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I.
A M. TUDOM. AKADÉMIA XVII. KÖZ ÜLÉSÉT

MEGNYITÓ BESZÉD.
GR. D ESEW FFY  EMÍL ELNÖKTŐL.

T i s z t e l t  A k a d é m i a !
Tizenegy év óta ma gyűltünk ismét össze először, hogy m egtartsuk in té

zetünk ünnepélyes köz ülését. Alkotóink szándéka ünnepélyesnek akará éven
ként az oly összejövetelt, melyen nyilvánosan adott számot működéseiről ez 
intézet a hazának, és kegyeletünk az időközben elhunyt tagoknak gyászbeszé
dekben szokta megadni a kiérdem lett tisztességet. Fájdalom vegyült e szerint 
ezelőtt is mindig azon visszatekintéseinkbe, m elyekkel irodalmi haladásinkat 
átpillantók, és köz ülésünk egyszersmind irodalmi gyászünnep jellemével b írt 
mindenkoron. Mennyivel komolyabb természetű tehát ma az ily ünnep, tisztelt 
Akadémia! midőn minden visszatekintésbe a különbféle fájdalmas érzések so
kasága ellenállhatlanűl tolja magát be, ma, midőn, ha sorainkon végig tekin
tünk, a tizenegy év alatt társakban szenvedett veszteségek egyszerre lépnek 
lelkünk ebbe : mennyivel komolyabb m ost, midőn azon feladást, m elyet 
alkotóink hazaszeretete tűzött élénkbe, a lefolyt tizenegy év tanúságainak bir
tokában újra szemügyre venni, nyílik meg előttünk az alkalom !

Nagyon tisztelt Akadémia! azon hézagok, m elyeket sorainkon észrevenni 
lehet, nagyok nem csak ha a számot tekintjük, de azok még inkább , ha veszte
ségeink magasb szellemi jelentőségére figyelmezünk. Az új érdemek és jelessé
gek, m elyeket magunkba felveszünk, csak enyhíthetik , de nem törölhetik el 
fájdalm unkat; m ert nekünk, kiknek oly sokra van szükségünk, minden valódi 
veszteség pótolhatlan kárnak szinében jelenik meg. Nemzetiségek élete s fen- 
maradása nem egyedül szívtelen és lelketlen tudom ánynak, nem is csak a m ű
veltség fénymázának terjedésétől van feltételezve. Nemzetiségek egészséges 
fejlődését az időben, és következőleg fennmaradását is, a művelődés menetének 
csupán azon minősége biztosíthatja, mely a tudás terjedését azon nagy elvek-
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4 GRÓF DESEW FFY  EMIL

Kel, melyek a keresztyénség polgárosító tartalm át képezik, karöltve eszközöl
vén, ekképen az istentől a külön népfajokba plántált szellemnek, tulajdonoknak
és képességeknek nem esítését, és így az erkölcsi méltóság, becs és érték ma- 
gasb fokára emelését valósítja. Valamint az összes emberiség csupán csak az 
ilyen egyes lépcsózeteken hághat a szellemi és erkölcsi eró és tökélyben magasb 
és magasbra, úgy van ez azon népcsaládokkal is , m elyekre az együttlétezés 
szükségét történelem parancsolta. És azért, ha a szellemi életet visszatükrözd 
irodalmi tért tekintjük át, azon veszteségeink m iatt, melyek bennünket ezen 
mezon érnek, akkor lehet legsajgóbb fájdalmunk, midón lá tjuk , hogy mívelő- 
désünk azon számos ernyedetlen munkásai között, kik sorainkban hiányzanak, 
nem csupán jeles írókat, hanem hazafiakat, jellem eket s férfiakat vesztettünk, 
férfiakat, kiknek lelke előtt ama magasabb szellemi és erkölcsi czélok lebegtek! 
Pótolhatlan veszteségek, tisztelt Akadémia; m ert a mai korban minden iroda
lom nak, nagy irók és nagy tudósokon túl, mindenek felett minél több tiszta 
jellem ekre és férfiakra van szüksége!

Bennünket ilyen pótolhatatlan veszteségek értek. Nem akarok minden seb
helyet érinteni, mondásom igazolására elég néhányra reá mutatnom. Nem lát
ju k  többé elnöki székében gr. Teleki Józsefet, ki ez intézetet egy negyed szá
zadon keresztül oly bölcsen vezette , s történelmi nagy művével irodalmunkra 
legújabban annyi fényt árasztott ! Nem látjuk sorainkban Akadémiánk halha
tatlan alkotóját gr. Széchenyi Istvánt, ki pályája küszöbén bennünket példája 
által a nehéz kezdetet m ern i, pályája közepén a jó  kezdetek sikereit ápolva 
megóvni és túlhajtással nem koczkáztatni'— annyi bölcseséggel és erőfeszítéssel 
tanított! És vájjon van-e valaki közöttünk, ki elevenen ne emlékeznék vissza 
ma is azon beszédére, melyet 16 évvel ezelőtt, 1842-ben ezen székből ta rto tt 
az Akadémiában, de a hazához intézve, oly éleslátás és bölcseséggel, a hazasze
retet azon kristály-tiszta szándékával, m ik magokra is elégségesek érdemeinek 
emlékét minden magyar kebelben örökíteni? Nem látjuk többé Vörösmartyn- 
kat sem azon helyén székelni, melynek ő dísze vo lt, —  ő is elragadtatott tő
lünk, el azon koszorús költőnk is, kinek géniuszában a legigazabb magyar hon
szerelem elbájoló és legnemesebb kifejezését csodáltuk!

Erőkben fogytunk meg, tisztelt Akadémia, és pedig épen akkor, mikor 
azokra legnagyobb szükségünk volna ! Ennek érzése mai ünnepünket az eddi
ginél komolyabb jellemmel ruházza fel. Másfelül azon közérzet, hogy nekünk 
kötelességink teljesítésében s feladatunkhozi hűségben megfogyatkoznunk nem 
szabad, nagyobb m értékben mint ezelőtt, Akadémiánkra irányozza a közgon
dolkozást. Minél természetesebb, jogosabb és határozottabb minden oly nemze
tiségnek, mely erre magában képességet és hivatást érez, azon óhajtása, hogy 
előtte a magasabb tudományos kiképződés útjai ne csak elzárva és megnehe
zítve ne, sőt ellenkezőleg tárva és nyitva legyenek, miszerint annak, mi előtte
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legdrágább, azaz saját nemzeti egyéniségének feláldozása nélkü l, sőt ellenke
zőleg ennek párhuzamos kiképzése mellett, vehesse fel magába és azonosíthassa 
nemzetiségével a magasabb műveltséget: annál becsesebbnek kell lennie a mi 
szemeinkben is jelenleg Akadémiánknak.

Azon okokat, melyek m iatt a magyar gondoknak legnagyobbika hosszú 
évek során át nemzetiség iránti féltékenységben nyilatkozott, magyarázni és 
kritikailag m éltányolni, a történetírás feladásaihoz tartozik. Nekünk itt elég 
tudnunk és az iránt tisztában lennünk m agunkkal, hogy e féltékenység tiszta 
forrásból eredett, hogy magunk iránti hűségnek volt következése. Ezzel pár
huzamban látjuk nyilatkozni azon törekvést: k ife jten i, műveltségben elébbre 
vinni nemzetiségünket s nyelvünket. A gondok ezen utóbbi nemének köszöni 
születését a magyar Akadémia is. Már alkotóink eredeti eszméjében a tudomá
nyok minden nemeinek m űvelése,nyelvünk kiképzésének utján, m int czél vala 
tűzve intézetünk elibe. Természetes, hogy a törvényhozásilag terjesztett nyelv
nek azon kiképzettség, mely azt szellemi vonzó erővel felruházni egyedül 
lehete képes, megszereztetni ohajtatott. Innen van , hogy ez alkotásban oly 
nagy súly lön helyezve a nyelvművelésre, és ez magyarázza azt is hogy, midőn 
fejlődésünk történetének ezen emlékezetes momentumában a nyelvképezést 
egyedül a tudományok művelése által elérhetőnek mondottuk ki, akkor a ma
gyarságot nem elszigetelni, nem a műveltség behatásai ellen elsánczolni akar
h a ttu k , és akkor, valamint m a, nemzetiségünket nem a tudománytól s nem a 
műveltségtől féltettük. Helyén kivűli volna itten  venni vizsgálat a lá , vájjon 
nevezetesen a törvényhozási téren, több történt-e kelle tinél, vagy nem ? Elég 
itt is tudnunk és az iránt lennünk tisztában magunkkal, hogy nemzetnek állan
dóan, nemzedékeken át, folytatott törekvéseiben nyilatkozó önfentartási és k i
fejtési küzdelme oly történelmi tény, mely minden gondolkozónak megérdemli 
komoly méltánylását és tiszteletet követelhet mindenkitől s azoktól k ivá lt, 
kiknek, m ert műveltségi felsőbbségre tartanak igényt, képeseknek kell lenniök 
méltányolni másokban is az t, a mivel magok büszkélkednek.

