesvári Bálint 464.

Sigler Mihály 383.

Simigianus 1. Somogyi.

Simonides 474.

Simonius 469.

Simplicissimus 478.

Sirmiensis Georgius 1. Szerémi.

Skylitzes 4.

Somogyi Ambrus 388.

Somog3'vári monostor 100.

Sopron 372. 507.

Spalato 125—127. 145.

Spangár 463.

Stieröchsl 1. Taurinus.

Szabolcs és Szabolcsmegye 88. 659.

Szakái Ferencz 476.

Szakolcza 530.

Szalács 141.

Szalárdi János 463.

Szamo.sközy István .386.

Szaniszló Zsigmond 471.

Szapoh'ai János 301. 392. sk.

Szászsebes (Sebus) 146.

Szászok 144—147. 266. 267. 41.3, sk.

420. sk. 444. sk.

Szászváros (Waras) 146.

Szatmármegye 659.

Szeben 146. 412. 444—446. 449.

Széchenyi István gr. *779.

Szeged 141.

Székelyek 145. 146. 266. 2(;7. 411. sk.

421.sk. 428. sk.

Székesfehérvár 134— 135. 151. 169.

189. 257. 261. 372.

Szekszárdi apátság javai 733.

Szelim szultán 456—457.

Szent György város 486. .502.

Szerafin érsek 103—104.



it;3i

Szerbia és a szerbek 32. 158. 503.

596. sk. G6o.

Szeréminegye 803—80G. 810.

Szerémi Gj'örgy *301. *377.

Szerémség 144.

Szirmaj' András 470.

Szirmay Antal 671—672.

Szlávok 23—25. 34.

Szlavónia 4H9. 505. 554. 556. 557.

562—564. 638. sk. 696. 710. 711.

742. 745. 774. 860. 877. 904. sk.

907. sk.

Szolimán szultán 453.

Szögyény-Marich László 780.

Szvatopluk 23. 31. 38—40.

Taferner 480.

Tagebucb der Belagei-ung von Ofen

479.

Tarczal 103.

Taurinus Stephanus 301.

Temesmegye 803. 804. 8oG. 808—810.

Temesvár és vidéke 661. 664.

Termacs 28.

Theoplianes 1.

Theophanes folytatója 4.

Theopliilaktos Simokattes 2.

Tlieotmar salzburgi érsek 20. 21. 2().

Thietmar 4.

Thomas Archidiacoiuis *7. ^^9— 10.

Thököly Imre 474.

Tllököl^^ des Gfen — Eiut'all in

Burzenland 475

Thököly. Original-Bildiiiss des E. —
479.

Thurzó Szaniszló 469.

Tihan\' és a tihanN'i apátság 81— 531.

Timon Sámuel 477.

Tinódi Sebestyén 383.

Titel (i62.

Toldalagi Mihály 4(i5.

Toledoi János paestunii püspök 15li.

Tolón kún fejedelem 174. 17().

Tolosanus Canonicus Faventinus 9.

Torontálmegye 803. 804. 806. 808.

809.

Twnson Róbert 674.

Törökök 273. 277—285. 291. 325.

329. 334. 452—459. 492. 500. 556.

sk. 597. sk. 841. sk. 680. 683.

Tra 125. 126. 145.

Tubero 300.

Tucher, Endre és Berthold 231.

Turóczi 201. 231. 248.

Tui-óczi prépostság javai 726. 727.

733.

Új Zrin 659.

I. Ulászló 251. 256. 257.

II. Ulászló 300. 301. 304. sk. 312. sk.

421. sk. 328. sk. a34. sk. 336.

Unghvár 534. 742.

Urbikios 12.

Uzak kún fejedelem 174. 1711.

Uzur kún fejedelem 174. 179.

Vácz 645. 650. 651. 654. 656.

Valle, Francisco della — 381.

"\'arasdmeg3'e 505.

Vass (Czegei) Györg}' 47().

Velius, Ursinus 379.

Verancsics Antal *381. *41(). sk.

Yeresmarti Mihály 465.

A'eröczemegye 803-806. 810.

Veszprém 505.

Veterani's. Gráf — Feldzüge 479.

Yillani, Giovanui *11. *203. *224. sk.

Villani Matteo *203. *224.

Viüani Fili].po *203. *224.

A'incentius 9. /

A'isegrád mS. 309. 332.

Vita Scti Adalberti 1. Bruno.

Vita Bennonis Osnaburgensis epis-

cojti li.

N'ita Brunonis 1. Huotgt-r.

Vita Chonradi imperatoris 1. Wipo.

Vita Chonradi archiepisiojii Salis-

burgensis S.

\'ita Constantini et Methodii 2. 4.

\ita Scti Gerhardi 5. 6.

Vita Guntheri 5.

\'ita Heinrici 1.

\'ita JoliHimis Traguriensis epi-

scopi 7.

Vita Scti Ladislai 9.

59*
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Vita Leonis IX. 1. Wibert.

Vita Scti Oudalrici 3.

Vita Scti Stephani Maior 4. ö.

Vita Scti Stepliani Minor 4. (;. 1. még

Hartvik.

Vita S. Viboradae H.

Vita Wicberti 4.

Vita Scti Wolfgangi 1. Othlomis.

Vizaknai Briccius CTVÖrgy 477.

A'nkovics Seb 781.

Wagner 478.

Wei.s.s Mihály *88S. *4G8.

WeMeii. Lutlwig Freiherr von —

78(1.

Werljöczi "34(;—874.

Werner György 44G.

Wese János lundi érsek 395. sk.

Wiberti Vita Leonis G.

Widukind *2. *3.

Windecke 232.

Wipo 5.

Wirkner Líijos 780.

Zágrálj (538. 742.

Zarándmegye 84G.

Závodszky Gryörgy 464.

Zeilgg (Segnial 505.

Zilah 846.

Zsámboki ^300. *384.

Zermegh János 378.

Zsigmond király 235. sk. 268.



TÁRGYMUTATÓ.'

A) ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS.

Áz állam szerkezete.

I. .4 magyar állani területe.

I Szörényi bánság. IV. Béla levele lfi4. 1. Ivánka

1. A Brínsáynk : < család adomán^devele 172. lap.

l Macsói bánság. Báthoryak oklevele 21fl 1., 1. még há».

2. Kapcsolt rcszek : 1. Dalmáczia, Horvátország és Szlavónia.

H. Elszakított részek: 1. Ei'dély, 1. Partiam, 1. Határrvidék, a) Elzálo-

gosított részek :

o.) Ausztriának elzálogosított i-észek KiOS. törv.. XIX. öo'.i. I.

'()) Liihlyó és a 18 sze))esi város IfiOH. törvény. XX. n()!t. Inp. II.

Ferdinánd hitlevele. XV. 520. 1.

r^) Munkács. Zólyom és Diósgyr IfíOH. törv.. XX 11. -"ilo. 1.

II. .4 magyar netuzet.

1. Xemzetise'yek szerint : l. Székelyek. Szászok. Kunok. Oláhok. Szerliek.

2. Vallás szerint: 1. Vallás.

H. Rendek szerint : a) Foreiidek 1. Furak, Er.sekek. Püspökök. .Apátok

1. szerzetesek aliitt.

1)) Középosztály: 1. Xemesek, Hajdúk, VárjoliWágyok, Várnép. i.

Városok. — 1. Papok, Szerzetesek.

c) Alsól)b néposztályok : 1. e rovat alatt.

' A törvényczikkclyek a szövegben használt jelzésszerint idézve: az

els S7Ám jelöli a törvénykönyv számát, ha az nincs évszámmal megjelölve,

pl. István 1. == István király els törvénykönyve, lia pedig a törvény
évszámmal van meghatározva, a törvényczikkely számát, a második íg.\'

jelöli : a) az els esetben a törv^ényczikkelyt. h) a második esetben a meg-
jelölt törvényczikkely szakaszát.

Azon törvények és intézkedé.sek. melyek csakis a l»evezetésekben

vannak mellesleg érintve s ezért ezen nuitatóba felvehetk nem voltak, a

nóvnmtatóban az akkor uralkodó kii-ály neve alatt vannak összefoglalva.

A tárgyuuitató czímszavai nem ölelik fel az állami és jogéletnek

összes ágait, lianem természetesen csak azokat, melyekre a közlött szövegek
vonatkoznak.

A különösen fontos lielvek csillaggal vannak jelölve.
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III. .4 fhatalom ><zervezete.

1. Király és Korona : I. e czímszók alatt.

2. Törvényhozd fi : 1. e rovat alatt.

H. Végrehajtó hatalom : 1. Kormányzás.

4. Bírói hatalom és bíróságok : 1. e rovat alatt.

IV. A Viszony Arisztriához 1. Közös ügyek.

Jogélet.
I. Jogforrások.

Szokásjog : szász, .székely, kún szokájsog 1. Szászok. Székelyek, Kunok.

Törvény : 1. az összes közölt törvényeket és Tripart. Bevezetés X.

855—56. 11.

Kiváltság: (privilégium I Tripart. II. tit. VII^VIII. 369- B70. 1.

Helyhatósági szabvány: (statútum) Tri]iart. III. tit. II. 370. L, 1. még
Horvátországot.

Föhíróságok elvi jelentség határozatai : Tripart. II. tit. VI. 368. és u. o.

III. tit. II. 370. 1.

II. A jogélet jelleme ; jogterület.

1. Magyar jog és vidéke : 1. Királyság, Kormányzás. Törvényhozás, Per-

jog alatt.

2. Horvát éf< dalmát jog és vidéke : 1. Horvát- és Dalmátország.

3. Szász jog és vidéke: 1. Szászok.

4. Székely jog és vidéke : 1. Székelyek.

5. Kún jog és vidéke : 1. Kunok.

III. Perjog : 1. e czimszó alatt.

IV. Büntet jog : 1. e czimszó alatt.

V. Magánjog.

1. Jogképesség i személyes jogképesság; a család és jogát lásd családi

jogok alatt).

2. Dologi jogok : 1. Vagyonjog.

3. Kötelmi jog.

4. Családi jogok.

5. Örökösödési jog.

B) CZIMSZAVAK.
Adó és Adómentesség.

Általános adó: Kál. 25. 107. 1., *1222. törv. 3. 185. L, 1231. törv. 9.

135—186. 1., *1267. törvény 168. 1., *1291. törv. 11. 188. 1.,

*1298. törv. 30. 195. 1.. Alb. XII. 246. L, Tripart. I IX. 359. 1.,

Esterházy Op. 561. 1., u. o. *568. 1.

Adóexemptio : Rob. Kár. oklevele. 210. 212. 1.

Adótisztek: 1222. törv. 24. 141. 1.

Huszad: *1231. törv. 29. 140. 1.

Contributio: (forintos adó) Ulászló választási feltételei 2. 308. L

Esterházy Op. 559. sk. 1. ebbl fejldik az

Állandó adó: *1715. törv. 8. 694. 1., *1790. törv, 19. 767. 1,



935

Subsidium : 1504. törv. 1. 316. 1., Esterházy Op. .569. 1., az örökös

tartományok subsidiumait 1. Pénzügy alatt.

Önként ajánlott adó: (oblatiol *1792. törv.. 6. 822. !.

Közös teherviselés: *1848. törv. VIII. 848. 1.

L. még Harmmczad, Marturina és Pénzügy. Házi adót 1. Megye alatt.

Szászok adóját 1. Szászok alatt. Vendégek adója 1. Idegenek.

Jobbágyok földadója 1. Jobbágj'ok alatt.

Alispán 1. Ispán.

Alkotmány biztosítékai.

1. L. KoroHiízávi rskíi.

2. L. Hitlevél

n. Ellenállás joga : *1222. törv. 31. 142. 1.. Tripart. I. fX. .3.59. ]..

*1687. törv. 4. 677. 1.

4. Kiközösítés: 1231. törv., 35. 142. 1., *1267. törv. 1(>9. I. 1298. 193. 1.

Álladalmi Tanács: 1848. törv. III. 19., 23—24. 840. I.

Alsóbb néposztályok.

Vulgáris: István I. XY. 72—73.. u. o. 1. 17. 72. 1., ii. n. 1. 27. 79. 1.,

u. o. I. .35. 77. 1.

VHlanns, rusticus : László I. 11. és 19. 89. 1.. László l\. 4—5. 93. 1..

11. o. III. 1. 97. 1., 1231. törv., 9. 189. 1.

Coloni: Kál. 19. 107. 1.; ewri László II. 15. 95. 1.. u. o. Ili. 1. 97. 1..

ewnek (inek) László III. 2. 98. 1., Wzbeck : László III. 2. 98. 1.

Telepesek, Várnép, Udvarnokok, Jobbágyak, Rabszolgák 1. ezen rovatok

alatt, 1. ínég Rendi egyenjogúságot Jogkéi)e.sség alatt.

Bán.
Honxít-szlavon-dnlmát bán : 1222. törv. 30. 142. 1.. 1291. törv. 34. 191 1.,

1481. törv., LXVIII. 298 1.. Ulászló választási feltételei 12.

3]0. 1., Eszterházy Op. 562. 1., 1636. statútum I. 634. 1.. 1636.

stat. XXI. 635. 1., 1643. stat. III. 637. I., 1659. stat. XIV.

638. 1., 1676. stat. XIX. 640. 1., 1681. .stat. XX. 640. 1.. Zsitva-

toroki béke 8. 644. L. 1723. törv. 27. 696. 1.. l8-kS. törv. 5. 55.

846. I., *1868. XXX. t.-ez.. 5(1- .54. 913. sk. 1.

Horvát-szlavon-dalmát albán: 1481. törv. LXVlll. 298. I.. 1636. stat.

TV. 634. 1.. 1681. stat. XX. 640. 1.

.Jajtzai báli : Llászló választási feltételei 12. 310. I., 1491-iki szerz-

dés 331. l.

Macsói bán: Báthoi-yak oklevele 211. 1.. Soproni szerzdés 324 I.

Nándorfehérvári bán: Ulászló 12. 310. 1., ll'il. szerzdés 331 1.

Szörényi bán: Ulászló 12. 310. 1., 1491-iki .szerzdés 333. 1.

Bányák és bányajövedelem : (urbura montanai \. Lajos törv. .\ill.

211. 1.. Alii. ith-y. VI. 244. 1.. 1608. törv.. XX 11. 5|(i. 1.. Kszter-

lii'izy ()p. 568. I., 1. még Só és Sójövedék.

Billogosok : ibiUxhi iudices, Fakis ispánok, Király ispánok) Jjá.szló 1. 43.

91. 1.. u. o. II. 3. 93. 1.. 1222. törv. 5.. 1231. törv. 13. 136. 1.

Bírói hatalom és bíróságok.

1. Világi személyek: Juráli/ Ist. 1. Xlll. 72. 1., Ist. II. IX. 7s. !., László
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I. 42. 91. 1.. László iri. 2. 98. 1., Kálmán 37. 108. 1., Kál. 46.

108. 1.. *1222. törv. és 1231. törv. 1. 134—135. 1., 1222. törv. 8.,

1231. törv. 18. 127. 1., 1231. törv. 9. 139. 1., *A szászok sza-

badságlevele 146.1.. *Rog. 6. 152. 1., *.Jiir. Jud. 8. 158. 1., u. o.

18. 159. 1.. *II. Kún. törv. 11. 182. 1.. 1291. törv. 15. 188. 1.,

u. o. 32. 190. 1.. ^Báthoryak oklevele 213. 1.. *Callimachus 258. 1.,

*1486. törv. XLIV. 296. 1., 1715. törv. 7. 693. 1.

Ifjahh király: 1222. törv. 13. 139—140. 1.

Kormányzó : Hunyady János törv. VI—VII. és XII. 262. 1.

Nádorispán: László fll. 3. 98. 1.. Kál. 37. 107. 1., 1222. törv. és 1231.

törv., 1. 134—135. 1.. ^1222. törv. S. 1., -1231. 17. 19. 137. 1.,

*1291. törv. 14., 188. 1., *1481. törv. LXVIII. 298. 1., 1647.

törv. XIV. .525. 1.

.4 nádori.yxín helyettes Jn'ynjíi : 1222. törv. 8., 1231. törv. 19. 137. 1.

Országbíró 1. e czíni alatt.

Udvarbíró 1. e czini alatt.

FökanezeUár : Jura. Jud. 8. 158. 1.

Tithos l-nnczellár: 1486. törv. LXVIII. 298. 1.

Személynöh: 1486. törv. XVIII. 294. 1.

Tárnoku) ester 1. e czím alatt.

Fövdraniiester : (magniis seneBclialcus i 1486. törv. LXVIII. 298. 1.

Bíró: (arbiter index) István 1. XIV. 72. 1., u. o. 33. 76. 1., László I.

43. 91. 1., u. o. II. 3. 93. 1., u. o. III. 28. 99. 1.

£h-délyi vajda: 1486. törv., LXVIII. 298. 1.

Horvát-szlavon-dahnát bán : *1486. törv., LXVIII. 298. 1., 165í». stat.

XIV. 638. 1., 1676. stat. XIX. 640. 1.

Tíormt-Szlavon-dnhnát albán : 1636. stat. IV. 634. 1.. 1681. statiitum

XX. 640. 1.

Várispán: István I. 2. 7(». 1., u. o. II. 9. 78. 1., Kál. 2. 106. 1., 1222.

törv. 5., 1231. törv. 12. 136. 1.* Rog. 8. 153. 1291. törv. 14.

188. 1., 1291. törv. 31—32. 190. 1.. 1486. törv. I. 292. 1., megyés

udvari isjxín (comes ciiriae parochianusi 1222. törv. 5., 1251.

törv. 13. 136. 1.

Me//yci zsinat 1. itt az Egyházi testületek czimü rovatot.

Megyei bírák: (iudices megales ; ispán és alispán) Kálmán 37. 108. 1.

Alispán : (comes curialis, vicecomes) 1291. törv. 5. 187. 1.. 1647. törv.

XIV. 535. 1., Varasdi alispán 1636. stat. IV. 635. 1., 1. még
Ispán udvarbírája^ Ispán alatt.

Sznlgabírák 1. e czím alatt.

Városi bíró 1. Városok és Dalmárzia.

Szebeni ispán 1. Szászok.

Kihiok bírái.

1. Nádor. Ivánka család oklevele 172. I.. 11. Kún törv., 11. 182. 1.

2. Kúnbíró *II. Kún törv. 11. 1.S2. 1.

Zsidóbíró 1. Zsidók.

Földesór 1>íráskodási jogát és úriszéket I. Földesór alatt.
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Protomtnrmsok :
*1481. LXVIIT. t.-cz., 298. 1., 1656. stat. lY. 634. 1..

1649. stat. VII. 637. 1., 1676. stat. XIX. 640. ].. 1681. stat. 64f). 1.

Efíkiklthírák 1. Megye alatt.

Billogosok 1. e czím alatt.

2. Egyházi személyek.

Fpapok és papok: István I. XIII. 72. 1., u. o. I. 33—34. 76. 1.. László
I. 5. 88. 1., u. 0. I. 35. 90. 1., Kál. 2. 106. 1., u. o. 58—61. 109. 1..

1231. törv. 2. 135. 1.. *1231. törv. 17. 137. ].. Hunyadi törv.

VII. 263. 1., «1498. törv. 2. 315. 1.. Érsekek hfrái 1291. törv.

15. 188. 1.

Pápai legatns és hitcizsgólók : Kún törv. 1. J V. 177. 1.. Kún törv. II.

IV. 179—180. 1.

3. Világi testületek.

Királyi tanács: István II. 2. 98. 1.

Bárók: *1267. törv. KiS. 1., 1291. törv. 4. 187. I., Hiinyarli törv. VII.

263. 1., *1498. törv. 2. 316. 1.

Nemesek: Hunyadi törv. VII. 263. 1.. *1488. törv. 2. 316. 1.

Országgylés: *1647. törv. XIA'. 535. 1.

4. Világi törvényszékek.

Királyi föiörréiíyszck és nyolczados törvényszék (^eredetére nézve 1.

Törrénykezési nyolezadok és Törvény napok): *1486. törv. III.

293. 1., u. o. XLIV. 296. 1., u. o. LXVIII. 298. 1., Ulászló 14. 310..

*1498. törv. 2. 315. 1., *Tripart. III. tit., II. 370. 1.. KKüi. 7n. r.-cz.

516. 1., II. Ferdinánd hitlevele 5. 515. 1.

Királyi tábla: Ferdinánd hitlevele V. 515. 1., az ebliöl fejldit Héi-

személyes — és Kir. Táblát: 1. Kir. Kúria alatt.

Báni Tábla és Kerületi Táblák : 1. Táblák alatt.

Kikiáltott törvényszék (iudicium generálé; proclainala cougregatioi :

*1486. II. t.-cz. 292. 1., u. o. LXII. 299. 1.

Xádori törvényszék : *1486. törv. I. 292. 1.

Protonotarinsok vándortörvényszéke: 1723. törv. 30. 698.1.

Horvát nyolczados törvényszék : 1643. stat. VII. 637. 1.. KiSl. stat.

XX. 640. I.

Horvát báni törvényszék: Wl. stat., X\'l. ()3o. 1., 1675 stat., XWlil.

639. 1.

Horvát megi/vl törvényszék: l')74 stat., XA'I. 63S. 1.. 1675 st;it.. X \'iil.

(539, 1.

Megyei törvényszék : 1. Megye alatt: 1. még Törví-ni/napok és Törvén y-

nyolczadok.

Uriszék : 1. Földesúr.

Világi törvényszékek illetöségr : 1647. törv. X\'— X\'I. 53()— 537. I.

5. Egyhéizi törvényszékek.

Pápai bíráskodás : *Plac. Reg. 236—237. I., *148(;. törv. Xi.IW -JiH!. I .

*Tripart. 1., IX. 360. 1.

Szent-Székek és illetség iik : Bécsi liéke 7. 4S7. 1.. KIOS. Vil. .")<13. 1..

*1647. törv. XA^ .53(;. 1.. ii. o. X\'I. .537. I.
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Megyei zsinat : Kálmán törv. 2. 106. 1.

Az erdélyi fejedelemség bíróságait 1. Erdéh- alatt.

Büntet jog.

1. Büntettek.

Gyilkosság : *István I. XIV—XV. 72. L, *u. o. II. 3—4. 78. 1., u. o. II.

12. 40. 1.. u. o. II. 17. 79. 1.. László I. (Ág- és vérdíj) 13. 89. 1.,

lur. lud. 10. 159. 1., Báthoryak oklevele 213. 1., *1459 unió 274. 1.,

1.514. törv. 8—9. és 14. 341—342. 1., *Tripart. III. tit. 2. 358. h,

11. o. III. tit., IX. 372. 1. Gyermekgyilkosság : Kál. 53. 109. 1.

Htlenség és felségsértés : István II. 2. 77—78. 1., u. o. 17. 79. 1., Syno-

dus altéra 2. 117. 1., «1222. 31. 142. 1., Hunyadi törv. VI. 262. 1.,

1486. törv. XLVII. 296. 1., *1715. törv., 7. 692. 1.

Vallás elleni vétségek: István I. 1. 1., u. o. I. 8—13. 71— 72. 1.. u. o. 1.

19. 73. 1., László I. 11. 89. 1., u. o. I. 5. 89. 1., *u. o. I. 24. 89. 1.,

u. o. I. 27. 89. 1.. Synodus prior 7. 112. 1.. u. o. 9. 112. 1.. 1647.

törv. V. 526. 1.. u. o. XIV. 535. 1., 1681. törv. XXVI. 569. 1.

Közbékebontás: István I. XVI. 73. 1.. u. o. II. 15. 798. 1., u. o. II.

XIX—XII. 78—80. L, lur. lud. 14. 159. 1., *1298. X. 192. 1., Albert

törvénye XXXI. 246. 1., 1486. VIII. 294. 1. Házbékebontds

:

István I. XXXV. 77. 1.. László törv. III. 10. 94. 1., lur. lud.

29. 129. 1.

Házasságtörés: ^László I. 13. 89. 1., Kál. 61. 109. 1., Tripart. I. IX.

358. 1.

Erszakoskodás : a) hatóságok részérl : Ist. II. 10. 78. 1., Lajos IX—X.

220. 1.

b) hatóságokkal szemben : László 11. 5. 93. 1., László III. 15. 99. 1.

Testi épséget és becsületet sért büntettek : István I. XXII. 74. 1. ; faj-

talanság : *István XVIII. 75. 1. Xrablás : István I. XXVII.
75. 1., Kál. 59. 109. 1. ; boszorkányok : István I. XXXIII. 76. 1.,

László I. 35. 90. 1., Kálmán 57. 109. 1.
; megrontok : István I.

XXIV. 76. 1., Kálmán 60. 109. 1. : testcsonkítás : Ist. II. 13—14.

79. 1., László I. 35. 90. 1., lur. lud. 9. 158. 1.. u. o. 11. 159. 1.

Csalás : István II. 8. 78. 1.

Pénzhamisítás: 1298. 40. 195. 1.. Hunyadi törv. 10. 263. 1., u. o. 12.

264. 1. Oklevélhamisítás: Lajos IX—X. 220. 1., Huny. törv., 10.

263. 1., u. o. 12. 264. 1.

Hamis eskü : István I. XVII. 73. 1.. László III. 1. 98. 1. Hamis tanús-

kodás : Lajos törv. IX—X. 220. 1.

Rágalmazás: Ist. II. 9. 78. 1.. u. o. II. 11. 79. 1.. László I. 41. 90. 1.,

László II. 4. 93. 1.

Vagyonbiztosságot sért büntettek: István I. XXI. 74. 1. Lopás: István

I. XXXI. 76. 1., u. o. n. 6—7. 78. 1., u. o. II. 18. 79. 1., u. o.

III. 21. 8f). 1.. László III. 1—5. 93. 1., László II. 11—12. 94. 1.,

László III. 1—2. 97—98. 1., László III. 13. 98—99. 1., 1222. törv.

5—6. 1231. törv. 13—14. 136. 1., 1231. törv. 25. 138. 1.. Tripart.

!. IX. 359. 1. Rabszolgafelszabadítás : István I. 22. 74, 1.. u. o.
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II. 5. 78. 1. Gyújtogatás : István I. XXXII. 7B. 1., Hunyadi törv.

X. 263. 1., Tripart. I. IX. 359. 1.

2. Büntetésnemek.

Birtokelkohzás : 1222. törv. 8. 1231. 18. 137. 1., 1231. 35. 141. 1., 1291.

33. 190. 1., 1298. V. 192. 1., u. o. 68. 196. 1., Huny. törv. X. 663. 1.,

u. 0. XII. 263. 1., 1519. törv. 34—35. 844—345. 1. ; 1. még ugyanitt

Htlenség alatt.

Számzetés. II. kiin törv. 11. 182. 1.

Az Erdélyben és Horvátországban dívó különjogokat, bírásko-

dási szabadalmakat stb. 1. Erdély, Horvátország, Székeljí-ek,

Szászok alatt.

Coelibatus 1. Papok alatt.

Családi jogok.

A /lázasság megkötése és felbontása. Syn. Strigon. altéra. 7., -u. o. 16.

117. 1., *1231. törv. 17. 137. 1.

Nem egyenjogú házasság : István I. XXVII. 75—76. 1.

Vegyes házasság : 1. Protestánsok és Gör. keletiek alatt.

Házastársi vagyonjogok : (Örökösödés, hitbér, stb.) István I. XXVI.
75. 1., u. o. I—XXX. 76. 1., *1231. törv. 17. 137. 1., *1222. törv.

12. 1., *1231. törv. 29. 138. L, 1291. törv. 30. 190. 1., 1647. XV.
t.-cz. .536. 1. Hitbért, hozományt, leánynegyedet sth. illet perek

:

1647. törv. XVI. 537. 1.

Dalmáczia (itt csak az egyenesen Dalmácziára vonatkozó intézkedések

vannak elsorolva, a mi Horvátországgal közös, azt 1. Horvát-

ország alatt.

A dalmát városok szabadságai : * Tra-i és Spalato oklevele 124— 126. 1.

A dalmát városok adója (kikötövám) : Traü-i oklevél 126. 1., »A magyar

király jövedelmei* 130. 1.

A dalmát városok ispánja : Trai'i-i oklevél, 126 1.

A dalmát városok hírója : Tran-i oklevél, 126. 1.

Dalmáczia visszacsatolása : 1868. XXX. t.-cz. 65. §-a, 914. 1.

Delegatio. *1867. törv. XII. 19., 21., 29., 69., 891. stb. 1.

Egyetera. *A budai egyetem alapító levele, 724—738. 1., ^Tanulmányi alap

oklevele, 741. stb. 1., *1848. XIX. t.-cz. 853. 1.

Erdély.
Erdélyi herczeg : 1267. törv. 168. 1.

I. Viszony Magyarországhoz : (Erdély külön szerve/.ke(lé.sének kezdetei; az

önálló fejedelemség és viszonya Magyarországhoz.) A három

nemzet uniója : *1437-iki unió 268—269. 1., *1459-iki unió 270—

274. 1.. Verancsics 418. 1., *1542-iki márcziusi törvények 421—

425. 1., *1542-iki deczeraberi törvények, ^Diploma Leopoldianum

579—595 1., ^Szatmári béke 5. 628. 1., u. o. 9. 629. 1., *1848.

VII. t.-cz. 847. 1.

II. Viszony a törökökhöz: A töröknek járó adó 1543- iki törv. 426. 1..

Dil^loma Leopoldinum 12. 590. 1.

III. Erdély területe: 1, még Fartium.
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n". Erdély népe :

1. A nemzetek. Magyarok: i437-iki unió 268—269. ]., 1459-iki unió

270—274. 1., Verancsics 417—418. 1. Székelyek. Száfizok, 1. e czím-

szavak alatt ; 1. még Oláhnk.

2. A négy bevett vallás : Dipl. Leop. 1—3. 579— 582. 1., u. o. 5— 7.

585 stb. 1.. u. o. 9. .587. 1.. Ifi93-iki határozat 593. 1. Jegyzet:

Szatmári béke 3. 627. 1.

V. Az erdélyi fhatalom szervezése.

1. Helytartó: 1542-iki márcziusi törv. 1.. 3., 4., 8., 11.. 18.. 21., 22..

423—425. 1., *1544. törv. 427. 1.

Kormányzó : Dipl. Leop. 8. 586. L. u. o. 10— 11. 588. 1.

2. A három nemzet gylése: 1459-iki unió 270—271. 1., 1542-iki törv.

421—427. 1.. 1550-iki határozatok 445. 1., János Zsigmond

1562-iki válasza 435. 1., Leop. Dipl. 10. 588. 1.. u. o. 12. 590 stb. 1.

3. Kormányzás : 1. még Vaján.

a) Fejedelmi tanács: *1542. márczius törv. 1. 421. 1., 1543. törv.

422. 1.

Bels tanács: Dipl. Leop. 9. 587. L, u. o. 10. 588. 1., u. o.

11. 589. 1.

Kanczellária : 1692-iki Memóriáié 589. 1.. jegyzet.

Hivatalok és méltóságok : Dipl. Leop. 5. 535. 1., u. o. 7— 8.

.586—587. 1.

bi Hadügy: 1542-iki márcziusi törv. 3—4., 6—21., 422—425. L,

1542 deczemberi törv. 425—426. 1.

c.) Állandó zsoldos katonaság : Di])l. Leoj). 17. 594. 1.

p) A hadsereg alkotó része i

:

Nemesek: 1542. márcz. törv. 8., 11—12., 423—424. 1.

Székelyek : Verancsics 414. 1., 1559. törv. 4. 431. 1.,

1562. törv. 438. 1., Dipl. Leop. 14. 593. 1.

Szászok : Verancsics 416. 1., 1658. törv. 448—449. l,

1693. diploma 581. 1., jegyzet.

Városok : 1542. márcziusi törv. 9. 423. 1., 1542.

deczemberi törv. 425. 1.

Kolozsvár : 1542. márcziusi törv. 10. 423. 1.

Kamarai itradalmak: 1542. márcziusi törv. 14. 424. 1.

Prépostok : 1542. márcziusi törv. 15. 424. 1.

Diákok : 1542. márcziusi törv. 16. 424. 1.

Jobbágyok : 1542. márcz. törv. 7., 13., 18., 423—424. 1.

c) Pénzügy : 1. Ötvened. Jelentés Erdély jövedelmeirl 446—447.

1. Dipl. Leop. 12—13. 590 stb. 1. a) só 442. 1.

4. Bíráskodás, a) Erdélyi tábla. Dipl. Leop. 4. 584. 1., u. o. 9. 587. 1.,

u. o. 11. 589. 1. b) yyolczados tárrcnyszék : 1486. törv. III. 293. 1.,

Leop. Dipl. 10. 588. 1.

Ersekek íróm. kath. érsekek): (Itt csak a külön az érsekekre vonatkozó

intézkedések vannak elsorolva, a többit 1. Püspökök, Papok.

Tized. Vallás. Kegyiíri jog, stb. alatt.)
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Az i'szteryonif érscJ> ki>roiiázási jnya : Rogei'iiis 4. löl. ].. Instrumentum

Aut. 205—207. 1., Callimachus 257. 1.

Az esztergomi érsek hikiiziisitö jii(/(( : *1281. törv. Ptö. 142. 1.. "r2f!7.

törv. 169. 1.

Az esztergomi érsek péuzoerö joga : Albert törv. X. 256. 1.

A kuloesai érsek jogai : *1298. törv. V. 192. 1., *u. o. YII. 193. 1.

Fiume. *Mária Terézia oklevele 753—758. 1., -1807. IV. törvényczikk 758. 1..

*1848. y. t.-cz. 5. 844. 1., *1868. XXX. t.-cz. 66. 915. 1.

Fiuine képciseletét az országgyüléseD 1. még (országgylés alatt.

A fiumei kormányzó : 1807. IV. t.-cz. 7.58. 1.

Földesúr. (Földesúri hatalom és földbirtok).

1. Földesúri jogok

:

a) Bírósági exemptio: lur. lud. 15. 158. 1.. 1291. törv. 15. 188. 1..

flübert Kár. oklevele 210. és 212. 1.

b) Bírói hatalom : lur. lud. 24. 159. 1., 12;>1. törv. 15. 188. 1.. Róbert

Károly oklevele 211. 1., Lajos törv. XVIII. 221—222. 1.. Tripart.