Ezen buzgólkodásaink közepeit volt idő, midőn, mint maga Akadémiánk 
alkotója panaszlá, a divatból, úgy szólván, kiesni kezdett Akadémiánk. A „ke
let népe*4 vagyunk, tisztelt gyülekezet. V éralkatunk heves, lelki tehetségeink 
között a képzelő-telietség kitűnő helyet foglal. Hosszabb pihenés után már ré
gebben szemlét tartva magunk felett, szemünkbe ötlött elmaradásunk. Midőn azon 
kérdést tevők magunknak : lehet-e kilátásunk más népek művelődési fejlemé
nyeivel lépést ta rtan i, ha a holt latin nyelv marad ezentűl is a tudományos 
fejlődés feltétele ? nemmel kelle felelnünk. Másfelül számba kezdők venni 
m agunkat, és itt ismét csekély számunk ragadá meg figyelmünket. Ha azon 
kérdést tevők magunknak : nyílik-e így nekünk kilátás jelentékenyebb hatású 
szerepléshez a történelem mezején? ismét nemmel kelle felelnünk. így szüle
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te tt meg azon irányzat, melyet eszmemozgalmaink hosszú során átvonulni lá
tunk. Miért történt, hogy a feladás könnyebbnek látszó része kapott túlsúlyra 
a közgondolkozásban, azt a magyar elmék lélektani mivolta fejti m eg, és ez 
magyarázza azon tényt,m iért függött oly soká figyelmünk leginkább és túlnyo- 
mólag azon, mit nyelvterjesztés körül tön a törvényhozás, és m iért vala hát
térbe szorítva ez intézet, melynek czélja nem a nyelvnek, hanem a tudomány
nak terjesztése vala, a nyelvművelés utján. A magyar nyelv a latin helyére volt 
léptetve a közügyek kezelésének terén s legnagyobb részben a közoktatás me
zején is. Mind ez, és sok más, egészen lefoglalta figyelmünket. Voltak sokan, kik 
m indent a törvényhozástól vártak és eléglették azon sikereket lajstromozni, 
melyek azon téren, melyre ez hathatott, m utatkoztak vagy Ígérkeztek. Voltak 
m ások, kik a törvénykészítés varázsvesszejének segélyével, a Kárpátoktól 
Adriáig lakozó milliók mindnyáját rögtön megtaníthatni a magyar nyelvre, és 
épen ily gyorsan saját nyelvük, szokásaik és sajátságaik levetkezésére bírni vél
ték. Voltak, igen is, tisztelt Akadémia ! nem csekély számmal, ily fellengzóink, 
—  hasonlók ama másnemű ábrándozókhoz, kik  ma a külföld irodalmában za- 
jongnak, és a franczia és germán culturának árját vélik a Szajnától és Rajnától 
a Bosporusig gózmozdonyi gyorsasággal végig fu ttathatn i, s az attól elázott 
milliókat felolvasztva magokba felszívhatni — de voltak , fájdalom , túlheve- 
seink is, kik amazoknál többet ártottak.

Mindezen tusák zajában kevés figyelem volt a tudósok hangyaműködé
seire. Hány fáradhatlan munkása művelődésünknek küzdött szükséggel és sze
génységgel a részvét hiánya miatt? hánynak tudományos művei hevertek , ve
vőkre nem találva, könyvárusainknál, mialatt számos silány elmeművet kapva 
kapkodott el onnét a közönség? És ha a dolgok ily állásában halkabb léptekkel 
terjedett közöttünk a tudományos műveltség, mint az kívánatos és szükséges 
lett volna, hibáztathatjuk-e ezért Akadémiánkat? Vájjon nincs-e tudva előttünk, 
hogy azon eszközök, melyekkel ez rendelkezhetik, koránsem elégségesek? Ám 
tekintsünk végig 28 éves működésének sorozatán, vagy csak azon is, melylyel 
ma fogja a legközelebbi 11 évre vonatkozólag ezen gyűlést titoknoki előter
jesztés megismerkedtetni, és nem fogjuk tagadhatni, hogy az Akadémia elébbre 
vitte nyelvünket, művelte és terjesztette a tudományokat.

A siker, mely ilynemű tudományos intézetek működésétől várható a mű
veltségre, azon közönség részvéte és fogékonyságától függ, melyre ily intézet
nek hatnia kell. S ezen részvét folyvást és kellő melegségben mutatkozott-e 
Akadémiánk irán t? Nem elégtelenek-e még ma is azon eszközök , melyekkel 
intézetünk rendelkezhetik? S állíthatjuk-e, hogy mindig mutatkozott azon fo
gékonyság a közönségnél, mely egyedül lehetett volna nagyobb sikerek szü
lője ? Hány vala közöttünk és van talán még ma i s , ki inkább szánalommal 
m int részvéttel szeretett és szeret a tudósokra letekinteni ? Hány vala és van
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talán még ma i s , ki nemzetiségünk mellett hó szavakra felbuzdulni azon m ér
tékben kész, a melyben óvakodik irodalmunkat csak legkisebbé is pártolni, 
szellemi tevékenységünkhez bármikép is já ru ln i, magyar elmemiíveket olvas
n i, vagy csak meg is szerezni? Mióta kezdjük igazabban méltányolni az irói 
érdemeket? mióta kezdünk merőben hálátlanok nem lenni azok irán t, k ik  az 
időből k ifogytak , mikép magoknak s utódaiknak bár csak a legszerényebb jó 
létet is biztosíthassák, m ert egész életük annak volt szentelve, hogy díszt, 
fén y t, hasznot áraszszanak irodalmunkra s a hazára? És nem értünk-e időket 
tisztelt Gyülekezet ! és oly távol vannak-e már azok , midőn tépelődzéseink és 
viszálkodásaink küzepett, az egyhangúság hajhászása közben, a legmagasb ér
dekeink iránti öszvehangzás lehetőségét kézből szalasztva, m inden, mi értelmi 
és erkölcsi súlyunkat valóban növeszthette volna, majdnem egészen kiesett 
figyelmünkből, és úgy szólván háttérbe volt szorítva?

Ekkor tö rtén t, hogy Akadémiánk alkotója m egérkezettnek vélte az időt, 
önismeretre, helyzetünk szükségeinek m egértésére hívni fel bennünket. Ekkor 
hallók tőle azon nagy és örök igazságot, hogy nem m ennyiség, hanem minő
ség az erőnek sarkalata, hogy, ha veszélyben forgunk, ez nem azért van , m ert 
kevesen vagyunk, hanem m ert súlyunk csekély; ekkor kérdé tő lünk, váj
jon hiszszük-e, hogy nemzetiséget csak úgy rákenhetni bárk ire , ki épen k e 
zeink közé ju t ,  m int például meszet falra vagy mázat fazékra? vájjon hisz
szük-e, hogy parancs elégséges arra , miszerint valaki nemzeti sajátságából ki
vetkezzék ? Ekkor lettünk figyelm eztetve, hogy nem elég törvényeket hozni, 
hanem azok iránt sympathiákat kell gerjeszteni; hogy az t, ki oly törvénynek 
nem hódol, mely előtte gyűlöletes, a törvény betűjének szigora sujthatja ugyan, 
de a czél tévesztve van, m ert ily eljárás fanatismust szül; —  és ekkor buzdítta- 
tánk egyszersmind arra, hogy kétségbe esnünk, s ellankadva a vaksorsnak át
engednünk jövendőnk kifejtését épen oly annyira nem szabad, m int önhittség
től felfúva, és minden hatalm akat felbőszítve és ellenszegülésre kihíva, erővel 
törekedni az u tán , mit kirekesztőleg csak bülcseséggel, és pedig élet- és nem 
szoba- vagy künyvbölcseséggel érhetni el !

Fájdalom , uraim! hogy akkor nem érte ttük  meg Akadémiánk alkotóját, 
de szabadjon hinnem, hogy ma már m egértjük; — szabadjon hinnem , hogy 
a nagy tapasztalások nagy tanulságai hatásukat megtették. Ezekkel gazdagodva 
állunk ma, komolyabbra változott viszonyokban, régi nagy feladásunkkal szem
közt, —  igenis régi feladásunkkal, m ert csak az idők változtak, tisztelt Aka
démia! de nem kötelességeink. A tudományilag képze tt, gazdagított és lehe
tőleg tökéletesített nyelven művelni és terjeszteni tudományt, ekkép öregbíteni 
a magyar közértelmesség sommáját, magasabb szellemi és értelm i kifejlődés
hez vezetni a magyart, s ez által emelve tek in télyét, díszét, jelentőségét, arra 
képesíten i, mikép a műveltségi alárendeltség nyomasztó érzésétől menten ne
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csak becsülettel és tisztességen helyt állhasson o tt, hova a történet s a világ
viszonyok rendelték , hanem e felett nemzeti önérzete kielégítést is találhasson 
annak lélekemelő tudatában, m iszerint magához h íven , saját nemzeti egyéni
ségéről le m m  m ondva, hanem azt fen tartva, értékben emelve és nemesítve, 
tudott részese lenni azon nagy m unkának, melyet teljesítve halad az emberi
ség a világtörténelemben egy magasabb akarat által kijelölt szellemi és erkölcsi 
czéljai felé: ez volt az , mi alkotóink és alapítóink lelke előtt lebegett ezen 
intézet létesitésénél! Gyönyörű és nemes gondolat, tisztelt Akadémia! mely a 
hazaszeretet forrásából buzogva k i , helyzetünk szükségeinek mélyebb felfogá
sából eredve, természetes és jogos vágyak elibe okos korlátokat tűzve, és 
ilyeneket másoknál is becsben tartva és tisztelve, egyszer mindenkorra kijelöli 
utunkat és tisztünket. Ez pedig abban áll: élénkbe tűzött körünkben, és a 
mennyiben tőlünk függ, oda m unkálni, hogy meg legyen szerezve a magyar
nak az , minél többet bármily körülmények között elérhetni józanon nem re- 
m énylhetett, de a minél kevesebb után törekedni önérzeténél fogva képtelen, 
és ez nem egyéb m int: a nem nagy számú magyarnak értelm i és erkölcsi k i
fejlődésén és erején alapuló nagy és valódi súlya!