III—XXV. 373. 1. íriszek: *1791. törv. 35. 799. 1.. *1848. IX.

t.-cz. 4. 848. 1. Pallosjog: Báthoryak oklevele 213. 1.

(i) Kegyúri jog : Ferdinád hitlevele VI. 615. 1.. 1647. törv. V. t.-cz.

il. 524. 1., u. o. X_XI. t.-cz. 531—532. 1. : 1. továbbá Protes-

tánsok alatt a vallás szabad gyakorlása czimü rovatot.

II. Földesúri jöcedelmek.

1. Kilenezed s az e név alatt összefoglalt többi jövedelmot lieted,

tized, hegyvám stb. 1. Kilenezed alatt.

2. A jdbJiágyok egyéb adózásait és szolgálatad I. .loldiágvuk abitt.

3. Mártii riiia : 1231. törv. 33. 141. 1.

4. Vánijöreileleiii : 1(;36. Stat. VI. ();!5. 1.

üsszités és elkülönzés : 1. Jobljágvok alatt.

Adományhi rtok : 1. Vagyonjog alatt; 1. még ;'ilt:ilábaji .Jahhágyok.

Furak.
Henior: István. I. XXI. 74. 1.. u. o. XX 111. 71. 1., István II. 3-5. 78. 1..

u. o. 16—17. 79. 1.

I'riiireps : Inst. morum. IV. 65. 1., Lászlú II. 1. 93. 1., László III. 1.

97. 1., u. o. 15. 99. 1.. 1231. törv. 5. 1:15. 1., Rogt-rius 4. és 8. fej.

151-153.1., IV. Béla levele 1(;2. 1.

Optiniates: László 1. Prol. SS. I.. i.ás/.ló 11. 1. 9:',. 1.. I.ás/.ló Ili. I. M7. 1.

Valens: István I. 17. 73. 1.

Johagin: *1222. törv. 10., 1231. törv. 13. 138. 1.. 1222. törv. 30. 142.1..

u. o. 3.1. 142. 1.. Szászok .szabadságlevele 14(i- 147. 1.

l'oteiis: 1222. törv. 2. 135. 1.. 12:!1. törv. 28. 1 II. 1., Kogerius 151. 1.. 12;is.

tö^\^ bevezetés 191. 1., 1298. törv. 3. 195. 1.. Lajos törv. X\l. 221. 1.

Hani: *123]. törv. 8. 138—139. 1., Hogerius 4. 151-152. 1.. u. o. s.

153. 1., *r2(;7. törv. 168—169. I.. II. Ki'in törv. bevezetés 17;t. 1..

u. o. 9 10. 181. 1.. u. o. 12 13. 182 183. 1.. 1291. törv. l.ev.

lS(i. 1.. e/. id óta folyton ha.sználatban van e szó: egyes tbn-

tüsabb iielvek a következk: -^1291. törv. 1. 1S7. I.. u. o. 10.
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188. 1., *u. o. 25. 189. 1., *1298. törv. bevezetés 191. 1., u. o. 24.

194. 1., Instrumentum auth. 205. és 207. 1., Lajos törv. bevezetés

216—217. 1., *Alb. törv. I. 243. 1., 1486. törv. LX. 29(i. 1., *Tri-

part. I. tit. 2. 358. 1.

Magnates : Szászok szabadságlevele 147. 1., lur. Tud. 24. 159. 1., Albert

törv. XXV. 246. 1., késbb ez is közhasználatú szó.

ISatrapae : I. Kún törv. prológus. 176. 1.

Zászlós urak : 1. e czím alatt ; 1. még Ersekek, Püspökök.

Füstpénz. *Kálmán törv. 45. 108. 1., *u. o. 78. 110 1., 1222. törvény 3.

135-136. 1.

Görög keletiek. Vallásuk gyakorlása : '^A szerbeknek adott 1691-diki kivált-

ságlevél 597—599. 1., *Tolerantiae edictum 709—718. 1.

Egyenjogiisításuk : Tol. Ed. 3. 710. 1.. 1791. 27. t.-cz. 771., 1848. XX.
t.-cz. 7—8. 854. 1.

Vegyes házasságok : Catolika Eesolutio VII. 708. 1., Tol. Ed. 7. 712. 1.

Ersekek hatahiia és örökösödési joga : 1691. kiváltságlevél 599. 1.

Hadügy. *Leo császár 14— 19. ]., Konstantinos 37. 1., *Kálmán törvénye

40. 108. 1., *Freisingeni Ottó 120. 1., *r222. törv. 7., *1231. törv.

15—16. 136—137. 1., IV. Béla levele 164—165. 1., *1267. törv.

169. 1., *II. Kún törvény 8. 181. 1., *1291. törvény 10. 188. 1.,

*Villani 225—228. 1., Albert törv. III. 243. 1., u. o. XIII—XIV.
245. 1., Hunyadi törv. IX. 263. 1., u. o. XIV. 269. 1., 1608. törv.

XXI. 510. i., Ferdinánd bitlevele VII. 518. 1., *Eszterliázy

Upinioja 55.5—571. 1., 1716. törv. 8. 694. 1., 1790. törv. 66. 861. 1.,

1792. törv. (i. és 9. 822. 1., 1802. törv. 1. 823. 1., 1807. 1. t.-cz!

823. 1., 1808. 6. t.-cz. 824. 1., 1830. 7. t.-cz. 824. í., 1840. II. t.-cz.

825. 1., *1867. XV. t.-cz. 9—15. §§. 889. stb. 1.

T. A hadsereg szervezete

:

Hazai katonaság : 1647. LXV. t.-cz. 541. 1.

Tábori katonaság : Eszterbázy 560. és 567. 1.

Idegen katonaság : 1609. II. t.-cz. 500. 1., u. o XII. 505. 1., u. o. XXIII.

510. 1., II. Férd. hitlevele XIII. 519. 1., 1647. t.-cz. LXV. 541. 1.,

Eszterházy 5()2—563. 1.

Állandó katonaság : *1715. törv. 8. 694. L, -1791. törv. 19. 767. 1.

í'jouczok állítása: *1791. törv. 19. 767. 1., u. o. 66. 821. 1., 1792. törv.

6. 822. 1., 1802. 1. t.-cz. 823. 1., 1807. törv. 1. 823. 1., 1808. törv.

(i. 824. 1., 1830. törv. 7. 824. 1., 1840. II. t.-cz. 835. L, 1867. XII. t.-cz. 12.

890. 1. Magyar tisztek: ^1792. törv. 9. 822. 1., 1817. törv. I. 9. 824. 1.

II. A hadsereg alkotórészei:

Kiilföldi segédcsapatok : A castelloi püspök jelentése 282—284. 1.

Zsoldosok: 1231. törv. 15. 13(i. 1., *Albert törv. IV. 243. 1., Castelloi

püspök 282. 1.

Tüzérség : Castelloi j^üspök 279. 1.

Pánczélos kato'na : Kálmán törv. 4(). 108. 1.

hentesek: *1222. törv. 5., *1231. törv. 15—16. 13(J. 1.. 12(J7. törvény

169. 1., 1291. törv. 10. 188. 1., Alb. törv. IV. 243. 1.
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3>/»r.s/ felkelés (generális insurrectio : exercitus generális) : AlL. törv.

IV. 243. 1., Esterházy 557. és 559. 1., 1654. stat. X. fi38. 1., 1715.

törv. 8. 694. 1. Particularis exjjeditio : Esterházy 557. és 559. 1.

Papoh mint a luulsereg tayjai : 1. Papok alatt.

Tiszti csapatok : *1231. törv. 15. 136. 1.

Yúrmegyei katonaság : *Kálmán törv. 40. 108. 1., *1222. törv. 7.*. 1231.

törv. 15—16. 136—137. 1., Eszterházy 557. 1.

Várjohhágyök : 1231. törv. 15. 136. 1.

Városok katonái : Esterházy 557. és 559. 1.

Kunok: IV. Béla levele 164—165. 1.. II. Kún törv. 8. 181. 1.

Szászok: II. Endre szabadságlevele 146. 1.. 1291. törv. 10. 188. 1.

Szerbek: Ferdinánd hitlevele VII. 51.S. 1., 1655. törv. 1. 518. 1. jegyzet,

Esterházy 563. 1.

Huszárok : Verancsics 418. 1.

Hajdúk : 1. e czíni alatt.

III. Hadkötelezettség : 1222. törvény 7. 1231. törv. 15—16. 136—137. 1.

A szászok szabadságlevele 146. 1.. ^1267. törv. KíH. 1.. 1291. törv.

10. 188. 1.. Albert törv. IV. 243. 1. : 1. még az * Állandó hadserege.

» Ujoncz«, »A hadsereg szerrezete« és »A hadsereg alkotó részei*

czíniü rovatokat.

Várak, Végrárak. Végvidék: 1. Várak alatt.

Határörcldék : 1. e czím alatt.

Hadi adó: 1. Adó alatt; 1. még Nemzetrség. Ludorika akadémia.

Az erdélyi fejedelemség hadi szervezetét 1. Erdély alatt.

Hajdúk: II. Ferdinánd hitlevele XVI. .rio. 1.. Esterházy: Opinio 562. 1..

Bécsi Ijéke 5.649. 1.

Harminczad : itricesima) *1298. törv. 24. 194. 1. Alb. törv. VI. 244. 1., 1608.

törv. XXII. 510. 1., 1635. törv.. T. 557. 1. jegyzet. Esterházy :

Opinio 559. 1., u. o. 568—569 1.. ]63(). stat. VI. 635. 1.. 1660.

XV. 638. 1.

Félharminczad : (média tricesima) *1()35. T. t.-cz. 557. 1. jegy., Ester-

házy : Opinio 5.56. sk. 1.. u. o. 568—5()9. 1.

Határrvidék.
1. Horrát-szlaron határörridék : i károlyvárosi és varasdi generalatus.

»

1608. törv. XI. 505. 1., II. Ferdinánd hitlevele VII. 518. )..

1647. törv. LXIII. 541. 1.. Esterházy: Opinio 663-564. 1.. 1848.

V. t.-cz. 5. és 55. 845. sk. I.. 1H(ÍH. XXX. t.-cz. 33.. 65—60.

912. sk. 1.

2. Bémi határörridék : ikulpamelletti határrvidék.) 1635. X. t.-cz.

556. 1. jegyzet, Esterházy: Opinio 562—564. 1., 1848. \. t.-cz.

5. és 55. 845. sk. 1., 1868. XXX. t.-cz. 33.. 65—66., 912. sk. 1.

3. Határrök : 1555. törv. 12. 518. 1. jegyzet.

Helytartó Tanács: *1723. 97. t.-cz. 700. 1.. *u. o. KH. t.-cz. 701-702. )..

'Polerantiae Edictum 6. 711. 1., ^Tanulmányi alap 744. 1.. Fiumei

oklevél 7.56. 1.. 1835. IV. t.-cz. 5. 802. 1.. u. o. Vlll. t.-cz. 2.

812. 1.. 1840. VII. t.-cz. 814. 1.. *1848. III. t.-cz. 23. 84<.t. 1.



944

Hiteles Helyek: *1222. törv. 31. 142. 1.. *1-2.S1. törv. -21. 1.87—138. 1.,

1291. t.-cz. 5. 187. 1., *Lajos törv.. 111. 219. 1.. *u. o. XX—XXV.
222—223. 1.

Hitelügy: Államadósság és Hitelintézeti. 1848. XII. t.-cz. 851. 1., u. o.

XIV. t.-cz. 852. 1.. *18(i7. XII. t.-cz. 53-57. (i7. .S97. sk. 1.. *u. o.

XV. t.-cz. 902. 1.

Hitlevél : i Hitlevél és elözménj-ei : választási feltételek stb. ) II. Ulászló

választási feltételei 307—311. 1.. 1491. szerzdés 332. 1. II. Fer-

dinánd hitlevele 514—521. 1., 1687. törv. 2. 680. 1., *1715. törv.

2—3. 687—692. 1., *1791. törv. 2. 764. 1.. 1. még koronázási eskü.

KiráJymlaxztást 1. királyság alatt.

Horvátország (Horvát-. Sziavon-. Dalmátországok).

I. Viszony Magyarországhoz

:

Horvátország és Daíniáczia adója: »A magyar király jövedelmei* 130. 1..

1222. törv. 27., 1231. törv. 33. 141. 1.

Horvát-magyar egyezmény: *1868. XXX. t.-cz. 907—916. 1.

Horvát, szl. Dal. miniszter: 1868. XXX. t.-cz. 44. 913. 1.

Horvátország képviselete a magyar országgylés két tábláján -s a ilele-

gation: *1848. V. t.-cz. 5. és 54. §§. 845—846. 1., *1848. XXX.
t.-cz. 32—48. §§., 59. §. 911. sk. 1.

II. Horriítor.szág területe 1. még Dalmáczia. 1. még Szlavónia. 1. még Határ-

rvidék.

A liorvát-szla,vou bánság helyreállítása 1608. törv. VI. 508. 1., Férd.

hitlevele VII. 518. 1.

111. Horvátország népe.

Az akatholikus vallások: *1636. stat. I. 634. 1., *1647. XXIII. 554. 1.,

*Tol. Ed. 3. és 6. 710—711. 1., *1791. XXVI. t.-cz. 14. §.774.1.

Egyházi javak: 1636. stat. XXVII. (iSÜ. 1.

1\'. ^1 fhatalom szervezete:

ai Sziavon herczeg : it. i. Dalmáczia, Horvátország és Szlavónia her-

czege) ^Kimutatás a magyar király jövedelmeirl* 130. 1., 1267.

törv. 168. 1.

Bán 1. e czíni alatt.

Horvát miniszter 1. »Viszon\- ]^íag3'arországhoz« rzímü rovatot,

bi Tartománygyülések : 1636. stat. XI. 635. 1.. ^u. o. XXI—XXIII.
635—636. 1.. 1848. V. t.-cz. .54—55. i>i?. S4(;. 1.

Statutmnok : 634—64<J. 1.

c) Bíráskodási szabadalmak : 1486. törv. III. 293. 1.. ii. o. LXVIII.

298. 1., 166. stat. IV. 634. 1.. u. o. XI. (;35. 1., u. o. XXVII.
636. 1., 1649. stat. VII. 637. 1.. ^1674. XVI. 638. 1., 1675. stat.

XVIII. 639. 1., 1676. stat. XIX. (Uo. I.. 1681. stat. XX. 640. 1.

Báni Tábla 1. Táblák alatt.

Bán és albán bírni hutalinn
|

Brotonotariufi '
1. Birói hatalom alatt.

Varasdi alispán I

Vásár éa vásárjog : 1636. stat. 636. 1.
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A magyar viszonyokkal megegyez intézményeket és liivatalokat 1. az

illet rovatok alatt.

Idegenek diospites, advenae, extranei ; vendégek, telepesek). De inst. morum
VI. 65. 1.

István I. 24. 72. 1., László I. 17. 89. 1., Ottó Fris. 120. 1., >A magyar
király jövedelmei* 130. 1., *i222. törv. 11., 1231. törv. 23. 138. 1.,

1222. törv. 19., 1231. törv. 26. 140. 1., *1222. törv. 26., 1231. törv.

32. 141. 1., *1291. törv. 3. 187. 1., 1291. törv. 8. 187. 1., 1291.

törv. 190. 1., Báthoryak oklevele 212. 1., Albert törv. V. 243—
244. 1., u. o. XII. 245., n. o. XVI. 245., u. o. XXV. 246.,

II. Ulászló választási feltételei 9— 13. 1., Bécsi béke 12. 492. L,

1608. törv. -V. 502. 1., u. o. X—XI. 504. 1., 1647. törv. LXIII.

541. 1.

Idegenek {Vendégek) adója : »A magyar király jövedelmei* 130. 1.,

1. még Szászok, Kunok, Szerbek, Oláhok.

Investitura : Colomauni Eefutatio 115.1.. III. István egyházi constitutioi

123—124. 1., Tran-i oklevél 12(5., 1. még Kegyúri jog.

Ispán.

1. Várispán, megyés ispán, késbb fispán : (comes, comes parochianus,

comes parochialis, — supremus comes.) István I. 2., u. o. I. 8—9.

71. 1., u. o. 15. 72. 1., u. o. 22. 74. 1., u. o. 35. 77. 1.. *u. o. II.

5. 78. 1., *u. o. II. 8—10. 78. 1., István II. 16—17. 79. 1., László

1. 18. 89. 1., László II. 5. 93. 1., u. o. II. 14-15. 94. 1.. u. o.

III. 15. 99. 1., n. o. III. 21. 99. 1., Kálmán 2. 106. 1.. ^Kálmán
25. 107. 1., u. o. .36. 107. 1.. n. o. 37. 108. ]. (index megalis").

*u. o. 40. 108. l. n. o. 60. 109. 1.. u. o. 77. 109—110. 1.,. *u. o.

78—79. 110. 1., u. o. 82. 110. 1.. *Üttó Fris. 120. 1., >A magyar
király jövevelmei« 130. 1., *1222. törv. 5.. 1231. törv. 12. 136. 1..

1222. törv. 5., 1231. törv. 13 13(í. 1.. «1222. törv. 7. 137. 1..

1231. törv. 15. 136. 1., *1222. törv. 14. 138. 1.. *1222. törv. 29..

«1231. törv. 34. 141. 1.. Eogerius 8. 153. 1., u. o. 10. 154—155. 1..

1291. törv. 12. 188.. *>1291. törv. 14. 188. 1., u. o. 21. 189. 1..

*u. o. 31. 190. 1., Báthoryak oklevele 212. 1., 148(). törv. T.

292. 1., u. o. XXXIX. 295. 1.. *n. o. IX. 296. 1., u. o. LXIV—
LXV. 297. 1., 1514. törv. 7—8. czikk 340—341. 1.. u. o. 33. t.-cz.

2. ij. 344. 1., *1723. törv. 56. 699. 1.

a) Megyés udvari ispán, udvari ispán : (comes curiae jtarocliiaiuis'l

1222. törv. 5., 1231. törv. 13. 136. 1.

b) Az ispán ndoarhirája : (comes parochitanus curiae.l ""1222. törv. 5..

1231. törv. 13. 136. 1., e hivatal eredetét: ji megyei l>i rákot 1.

megye alatt. Ez udvarbíróból lesz az alispán.

2. Alispán: (Comes curialis, vicecomes) *1291. törv. ."). 1S7. 1.. 1 I.Sfl.

LX. t.-cz. 297. 1., 1514. 1. t.-cz. 1. 4?. 310. 1.. u. o. 7. t.-cz. 1

2. §§., u. o. 8. t.-cz. 2. i>. 340-341. 1.. u. o. 33. t.-cz. 2. íj.

343. 1., u. o. 39. t.-cz. 3-1(1. 1.. IC 17. törv. X. 531. 1., u. o. Xl\'.

,535. 1., 1636. stat. XI. c;'.."). I.. 1(M3. stiit. 1. (;37. 1.. 1(;75. stat.

Marcziili : A iiiaa'var lörti^in't kiitfiii. ''()
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XVIII. 639. 1., 1723. törv. 5G. (J9V). 1.. 1791. törv. 35. 80Ü. 1.,

1836. törv. IV. 802. 1.. 1848. X. t.-cz. 2—3. §. 849. 1.

3. Király falus ispánok 1. Billogosok.

4. Kmnara ispánok 1. Kamara.
5. Szebetn ispán 1. Szászok.

6. Székelyek ispánja 1. Székeh'ek.

Izmaeliták: László törv. I. 9. 88. 1., Kálmán törv. 46—49. 108—109. 1..

1222. törv. 24.. 1231. törv. 31. 141. 1.

Jezsuiták 1. Szerzetesek alatt.

Jobbágyok és zsellérek.

I. A jiihbdiji/ (jobagio. coloniis. rusticus. villanusj általános helyzete e's

kültözködési Joga : ^1298. 70. és 73. t.-cz. 196—197. 1., ^Báthoryak

oklevele 210. 1., 212. 1., 213. 1.. Lajos törv. VI. 219. 1., u. o.

X^'I. 221. 1.. *1486. XXXIX. t.-cz. 295. 1., 1514. decretum

338—346. 1., *Tripart. in.. XXV. és XXX. 372—374. 1.. 1647.

V. t.-cz. II. 524. 1.. u. o. Vll. t.-cz. 529.. u. o. XII. t.-cz. 532. 1..

u. o. XIV. .534. 1., *1791. törv. 35. 799. sk. 1.. *1836. törv. IV.,

VII.. VIII.. XI. 801. sk. 1. Jobbágyok elhurczolása : Lajos törv.

XVI. 221. 1.. *1486. XXXIX. t.-cz. 295. 1., *1514. törv. 25. 344. 1.

1. Jobbágytelek és az azt megelz rabszolgatelek: ^^^mansio, fundus.

sessio.) István törv. II. 1. 77. 1.. Tihanyi oklevél 85. 1.. Kálmán
törv. 17. 107. 1.. 1298. törv. 39. 195. 1.. Lajos törv. IV. 219. 1..

1514. törv. 15. 342. 1.. u. o. 29. 343. 1. Jnhbágytelken él nemes:

1836. XI. t.-cz. 812. 1.

2. .4 jobbágyok adózásai, szolgálatai és kötelezettségei.

Adó : (taxa.) 1486. XXXIX. t.-cz. 295. 1. Földadó: (;terragium. ) 1298.

törv. 70. 196. 1.. Tripart. III.. XXV. 372. 1. Forintosadó: *1514.

törv. 15. 342. 1.

Kilenczed és e név alatt összefoglalt vagy ebbl keletkezett egj'éb

adózások és szolgálatok : úgymint Heted, Nyolczad. Tized. Hegy-

vám, Fonásbeli szolgálat 1. Kilenczed alatt.

Tized : tpapnak járó tized) 1. Tized.

Kisebb adózások: (bárány, disznó, göde. csibe. liba. méh, tojás, vaj.")

*1514. 17, 19, 29. t.-czikkely 343. 1.. *1836. VII. t.-cz. 4. 806. 1.

Robot: ^1514. törv. 14. 343. 1..^^1836. VTI. t.-cz. 5. §. 806. sk. 1.

Kisebb szolgálatok : (fuvar, vadászatbeli szolgálat stb.) 1836. VII. t.-cz.

6—7. §§. 810. sk. 1.

3. .4 jobbágyok jogi megszorításai

:

A jobbágyok fölött biráskodás. úriszék, pallosjog stb. 1. Földesúr alatt.

A jobbágyok perlekedési joga : *1836. XIII. t.-cz. 813. 1.

A jobbágyok örökösödési és végrendelkezési joga : Tripart. III. XXX.
373. 1.

-4 jobbágok szabad vallásgyakoriata 1. Protestánsok,

n. A jobbágyság megszüntetése és jobbágyok Judyzetének könnyítését czélzú

intézkedések

:
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1. Az üríihis jobbágyság inegsziiritetese : *1791. törv. 35. 800. 1., 1836.

törv. IV. 801. sk. 1.

2. Úrbéri kötések: -^1836. VIII. t.-cz. 812. 1.

Örök váltság : *1840. VII. t.-cz. 813. 1., 1848. IX. t.-cz. 848. 1., u. o.

XII. t.-cz. 851. 1.

Összesítés és elkülönzés : *184S. X. t.-cz. 849. 1.

Jogképesség.

Idegenek. Jobbágyok, Rabszolgák. Zsidók, Izmaeliták 1. e czímszavak alatt.

Rendi egyenjogúság : István törv. I., XX. 73—74. 1., u. o. I., XXVIII.
75—76. 1., u. o. II. 16. 79. 1., u. o. 21. 80. 1., Synodus Stieg.

prior 65. 113. 1., *1291. törv. 3. 187. 1.. *1514. törv. 24. 344. 1.,

Bécsi béke 5. 486. 1. A nemnemesek perlekedést joga : 1836. XIII.

t.-cz. 813. 1. A nemnemesek egyenjogúsítása: (hivatal és birtok

képesség.) *1844. IV—V. t.-cz. 811. sk. 1.

Kamara.
Magyor kamarák : korponai és kassai gylések határozatai. 487. 1.

jegyzet, 1('81. XLI. t.-cz. 550. 1.. Esterházy Opinio 556. és 561. 1.,

1635. I. t.-cz. 557. 1. jegyzet.

Udvari kamara : 1608. V. t.-cz. 502. 1.

Kamara ispánok : 1222. törv. 24. 141. 1.. 1298. törv. 60. 195. 1.. II. Ulászló

választási feltételei 9. 310. 1.

A kamara haszna 1. Liicrum camerae.

Katholikusok 1. keresztyénség.

Kanczellária.

.4 kanczeUária szervezete és személyzete : Rog. 6 152. 1.. u. o. 11. 155. 1..

1291. törv. 22. 189. 1., Lajos törv. VII. 21'.t—220. 1.. Ulászló

választási feltételei 9. 310. 1.

Fökanczellár : Jura Ind. 8. 158. 1., 1291. törv. 22. 189. 1.

Alkanczellár: 1291. törv. 9. 188. 1.. u. o. 22. 189. 1., Lajos törv. VI—
VII. 219. 1.

Titkos kanczellár: 1486. LXVIII. t.-cz. 298. 1.

Erdélyi kanczeUária 1. Erdély alatt.

Kegyiiri jog : *Placetum regium 235—237. 1.. *Calliniachus 257. 1., *Hunyadi

törv. VI. 262—263. 1.. Mátyás levele IV. Sixtus pápához 274

—

276. 1., *Tripart. U IX. 3()0. 1.. Bécsi béke 5. 486. 1. A régebbi

idre nézve 1. Investitura.

Kereskedelemügy: 1867. XII. t.-cz. 58—63. i>i>. 898. sk. 1.

Keresztyénség: i katholicisnms. l (rörög ki'lr ick. Protestánsok, rnitáriusnk

1. tí czímszavak alatt.

1. A keresztyénség mint áIIa ni vállás : (ünnep megülésének, gyónásnak

stb. kötelessége.) De institutione morani I. 63—64. 1., István

törv. I., VIII—XII 1. 71—72. 1.. László I. 15. 89. 1., Synodus

Strigonicnsis prior 5. 111. 1.. trntplont építés : *István törv., 11.

1. 77. 1., László törv. I. .'). és 7. 88. 1.. istentisztelet : István I..

XIX. 73., László I. 11. 89. 1.

.1 hitholikus vallás szabad gyakorlata : lii47. X\'lll. t.-cz. 539. 1.

60*
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A kathoUkusok eljogai és megszüntetésük : 1647. XXIII. t.-cz.

554. 1., *1848. XX. t.-cz. 854. .sk. 1. A kathoUkusok viszonya a

protestánsok és gór. keletiekhez 1. Protestánsok és Gör. keletiek.

- A kathoUkusok Erdélyben 1. Erdély alatt a »négy vallás«.

Vegyes házasságok 1. Protestánsok és Gör. keletiek alatt.

II. Érsekek. Püspökök. Papok. Szerzetesrendek. Lorngrendek. Hiteles

Helyek 1. e czimszavak alatt.

Pápai Legátus, Szent Székek, Hitvizsgálók 1. Birói hatalom alatt.

Investitura. Kegyúri jog 1. e czimszavak alatt.

Kiközösítés: István törv. I. 1. (iW. 1.. u. o. II. 17. 79. 1.. Synodus

Strig. prior 9. 112. 1.. -u. o. B4. 113. 1., Synodus Strig. altéra

2. 117. 1.. *1231. törv. 10. 139. 1.. *u. o. 35. 142. 1.. *1267. törv.

169. 1.. *1298. törv. V. 192. 1.. ^u. o. YII. 193. 1.. *u. o. XX-
XXI. 193—194. 1., 1298. törv. XXX. 195. 1.. Placetum regium

236—237. 1.

Az egyház asylnnijogn : László TI. 1—2. 93. 1.. Somogyvári apátság-

oklevele 101. 1.

III. Egyházi birtokok és jövedehnek : *István törv. I. 1. 69—70. 1., Kálmán
törv. 1. 106. 1.. u. o. 16. 106. L. u. o. 18—19. 106. 1., Synodus

Strigoniensis prior 12— 13. 112. 1.. III. István egyházi consti-

tutiói 123—124. 1., i>A magyar király jövedelmei* 129. 1., *1291.

törv. 1. 187. 1.. 1298. törv. V. 192. 1.. *1298. törv. 26—28. 194—
195. 1.. Albert törv. VIII. 244. 1.. *u. o. XXI. 246. 1., *Tripart.

1—IX. 360. 1.. 1647. XYII. t.-cz. 538. 1., 1636. .stat. XVII. 636. 1.

Tized 1. e czimszó alatt. A tizedbl a királyt megillet rész 1. Királyság.

Papot és püspököt megillet rész a birsághól és Plébánosok jövedelme

1. Papok alatt.

Egyházi személyek, végrendelkezési joga 1. Örökösödési jog alatt.

Suecjilarisatio 1. e czimszó alatt.

Kilenczed (pars noná) és az ebbl fejldött egyéb adózások és szolgálatok,

úgymint heted, nyolczad. tized, hegyvám, fonásbeli szolgálat

:

*Lajos törv. VI. 219. 1.. *1514. törv. 18. 343. 1., *1836. VII. t.-cz.

2—3. §§. 802. sk. 1.

Kincstárnok : II. Ulászló vála.sztási feltételei 9. 310. 1. Fökincstámok

:

... Soproni szerzdés 324. ].. Bécsi béke 5. 48(1. 1.. 1608. V. t.-cz.

.501. 1.

Királyi tanács 1. Országtanács.

Királyság.

1. Idsrbh és ifjabb királymy intézménye: -^1222. törv. 18. 139— 14ii. 1.,

"ÍY. Béla és fiainak törvénye 168— 169. 1.

.1 királyn jogállása : Lajos törv. bevezetés 218. 1.. Albert töx'v.

berekesztés 247. 1.

11. A trónörökösödés szabályai és a trónörökös : Kinnamos 148—149. 1..

*Albert törv. XII. 245. 1.. *u. o. XX. 246. 1., *1505-diki hatá-

rozat 319. I.. *Soproni szerzdés 32(). 1.. -Pozsonjn szerzdés

329—331. 1., ^Váradi Ijéke 8. 397. 1.. ^u. o. 41. 1()4. 1.. ^n687.
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2—3. t.-cz. 680. 1., *1723. 1_3. t.-cz. 681—684. 1. Örökösödési

szerzdések: 324—336. 1.

A király leányainak házassága : Albert törv. XX. 246. 1.

Királyválasztás : II. Ulászló választási feltételei 307—308. 1.,

"1505-diki határozat 318—319. 1.. Soproni szerzdés 326—327. 1.,

Pozsonyi szerzdés 330. 1., *Tripart. I. lit. III. 358. 1.. *1608.

törv. bevezetés 499. 1.. II. Ferdinánd hitlevele 514. 1., Nagy-
váradi béke 8. 397. 1., u. o. 43. 404. 1., *1687. 3. t.-cz. 181., 1715.

II. t.-cz. 8. §. 690. 1.. u. o. III. t.-cz. 691. 1.. *172.3. 2. t.-cz.

11. §. 684. 1.

Választási feltételek és Hitleréi 1. Hitlevél alatt. Királyválasztó

(jyiilés 1. Országgylés alatt.

111. Korona 1. e czimszó alatt.

Koronázási eskü 1. e czimszó alatt.

1. .4 király hatalma. Ottó Fris. 120. 1.

Asyhimjog : László törv. T. 193. 1., II. Kún törv. 11. 1H2. 1.

A király törvényhozási hatahna 1. Törvényhozás.

A király birói hatalma 1. Birói hatalom.

Kegyilri Jog és Investitnra 1. e czímszavak alatt.

Pénzrerési jog 1. Pénzügy.

Adományozási jog 1. Adománybirtok, Vagyonjog alatt.

2. A király birtokai és jöredelniei.

Birtokok: *Istvá.n törv. 1. VII. 71. L. n. o. II. K;. 79. 1.. *Kálmán
törv. 15—16. 106—107. 1., u. o. 39. 41—42. 108. 1., 1267. törv.

168. 1., II. Kún törv. 5. 180 1., 1291. törv. S. 188. 1., u. o. 15.

188. 1.. *1298. törv. 11. és V. 192. 1.. Lajos törv. VI. 219. ].,

*Alb. XVI. 245. 1.. 148(;. törv. XXXIX. 29.5. 1., Ulászló válasz-

tási feltételei 3. 308. 1., 1608. XXII. t.-cz. 510. 1. Királyni bir-

tokok: 11. Kún törv. 5. 180. 1., 1267. törv. 168. 1., 1291. törv.

188. ]., ^1298. II. és V. t.-cz. 192. 1.. Lajos törv. VI. 219. 1.,

u. o. XVIII. 221. 1., 1486. törv. XXXIX. 295. 1., Nagyváradi béke

33. 402. 1. Erdk és tavak mint regaliák : Kálmán törv. 15—16.

IS. 107 108. 1. A szászok szabadságlevele 117. 1.

Jöredchnck 1. I'énzügy.

3. .4 király és kiirnyezete.

Királyi iidrar: A Castellói püspök jelentése 279. és 284. 1.

Királyni adrar : *1298. törv. 24. 194. 1.. *Albert törv. XVI. 245. 1.

.1 király tartózkodási hrlyr : -^^Albert törv. XXII. 24(5. I., *Ulászló

választási feltételei S. 3()9. 1., 1491-diki szerzdés 332. 1., 1608.

XXI 11. t.-cz. ,508. 1.

A király tanácsosai 1. királyi tanács »()rszágtanács«; alatt.

A kormányzás közegei 1. Kormányzás.

Kormányzás.
A fkormán 11 hatalom gyakorlása : 1. L. Királyság. 2. h. Kormányzó.

1. A kormányzás közegei.

1. Országos méltóságok és hiratalok : 1222. törv. 11.. 1231. törv. 28.
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138. 1.. 1222. törv. 30. 142. 1., 1291. törv. 9. 188. 1.. Albert törv.

V—VIII. 244 1., *u. o. XV. 245. 1., *n. o. XXVI. 246 1..

Hunyadi János törv. III. 261. 1., Ulászló választási feltételei

9. 310. 1.. Bécsi béke 9—10. 489. 1., Tol. Edictum 3. 710. 1.,

1791. 26. t.-cz. 8. és 27. §§. 772. és 775. 1., 1844. V. t.-cz. 815. 1.