Ebből érthetjük m eg, tisztelt A kadém ia, m ikép, bár m ennyire lehet is 
szellemi tevékenységre buzdító az emberiségnek és tudománynak szeretete 
m ár magában is , ezek felett és ezeken tú l, a magyar Akadémia soha sem nél
külözheti a tiszta honszerelem lelket és szivet magasabbra emelő és nemesítő 
meleg ihletéseit. Nekünk felejtenünk soha sem szabad hogy, bármennyire ne
mesek és szépek legyenek a művelődési történelem szempontjából is az al
kotóink lelke előtt lebegett czélok, de ezen nemes czélok, sajátlag és valódilag, 
egyszersmind magyar czélok valának. Nekünk felejtenünk soha sem szabad 
hogy ezen tudományos intézetet magyar hazafiak és magyar országférfiak alkot
ták. Ebből folyó erkölcsi kötelességeink érzete, nem megzsibbasztani vagy 
korlátozni, de becsben emelni, magasabb szentesítésben részesíteni fogja tudo
mányos tevékenységünket, és valóban, tisztelt Akadémia, azon korban, mely
ben élünk, csakis ez óvhatja meg az irodalmak bármelyikét azon veszélytől, 
hogy a szellem tevékenysége vagy az anyagias mindennapiság középszerű
ségéig lelapúlni, vagy pedig lelketlen és szívtelen elméletek meddő hajhászá- 
sában és ködökben úszó hypothesisek felállításában elpárologni kénytelen ne 
legyen.

így olvasztva be, tisztelt Akadémia, a tudomány szeretetét hazafias köteles
ségeink érzetébe , erélyben és kitartásban fogunk gyarapodni, ekkép fogunk 
úgy akkor, m ikor az emberi értelemnek a tudományokban visszatükrődző kész 
szerzeményeit felhasználni, valamint akkor i s , midőn a magunk saját vizsgá
lódásai és nyomozásai utján önálló tudományos eredményekhez eljutni törek
szünk , irányt túlnyomólag mindig attól vehetni, mi úgy az öszves emberiségre
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m int különösen hazánkra vonatkozva, a szellemi és erkölcsi állapotok javítá
sához vezethet.

Nem hibázok talán azt állítva, hogy maga a tudományos fejlődés általá
nos menete ezen irányt jelöli élénkbe. Azt látjuk, bármerre tekintsünk, hogy 
a pusztán eszmélkedő (speculativ) módszertől és tanulmányoktól mindinkább 
elfordulnak az elmék. Ezt látjuk magán a bölcselet terén is. Az elvek és elmé
letek  keresésének helyére, mindinkább a tények történeti fejleményeinek nyo
mozása lép. A tudományfejtés ezen újabb módszere tólnyomólag históriai je l
lemmel bír. Ez úton vezettetnek az eszmék a hagyománynak, az egymás nyo
maiból fejlődd eszmék között fennálló kötelékeknek felismeréséhez és méltány
lásához, és így tö rtén ik , hogy az igaznak és valónak tudása utáni türekedésbe 
nem fulad belé az emberiségnek s hazának szeretete. És nem ide mutat-e ná
lunk is azon buzgalom, mely körünkben is a históriai tanulmányok felé és kü
lönösen a honi történelem tudományos felismerésére oly kiválólag irányozza te- 
vénységünket? nem ide mutat-e azon növekedő részvét is , mely az olvasó kö
zönség részéről az Akadémia ide vágó igyekezeteit kíséri? Lelkem mélyéből 
üdvözlöm a magyar eszmemozgalom ezen jelentékeny fordulatát! Semmi sem bizo
nyítja inkább egy nem zetnek hanyatlását, m int a múltnak felejtése és megve
tése ; semmi sem m utatja inkább, hogy fejlődési képességgel bír, mint azon elha
tározottsága, melylyel mélyebb és teljesebb önismerethez ju tn i törekszik; sem
mi sem m utatja inkább, hogy jövendőt is érdemel, m int a hagyományok és a 
nem zedékeket egymáshoz fűző kötelékek tiszteletében nyilvánuló önbecsülése !

A küzdést és a harczokat uralkodó elv gyanánt látjuk a történelem ben 
nyilatkozni s az emberiség haladásait azok nyomaiból kiem elkedni. Azonban 
az emberi nem életének érettebb mai korszakában m ár nem a rég iek , hanem 
mások a harczok eszközei, mások a győzelmek vég czéljai. A világtörténelem leg
nagyobb ténye, a keresztyénség átalakító szelleme, harczias és pusztító küzdé
sek helyére, a szellemnek és az értelem nek téréin is a m u n k á t  léptette, vég 
czélul pedig nem az egyik műveltségnek a másik általi eltörlését és megsemmisíté
sét, hanem a legkülönbözőbb képességeknek harmonicus közrehatását jelölte 
ki. Ezen munkát követeljük mi m agunknak, tisztelt Gyülekezet! és ezt is 
nem egészen, hanem annak csak azon részét kívánjuk m agunknak, mely ná
lunk nélkül semmi esetre sem teljesítethetik . És azért a mai művelődési ko r
szaknak megszelídült és nemesúlt szellemét tagadnék meg, ha erősen nem 
hinnők, mikép a polgárisuk világ közvéleménye annál melegebb részvéttel és 
helyesléssel fogja ezen jogos vágyainkat k ísérn i, minél határozottabban el fog
juk magunktól a tétlenséget és tespedést u tasítani, és minél férfiasabb kitartás
sal fogjuk azon nagy munkának reánk m ért részét teljesíteni, melynek egyed- 
árussága senkinek sincs fentartva, sőt inkább egy magasabb akarat által m in
denkire egyaránt kötelezőleg van parancsolva!

M. TUD. AKAD. ÉVK. ----  IX . 2
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És ezzel, tisztelt Akadémia, nagy szolgálatot teendőnk magának a műve
lődés nagy érdekének is. Az emberiség öszvegét egyes népcsaládok alkotják. 
Ezeket erkölcsi sulyedés és aljasodástól és en e  következő enyészettől sem nagy 
szám uk, sem az, mit ma cultiírának szoktak nevezni, meg nem óvhatja. Ez 
nem emeli magasabbra fel a je llem eket, hanem inkább azon jellem ek nemes
sége és em elkedettsége, melyek az egyes nemzetek szellemi életében mint 
tényezők ny ila tkoznak, emelhetik fel egyedül a műveltséget magasabb becs és 
erkölcsi méltóságra. Es így van ez az egyes irodalmakkal is. Ezen nagy igaz
ságot a történelem összes menete bizonyítja a múltban úgy, mint a jelenben. 
A mai műveltség általános irányzatában ferdeség: fokonként elenyésztetni a- 
karni m indent, mi az egyes népfajok tulajdonaiban, jellemében és képességei
ben sajátlagos, eredeti, különös és kiváló. Ebből természetszerűleg következik 
egy bizonyos egyformasága s egyenlő magassága a kifejlődésnek, de követke
zik az is, mikép az átmérőleg, a középszerűség színvonalán felül alig emelked- 
hetik. A műveltségnek tehát, a nagyszerűek és jótékonyak m ellett, vannak 
oly hatásai is , melyek félreismerhetlenűl rontó, törpítő és korcsosító term é
szetűek. A mai műveltség ezen hatásai nem fejtik ki a népekben azon tulajdo
nokat, erényeket és erkölcsi erőket, melyekben gyökerezik az álladalmak és 
a különböző műveltségeknek tartóssága. Sőt inkább csak ott nem törpűlnek 
ezen tulajdonok, folyvást alább szállva egész a középszerűség alá, ott nem in
dulnak hanyatlásnak a fentartó e rő k , hol a cultiírának terjeszkedése még min
dent le nem foglalt, hol még maradtak fen szabadon oly té rek , melyeken 
mozogva, surlódva és küzdve, kifejlődhetnek és magasúlhatnak amaz erők és 
erények.