Az idegenek Mvatalliépességét 1. még Idegenek alatt. A protestánsok

és görög keletiek hivatalképességét 1. az » egyenjogúsítás* czím
rovatot Protestánsok és Görög keletiek alatt. A horvátországi

hivatalokra vonatkozólag 1. az akatholikus vallások Horvát-

ország alatt. Erdélyre vonatkozólag a >négy bevett vallást*

Erdély alatt.

L. még Nádor. Szlavónia hercze.ge, 1. Horvátország Erdélyi vajda,

1. Vajda. 1, Teinesi gróf. 1. Bán. 1. Kincstárnok. 1. Udvarbiró.

1. Országbiró. 1. Szcmélynök. Kanczclhír 1. Kanczellária, 1. Tárnok-

mester. 1. Koronarök. Székely ispán 1. Székelj-ek. Szebeni ispéin

1. Szászok. Fiumei kormányzó 1. Fiume, 1. azonkívül Zászlósurak.

2. Alárendeltebb kormányzási közegek: kisebb hivatalok. Kamara ispá-

nok 1. Kamara. Adószedk 1. Adó. Vámtisztek, 1. Vám. Sótisztek.

ezalatt Poroszlók, 1. e czímszavak alatt. Jokszedk (joccerdech)

László törv. 13. 98. 1.. Örök László törv., II. 15. 95. 1., Százados

László III. 1. 97. 1.. u. o. 15. 79. 1.. Kálmán 79. 110. 1., Tizedes

László III. 1. 97. 1.

3. Kormányzást gyakorló testületek 1. Ország tanács, 1. Helytartó tanács,

1. Kanczellária, 1. 3Iinisterium, 1. Alladahni tanács.

4. Önkormányzás 1. Szászok, 1. Székelyek, 1. Kunok, 1. Fiume, 1. Megye,

1. Városok. Dalmát városok, 1. Dalmáczia.

II. A Kormányzás ágai 1. Külügy, Belügy 1. Megye, 1. Városok, 1. Pénzügy,

1. Hadügy, 1. Kereskedelemügy , Vallás és Közoktatásügy, 1. Vallás,

1. Közoktatásügy, Igazságügy 1. Bírói hatalom. 1. Büntetjog

és Perjog.

Kormányzó.
Kormányzó : Hunyadi János oklevele 261—265. 1., Mátyás föherczeg

1608. törv., lev. 499. 1.

Fkapitányok : Hunyadi J. oklevele 261. 1.

Korona.
1. .4 szent korona. ímint közjogi fogalom) és tagjai : -1222. törv. 31.

142. 1.. Eog. 10. és 12. fej. 154—155. 1.. *1267. törv. 168. L,

Ivánka-család oklevele 171. 1., *Placetum Regium 286. 1.,

Albert törv.. VI. 244. 1., u. o. XVI. 245. 1., Hunyadi oklevele

X. 263. 1.. u. o. XII. és XIV. 264. 1.. 1487-diki unió 268. 1.,

1459-diki unió 271. 1.. Ulászló választási feltételei 5—6. 309. 1.,

*Tripart. I., Titul. TII—IV. 358. 1., u. o. II. tit. III. 367. 1.,

Bécsi béke 1. 484. 1.

2. A korona mint jelvény : Ulászló választási feltételei 4. 309. 1., Bécsi

béke 4. 486. 1., 1608 IV. t.-cz. 501 L, II. Ferdinánd hitlevele

X. 518. 1., 1715. IT. t.-cz. 6. §. 689. 1.
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Koronarök: Ulászló választási feltételei 4—5. 309. 1., 1491. szerzdés

331. 1., 1608. IV. t.-cz. 501. 1., II. Ferdinánd hitlevele X. 518. 1.,

1715. II. t.-cz. 6. §. 689. 1.

Koronázás és Koronázási eskü : *1279. Kv'm törv.. prol. 176. 1.. *Instru-

mentnm autenticum 205—208. 1.. ^Callimachus 256—258. 1.,

I. Ferdinánd 1526-diki oklevele 392. 1., Nagyváradi béke 18.

400. 1.. 1608. törv. bev. 499. 1., II. Ferdinánd hitlevele 514 1.,

1687. 2. t.-cz. 680. 1.. 1715. 2. t.-cz. 12. §. 690-691. 1., 1723. 2.

t.-cz. 682. sk. 1.. *1791. I—III. t.-cz. 763^ sk. 1.

Kötelmi jog.

Földbirtok eladdm e's megvétele: 1291. törv. 190. l. 1298. törv. 69.

196. 1., Lajos törv., XX. 222. 1., 1. még Örökösödési jog alatt

»a nemzetség elvásárlási jogát*, Beiktatás (Statutio) Lajos

törv., XIA'. 221. 1.

Kölcsön: lura. Jiid. 2. 24. 26—29. 158-1.59. 1.

Közoktatásügy.
hknlák : *1548. törv. 408—409. 1., Frutestdns iskolák 1647. V. t.-cz.

531. L, u. o. XII. .534. 1., u. o. XIII. 535. 1., Tol. Ed. 2. és 6.

719—711. 1.. u. o. 11. 713. 1.. 1791. 26. t.-cz. 1—2. §. 768. 1.,

II. o. 26. t.-cz. 5. 770. 1., u. o. 26. t.-cz. 10. és 12. §§. 772—773.

L, 1848. XX. t.-cz. 854. 1., Görög-keleti iskolák Tol. Ed. 2. és 6.

710—711. 1., u. o. 11—12. 713. 1., 1848. XX. t. ez. 854. 1.

Allrnni elemi (nemzeti) iskolák, fö- és kisgymnnsiumok, akadémiák,

egyetem, *Eatio Educationis 718— 724. 1., ^Tanulmányi alap

741. sk. 1.

Egyetem 1. még e czímszó alatt.

Theresiamim : Tanúimányi alap oklevele 74* •. 1.

A Helytartó tanárs tanúimányi bizottsága : Tanúimányi alap oklevele

744. 1.

Közös ügyek.
Az örökös tartományokhoz való viszony els nyomai és fejldése : Albert

törv., XX. 246. 1., A magyar rendek szövetsége az örölros tar-

tományok rendjeivel 495. sk. 1., Az örökös tartományok subsi-

diumai 1608. XII. t.-cz. 506. 1., Esterházy Opinio 550. 1., u. o.

.564. sk. 1.. u. o. 5(58. sk. 1.. *1723. 1—2. t.-cz. 681. sk. 1., 1791.

X. t.-cz. 765. 1., 1848. A' II. t.-cz. 13-839. 1.. *1H(Í7. XII. t.-cz.

887—901. 1.

L. még Hrlegatio és (^nota.

Kunok.
1. Szervrzi-tiik : Kirdlynk Hogerius 3. 151. 1., Kog. 12. 1.55. 1.

Frjcdcl iiicik és elöljáróik: I. Kún törvény prol. 17(). 1.. u. o. IV -V.

177. 1., II. Kún törv. 6. és 8. 180—181. 1.. u. o. 11—13. 1S2. 1.

1örzsszerkezetük és nemzetségeik : I. Kún törv. W . 177. 1.. "11. Kún
törv. bevezetés 179. 1., ii. o. 4—5. 179 -IHd. 1., u. o. 10. 181. 1.

Nemeseik: Rog. 3. 151. 1., u. o. 8. 153. 1., II. Kún törv. bev. 179. 1.,

II. Kún törv. 6—8. 180—181. 1.. u. o. 11 13. 1S2. 1.
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Közembereik : Rog. 3. löl. 1.. II. Kún törv. bev. 179. 1.. u. o. 11. 182. 1.

II. Ynllásnk és iin'írelödési állapotuk.

Vallásuk : IV. Béla levele 164. 1.. I. Kún törv. prol. 17(3. 1.. u. o.

I—IV. 177. 1.. II. Kún törv. prol. 179. 1., u. o. 10. 181. 1.

Erkölcseik: Rog. 3. 151. 1.. I. Kún törv. II—III. 177. 1., II. Kún
törv. I—III. 179. 1.

Letelepedésük és Földbirtokuk : II. Kún törv. 5— 7. 180—181. 1.. u. o.

14. 183. 1., 1. még az elözö rovatot.

Xyeh-ük: Rog. 7. 152—153. 1., Rog. 11. 156. 1.

III. Jogállásuk : II. Ktm törv. 5. 180. . 1., u. o. 7—8. 181. 1.. u. o. 18.

182—183. 1.. 1298. törv. bev. 191. 1.

Részvételük az országgylésen 1. Országgyülé.s. Katonai szolgálatuk 1.

Hadügy.

Bíráskodási szabadahuaik : II. Kún törv. 11. 182. 1.. 1. még Kunok
bírái Bírói hatalom alatt.

Kúria (eredetét 1. Királyi fötörvényszék és Kir. Tábla Bírói hatalom alatt).

Hétszemélyes Tábla: *1723. 24. t.-cz. 694. 1., u. o. 27. t.-cz. 696., u. o.

30. t.-cz. 698. 1.

Kir. Tábla : *1723. 25-^27. t.-cz. 695. sk. 1., u. o. XXX. t.-cz. 698. 1.,

1848. X. t.-cz. 2—5. §. 849. sk. 1., u. o. XI. t.-cz. .3. és 5. §.

S50. sk. 1.

Báni Tábla 1. Táblák.

Külügy: 1848. III. t.-cz. 13. §. 839. 1.. ^1867. XII. t.-cz. 8. §. 889. 1.

Leánynégyed 1. Örökösödési jog.

Lovagrendek.
Johanniták: 1222. törv. 31. 142. 1.. IV. Béla levele 164. 1.

Templomosok: 1222. törv. 31. 142. 1.

Lucrum camerae : *»A magyar király jövedelme* 129. 1.. 1222. törv. 23.

140. 1.. ^1231. törv. 9. 135—136. 1., A szászok szabadságlevele

146. 1.. ^1291. törv. 11—12. 188. 1.. 1298. törv. LX. 195. 1., u.

0. XXXVII—XXXIX. 195. L. Báthoryak oklevele 212. 1.,

*Lajos törv. IV—V. 219. 1., u. o. XII. 221. 1., Albert törv.,

VI—VII. 244. 1.

Pénzráltók 1. Pénzügy alatt.

Ludovika Akadémia: 1808. VII. t.-cz. 826. sk. 1.

Marturina : iMardurina, Banzulusmaya^ *1222. törv. 27., 1231. törv. 33.

141. 1.. Lajos törv. XII. 221. 1., Albert törv. VI—VII. 244. 1.

Megye: (comitatus. megye) István törv., II. 2. 77. 1.. László törv.

15. 95. 1.. *Kálmán törv. 37. 108. 1.. (mega) Ottó Fris. 120. 1.,

A magyar király jövedelmei 130. 1.. 1222. törv. 16. 1231. törv.

26. 139. 1.. 1222. törv. 29. 1231. törv. 34. 141., *Rog. 10.

1.54—155.. *1267. törv. 167. 1., *1291. törv. 2—3. 187. 1., u. o.

25. 189. 1., Lajos törv. XXII. 222. 1.. Villani 225. 1., Albert

törv. V. 244. 1.. Hunyadi oklevele II. 261. 1., 1486. V. t.-cz.

242. 1., *u. o. LX. t.-czl 295. 1.. *u. o. LXIV. 297. 1., 1504. törv.

1. 316. 1., 1514. törv. 4. t.-cz. 130. 1.. Tripart. III. titul. II.
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370. 1., 1647. XIV. t.-cz. 535. 1., Eszterházy Opinio .559. 1., u. o.

.565. 1.. 1791. .35. t.-cz. 801. 1., 18.35. IV. t.-cz. 5. §. 802. 1., u. o.

VII. t.-cz. 2—3. §. 803. sk. 1., u. o. VII. t.-cz'. 5. §. 809. ].,

u. o. VII. t.-cz. 11. 811. 1.

Megyei gi/illés : 1723. 58. t.-cz. 700. 1.. lisztújítás 1723. 56. t.-cz. 699. ].

Ispríii (Fö- ós alispán) és Szolgabírák 1. e czímszavak alatt.

Megyei bírák: (ispán és a késbbi alispán) Kálmán törv. 37. l(»s. 1.

Esküdthírák : 1514 4. t.-cz. 1. 340. 1., u. o. .33. t.-cz. 2. §. 344. 1.. u. o.

.39. t.-cz. 346. 1.

Megyei törvényszék: *1486. LXV. t.-cz. 297. 1., 1848. IX. t.-cz. 4. 848.

1., u. o. X. ,5. 890. l, 11. o. XI. 2—4. 8.50. sk. 1.

Megyei zsinat 1. Bírói hatalom alatt.

Megyei házi adó : (contributio ) 1486. LXIV. t.-cz. 297. 1.. 1. mi'g Várak.

Várjnhhágyok és Várnép.

Megyei katniiaKág 1. Hadügy.

Ministerium.
Fiiggetkit magyar felels niiiiiszterliiiii : •^'1848. 111. t.-cz. 838. sk.. 1867.

VIII. t.-cz. 88(;. 1., *18tí8. XXX. t.-cz. 43—51. i?. 91;;. 1.

Közös minister és ministerium: '"1867. XII. t.-cz. 27., 41. és .50. 1§.

892. sk. 1.

Nádor : László törv. III. 8. 98. 1., Kálmán törv. 36. 107. 1., Mint közbenjáró

király és nemzet közt. *1222. és 1231. törv. 1. 134— 13.5. 1.,

1231. törv. 3. 135. 1., *1222. törv. 8., *1231. törv. 17. 137. ]..

1222. törv. 30. 142. 1., ni. o. 31. 142. 1., *I1. Kún törv. 11. 182. 1.,

*1291. törv. 9. és 14. 188. 1., 1298. törv. VII. 193. 1., Báthoryak

oklevele 212. 1., Lajos törv. IX. 220. 1., u. o. XXIII. 222. 1.,

*Albert törv., II. 243. 1., Hunyadi oklevele VI. 263. 1., 1486.

I. t.-cz. 292. 1., u. o. LXVIII. t.-cz. 298. 1., ^Nagyváradi béke

43. 404. 1., 1555. 1. t.-cz. 518. 1. jegyzet., *Bécsi l)éke 3. 185..

u. o. 11. 489., *1(;08. 111. t.-cz. ,500. 1., u. o. XI. 50,5., u. o. XVIII.

508. 1., II. Ferdinánd hitlevele YU. 517. 1., 1638. XI. t.-cz. .565.

1.. 1647. XII. t.-cz. ,535. L, Eszterházy Opinio 557. és 5()1. 1., 1723.

törv. 2L 694. 1., u. o. 97. t.-cz. 700. 1., «1848. MI. t.-cz. 2—3., 9.,

II., 17., 19., 24., 38. i}§. 838.sk. 1.. ^M8(i7. Vll. t.-cz. 885. sk. I.

A iitídnr lielgettes bírája 1. Bírói hatalom alfitt.

Xááonmlaszté) gyálés 1. Országgylés alatt.

Nemesek és az oi^ztályok, melyekbl a nemesség idvel kilejlödöl l.

MUes : De institutione inorum IV. 6,5. 1., István törv. 1. 7. 71. 1.. u. o:

1. XY. 72. 1., u. 0. I. 22-23. 74. 1., u. o. I. 2,5. 71. !.. u. o. 27.

75. 1., 11. o. I. 3,5. 77. 1., 11. o. II. 9 -II. 78—79. 1.. u. ... II. 17.

79. ]., László törv. 11. 12. 91. I.. u. o. II. 5. 93. 1.. u. n. III. |.5.

99. 1., Somogyi apátság levele lo2. l. (Kálmán törv. |o. JOS. |.)

Ottó Fris. 120. 1.

Serrie)i.s : (serviens regis, serviens regalis) 1231. törv. bevezeté.s 13). I..

1222. és 1231. törv. 1. 135. 1., 1222. törv. 3. 135— 13(;. I.. n. o.

4. és 1231. törv. 10. 1.3(;. 1.. 1222. törv. .5. és 1231. törv. 12.
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136. 1., 1222. törv. 7. 136. 1., u. o. 10. 138. 1.. u. o. 15. és 1231.

törv. 7. 138. 1., 1222. törv. 18. 139. 1., u. o. 22. és 1231. törv.

30. 140. 1., 1267. törv. 168. 1., Ivánka-család oklevele 171. 1.,

Lajos törv. V. 219. 1.

Nobilis: (László I. 42. 91. 1.. u. o. II. 10. 94. 1.. u. o. III. 2. 48. 1.)

1222. és 1231. törv. bevezetése 134. 1., *1222. törv. 8. 137. 1.,

1231. törv. 15. 136. 1., 1222. törv. 31. 142. 1., Rogerius 4—5.

151. 1., *1267. törv. 168— 193. 1.. II. Kún törv. bevezetés 179. 1..

n. o. 6. 180. 1. Ezentúl állandóan ez a szokásos és hivatalos

név. Egyes fontosabb a nobiles-ekre vonatkozó helyek a követ-

kezk : 1291. törv. 10—11. 188. 1.. u. o. 18—19. 189. 1.. *u. o.

25. 189. 1., u. o. 33—34. 190. 1., 1298. törv. bevezetés 191. 1..

*ii. o. XXIII. 194. 1., Instrumentum autenticum 206 1.. *Lajos

törv. bevezetés 216—218. 1., u. o. XI. 210. 1., *u. o. XV. 221. 1

,

*Albert törv. I. 24. 3. 1., Tripartitum *I. tit. II. 357. 1.. u. o.

lY. 358.. *u. o. IX. 558—560.., 1. még Rendi ríjyenjogúság Jog-

képesség alatt.

Liher : István I. 14. 72. 1.. Vir. nhertatis István 1. 15. 72. 1., Servie}is

nobilis regalis 1267. törv. 168. 1., II. Kún törv. 8. 181. 1., u. o.

10. 181. 1., Proceres. 1291. törv. bevezetés 186. 1., Lajos törv. bev.

216—217. 1., Placetum regum. 236. 1., Albert törv. bev. 242. 1.,

Possessionati hoinines 1298. törv. 1. 135. 1.

Jobbágytelken él n ni esek 1. Jobbágyok alatt.

Nemesek mint az országgylés tagjai 1. Országgylés.

Nemesek adó- és vámmentessége 1. Adó és Vám.

Nemesek eljogainak megszüntetése 1. Rendi egyenjogúság, Jogképesség

alatt, 1. még Várjobbágyok.

Nemesítés : *Tripart. I. tit. 3—4. 358. 1., Bécsi béke 14. 491. 1.

Nemzetrség: ^1848. XXII. t.-cz. 858. 1.. *1867. XI. t.-cz. 886. 1.

Nyelv : A magyar nyelv használata az állami életben Kál. törv. bev.

106. 1., Instrumentum authenticum 206. 1.. *1790. XVI. t.-cz.

790. 1., *1792. VII. t.-cz. 790. 1., 1805. IV. t.-cz. 791. 1., 1830.

VIII. t.-cz. 791. 1., 1836. III. t.-cz. 792. 1., *1840. VI. 793. 1.,

*1840. VI. 793. 1., 1844. II. t.-cz. 794. 1.

Nyestbradó 1. Marturina.

Oláhok: »A szászok szabadságlevele « 146—147. 1., Verancsics 4io. 1.

Országbíró, kezdetben a király udvarbirája, idvel lesz csak országbíróvá

(comes curialis, comes curialis regis, judex curiae), *1222. törv.

9. és 1231. törv. 19. 137. 1.. «1222. törv. 30. 142. L, *1291. törv. 9.

188. 1.. Báthoryak oklevele 212. 1.. Lajos törv. IX. 220. 1., u. o.

XXIII. 222. í., Hunyadi törv. VII. 263. 1., *1486. LXVIII.

t.-cz. 298. 1., 1608. törv. III. 501., 1638. XI. t.-cz. 565. 1., 1647.

XIV. t.-cz. 535. 1., 1723. 97. t.-cz. 5. §. 701.

Országgylés ( convocatio pviblica regni, congregatio generális, congregatio

solemnis, congregatio jjublica. generális Diaeta universalis
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Praelatorum Baronum et jS'obilium ac aliorum singulorum
]iossesionatorum stb.).

Ez intézmény elzményei, fejldése és egyes a hatáskörét jelöl helyek :

László törv. prol. 88. 1., Kál. törv. prológus. 104—106. 1., *Rog.
8. 153. 1., *I. Kún törv. V. 178. 1., II. Kún törv. bev. 179. 1..

*1291. törv. bev. 180. 1., *u. o. 25. 189. 1.. «1298. törv. bevezetés
191. 1., *Lajos törv. bev. 216. 1., *Placet. reg. 236. 1., *Albert
törv. bev. és *Art. I. X. XIV. XX. és berekesztés 242—247. 1.,

^Hunyadi oklevele bev. 260. 1., u. o. II. 261. 1., u. o. V VI.
262—263. 1., u. o. berekesztés 264—265. 1., *1486. törv. bev.

292. 1., II. Ulászló választási feltételei 1.307.1.. u. o. 18. 311. 1..

*1498. törv. 1. 315. 1., *u. o. 2. 316. 1., *1504. törv. 1. 316. 1.,

1505. határozat 317. 1., 1491. pozsonyi szerzdés 330. 1., 1514.

törv. bev. 2. ij. 239. 1., Tripart. II. tit. 2. 367. 1., Bécsi béke

1. 3. 5. 7. 11. 14. 483—491. L. *1608. törv. 498—512. l., II. Fer-

dinánd hitlevele II. 515. 1., ii. o. XVII. .521. 1., 1647. V. t.-cz.

IV., VI—VIII. i<. 225—528. 1.. u. o. XIV. t.-cz. .535. 1.. Szatmári
béke 10. 629. 1., ^1715. törv. 8. 694., *1791. 12. 766. ].. *n. o.

13. 767. 1., «u. o. 19. 767. 1.. *1848. IV. t.-cz. 842. sk. 1.. 1867.

X. t.-cz. 886. 1., u. o. XII. t.-cz. 12—14. és 17. ií§. ,S90. 1., u. o.

XII. t.-cz. 56—57. 898. 1.

1. A két tábla szervezése és azok tayjai : *1608. 1. t.-cz. 511 512. I.

A népképviselet alapján választott országgylés : *1848. V. t.-c/,.

844. sk. 1., u. 0. VII. t.-cz. 1—3. ijií. 847. 1., bSfíS. XXX. t.-cz.

32—38. §§. 911. sk. 1.

.4 megyék választott követei : *1486. törv. bev. 292. 1., u. o. LXIV.
297. 1., 1504. törv. 1. 316. 1.. 1505. határozat 317. 1., *1608. I.

t.-cz. 511. 1.

-4 városok mint az oiszággyiílés tagjai : 1491. pozsonyi s/.erzödés 330. 1.,

*1608. I. törv. 511. 1.

Kunok mint az országgylés tagjai: *1298. törv. 191— 192 1.

Horvát-Szlavon-Dalmátorszagok részvétele a magyar országgylésen 1.

Horvátország.

Fiume képviselete: 1807. I\'. t.-cz. 758. 1., 1848. V. t.-cz. 5. íj. 845. 1.

2. Királyválasztó gylés : II. Ulászló választási feltételei 1. .307. 1.. 1505.

törv. 319. 1., Soproni szerzdés 326—327. 1.. i 191. jiozsonyi .szer-

zdés 330. 1., 160S. fóYX. bevezetés 499. 1.

3. Nádorválasztó gylés : Kios. 111. t.-cz. 500—501. 1.

4. Horvát tartonuinygyülések 1. Horvátország.

5. Erdélyi rész- és országgylések 1. Erdély, 1. még I >rlcgii.fio.

Országtanács, kezdetben Királytanáes. ebbl lesz idvel az Országlanárs.

(concilium regis. senatus, sancta synodus. commune concilium,

concilium omnium, concilium regui, consilium regni. consilium

Hungaricum), István törv. I.. XV.. XX.. XXIX., XXXI..
XXXIV., XXXV. 72—77. 1.. u. o. II.. 11. 77. 1.. Lá.szlc". 1. pn.-

logus 88. 1., Kálmán törv. jn-ologus 105.. u. o. 1. lOC. 1.. •••!_'22.
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törv. 11. 138. 1., IV. Béla levele 162. 1., 1267. törv. 168. 1.,

1291. törv. 7—8. 187—188. 1.. u. o. 25. 189. 1., *1298. XXIII.

t.-cz. 194. 1., Lajos törv. bevezetés 218. 1., *Hunyadi oklevele

*VII—VIII. 263. 1., u. o. *XIII. 264. 1.. 1486. LX. t.-cz. 296. 1.,

II. Ulászló választási feltételei 5—7. 309. 1., u. o. 9. 310. 1.,

u. o. 11. 310. 1., u. o. 17. 311. 1. Magyar tanács és tanácsosok.

Bécsi béke 3. 485. 1., u. o. 9—10. 489. 1., *1608. VI. t.-cz. 502 1.,

u. 0. XVIII. t.-cz. 508. 1., Ferdinánd hitlevele III. 515. 1.,

1647. LXII. t.-cz. 540. 1.

Idegen tanácsosok : 1608. X. t.-cz. 504. 1. Fiispökök mint királyi taná-

csosok. Bécsi béke 5. 486. 1., 1608. VI. t.-cz. 508. 1. Az Ors -ág-

tanács végre Helytartó Tanácscsá lesz 1. ezt.

Örökösödési jog : Fintódok és férfirokonok öröklési joga : István törv. II.

2. 77.. *Kál. törv. 20. 107. 1., *1222. törv. 4., 1231. törv. 10.

136. 1., Tripart. I. XL. 360. 1. még siség.

Lrányntódok öröklési joga : (quarta filialis, qiiartalicia fii.) *1222. törv.

4., 1231. törv. 11. 136. 1., 1267. törv. 167. 1., *1291. törv. .30.

190. 1., *1298. törv. 75. 195. 1.

Hitvestársak öröklési joga 1. Házastársi vagyonjogok. Jogképesség alatt.

A nemzetség öröklési illetleg, elvásárlási joga : *1222. törv. 4. és 1231.

törv. 10. 136. 1., 1267. törv. 169. 1., *1291. törv. 190. 1., u. o.

3.3. 190. 1., 1298. törv. 67—68. 196. 1., 1. még siség.

A gör. -keleti érsek öröklési joga : Szerbek kiváltságlevele 599. 1.

Szabad régrendclkezézési jog : István törv. I. 6. 71. 1., u. o. 18. 73. 1.,

Káimán törv. 20—21. 107. 1., 1222. törv. 4. és 1231. törv. 10.

136. 1.. 1267. törv. 169. 1., *1291. törv. 190. 1.

Korlátozott végrendelkezési jog : Kálmán törv. 20. 107. 1., 1267. törv.

169. 1., 1. még siség.

E(/>/házi személyek végrendelkezési joga: Syn. Strig. prior. 12—13.

112—113. 1.. n. o. 38. 113. L, *1298. törv. 28. 195. 1.

Örökösödési jog. siség : Lajos törv. bevezetés 218. 1., -1848. XV. törv.-

czikk 853. 1.

Ötvened: (Quinquagesimaí ^Albert törv. VI—VI 1. 244. 1.

Papok: iKatbolikus papok) Érsekek. Fiispökök. -Szerzetesek 1. e czim-

szavak alatt. Frotedans. gör.-kel.. iniitarins papokat 1. Frotes-

tánsok, Görögkeletiek, Unitáriusok alatt.

I. Állásuk és eljogaik: (^Személyüknek és birtokuknak immunitása és

bírósági exemptiójai De institutione morum II— III. 64—65. 1.,

*lstván törv. 1. 1—69. 1., u. o. I. 3—7. 70 1., u. o. I. 89. 71. 1.,

u. o. 1. 33. 76. 1., László törv. 17—18. 79. 1., u. o. I. 29. 90. 1.,

László III. 15. 97. 1.. Kálmán 14. 106. 1., u. o. 70. 109. 1;,

Synodus Strig. prior. 1. és 23. 112—113. 1., 123J. törv. 17. 137. 1.,

I. Kún törv. bev. 176. 1., 1291. törv. 15. 188. 1., u. o. 18. 189. 1.,

298. törv. bev. 191. 1.. '-Lajos törv. 1. 218. 1., Placetum regium

237. 1., Albert törv. I. 243. 1., u. o. \. 244. 1., *Tripartitum I.

tit. II. 357. 1., 1647. XVI. t.-cz. .536. 1.
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Adóméjitesscyük 1. Adó. Vámmentességük 1. Viím alatt.

Htulktelezettségük : *Albert törv. XIX. '24(3. 1.

Birói Jiataltnuk 1. Bírói hatalom.

II. Jöcedelniiik e'.s birtukaík 1. e rovatot Keresztyénség alatt.

Papot e>> püspököt megillet rész a hírsnyhól : István törv. IT. 18. S9. 1..

László törv. III. 13. 98—99. 1.

Plébánosok jövedelme : 1647. XI—XII. t.-cz. 532—588. 1.. ItiSl. XXVI.
t.-czikk. 549. 1.

Papok végrendelkezési joga 1. Örökösödési jog alatt.

Papok házassága, és a coeUhatus : László törv. l. 1. és 4. 82. 1.. Kál.

törv. 67. 109. 1., Synodus Strig. Prior. 31—33. 113. 1. ^>Synodus

altéra 8—10. 117. 1.

L. még általában a *Keresztyéiiség<. czímü rovatot.

Partiura : 1692-iki Memóriáié 589. sk. 1. jegyzet. Zsitvatoroki béke 6.

643. 1., 1649. béke 657. 1.. Vasvári béke második és harmadik

pont 659. 1., *1848. VI. t.-cz. 846. 1.

Pénzügy. I. A kiráhj és az állam jörcdchnei

:

A kiráh/ hírtokait 1. Királyság alatt.

L. Adó.

A ránnryi/cjöri-drlemliöl a királyt megillet rész: '^^Kál. törv. 78. 1 lU. 1..

Freisingeni Ottó 120. 1., "»A magyar király jövedeluieit 13(i 1..

*1222. törv. 29. és 1231. törv. 34. 141. 1.

.1 rátidor iidcar ellátása és teriiiényjöuedelem : -^A mag\ar király

jövedelmei* 130. 1.. ^1222. törv. 3. 136. 1.. ^1222. törv. 15. és

1231. törv. 7—8. 138— 139. 1.. A szászok .szabadságlevele 147. 1..

lura. lud. 23. 159. 1.. ^4267. törv. 168. 1., -11. Kún törvény

13. 182. 1., 1291. törv. 11. 188. 1., Báthoryak oklevele 210. és

212. 1., Albert törv. X\'1II. 245. 1.

Ajámléknl: ; ^A magyar király jövedelmei « 130. 1.

L. lAicraiH camerae. 1. Harmitiezad, 1. Füstpénz. 1. Viim. 1. >'•'.

1. Báiiytk. ]. Vásárpénz, 1. MartHrina. Kikötváiu. 1. Dalmáczia.

Idegenek i^vendégek) adója. I. Idegenek. Szászok adója 1. Szászok.

1. Ötvened. Horvátország és Ihihnáezia adója. 1. Horvátország.

A városok adója, 1. Vái-osok.

.1 tizedbl a királyt mrgillet rész: -^1222. törv. 20. 140. 1.

.1 birságokból a királyt megillet rész: István törv. I. II. 72. 1.. u. o.

I. 21—22. 74. 1., István törv. 11. 5. 78. 1.. n. o. II. 8. 78. 1..

László törv. II. 1. '.i;!. 1.. u. o. II. 4. 93. 1., u. ... 111. i:'.. !•;• l-

n. o. III. 21. !)9. 1.. u.u. 111.28. 9il. 1.. ^Mura. lud. !» 10.158-159.1.

Az örökös tíirtuiiiáiiyok sabsidiniiHii : ""l(i(l8. XII. t.-cz. 506. 1.. Ester-

házy Opinio 550. 1.. 11. o. 5(i4. sk. 1.. u. o. 568. sk. 1.

Orszáyos kincs: II. Ulászló választási feltételei 5. 3(t;>. 1.

1. .4 jövedelmek kezelése. 1. Kainnra. i. Kiiiesfiirimk. 1. Miiiisteriani

.

Közös költséyek : 1S(;7. XII. t.-cz. KI 17. ij: 40 12. ij. SlMt. sk. I..

1. még (^)ii(il(i.

ÁUiniKidósság és Hitelintézet 1. llitclügy.
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TI. Pénzrendszer e's pénznemeli : *l-222. törv. 23. 141. 1., 1298. törv. 37—.38.

19.5. 1., Lajos törv. I\^ 219. 1.. Albert törv. X—XT. 244. 1.,

Ulászló választási feltételei 17. 311. 1.. 1867. XII. t.-cz. 66. §.

900. lap.

Pénzi-erési Jog : '^Otto Fris. 120. L. ^1298. törv. 37. 193. 1., u. o. 40-

195. 1.. Alljert törv. VT. 244. 1. és u. o. X. 244. 1.. Nagyváradi

béke 38. 403. 1. Pénzverk a lárályon kírfil : ^Albert törv. VI.

244. lap.

Pénzváltási jog 1. Lucrum camerae. Pénzváltók : 1222. törv. 24., 1231-

törv. 31. 141. 1.

1. Klilünhözö pénznemek :

Ökör mint értékegi/ség : István törv. T. 15. 72. 1., xi. o. I. 17. 73. 1.,

u. o. I. 21. 25. 74. 1., u. o. I. 27. 75. 1.. u. o. I. 32. 76. 1., u. o.

I. 35. 77. 1.. u. o. II. 4. 78. 1.. u. o. TIT. 6. 78. 1.. László L
22. 89. 1.

Márka: 1. Arany )nárk(i (10 ezüst márka:) 8omogyvári apátság alapító

levele 101. 1.. 1291. törv. 12. 189. 1.

2. Ezüst márka (240 dénár:) »A magyar király jövedelmei* 129.1.,

A szászok .szabadságlevele 146. 1., lura. Ind. 9. 158. 1., u. o.

II. 159. 1.. u. o. 14. 159. 1.. 1291. törv. 12. 191. 1., 1298. törs^

67—68. 196. 1., Báthoryak oklevele 213. 1., Lajos törv. II. 219. 1.

u. o. VII. 219. 1., u. o. X. 220. 1.. u. o. XVII. 221. 1., u. o.