Egy ilyen nagy tért bírunk m i, tisztelt Gyülekezet, azon históriai feladat
ban , melyet a Gondviselés tűzött élénkbe, a nemzetiség megőrzésére nézve ; 
egy ilyen kisebbet ezen Akadémiában, melyet alkotóink a nemzetiség tudo
mányos fejlesztése és erkölcsi nemesítésének szándékával létesítettek. És ezért 
ezen intézet, ha magasb rendeltetésének megfelelni kíván, nem lehet egyéb, mint 
egy szellemi küzdtér, melyen önérzetünk s azon élénkbe tűzött feladat: a ma
gasabb művelődés magyarosodását tudományterjesztés utján közvetíteni, foly
tonosan fegyverben és harczban áll a mai cultúra korcsosító befolyásaival. A mi 
feladásunk feloldása azt feltételezi, hogy a magyar kislelkűen önmagáról ne 
mondjon le —  és nem épen ez-e az, mit az lígy nevezett cultúra tőlünk köve
tel? A magyar ekkép az önfentartási küzdelmekből végzetszerűleg soha sem 
fogyhat k i, és az ebbeli munkának kénytelensége történelme által van reá ha
gyományozva. Innen van az, hogy mi a szellemi téren kiválólag küzdő népnek 
vagyunk rendelve, és azért a magyar Akadémia tagjainak is érezniük kell, mi
kép ők nem csak tudósok és írók, hanem egyszersmind a legmagasb magyar 
szellemi érdekek őrkatonái.
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A zért, tisztelt Gyülekezet, ha sikerűi ezen tudományos intézetnek, meny
nyiben tole függ, az igaz és való tudásának terjesztése utján teljesb önism eret
re ,  és különösen arra reá segíteni a m agyart, m ikép mindezen tusák közepeit 
meg tudja óvni és fen tudja tartani az t, mi nélkül tengeni és lézengeni igen, 
de élni nem lehet, t. i. magasúlt erkölcsi öntudatból s a maga iránti meg nem 
tört hűségnek erényéből felsarjadzó becsületérzetet : akkor az ilyen fensóbb be
csű eredményt bírva, az emberiség minden valódi barátjának irányában bízvást 
fogjuk vállalhatni a felelősséget azért, ha ezen nem általunk előidézett tusák 
m iatt halkabb volna is tudományos fejlődésünk, mint azok nélkü l, és az 
ilyen eredm ényre, századunkkal szemben, büszkeséggel fogunk mindig reá 
mutathatni! Vannak, tisztelt Akadém ia, kik bennünket megérteni még ma sem 
tudnak vagy akarnak. Ezeket bátran figyelmeztethetjük azon erénynek nagy 
term ékenységére, melynek megmentése itten szóban forog. Vannak mások, 
k ik azon magasb rendű és későbbi élvezetekért, m elyekre törekszünk, a nem
zetijellem  és sajátság, tehát magasabb becsű erkölcsi javak árán megvásárlandó 
cultűrának m indjárt gyümölcsözendő áldásait ajánlgatják cserébe. Ezen csábí
tókat a műveltség fanatikusainak nevezem , és ezeknek ezen tudományos in
tézet álláspontján bízvást adhatjuk azon választ, hogy őket igen jól ism erjük, s 
hogy viszontagságaink meg nem törték a Mindenség Lírába vetett bizodalmunkat 
■— hogy türelm ünk próbára té te te tt és megedzódött. Tudják meg ezek , hogy 
máskép mint felemelt szívvel és fővel a világon járni képesek nem vagyunk; 
m ert tud juk , mikép csak azt nem lehet többé felemelni, ki önmagát alázta le, 
ki önmagát becsülni megszűnt. Az idő szózatát m egértettük, s azon munkát, 
mely a polgárisodásnak a világtörténelemben nyilatkozó parancsszava által 
reánk van mérve, el kívánjuk végezni. Tudjuk, hogy a magyar csak lassan, csak 
nélkülözések, fáradalmak és erőfeszítések között és csak igényeit okosan m ér
sékelve haladhat előbbre a művelődés mezején is ; —  de érezzük azt i s , hogy 
csak magasabbra irányzott és megnemesűlt vágyak által buzdítva és elébbre 
hajtva, teljesülhetnek eb b en , és fognak egykor teljesülni, a magyar józan re
mények.
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II.

A M. TUDOM. AKADÉMIA TÖRTÉNETEIRŐL
MDCCCXLVIII----MDCCCLVIII.

TOLDY FERENCZ TITOKNOK.

T i s z t e l t  G y ü l e k e z e t !
Holnap telik be tizenegyedik év e , hogy nem volt szerencsém e helyen a 

hazafiéi közönséghez tudományos testületünk állapotjairól, működéseiről szól
hatnom. Nem kívánhatom Önöket ez intézet méhszerü munkássága oly rész
letes előadásával fárasztani, mikép az minden tudományos akadémiáknál s tá r
saságoknál rendes időkben szokás; m ert az id ő , mely utolsó számadásunk óta 
elfolyt, hosszabb is, és a kifelé hathatás megcsökkente daczára tártál masb is, sem
hogy az a szokott részletes előadás határaiba beférne. A m iért azokat, kiket az 
ilyennek figyelembe vétele nem unatkoztat, azon kimutatáshoz vagyok bátor 
utasítani, mely nyomtatásban ma kiosztatik ; s mely felszabadít, sőt felhív át- 
tekintetét adnom csak annak, a mit tevénk, a mit előkészíténk, s azon átala
kulásnak, melyen testületi életünk általment.

S épen ez áttekinthetőség hozza magával azt is, hogy ne évek, hanem tu
dományosztályok szerint rendezzem az előadandókat. Mindenek előtt:

A nyelvtudományi osztályban azon nagyszerű munka haladásáról szólok, 
melyet rég óhajtva vár a magyar közönség, s melynek befejezéséhez az előké
születek elégtelensége, a tárgy nehézségei s a közbejött viszontagságos évek 
sólya daczára sokkal közelebb állunk , mint ez akadályok mellett várható volt. 
A n a g y  s z ó t á r t  értem, mely 1847 végén az I betűig haladt volt. E perczben 
az , Czuczor Gergely és Fogarasi János megbízott tagjaink nem csüggedő tár
sas munkásságuk következtén, első kidolgozásában k é s z e n á 11:—  később 
m int kezdetben, a szerzők vidor kora s munkabirósága, s a dolgozásnak ked
vező csend és biztos érzet szerint rem ényiettük , de mégis elébb, mint a közbe 
jö tt  események u tá n , sőt ezek nélkül is a feladásnak folyton táguló határai 
mellett várhatók, s elébb mint a külföldnek e téren két legnevezetesb akadé
miája megoldotta hasonló feladását. A kezdetben csak értelmező szótárba majd
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a szóelemzés és szárm aztatás, utóbb a nyelvhasonlítás is felvétetett. H átra van 
még a nyelvtani szó k , vagyis a szóképzők és ragok, kidolgozása, úgy azon 
nyeremények felhasználása, m iket nyelvtudományunk az épen e tíz évben hat
hatósban megindult több oldalú nyomozásoknak köszön, s végre az egésznek 
még egyszeri figyelmes átegyengetése.

E mellett készülőben van Tájszótárunknak egy második k ö te te , s egy 
Mestermú-, vagy technikai szótár is : mely kettőtől mind az élet, mind a nyelv- 
tudomány gyarapodást, s különösen a nagy szótár is becses kiegészítéseket 
várhat. A topographiai nevek beküldése iránti utasító felkérések keveset gyü
mölcsöztek; e téren csak a hazában elszórva élő nyelvbarátok összevágó mun
kássága ígér nyomos eredm ényt, m elyet szabadjon is rem ényleni, midőn álta
lánosabbá leszen azon meggyőződés, hogy elhullatott nyelvkincsünk egy nem 
csekély része a tájbeli helynevekben m aradt fe n , m iknek összehasonlító isme
rete szógyökeink tisztába hozatalát, s így a szófejtést, nem kis m értékben moz
díthatja elő.

Egy más kútforrása nyelvünk mind szótári, mind, és főleg, nyelvalaki és 
történeti ismeretének, —  régi nyelvemlékeink tudniillik —  folyton tárgya volt 
az akadémia lelkiismeretes és költséges gondjainak. Ennek folytán középkori 
irodalmunk nem kevés becses m aradványa gyűlt kézirattárunkba, melyek hely
ben s a hazában szerteszét levők lemásoltatása által kiegészíttetvén, ott állunk 
m á r , hogy fenmaradt középkori irodalmunk m ár szinte teljesen együtt van, 
oly tudományos tőkét képező, melynek összehasonlító tanulmányozása, ez 
e g y e t l e n  módja a t e l j e s  hasznosításnak, csak mostantól kezdve lehetséges. 
És miután e gond újabban a régi nyelv két későbbi századára, a XYI. és XVII- 
re is k iteijesztetik , maholnap nem csak a nyelv belső történetének kútfői lesz
nek egy szakadatlan sorban összeállítva, s e szép tudom ány, a históriai nyel
vészet, nagyobb kiterjedésben és biztosabban m ívelhető, hanem a magyar ér
telmiség világának több homályban m aradt tartom ányaira is fény fog derülni, 
miij ét egy nemzedéknyi idő előtt még reményleni sem m ertünk.

De ezek mielőbbi közhasznosítisa is szem előtt tartatik. A nyomtatásban 
megindult s életünk előbbi szakában szépen előhaladt M. Nyelvem lékek gyűjte
ménye több új részszel fog, talán már a legközelebbi évben, gyarapodni, me
lyek részint csak a befejezést várják, részint munkában v annak , milyek a 
V  inkler-Codex, és négy, részint aggrégi, zsoltárszöveg párhuzamos kiadása, mi
ket Révai commentárja a legrégibb bibliafordításról s XYI. és XYII. századbeli 
nyelvtaniróink gyűjteménye szépen fognak kiegészíteni.

Azonban nem csak az anyaggyűjtés pontjában történt ez évtized alatt nagy 
elóhaladás : a nyelv törvényeinek kinyomozásában is tagjaink szerencsésen fára
doztak. E  részben a tudománybarátot kiválólag néhány pontra legyen szabad 
figyelmeztetnem : a mi a magyar nyelvbeli hangok, nyelvtani és szóeredeztetó
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törvényeit, a hangsúly viszonyait, az igeidők törvényeit, a szócsaládrendszer, 
a hangrendi párhuzamosság és belképzés eszméit ille ti, mik részint szerencsé
sen kifejtve, már is több titkait derítették fel szép nyelvünknek, részint meg
pendítve új igazságok fölfedezését Ígérnek, s mik egyenesen az utóbbi akadé
miai évtized hódítm ányai, és főleg Czuczor, H unfalvy, Fogarasi, Lugossy 
és Ballagi társaink neveikhez vannak kötve. Az összehasonlító nyelvészet, mely 
—* általában új tudomány —  azelőtt egyedül külső hasonlatokhoz ragaszkodott, 
e tudomány mostani világfejlettségi stádiumába lépett, s míg egyfelül a rokon 
nyelvek alapos tanulmányozására tám aszkodik, másfelül más osztálybeli nyel
vekkel is nem sejtett analógiákra kezd u ta ln i, melyeket előleges nézetekből 
tagadni korai, s mik,  lehet, hogy nyelvünknek két külön osztálybeli nyelvek 
közti sajátságos állásának felismerésére fognak vezetn i, nem egyedül a ma* 
g y á r, hanem az öszves nyelvtudomány érdekében.

Nem hallgathatom el a széptudományok egyik ágában, a zenetanban is, 
azon sikeres kezdem ényt, mely az Akadémiában Mátray Gábor társunk által 
té te te tt , a magyar nemzeti dallam szellemének ismertetése körü l, ennek szá
zadról századra bizonyos folytonosságban terjedő nyomozása által, s melynek 
épen oly kívánatos m int örvendeztető egyik eredménye, t  i. XVI. századbeli úgy
nevezett históriás énekeink dallamainak legközelebb megjelenő m aradványai, 
reménylhetőleg nem egyedül itthon fognak mélyebb részvétellel találkozni. De 
nyújtott az Akadémia, kebelén kívül is, segedelmet a népnél élő hangmódok 
összegyűjtésében, nem jelentéktelen sikernek tekintve elébe e téren is.

A philosophiai osztályban is hathatós igyekvés mutatkozott önálló s mély
be ható gondolkodással e tudományban is tért foglalni. Itt különösen Hetényi, 
Szontagh, Horváth Cyrill és más társaink előadásaikkal találkozik a figyelem; 
s habár nálunk még nem vált vérré azon meggyőződés, mely a philosophiai 
cultürát, bármely mezején az emberi ism ereteknek, a valódi tudományosság 
kezdőbetűjének tek in ti, nem hiányoznak je le k , mik e mozgalmaknak habár 
lassú, de azért végül is el nem maradandó hatását Ígérik. A jog-, törvény- s ál
lamtudományok szakában több tárgyak derék történeti kifejtést nyertek.

A történelmi osztályban élénk és sikeres működés folyt. Először a nemze
ti történelem kűtforrásai gyűjtését s részben közzétételét kell felemlítenem. Ez 
ügygyei egy különös állandó bizottmány foglalkodik. Két gyűjtemény indít
tato tt meg ez által, melyek egyike a Monumenták, vagy a magyar „Történelmi Em- 
lékek“, két osztályban, okmánytárakat és korirókat hoztak eddig négy kötetben, 
kettő pedig kevés hetek múlva adatik át a közönségnek; a másik, a M. Törté
nelmi T ár, eddig öt kötetben, kisebb kútfői maradványokat hozott. Az elsőnek 
létesítésére a bizottmány nem tartózkodott az aláírás módjához folyamodni, s 
midőn itt a becses vállalat előmozdítói sorára nézve a legközelebbi kötethez 
kell Önöket utasítanom, nem mellőzhetem még is hálás tisztelettel Ő Fenségét
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az Ország Generál-Kormányzóját megnevezni, ki tízszeres aláírással méltózta- 
tott a gyűjtemény pártolói élére állani. Egyedül a hazafiak részvételétől függ e 
részben a minél fényesebb siker előidézése, m ert kéziratban az okmányos osz
tály ö t, az íróké immár tizennégy kötetre szaporodott. E  m ellett a nem zet 
életének utolsó három századbeli politikai és műveltségi állapotjai és fejlemé
nyeinek kellő megértésére múlhatlanúl szükséges és még is oly kévéssé ism ert 
török-m agyar belviszonyok valahárai felderítésére is fordult az Akadémia gond
ja ; e részben főleg a török hatóságok és kormányzók levelei és rendeletéi má- 
soltatása és fordítása kezdetett meg, de nem kevesbbé a török-magyar hadi 
történelem részletesb ism ertetésére több kiadatlan török történetírók fordítása 
is , miknek ez idő szerint folytatását az e munkálkodással megbízva volt Re- 
picky János társunk kora halála, s utódjának Podhorszky Lajos társunk köz
bejött hosszasb külföldi utazása akasztotta meg; mely munkásság fonala azonban 
ism ét fel fog vétethetn i, sót e gyűjtemény kiadása is, melyre egy, nemes ál
dozataival immár köz hálát érdem lett hazafi, Tömöri Anasztáz úr, költséget is 
a ján lo tt, a közel jövendőben várható.

Egyébiránt a történelem barátja ülési tárgyalásaink között históriai nyo
mozások busás eredm ényeit is le li, melyek a hazai történet számos pontjait 
felvilágosítják, hézagait pó to lják , tévedéseit m egigazítják, m iket tehát a tu
domány többé figyelem nélkül nem hagyhat; s m iknek szerzői közt leggyakrab
ban Jerney , É rd y , W enzel, Podhradczky társaink neveikkel, de több más ha
zafiak közremunkálásával is találkozunk —* hogy azon részvétet elhallgassam, 
melylyel ilyek a Történelmi Tár előmozdításában is kezet fognak velünk.

Egyike a segédtudományoknak, az archaeologia, is gyarapodott számos, a 
hazában fenlévó vagy tál ált középkori tárgyak és emlékek m egism ertetésével; s 
az Akadémia ezen, különösen az ország előkorára, úgy a régi hazai életre és 
műveltség-történetre oly fontos szak ápolására egy különös állandó archaeolo- 
giai bizottm ányt rendelt, mely kezet fogva más szakférfiakkal is „Archaeologiai 
Közlemények^ czímú kötetei elsejét immár sajtó alá bocsátotta.

Kevesebb sikerre mutathatunk az exact tudományok osztályaiban, részint 
néhány tekintélyes erő elvesztése, részint általában ama viszonyok folytán, 
mik azon jól ism ert előzmények természetes következései voltak, m elyek e 
szakoknak hazánkban eladdig egyáltalában nem kedveztek. S így ha fordúlnak 
is elő egyes fontos tárgyalások e szakokban, azok száma a változott korigények 
fokának nem felelhetett meg, de azon munkásságnak sem, mely azalatt az Aka
démián kívül mutatkozni kezdett.

Ezen általános és futólagos —  érintések inkább mint — szemle után, habár 
szokatlan még is a szokatlan történetek folytán bátor vagyok azon közelebbi 
okokra hivatkozni, mik ez évtizedi pályánkon a minőségileg nyomos, mindazáltal 
óhajtásaink m értékétől elmaradó végeredm ényeket fokozni gátolák. Első és fő
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ok a testület személyzetének megfogyása események és halálozások által. Utolsó 
nyom tatott Névkönyvünkben, ide nem tudva az igazgatóság testületét, hetven 
névvel találkozunk, m elyek viselői nincsenek többé közöttünk, s melyek közól 
ha az elnök beszédében érintetteken kivül csak néhányat emelek k i , m int Já- 
szavt és Döbrenteit, Repickyt és Regulyt, Rajzát és Hetényit, Szontaghot és gr. 
Kemény Józsefet, Czechet és Jerneyt, Szász Károlyt és Szlemenicset, Hanákot 
és Petényit —  érezni fogjuk, hogy bennök egy és más szak vagy irány, hol a 
szellemes képviselőt, hol a szorgalom férfiát vesztette , s hézagjaik betöltetlen 
maradtak. Másfelül az anyagi gyarapodás lassú menete, a tudományos munkák 
vevőinek aránylag kicsiny száma, nem csak nem engede számosabb munkák 
kiadása által nagyobb terjedelemben és nyomossággal kifelé hatnunk — hiszen 
számos munkáink nyomatlanul hevernek —  s még többet meg sem hagya szü
le tn i: m ert vajmi nem buzdító az Íróasztal fiókja számára fáradozni! De a k i
dolgozás előzményei létesítésére is hiányzott az anyagi erő. Végül, s ez valóban 
nem utolsó ok, s egykorú az Akadémia felállásával : lassította munkálkodásain
kat azon szerkezet is, mely ez intézetnek kezdetben adatott, melyen a tíz 
évi szabálytalan állás kényszerűsége csak részben segíthetett, s melyet azért is 
említek fel e helyen, m ert azon ügyhez kell á ttérnem , mely az Akadémiát 
jelenleg életének egy új phásisába léptette. Alapszabályaink ügyét értem.

Azon szerkezet, mely hazánknak ez évtizedben jutott, a magyar Akadémia 
állását is megváltoztatta a hatalom irányában. Egyleti törvény keletkezett, 
melyhez kívántatott az Akadémia alkalmazkodása is. Nem szívesen nyúlt az 
Akadémia a fertály század alatt erős megállapodást nyert intézvényeihez ; de 
másfelül sokkal régibb volt a baj érzése, sokkal többször és élénkebben tár
gyaltatott egy akadémiai reform kérdése 1834 óta m ár, hogysem ez alkalom
mal pusztán az új törvény kívánalmai betöltésére szorítkozhatott volna. Új 
elvek oltattak a régi fába, a régi alak kímélésével: az osztályok illetékessége; a 
havi öszves üléseknek az egy választási és jutalom-ügy kivételével azon ható
sággal felruházása, melylyel azelőtt csak a nagy gyűlés bírt; a kötelezett vidéki 
rendestagság eltörlése, s a rendes tagok számának az osztályok szükségei sze
rinti beosztása. Ezen elvek által a tudomány a szavazat felibe lön állítva, az egye
dül nagygyúlésileg, tehát évenként csak két hétig létező Akadémia permanenssé 
le tt, az erők elv szerinti elszólása helyébe azoknak egyesítése té te tett, s a kü
lön tudományok szükségei és eszközei közt a helyes arány helyreállítása lehet- 
ségesíttetett. Ezek az akadémiai önreform pontjai, melyek legfelsőbb helyen 
legkegyelmesben meg is erősíttettek m i n d .  Voltak azonban ezek kíséretében 
pontok, m elyek aggodalmakat gerjesztettek az igazgató tanácsban, mint az ala
pítók szándéka képviselőjében ; azért ezek változtatása iránt folyamodással 
járu lt a trón elibe : minek folytán mind 0  Fensége a Főhg-Generál-Kormányzó, 
mind Ő Cs. Kir. Apostoli Felsége minden nemzetiségek megőrzésének legma-
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gasb szándéka iránti biztató kegyes és legkcgyelmcsb nyilatkozataik, úgy a 
belügyminister úrnak a magyar nyelv használata tekintetében adott nyugtató 
tartalmú levele nyomán az igazgató tanács azon helyzetben látta magát : ezen 
alapszabályokat oly bizodaloinmal tenni át az Akadémiához, hogy az alapítók 
szándéka ennek mindig szeme előtt fog lebegni.