XXIV. 222. 1., 1486. IX. t.-cz. 294. 1.. u. o. LXIV. t.-cz. 297. 1.

3. Sehéz márka {m) dénár :) 1486. LXV. t.-cz. 298. 1.. 1498. törv.

1. 315. 1.. Tripart. I. tit. CXXXIII. 361—362. 1.

Forint (kezdetben és rendszerint ^U nehéz márka, azaz 100 dénár:)

Báthor^'^ak oklevele 212. 1.. II. Ulászló választási feltételei

308. 1., 1498. törv. 1. 315. 1.. 1514. törv. 15. 343. 1., Tripart. I.

titulus 133. 361. 1. Magyar forint: 1636. stat. XXI. 635. 1.,

1675. stat. XVTTI. (539. 1. Rajnai (Bénes) forint : Eszterházy Op.

563. 1., Leop. Dipl. 12. ,590. 1.

Arany Libra anri : Tihanyi oklevél 85. 1.. Byzancinin László törv.

10. 94. 1., Anrans 1486. LXVIII. t.-cz. 298. 1., Dmatiim
1547-iki békeszerzdés. Császári arany Esterházy Oj). 569. 1.,

Leop. Dipl. 12. 590. 1.

P'ertály [íevtó az ezüstmárka negyedrésze, azaz 60 dénár:) A szászok

szabadságlevele 146. 1., 1291. törv. 21—22. 188. 1., 1298. törv.

39. 195. 1.. Lajos törv. IV. 219. 1., u. o. VIT. 220. 1.

Pensa (30 dénár :) István törv. I. XIV. 72. 1.. u. o. 9. 78. 1., László I. 29.

90. 1.. u. o. L 43. 91. ]., u. o. II. 3—4. 93. 1., u. o. 11. 9. 94. 1.,

u. o. III. 1—2. 98. 1.. u. o. III. 15. 99. 1., u. o. III. 21. 99. 1.,

Kálmán 36. 107. 1.. u. o. 4(). 108. 1.. u. o. 42. 108. 1., u. o. 52. 110. 1.

yammas: László I. 43. 91. 1.. Iválmán 79. 110. 1.

Tallér: Xáprágj' emlékirata 447. 1. jegyzet.

Solidiis : István I. 32. 76. 1.

Garas (6 dénár:) Lajos törv. IV—V. 219. 1.. u. o. XXI. 222. 1.
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Nehezék ipondus 5 dénár:) 1231. törv. 80. 141. 1., 1291. törv. 21. 189. 1.

Dénár : László törv. II. 12. 94. 1., u. o. III. 21. 99. 1.. Kálmán törv.

45. 108. 1., u. o. 79. 110. 1., 1222. törv. 2. 136. 1., u. o. 23. 140. 1.

Lajos törv. IV. 219. 1., Albert törv. X. 244. 1., Tripart. I. 133.

362. sk. 1. Kölni dénár : A szászok szabadságlevele 146. 1.

I.at (lotones :) A szászok szal)adságlevele 146. 1. Bécsi lat : Lajos

IV. 219. 1.

Kispénz (ololus quadrans '4 dénár:) Albert törv. X. 244. 1.. Tripart.

I. tit. 133. 363. 1.

Perjog. Személy és vagyonhiztossáy : 1222. törv. 2., 1231. törv. 4. 135. 1., 1267.

törv. 168. 1., Albert törv. XXVII. 246. 1.. II. Ulászló választási

feltételei 15. 311. 1.. Tripartitum I., IX. 399. 1., Bécsi béke 11.

490 1., 1608. XVI. t.-cz. 508. 1., 1613. 34. t.-cz. 517. 1. jegyzet.

1791. törv. 12. 76(). 1., 1. még ugj^anitt a Megidézés czímü rovatot.

Birósági immunitás és exemptio 1. Papok, Szászok. Földesúr. Nemesek.

Asylumjog 1. Királyság és keresztyénség.

A perek nemei: Egyháziak és világiak közti per : Lajos törv. I. 218. 1.

Birtok, és fejresztéssel járó perek : 1222. törv. 8. és 1231. törv. 18. 137. l.

Birtok perek : 1486. TV. t.-cz. 293. 1.. 11. o. XVIIl. 2!)4. 1.

.4 peres eljárás.

Följelent és jutalma : László T. 41. 18(). 1.. u. 0. II. A. 73.1.. Kálmán
46. 108. 1.

Megidézés: László I. 42—43. 91. 1.. ii. o. 111. 3. 98. 1.. Kálmán törv.

2. 106. 1.. u. o. 14. lOC. 1.. 1222. törv. 2.. 1231. törv. 4. 135. 1..

1267. törv. 168. ]., 1486. II. t.-cz. 293. 1., Tripart. I. IX. 359. 1..

n. o. n. tit. n. 3(;(;. l., Bécsi béke 11. 190. 1., 1715. törv. 7. (592. I.

FeUehhezés a királyhoz : István törv. II. 9. 78. 1., A szászok szabadság-

levele 146. 1.. 1291. törv. 14. 188. 1.. u. o. 190. I., Báthoryak

oklevele 213. l.

Bizonyíi-ó eljárás: Tannk : István törv. 1. XX. 73 74. I.. u. 0. 11.21.

80. 1.. László I. 13. és 17. 89. 1., 1222. törv. 9. 13!». I., lura lud.

1. 158. 1., 1291. törv. 190. 1.. Lajos törv. XXI—XXIV. 222. I.

L. még Hiteles helyek.

T'úz- és rizpróJia : László törv. 1. 29. 90. 1.. u. o. Ili. 97. I.. Kálmán

22. 107. l, u. o. 76. 109. 1.

PerdönUl párhaj: László törv. Ili. 2S. 99. 1.. Lajos IX X. 22(1. I.,

1480. XVIII. t.-cz. 294. 1.. Trii):trt. II. tit. 2. 3(;(;. I.

.1 per tartama: 148«;. W . t.-cz. 293. 1.. u. o. XXXI. t.-cz. 2I(;. 1.

,4 ff-lek kibékalése: 1486. X. t.-cz. 2Í»3. 1.

Perköltség: István 1. 14. 72. 1.. Lajos törv. X. 220. I.

Az eltér erdélyi, horrát. szász, székely és kán perjogot I. Bíráskodási

szabadalmak czímén Erdély. Horrátorsziig. Száiszok, Székelyek és

Kánok alatt.

Poroszlók. Királyi poroszló : Lás/J.'. Ili. 13. 99. 1.. 1222. törv. 9.. 1231. törv.

19. 21—22. 137 138. 1.

Püspöki poroszló: László I. 41. 9(». 1.
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Protestánsok (ágostai és helvét liitvallásúakV

.•1 protestáns vallás yy(iJiorlásái-(i roitatkozó általa»(is törcéiiyeJv és bitéz-

kedések : 1548. törv. 408—409. 1., Bécsi béke 1., 9., 10. 483-^484. 1.,

Mátyás fölierczeg nyilatkozata 493—494. 1., 1608. 1. t.-cz. 500. 1.,

II. Ferdinánd hitlevele ^'I. 516. 1., 1647. V. t.-cz. (Linczi béke)

I—V. §. 523— 5'2(;. 1., u. o. VITI—XI. t.-cz. 530—532. 1.. u. o.

XIV. t.-cz. 535. L, 1()81. XXY. t.-cz. 547., I(j87;8. XXI. t.-cz.

553. 1., Carolina Resolutio 706—708. 1., Tolerantiae Edictum

709—715.1., 1791. törv. 26. 7(í8. sk. 1., 1. még a Berett rallásnkat

Vallás alatt.

1. A prntcxtáiisok egyenjogúsítása: Bécsi béke 9. és 10. 489. 1., 1608. III.

t.-cz. 5(X). 1., u. o. X—XI. t.-cz. 504—505. 1., II. Ferdinánd hit-

levele I. 515. 1.. u. o. X. 518. 1., 1647. YIII. t.-cz. 530. 1., u. o.

XIX. t.-cz. 540. 1., u. o. LXII. 540. 1.. Tol. Ed. 3. 710. 1.. 1791.

töi'v. 26. 8. 772. 1.. 1. még Vallás alatt a Bevett vallásokat.

A jyotestánsok Eráélyheii 1. Erdély alatt Vallások czímen.

A protestánsok Horrátországhan 1. Horvátország alatt az »akatholikiis

vallás«-okat.

Articularis helyek : 1681. törv. XXYI. 548. 1., Carolina Eesolutio 11..

III. 706—707. 1., Tol. Ed. 709—715. 1.

2. Protestáns templomok (templomok építése, elvétele, visszaadása és meg-

adóztatása).

1(;47. V. t.-cz. iV. §. 524. 1., u. o. YT—X. t.-cz. 530—531. 1.. u. o.

XIII—XIY. t^-cz. 534—535. 1.. u. o. XIX. 540. 1., 1681. törv.

XXYI. 548. 1., Szatmári béke 3. 627. L. Tolerantiae Ed. 2. 710. 1.,

1791. 26. t.-cz. 1—2. §. 768. 1., u. o. 26. t.-cz. 12. 773. 1.

Protestáns iskolák 1. Közoktatásügy alatt.

3. Viszony a katholikus papságJioz : 1647. XI-XII. t.-cz. 532. sk. 1., 1(;81.

XXYI. t.-cz. 549. 1., Carolina Resolutio A'. 707. 1., Tolerantiae

Ed. 15. 714. 1.. 1791. 26. t.-cz. (í. 771. 1.

Vegyes házasságok: Carolina Res. Yll. 7r)S. 1.. Tol. Ed. 7. 712. 1., 1791.

26. t.-cz. 15. 774. 1.

1. Egyházi szervezet. Zsinatok: Tol. Ed. 15. 714. 1., 1791. 26. t.-cz. 4. 770. 1.

Sitperintendeus : 1608. I. t.-cz. .5(10. 1., Carolina Resolutio Y. 7(»7. 1..

Tol. Ed. 15. 714. 1.

Prédikátor: 1647. Y. t.-cz. 524. 1.. u. o. XI—XII. t.-cz. 532—533. 1.,

1681. XXYI. t.-cz. 549. 1.. Car. Res. 11. 7(»6. 1.. Tol. Ed. 2. és

6. 710—711. 1.

Püspökök 1. általában a Keresztyé/iséy és Papi)k Inrestitara, Keyyt'iri jog

czimü rovatokat.

Jogkörük: István I. 2. 70. 1.. u. o. I. 13. 72. 1.. u. o. 3(1. Hl 1.. u. o.

34. 77. 1., László törv. I. prol. 88. 1.. u. o. I. 4—5. 88. 1.. Syn.

Strig. prior I. 34. és 38. 113. L. 111. István egyházi Constitutioi

123. 1.. 1231. törv. 1. 135. 1.. u. o. 10. 139. 1.. I. Kún törv.

bevezetés 17(i. 1., 1291. törv. bev. ISC. ].. 129S. törv. 191-192.1.,

u. o. Y. 192. 1.. u. o. YII. 193. 1.. u. o. XXI II. 194. 1.. u. o.

^
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LX. 195. 1., Instrumentum authenticum 206. 1., Albert törv. I.

243. 1.. u. o. V. 244. 1.. Bécsi béke 5. 486. 1.. 1608. YI. t.-cz. 502. 1.

Püspökök és fpapok mint a király tanácsosai 1. Országtanács.

Püspökök és fpapok mint az országgylés tagjai 1. Országgylés, külö-

nösen a »két kamara szervezése « czímü rovatot.

Püspökök birói hatalma 1. Birói hatalom alatt.

Püspökök házassága 1. »Papok« alatt ; e czímen idézetteken kívül :

Synodus Strig. prior. 11. 111. 1., u. o. 13. 112. 1., u. o. 33. 113. 1.

Quota: 1867. XIY. t.-cz. 901. sk. 1.

Rabszolgák: István törv. I. 7. 71. 1., u. o. I. 14. 72. 1., u. o. I. 20—21.

73. 1., u. o. T. 25. 71. 1.. u. o. 1. 27—28. 75—76. 1.. u. o. II. 1.

77. 1.. u. o. II. 5. 78. 1., László törv. II. 2. 93. 1., u. o. III. 13.

98. 1., u. o. III. 21. 99. 1., Kálmán törv. 41. 108. 1.. u. o. 77.

109. 1., Synodus Strig. prior. 65. 113. 1., I. Kún törv. IIT. 177. 1..

II. Kún törv. 4. 179—180. 1., u. o. 9—10.. 12. 181—182. 1.

Rabszolgák szahadoiibocsátása és szabadok jogfosztása: István I., XVIIl.

73. 1.. u. o. I., XXI—XXII., XXVIII—XXIX., XXXI. 74—75. 1.,

u. o. II. V. 78. 1., u. o. II. 7. 78. 1., László II. 10. 94. 1.

Só (Sójövedék, Só-monopolium ).

»A magj-ar király jövedelmei* 129. 1., 1222. törv. 25. 141. 1., A szászok

szabadságlevele 147. 1.. Albert törv. XI. 229. 1., Váradi béke

34. 402. 1., Verancsics 412. 1.

Sótisztek : 1222. 24. t.-cz. és 1231. 31. t.-cz. 141. 1.. Albert törv. VT. 244. 1.

Saecularisatio : III. István egj^házi constitutioi 123— 124. 1., Bécsi béke

7. 487. 1., Budai egyetem alapító levele 726. 1.. Tanulmányi

alap oklevele 744. 1.

A jezsuiták javainak saecularisaiioja : Budai egj^etem alapító levele

727. sk. 1., Tanulmányi alap oklevele 740. 1. és 744—745. 1.

Szászok. Szabadságaik : II. Endre szabadságlevele 144— 147. 1., 1291. törv.

10. 188. 1.. u. o. 21. 138. 1.. u. o. 26. 190. 1.. u. o. 32-34. UMI—

191. 1., Leopoldi diploma 3. 580. sk. 1.. u. o. 18. .594. 1.

I. Szervezetük.

A szász univcrsitás (A két szász szék és uniójuk fejldése.) l-t37-iki

unió 268—269. 1., 1459-iki unió 270—274. 1., Verancsics 415—

418. 1.. 4.550. határozat 445. 1., Szeben levele 449—450. 1.. Leopold

1693-iki határozata 591. 1. jegyzet.

.4 két különálló (kezdetben különállói szász szék (Medgyes és Selyk^

1437-iki unió 268. 1.. 1459. unió 271. 1.

.4 beszterczei szászok (^Besztercze és vidéke) 1437. unió 2»;8. 1.

II. Adózási szabadalmaik.

Adójuk és adómentességük : A magyar király jövedelmei 130. 1., II. Endre

szabadságlevele 146. 1.. 1291. törv. 10. 188. 1.. Verancsics 41(í. I..

155<)-iki határozatok 44(1. 1.. Jelentés f^dély jövedelmeirl

446—447. 1.

.4 király megvendégelése : Naprágy jelentése 447—448. 1.

Marczali : A magyar törtéin-t Uiltl'oi.
'•'
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III. Biráskodási szabadalmaik.

Birósági immunitásuk : II. Endre oklevele 14»7— 147. 1., 1291. ,81—32.

t.-cz. 190. 1., 1693. rendelet .581—584. 1. jegyzet.

Szokásjoguk : II. Endre oklevele 146. 1.. Verancsics 416. 1., Báthory

István oklevele 450—451. 1.

IV. Hadkötelezettségük 1. Hadügy alatt és a Hadügy rovatot Erdély alatt.

V. Méltóságok és hivatalok.

Szebeni ispán : II. Endre oklevele 146. 1.

Szebeni biró : Leop. Dipl. 9. 587. 1.

Királybirák : 1693. rendelet 581. 1. jegyzet.

L. még általában Erdéli/t.

Székelyek. I. Szervezetük és szabadságaik.

1437. unió 268—269. 1.. 1459-iki unió 270—274. 1.. Verancsics 413. sk. 1..

1559. törv. 430—434. 1., 1562-iki okmány 435. 1., Leopoldi Dipl.

14. 593. 1.

A székely rendek: (t'önép. lófö. köznép) 1559. törv. 2—3. 430—431. 1..

u. o. 17. 433. 1., János Zsigmond 1.562-iki okmánya 434—438. 1.

II. Adózási szabadalmaik.

Adójuk és adómentességük : 1557. törv. 431. 1. jegyzet, 1559. törv. 2—3.

430—431. 1., u. o. 5. 432. 1., u. o. 17. 433. 1., 1562-iki törv. 488. 1.

és 440—441. 1., Leop. Dipl. 14. 593. 1.

Oköradó : Verancsics 415. 1.

III. Biráskodási szabadalmaik 1. lejebb a Királybirák czímü rovatot.

Szokásjoguk : Verancsics 415. 1.

Htlenség és a jusregium : 1.506-iki határozat 436. 1. jegyzet, 1555-iki

törvénygyjtemény 4.37. 1. jegyzet, 1557-iki törvény 437. 1.

jegyzet, 1562-iki okmány 435. 1.

IV. Hadügyi kötelezettségük 1. Hadügy és a »hadügy<f czímü rovatot »Erdély«

alatt.

V. Méltóságok és hivatalok.

Székely ispán : 1437. unió 268. 1., 14.59. unió 270. és 272. 1., Ulászló

választási feltételei 12. 310. 1.

Királybirák: 1559-iki törv. 6., 7., 9., 10—16. 432—433. 1., 1562. törv.