Minden azon szellemtől függ tehát már, mely az új alapszabályzat betűjébe 
lelket öntend ; azon buzgóságtól, melyet az intézet tagjai fejenként és egészben 
kifejtendenek ; de a zon  p á r t o l á s t ó l  i s ,  melyet a haza tehetős fiaitól nem a 
m aga, hanem azon czél tek in tetéből, melynek létesítésére hivatva van, re
ményi, sőt vár.

S itt még két dologról kell tudósítást adnom. Első a személyzetnek ú j  
e r ő k k e l  g y a r a p í t á s a ,  második az a n y a g i  e r ő k  nevelése.

Az elsőre nézve megtette az Akadémia, nagygyűlése első napján, azaz dér. 
15. m indjárt választásait, melyek az új alapszabályok szerint a Generál-Kor
mányzó 0  Fenségének lévén kinevezése alá felterjesztendők, Ő Fensége ez 
fisz ves választásokat a z o n n a l  m éltóztatott kegyesen szentesíteni, s így képes 
vagyok azokat már most a tisztelt Gyülekezet elibe terjeszteni.

(I tt felolvastatott a névsor, mely e füzet végén látható).
Következett dec. 16. a külföldi tagok választása, melyről később fog je len 

tés adatni (ezeknek is m egérkezett a közülés alatt (1 Fensége általi megerősí
tésük); 18-án pedig az igazgatóság és Akadémia elegyes ülésében a tíz év óta 
ürültségben levő segédjegyzői hely betöltése, melyre — mit személyes köszö
nettel is terjesztek elő az elegyes ülés iránt —  titkos szavazás utján egy érte
lemmel C s e n g e r y  Antal rt. választatott.

Az erőbeli hézag tehát egyelőre be van töltve, s az Akadémia nem kétel
kedik , hogy azon tanult és érdemes honfiak, kiket szorosban kívánt magához 
csatolni, szívesen fogandanak vele kezet a közös czél, a nemzeti értelmiség, 
előmozdítására.

A második té ren , az anyagi erők gyarapításáén, nem mondhatni hogy e 
kedvezőtlen évtized alatt is a magyar ne adta volna jeleit régi nagylelkűségé
nek. Igazgatóságunk ma osztogatott jelentéséhez vagyok bátor azon szép soro
zat megtekintése végett utalni a figyelmes hazafit, mely újabb alapítóink neveit 
s áldozataikat tartalmazza, s melyek közt a hatalmasbak mellett örömmel látunk 
sok közép birtokéi hazafit is, különösen az ezentúl már nélkülözhetlenné lett 
saját akadémiai épület alapjához is, járulni, mely ha létesül, képesek leszünk 
kincstárunkat, u. m. 60 ezer kötetet meghaladó könyvtárunkat, az öszves kö
zönségnek is megnyithatni.

Egyikét azonban a legújabb áldozóknak, sőt a legújabbat, engedje meg a 
tisztelt Gyülekezet, hogy magát szólaltassam meg. A mely igazságokat ó mond 
el, nagy és fontos igazságok, melyek tudatát minél gyakrabban meg kell Ielke- 

M. TUD. AKAD. É V K .—IX . 3



18 TOLiDY FERENCZ.

inkbcn újítanunk, s melyek épen az áldozó hazafi ajkairól hangzanak legnyo
mosabban.

Azon levelet értem, melylyel az Akadémia csak épen e napokban lepe- 
te tt m eg, s mely így szól :

„Tekintetes Magyar Tudós Társaság! A tudomány hatalom; oly hatalom, 
mely egy részről kutatásai s találmányai által a lelketlen természet felett vív 
ki mind több s több győzelmet s azt mintegy adózójává teszi, más részről fényt 
árasztó szövétnekénél fogva, a szellemi s erkölcsi világban szintúgy szétoszlat
ván lassanként a tudatlanság s előítéletek ködeit, midón az értelm et fejti, a 
szívet nemesíti, a valónak megismerésére s megkedvelésére vezet, s egyszers
mind a társadalmi hiányokból származó bajokat is orvosolja, s ekkép egyént, 
nem zetet s végre az egész emberi nemet azon tökély s boldogságra képes 
emelni, melyben az Alkotó, eszes terem tm ényeit adományai á lta l, ha ezekkel 
kellőleg élni tudnak és akarnak, e földön részesíteni kívánta. Ez okból tarta
tának a tudományokat előmozdító eszközök s intézmények míveltebb nemze
teknél, régi s újabb időkben, mindenkor köz figyelemre és különös pártolásra 
méltóknak. Ide sorozható a magyar Akadémia i s , melyet áldozni kész dicső 
honfiak, bölcs uralkodók helyeslése és pártfogolása mellett, létesítettek, s mely
nek alapszabályait legújabban most uralkodó Felséges Fejedelmünk is legke
gyelmesebben megerősíteni m éltóztatott. Ezen üdvös intézet gyarapításához 
kívánván részemről is járulni, a végre, hogy az Akadémia saját hozzá illő lak
helyre annál hamarább tehessen szert, n y o l c z  v a n e z e r  p e n g ő  f o r i n t o t  
szentelek oly módon, m int ezt ide mellékelt alapító levelem tartja.

Méltóztassék a Tekintetes Társaság ez ajánlatomat s egyszersmind abbeli 
őszinte kivánatomat szívesen fogadni, hogy e tudományos intézet működéseit 
a nemzet érdekében mentül dúsabb siker koszorúzza! Különös tisztelettel a 
Tekintetes Társaság alázatos szolgája Báró S i n a  S i m o n .  Bécsben, augusztus 
14 . 1858 . “

Legyenek e betűk örökre szivünkbe vésve !
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III.

HAZÁNK FAUNÁJÁRA VONATKOZÓ ADATOK,

ÉS A PUSZTA-PESZÉRI  ERDŐ.
EKÖ ADTA

FRIVALDSZKY IM RE, REND. TAG.

A term észetrajzi észlelés tere nagy, s a reá fordított fáradság nagy részt 
csakönérzetileg jutalm azó; nem feltűnő tehát, hogy a gyakorlati term észetrajzi 
észlelők szám a, kivált honunkban, eddiggelé meglehetősen korlátozott. Ki e 
téren kívánt eredményhez akar ju tn i, az csak tulajdon szorgalma s tapaszta
lása által érheti czélját; de kinek keblében fellobbant egyszer a szikra, mely 
őt a természet rejtélyeibe nem vonzza, de ragadja, az ünzéstelenűl veti ma
gát nemes szenvedélye karjaiba, annak, ha iránytűje a kicsiségeket jelölte k i 
búvárkodásai tárgyaid, változhatatlan jelszava ama rég ism ert, s igaz m ondat: 
„N atura in minimis maxime m iranda^, s mentül nagyobb szorgalommal s fe
szültebb figyelemmel működik e té ren , annál inkább meggyőződik az idézett 
mondat igazságáról, s nőtön növekedő érdekkel tapasztalja, hogy búvárko
dásai eredm ényesek, de egyszersmind hogy tanulmányi forrásai kim erít- 
hetlenek.

Magyarország faunája főleg az alsóbb rendű gerincztelen állatok osztályaira 
nézve annyira változatos és gazdag, hogy e tekintetben Európa bármely hason 
terjedelmű tartományával bízvást kiállhatja a versenyt. H írre is kapott az e te
kintetben a külföldön is , honnan nem csekély számú term észetbúvár vándorol
ta  be hazánk külön téréit ez érdekben. Már e század kezdetén utazá be a híres 
párizsi rovarász, gróf Dejean, hazánk némely vidékét, ki szenvedélyes és k i
tartó szorgalma következtében, több év folytán a rovarok egyik osztályából, 
a téhely röpűekből (bogarakból) 25,000 külön fajra szaporító gyűjteményét ;

3*
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melyet halála után, néhány franczia tudós 40,000 frankon vásárolt meg. — Gróf 
Dejeánt megelőzte hazánk látogatásában az entomologiai világban ismeretes gróf  
Hoffmansegg, ki főleg a pikkelyes szárnyúak (pillangók) érdekében jö tt 
Ileidelbergából a Bánságba. Mehádia vidékén huzamosabb ideig gyújtván, és 
akkori komornyikja Dáhl György által gyűjtetvén, sok líjdonsággal téré vissza 
hazájába. Mitterpaclier és Pillér hazánkfiai s itteni egyetemi tanárok már 
1783-ban kutatták ki Pozsega vidékét, s utazásuk eredményeit, a rovarok osz
tályát illetőleg is , tulajdon rajzokkal ellátott munkájokban adták ki. 1819-ben 
Kollár Vincze, jelenleg a cs. udvari muzeum állattani osztályának fő ő re , 
Murrau jénai tanár társaságában utazta be entomologiai szempontból hazán
kat, kikkel ugyan ez alkalommal a bánsági havasokon volt véletlen szerencsém 
megismerkedni. Későbben Dáhl György bécsi lakos két nyarat töltött ha
zánk külön vidékein, ki is fáradhatatlan szorgalmával a bogarak és pillangók 
osztályából számos ój fajt fedezett föl. Roscnhauer erlangi tanár, Hampe 
Kelemen bécsi orvos és Billimek krakói tanár a múlt két tized lefolyta 
alatt nem megvetendő eredménynyel kutatták ki hazánk külön vidékeit rovará
sz a i érdekben , s mind ezen szaktudósok s részint érdemes gyújtok kutatá
sai, valamint több hazai term észetbúvár fürkészései daczára az állatország ezen 
alsóbb rendű osztálya nincs még annyira kiaknászva, hogy a lehetetlenség kö
rébe tartoznék honunk téréin egészen ú j , eddiggelé ismeretlen, fajt (m i ugyan 
már nagy ritk aság ), vagy legalább honunk faunájára nézve valami újat fölfe
dezhetni; s éjjen ez azon ösztön, mely a szenvedélyes természetbúvárt kuta
tási fáradalmaiban főleg edzi, s kitúrésre buzdítja, hogy ez által vagy szak- 
tudom ánya, vagy legalább honi faunája körét gvarapíthassa.

A felsőbb rendú állatok fajai részint erősebb testalkatuknál, részint ve- 
gyestápu természetüknél fogva nagyobb égalji térek alatt oszlanak el. A rova
rok nagy része növényfogyasztó lévén, annak honához van kötve, mi által bi
zonyos vidék rovar faunáját nagy részt annak flórája föltételezi. Számtalan ro
varfajnak csak bizonyos növényfaj és nem m ás, szolgál eledelúl, hol ez nem 
tenyészik, ott közönségesen amaz is hiányzik; nem következés azonban hogy, 
a hol egy bizonyos fajnak kizárólagos tápnövénye te rem , annak ott élődije is 
okvetetlen tenyészszék; így például a Bíbor Napiász (noctua purpurites) her
nyóját, mely kizárólag a Kőris Ezerjón (dictamuus albus) él, a budai hegység
ben bőven termő eledelén évről évre, néha nagyobb mennyiségben is, találjuk; 
míg ugyan e növényen, mely Bécs vidékén is díszük, hiába keressük annak 
fogyasztóját, az ékes színezető Bibor Napiászt. All ez a Déli-Németországban 
itt-ott tenyésző Kőris Ezerjóra nézve is , annyira, hogy ezen csinos faj , mely 
mintegy 28 évvel ezelőtt fedeztetett föl először minálunk, még jelenleg is mint 
hazánk kizárólagos saját faja áll fen.

Azonban az említett tapasztalati tény, miszerint bizonyos rovarfaj csak
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bizonyos növényfajon élhet, nem kivételnélküli, mivel bebizonyúl, hogy ha
sonló helyiségi s égalji viszonyok m ellett némely oly f a j , mely mint kizáróla
gosan egy bizonyos növényfajon élőnek van elismerve, más távoli vidéken, hol 
annak tápnövénye épen nem te rem , más de hason szervezető és tulajdonságú 
növényen szintén találtatott. Érdekes eset adta elő magát e tekintetből itt hely
ben. Az ékes színezetű Kaczér Lángár (phlogophora adu latrix ), mely ezelőtt 
mintegy 30 évvel a rovarász közönség előtt nagy ritkasága miatt alig vala isme
retes, Dalmáthonban a Terpetin Pistarían (pistacia terebyntlnis) m int kizáróla
gos eledelén hernyó-alakban fedeztetett fö l, s néhány példányban fölneveltet
vén , bírhatása a szép új fajnak a szenvedélyes entomologok közt vetélkedés 
tárgya lön , mindenki óhajtá gyűjteményének megszerezni. Tudomásomra ju 
to tt nekem is ez új fölfedezés; de annak tudatában, hogy e fajnak eddigelé is
m ert kizárólagos tápnövénye, a Terpetin Pistacia, nálunk nem tenyészik, elcsüg
gedtem reményemben, azt valaha itt feltalálhatni. Néhány év előtt azonban egy 
csendes májusi estén , kevéssel gyertyagyújtás u tán , nyári lakom ablakán egy 
kis vendég akar betolakodni. Mindig szívesen látván az ilyeneket, bebocsá- 
tám a világosságtól mintegy elszédűltet, s nem kis meglepetésemre azonnal 
felismerem benne a rég óhajtott dalmát polgárt. Megvallom, első pillanatban 
e tüneményt nem valék képes értelm ezni, mert így okoskodám : a hol a Ter- 
petin Pistácz hiányzik, ott annak élődije, a keresett Adulatrix sem lehet; hogy 
pedig e kis gyenge alkatú röpke oly messze földről vándorlóit legyen ide ; bár 
ez nagyobb pillefajoknál bebizonyúlt tén y , azt ennél feltenni nem lehet. Itt 
nagy téré nyílt most az egy besito eszm éknek; legelső gondolatom is az v o lt, 
vájjon mi növényen élhet minálunk ezen fa j , melynek eddigelé ismert eledele 
az egész vidéken merőben hiányzik, de még kertekben sem található. Végre is 
oly növényeket kelle figyelembe venni, melyeknek alkatrészei a pisztacziáéhoz 
leginkább hasonlók ; ezt nem sokára a nálunk vadon i s , kertekben pedig dísz
növényként tenyésző balzsamos Sárga Szömörczébcn (Rhus cotinus) fel is talál
tam , s nem csalódám következtetésem ben, mert a kérdéses dalmát éjencz 
hernyóit rajta csakugyan megtaláltam. Égaljunk alatt tehát legalább ezen ál
latra nézve a Terpetin Pisztáczot a Sárga Szömörcze helyettesíti. Ily kivételek 
más fajoknál sem példa nélküliek. Mind ezen viszonyokat, s azok megfejtését 
főleg a külön égalji befolyásokból értelmezhetni. — Vannak azonban oly rovar
fajok, melyek egyáltalában s kizárólag csak egy növényfajon élnek. Hossza
dalmas lenne azokról itt részletesen szólani; azonban mellesleg megemlítcndó- 
nek tartom , hogy az általam 1854-ben a puszta-peszéri erdőben fölfedezett s 
utóbb leírandó Pannóniái Virász (Antophila Pannonica) kizárólag csak a ho
moki gyopáron él. — Ellenben azonegy faj növényen több rovarfaj is élődik, 
például a szőlőlevél (nem is említvén a kártékony téhelyröpűek légióját) több 
faj pillangó hernyóinak szolgál eledelül, melyek a különböző égaljhoz képest
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külön fajokban is tűnnek fel; így Smyrna vidékin s Kréta szigetén a hatalmas 
platánokra félkészé venyige leveleit, az Alecto és Celerio Alkonyász (Deile- 
phila Alecto és Celerio) hernyói fogyasztják, míg minálunk ezeket a rokonne
mű Elpenor Alkony ász helyettesíti; az Alecto épen nem , a Celerio pedig csak 
mint kivétclképeni nagy ritkaság látogatja meg hazánkat. E z , valamint az 
Oleander-Alkonyász, délkeleti Európából kedvező' meleg légár segedelmével ju t 
hozzánk, égalji viszonyaink azonban nem látszanak kedvezni itteni tenyészé- 
sének ; m ert az eddigi tapasztalás szerint nálunk egy ivadékon tűi nem vihet
ték tovább szaporodásukat. — A Sphintek (szenderek) vándorlása emlékeztet 
némileg az ismeretes madárvándorlásra, ez azonban nem történik oly szabály- 
szerűleg, mint a m adaraknál; inkább valami kóbor természetet jellemez ezen 
állatoknál, melyek különben izmos testök és szárnyuk alkotásánál fogva sebes 
és kitartó röpülök. Tények bizonyítják, hogy ezen családnak némely fajai az 
Óceánon keresztül Angliába kö ltöz tek , minek hiteles bizonyságát adják az an
gol természet-búvárok évkönyvei. Buda-Pest vidékén eddigelé csak két ily 
vándor-fajt észlelhettem , a már em lített Oleander és Celerio Alkonyászt, az 
előbbit már néhány ízben, az utóbbiról tudtom ra csak egy eset fordult elő.

Nagy többsége a rovaroknak azonban bizonyos helyiséghez van k ö tv e , 
m elyben, m indaddig, míg az kivált növényzeti állapotjában változást nem 
szenved, ivadékról ivadékra folytonosan tenyésznek. Ezen helyiségek némely 
fajoknál gyakran oly csekély terű letűek , oly korlátozottak, hogy éveken át 
kutathat valamely vidéken a természetbúvár, a nélkül hogy azon bizonyos fajt, 
mely csak kis térre szorítkozik, fölfedezhetné, míglen a véletlen épen azon 
helyiségre hozza, hol azt nagy meglepetésére feltalálja. E rre vonatkozólag csak 
egy esetet vagyok bátor előadni. Mintegy tizenkét nyár folytán fürkészém már 
rovarászati szempontból Buda-Pest vidékit, és csak ezután ju ték  véletlenül a 
Sashegy délnyugati m eredek oldalán egy oly kis té r re , melyen az akkoriban 
még igen ritka és csak déli Francziaországból ismeretes Ptilophorus Donforit fe
deztem fel. A te rü le t, melyen ezen állatka tenyészik', csak néhány négyszög 
ülnyi, s minden utóbbi szorgalmam daczára nem sikerűit azt más helyütt akár 
a budai, akár az ország más hasonnemű hegységeiben feltalálnom; ismert he
lyiségén azonban évről évre elegendő' mennyiségben gyűjthető. Ezen állatka 
m ind nemére mind fajára nézve űj szerzeménye lett a magyar faunának.