439. és 441—442. 1.

L. még általában Erdély alatt.

Személynök (personalis presentiae regis. secretus cancellarius. királyi

személynök).

1486. XVIII. t.-cz. 294. 1., u. o. LXVIII. t.-cz. 298. 1.. Tripart. III.,

VIII. 372. 1., Bécsi béke 3. 485. 1., 1608. III. t.-cz. .501. 1., 1676.

stat. XIX. 640. 1.

Szerbek : 15.55. törv. 1. 518. 1. jegj^zet, Ferdinánd hitlevele VII. 518. 1..

Esterházy Opinio 563. 1. A szerbek kiváltságlevele 597—599. 1-

Szerzetesek 1. általában a keresztyénség és Papok czímü rovatot.

Monostorok viszonya a püspökhöz és világi iKipsághoz : Somogyvári

alapítólevél 101. 1., Synodus Strigoniensis priori 36. 111. 1-,
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u. o. 38. 113., László törv. I. 17. 89. 1.. III. István egyházi
constitutiói 124. 1.

Viszonytik a királyhoz 1. Investitura : Somogyvári alapítólevél 101. 1.

Birósági iimnunitás : Somogyvári oklevél 101. 1.

Birtokok: Kál. törv. Ki. 107. 1., Syn. Strig. prior 38. 113. 1.

Apátok es prépostok rang- és birtokfosztása : 111. István egyházi con-
stitutiói 124. 1., Bécsi béke 5. 486. 1.

Apátok és prépostok mint az országgylés tagjai 1. Országgylés alatt
»A két tábla szervezése* czímü rovatot.

Jezsuiták: Bécsi béke 8. 488. 1., 1608. VIII. t.-cz. 503. 1., 1686. XX.
553. 1., Budai egyetem alapítólevele 727. sk. 1., Tanulmányi
alap oklevele 740. és 744—745. 1.

L. még Hiteles Helyek.

Szlavónia. Szlavónia herczege 1. Horvátország alatt.
L. még Bán.

Sziavon nyolvzados törrényszék : 1486. III. t.-cz. 293. 1.

Szlavónia-Horrátörszaghoz való végleges hozzácsatolása: 1868 XXX
66. §. 915. 1.

L. egyébiránt Horvátország alatt.

Szolgabirák i^quattuor nobiles nominati, quattuor iudices deputati. iudices
nobilium).

*1291. törv. 5. 187. 1., *u. o. 14. 188. 1., Báthoryak oklevele 212. 1

*1486. IX. t.-cz. 293. 1., 1514. törv. 4. 1. 340. 1., u. o. 7. t.-cz.

2. §., 8. t.-cz. 2. §. 341. 1., u. o. 33. t.-cz. 2. §. .343. 1., u. o. 39.
t.-cz. 346. 1., 1647. XIV. t.-cz. 535. 1., 1637. stat. XI. 635. 1.

1643. stat. I. 637. 1., 1675. stat. XVIII. 639. 1., 1791. törv. 26.
800. 1., 1836. IV. t.-cz. 801. 1.. u. o. VTT. 5. i<. 8(i8. 1.. i.qja IX.
t.-cz. 4. 848. 1., u. o. XI. t.-cz. 1. 8.5(1. 1.

Szolgabirák helyettesei: Báthoryak oklevele 2i2. 1.

Táblák. Királyi Tábla 1. Kúria alatt.

Kerületi táblák: 1723.- 30—31. t.-cz. 697. sk. I.

Báni Tábla: 1723. 27. t.-cz. 696. 1., 1848. X. t.-cz. 2—5. §. 849. sk. 1.

1848. XI. t.-cz. 3. és 5. §. 850. sk. 1.

Erdélyi Tábla 1. Erdély alatt.

Tanács és Tanácsosok 1. Országtanács alatt.

Tárnokmester ithavernicus camerarius, summus camerarius. magister
thavernicorum.) Rogerius 10. 154. 1., lura judaeorum 8. 158. 1..

*1291. törv. 9. 188. 1., Albert törv. X. 244. 1., *1486. LXVIII.
t.-cz. 299. 1., Tripart. III. tit. VIII. 372. 1., 1608. III. t.-cz. 501. I.

Telepesek (hospites) és szabad falvaik (villae liberae).

Telepesek: István törv. I. 24. 72. 1.. 1222. törv. 19. és 1231. törv. 26.

140. 1., 1291. törv. 8. 187. I.. Báthoryak oklevele 210—213. 1.

Vilidé liberae: 1267. törv. 168. 1., 1291. törv. 15. 188. I., Lajos törv.
VI. 219. 1., u. o. XVIIl. 221. 1.

Temesi gróf: TI. Ulászló választási feltételei 12. 310. I.

61*
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Tized (papnak járó tizedV

Istvcán törv. *II. 18. 79. 1.. László törv. I. 41. i:iU. 1., u. o. III. 13. 99. 1.,

Kálmán törv. 25. 107. 1., 1222. törv. b. és 1231. törv. 12. 136. 1.,

*1222. törv. 20—21. 140. 1. A szászok szahadságlevele 146. 1.,

*1291. törv. 21. 189. 1., Lajos törv. VI. 219. 1., *Albert törv.

XXVIII. 246. 1., *1486. XLIV. t.-cz. 295. 1.. 1514. 18. t.-cz.

343. 1., u. o. *24. t.-cz. 344. I.. Bécsi béke 7. 488. I., Eszterházy

Opinio 568. és 570. 1., *1848. XIII. t.-cz. 852. 1.

A tizedbl a hirályt meyületö rész 1. Pénzügy alatt.

A földesúrnak járó tized 1. Kilenczed alatt.

Törvényliozás. A törvényhozói hatalom : Tripart. II. tit. 3. 367. 1., u. o. IIL

II. 370. 1.

1. A király (a kiráh' törvényhozási és szentesítési jogai: Tripart. II.

3. 367. 1.
"^

"

Királyi decretnm : István törv. I. iDraefatio 69. I.

2. A királyi tanács: i törvénjliozói hatalma és a törvényliozásban való

közremködése ).

István törv. I., XV., XX., XXIX., XXXI., XXXIV., XXXV. 72—
77. 1.. u. o. 11. 2. 77. 1.. László törv. I. bevezetés 88. I., Kálmán
törv. prológus 105. 1., u. o. 1. 106. 1.. 1267. törv. 168. 1., Lajos

törv. bevezetés 218. 1.

3. Furak: László törv. II. 1. 93. 1.

4. Országgylés 1. e czímszó alatt.

Törvénynapok. A fehérvári törvénynapnk : László törv. III. 2. 98. 1.. 1222.

törv. 1., 1231. törv. 1. 134—135. 1., 1231. törv. 2. 135. 1.. 1267.

törv. 169. I., 1291. törv. 25. 189. 1.

Törvénykezési nyolczadok : Kálmán törv. 2. 106. 1.. Hunyadi oklevele

VII. 263. I. Ez intézmény továbbfejldését 1. Bii-ói hatalom

alatt. Királyi ftörvényszék czímen.

Törzsszerkezet. .1 törzsek és neveik : Konstantinos 35. 1., 37. 1., 38. 1.

A fejedelmek : (^vajdák, poc^oooi ío/ovtíci Konstantinos 15. 30—31.

35—37. 1.

Az els fejedelem : {k(jÜjz'jz ^oiflooo;. (^py/íío;)) Konstantinos 35. 1.

A vezér, fvezér (af/tuv, uls^cíc ó'pyojv) Konstantinos 15. 1., 36. 1., 38. 1., 39. 1.

Fméltóságok : {a gyula és karkhász) Konstantinos 38—39. 1., László

törv. IIL 2. 98. 1.

Udvari "biró. .4 király ndvarhirája : 1. Országbíró alatt.

A királyné udvarhirája : 1222. törv. .30. 142. 1.

Az ispán ndvarhirája : 1. Ispán alatt.

Udvarmester 1. Birói hatalom alatt »Föudvarmestert «.

Udvarnokok ludvamici. condicionarii i ; István törv. II. 21. 80. 1.. László

III. 3. 98. 1., 1267. törv. 168. 1., II. Kún törv. 5. 180. 1., 1291.

8. 187. I.

Udvarnokok falvai (villae udvarnicales i : Lajos töi'v. VI. 219. 1.

Unitáriusok. L. Erdély alatt »A négy bevett vallás* és 1848. t.-cz. XX.
1. §. 854. I.
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Vagyonjog. I. 1. Szabad yriagánhirtok (dexensus, allodiumV

István törv. I., VI. 71. 1., u. o. II., II. 71. 1., Kálmán törv.

20—21. 107. 1., 1222. törv. 4., 1231. törv. 10. 136. 1., 1267.

törv. 169. 1., 1291. törv 190. 1.

L. még Székelyek alatt a »Htlenség és jus regium* czímü
rovatot. Szerzett és öröklött birtok 1267. törv. 169. 1.,

1291. törv. 190. 1.

2. Adománybirtok és birtokadományozás.

István törv. II. 2. 77. 1., Kálmán törv. 20. 107. 1., 1222. törv. 10.

138. 1., 1222. törv. 16—17. 1231. törv. 26. 139. L, Rogerius
5. 152. 1., 1291. törv. 6—8. 187—188. 1., Albert törv.

XVIII. 245. 1., Hunyadi oklevele VI. 262. L, u. o. X—XI.

263. 1., 1514. törv. 33., 35. 344—345. 1., Bécsi béke 5.

480. 1., u. o. 8. 488. L, u. o. 14. 491. 1., 1608. VT. t.-cz.

502. 1., u. o. IX. 503. 1., u. o. XVII. 508. 1.

Hárnmlás a királyra, (Devolucio) Kálmán törv. 20. 107. 1.. 12(;7.

törv. 168—169. 1., 1298. törv. 75. 195. 1., Tripart. I. IX.

360. 1., 1608. XV. t.-cz. 507. 1.

3. Tiszti birtok.

1231. törv. 15. 136. 1.

4. Egyházi birtok 1. Keresztyénség alatt.

Földesúri jogok 1. Földesi'ir.

A nem nemesek birtokképessége : 1844. IV. t.-cz. 814. 1.

II. Zálogjog: lura Ind. 2., 24. 26—29. 158—159. 1.

Vajda. Erdélyi vajda. A szászok szabadságlevele 147. 1., 1291. törv. 34.

190. 1., 1486. LXVIII. 298. 1., 1459-iki unió 272. I.. 11. Ulászló

választási feltételei 12. 310. 1.

Erdélyi alvajda : 1437-iki unió 268. 1., 1459-iki iinio 271. 1.

Vallás. Osl pogány callás : Theotmar levele 124 -12<). 1.

A j)ogáu.y rallás követésének tilalma: László 1. 22. 89. ].. Syiiodus

Strig. prior. 5. 111.

A kánok pogány rallása 1. Kunok.

Katholikusok 1. Keresztyénség alatt.

Protestánsok, Görög keletiek, Uuitáriiisok. Zsidéd;, Izmaeliták 1. e czím-

szavak alatt.

.4 bevett vallások : 1848. XX. t.-cz. 854. 1., 1. még e czímszót Erdély alatt.

Vám (Utvám, hidpénz, révpénz, stb. ).

Tihanyi ajiátság oklevele 84. 1., »A magyar király jövcilehnci' V-M). 1..

Ottó Tris. 120. 1., Spalato oklevele 127. I.. lura lud. 12. 15i».

1221. törv. 1. 187. 1., *1291. törv. 17— IS. 1S9. 1.. 12ÜS. tör. V.

192, 1., u. o. XXIV. 194. 1.. *Lajos törv. \lll. 22(>. I.. u. u.

XV. 221. 1., u. o. XVIT. 221. I., 1636. stat. VI. (Í35. 1.

A határon szedett vám 1. a régebbi idkre. Harniiiir:ad ISt;7. .\ll.

t.-cz. 62., 64. 899. 1., u. o. XIV. 3. 9U2. 1.

Kikötöváiii 1. Dalmáczia.
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Yáminentesség : (vámiminuiiitas.í Spalato oklevele 127. 1. A szászok

szabadságlevele 147. 1., lur. lud. 19. 159. 1.. *1291. törv. 18.

189. 1., Lajos törv. XV. 221. 1.. ^Tripart. II., IX. 359. 1.

Yámüsztek: Kál. törv. 82. 100. 1.

Várak. Közvárak, Végvárak, Végvidék és Végvárak kapitányai : IV. Béla levele

164—165. 1.. Alb. törv. V. 2J4. 1., Hunyadi oklevele II. 261. 1.,

1555. I. t.-cz. 518. 1. jegyzet, Bécsi béke 9., 10. 489. 1., 1608.

XI., XII. 504. sk. 1., Ferdinánd hitlevele IV. 515. 1., 1647.

LXII—LXIII. t.-cz. 541. 1., *Esterházy Opinio 557—571. I.,

Karloviczi béke VII. 663. 1.

^4 végvárakba rendelt katonaság : Esterházy Opinio 559. 1., 563. sk. 1.,

565. 1. A végvárak fentartására szolgáló adónemek : Esterházy

Op. 569. sk. 1., 1. még Félharminczad Harminczad alatt.

A végvárak fentartására szánt közmunka : Esterházy Op. 557. sk. 1.,

565—566. 1., 1638. XI. t.-cz. 565. 1. jegyzet.

Magánvárak és rablóvárak: 1291. törv. 19. 189. 1., 1298. törv. X. 193. 1.,

Hunyadi törv. II. 261. 1., Esterházy Opinio 560. 1.

A megyék középpontját képz várak én megersített letelepedési helyek

(castrum, civitas.j

István törv. II. 16. 79. 1., László törv. 1—2. 97—98. 1., u. o. III. 13.

98. 1.; u. o. III. 1. 99. 1., Kálmán 37. 108. 1., 1222. törv. 29.

1231. törv. 34. 141. 1., 1267. törv. 168. 1., 1291. törv. 3. 187. 1.,

u. o. 8. 188. 1.

Várjobbágyok: 1222. törv. 19. 140. 1., 1231. 15. és 26. 140. 1., II. Kún törv.

6—7. 180—181. 1.

Várjohbágyok nemesítése : Ivánka család oklevele 171. 1.

Várnép (Castrenses, populus castri.i Kálmán törv. 39. 108. 1., Synodus

Strig. priori 65. 113. 1., 1222. törv. 5. 1231. törv. 13. 136. 1.,

1222. törv. 14. 138. 1., 1267. törv. 168. L, II. Kún törv. 5. 180. 1.

Városok. .4 városok és Jogaiknak fejldése (villa libera. Castrum, civitas, az

eredetre vonatkozólag 1. Várak, Várnép, Telepesek szabad falvai).

1267. törv. 168. 1., 1291. törv. 8. 188. 1., Instrumentum auth. 206. 1.,

Lajos törv. VI. 219. 1., u. o. XVIIL 221. 1., Albert törv. XXV.
246. 1.. ^1514. törv. 25. 344. 1., Tripart. IIL, VIII—IX. 371—372. 1.,

Bécsi béke 15. 492. 1., *1608. XIII. t.-cz. 506. 1.. *IT. Ferdinánd

hitlevele IX. 518. 1., *1d81. XLI. t.-cz. .550. 1.

Szabad kir. városok : Bécsi béke 5. 486. 1., 1608. VI. t.-cz. 502. 1.

Dalmát városok 1. Dalmáczia, Szász városok 1. Szászok.

A városok fölötti bíráskodás.

Tárnokmester : Tripart. IIL, VIII. 372. 1.

Személynök: Tripart. IIL, VIII. 372. 1.

Városi biró : Spalato oklevele 127. Túra lud. 8. 158. 1., u. o. 31. 160. 1.,

1608. XIII. t.-cz. 506. 1.

A városok adója : Esterházy Opinio 568. 1.

Hadkötelezettségük 1. Hadügy.
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Vásárjog és Vásárpénz: Tihanyi apátság oklevele 84. és 86. 1.. Kálmán
törv. 23. 107. ]., »A magyar király jövedelmei* 130. 1., Spalato
oklevele 127. 1., A szászok szabadságlevele 147. 1., lura lud. 12.
159. 1., 1291. törv. 1. 187. 1., 1298. törv. V. 192. 1 u o XXVIII
195. 1.

.
. . ^ .

Vásdrpénz-immunita.s : Spalato oklevele 127. 1. A szászok szabadsáff-
levele 147. 1.

Végvárak és Végvidék 1. A- árak.

Vegyes házasságok 1. Protestánsok és Ciör. keletiek alatt.
Vendégek 1. Idegenek.

Zászlósurak 1. Nádor, 1. Vajda, 1. Bán, 1. Temesi gróf.
Pozsonyi gróf: II. Ulászló választási feltételei 12. 310. 1.

Szepesi herczeg : Váradi béke 11. 398. 1.

Zsidók: László törv. I. 10. 89. 1., u. o. I. 27. 89. 1., Kálmán 74-75. 109. 1.,

Synodus Strig. prior. 60—113. 1., 1222. törv. 24. 1231. törv. 31.'

141. 1., *Belae regis lura ludaeorum 1,58—160. 1.

Birósdgi kiváltságaik: lura lud. 1., 2., 8., 18., 31. 1,58—160. 1.

Zsidó biró : lura lud. 14., 26. 159. 1.

i
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