Az eloadattakból k itetszik , mennyire függ valamely vidék faunájának sa
játszerűsége , változatossága s gazdagsága annak külön természetű helyiségitűl 
s növényzetétől.

E  tekintetben nagyobb vonzerővel bírnak a természet-vizsgálóra a szelíd 
jellem ű hegylánczolatok, kies forrásos völgyek, dús növényzetű virányos ré
te k , mintsem a kopár dom bok, s a silány növényzetű pusztaságok; minek 
természetes következm énye, hogy hazánk erdős, hegyes vidéke szintén gyak
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rabban részesült ilynemií ku tatásokban, mint terjedelmes alföldi rónáink ; ám
bár saját tapasztalásom azt bizonyítja, hogy épen ezen faunistikai tekintetben 
meddőknek látszó puszták s részint sivatagok a legérdekesebb sajátszerűsé
gekkel b írnak, s hogy hazánk faunáját inkább ezek jellem zik , m int hegyi vi
dékeink.

Néhány évvel ezelőtt Szarvason keresztül Mehádiába utazván, a csaba- 
csüdi pusztán egy óra hosszatt m ulattam , s e rövid idó alatt szerencsés valék 
az entomologiai világban még ism eretlen , s így nem csak hazánkra, de egész 
Európára nézve líj rovarfajt fedezni fel ; ez az általam elnevezett Magyar 
Gyászár (Platyscelis liungaricus). Ezen faj közel rokona a Pallas által leírt 
Domború Gyászárnak (Platyscelis hypolitus), mely faj déli Oroszország rónasá- 
gait lakja. A Rákos sivatag homokbuczkáit szintén több sajátságos rovar lak ja , 
melyekkel másutt alig találkozunk ; itt tenyészik a többi közt a külföldön hi
ányzó Oldott Czingolány (Cicindela so lu ta ), a hazánkról elnevezett M agyar 
Futoíicz (Carabus liungaricus), a Hosszudad Csatang (Omaseus elongatus), a 
Csaléko?iy ízm ócz (Dorcadion decipiens) stb. Entomologiai fó nevezetessége 
azonban e helynek egy , általam itt fölfedezett új rovar, mely nemére s faj ára 
nézve az entomologiai világban ismeretlen v o lt, s mai napig is ön- s magánál- 
lólag képezvén egy nem et, mely m indeddig sehol sem találtatott másutt, mint 
épen a Rákos mezején : ez az általam megnevezett Vörhönyes Csorvány (Glare- 
sis ruífa. Friv.).

Mellőzve ez alkalommal délkeleti terjedelmes rónáink faunájának részle
tes jellem zését, e nagy térből csak egy kicsided oázt választok k i ,  melyet is
mételve volt alkalmam természettudományilag megvizsgálnom, és ez :

A PUSZTA-PESZÉRI ERDŐ.

A Duna s Tisza közti síkság, melyen a szóba vett erdő is létezik , több 
tekintetben hasonlít a Don és Volga közti sivatag pusztasághoz; s valam int ez, 
úgy amaz is , kiválólag gazdag sajátszerú növényzetére s faunájára nézve , sőt 
a jelentékeny távolság daczára is több oly növény- s állatfajjal találkozunk 
mind kettején, melyek e távol téreknek közös tulajdonai; a mi megerősíti azon 
állítás valóságát, hogy a nagyobb folyók tágas völgyeinek egybevágó égalji v i
szonyai hasonnemú tenyészetet idéznek elő.

A puszta-peszéri erdő Gyón helysége közelében, Pesttől négy mérföldnyi- 
r e , a vizenyős rétség és sivatag homogtenger közepeit viruló oázként terül el. 
Varázsalakban mutatkozik már távolról a tündéres délibábban el-elmerúlő su- 
darak csoportozata, kellemesen lepi meg a végtelen puszták egyformaságától 
unatkozott szemet a láthatárt korlátozó erdők zöldje , s mondhatatlan jótéko
nyan hat a verőfénytől eltikkadt vándorra, ki lombjainak hús, enyhítő ár
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nyékeit élvezheti. Magasztos érzettel telik cl a term észetbúvár, ki e helyen 
mintegy az öszpontosúlt röpkevilág édenébe látja magát varázsolva. Egy szép 
májusi vagy júniusi napon a vigályos erdő virányos oázai telvék a tarka vegyű- 
letben idestova rajongó, s virágról virágra röpködő rovarokkal, mintha mind 
a z , mi a környék sivatag pusztáin csak gyéren s elszórva túnedezik fel, itt 
tartaná ünnepélyes menyekzójét.

Nem kevésbbé meglepő ezen erdósziget növényzete is , melynek külön
nemű fái és cserjéi választékos csoportozatban valódi természetes angol parkot 
képeznek. Földezete e pusztai erdőnek éjszak felől habos idom ú, dombjait 
fu tó , részben már megkötött hom ok, aljasait televény képezi, helylyel h e l 
lyel sás, és nádtermő fenekek m utatkoznak, délkeleti részén virányos rétek 
terűinek el.

Nem tűzém ki feladatoméi e helynek részletes fűvészi leírását, csak álta
lánosan jegyzem m eg, hogy alig van hazánkban oly fa- vagy cserjenem, mely 
e kis helyen némileg képviselve nem volna. A Százados Tölgy, az Agasbogas 
G yertyán , a Dús lombozató Kőris, Sötétzöld Topoly, Suttogó Jegenye, Szomorú 
N yír, Buja Fűz y Sima kérgű Eger és Hatalmas S z il, a Ter ej) él y  es Vadalma s 
Körtefák díszlenek itt ;  nem hiányzik még az Örökzöld Fenyő s a Boróka sem. 
A ligeteket képző cserjék mintegy vetélkedve magasztos rokonaikkal, szinte 
dús változatosságban tűnnek fel. Itt tenyészik az illatos virágú Fagyai (Ligu
strum ), a Pirosló Kecskerágó (evonym us), Veres Gyűrű (co rnus), a Hófehér 
Labdabokor, vagy Bangita (viburnum ), a Sóskafa vagy Borboja (berberís), a 
Festő Benge (rham nus), a Kökény, Bodza és Csipkerózsa, több Zanot faj (cy- 
thisus) stb. A kúszó Bérese Iszalag, Vadszőlő, Földi Szeder s más folyondárok 
helylyel helylyel járhatatlan sűrűséget képeznek, védhelyűl szolgálva több ál
latfaj szaporodásának. A homokdombok Serte levelű Cziczkóróval (achilea se- 
tacea), Vesszős és Nyéltelen Bókával (astragalus virgatus és exscapus), Sal- 
langos Pof ókával, a Derczefű (gypsaphila) több fajaival, s foltonként Ho
moki Gyopárral borítvák; míg az aljas árnyas helyeken a hegyközi nö
vényzetet, az illatos lbolyeít, Gyöngyvirágot, Tavaszi Led/ieket, s ezekhez 
hasonlókat találunk; a nyílt lapályos-nedves rétek szokott dús növényzetükkel 
díszlenek.

A növényzet eme változatossága egyik közvetlen tényezője az itteni gaz
dag faunának, mely azonban nem annyira a felsőbb állatok osztályaira, m int 
inkább az alsóbbakra gyakorolja befolyását. A felsőbb rendű gerinczes állatok, 
mint em lítem , nagyobb téreken osztvák el, s így ezek faunája itt sem külön
bözik az Alföldétől. Az itt tenyésző különféle madarak nem kis élénkséget 
kölcsönöznek ezen pusztai erdőségnek; a számtalan Zenér faj, a Sármány és 
Nádi Veréb, a Sarmalinkó és Seregély, a Fülemile és Csalogány éneklése , az 
Úlyűk, Karvalyok és Vércsék víjogása életet öntenek e magányba. A közeli
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környék nád- és sástermő tavait számtalan s több fajú vízimadár népesíti. Ezen 
erdő ritkább madárfajai közt megemlítendő a Méhész Gyurgyalag (merops apia- 
s te r) , az európai madarak egyik legszebbike: ez a homokdombok oldalaiban 
csőrével s karmóival egy, sőt két lábnyi liosszaságu ű rt készít, melyben fész
kel s költ; éjszaknyugati Európában nagy ritkaság; s az ottan szintén ritkább 
sólymok egyike, a Vörhenyeslábu Sólyom (falco ru fipes), mely itt nagy meny- 
nyiségben tenyészik.

1854-ben európai ragadozóink legnagyobbika, egy pár fakó keselyű is ta r
tózkodott ezen erdőségben, valószínűleg fészkelési szándokkal; de, mielőtt ezt 
létesíthetők, a vadász szenvedélynek estek martalékul.

Legfeltűnőbb ezen pusztai erdő gazdagsága s érdekessége a rovarok osztá
lyára nézve, m ert nem is említvén az t, hogy a rónaságok fajai itt túláradozó 
mennyiségben nyüzsögnek, oly fajokkal is találkozunk, melyek különben csak 
mint hegyközi fajok isméretesek. A Közönséges Tarkdlyt (Melitea tr iv ia ) , a 
Ilekate és Pandora Gyöngyértl, a budai s hazánk délkeleti hegysége lakóit e he
lyen , kivált az előbbit, nagy bőségben láthatni; a Daphne Gyöngyért eddigelé 
Buda-Pest közelében épen nem, s nem is közelebb m intM ehádiavidékin gyújt- 
hetém : itt nem kis meglepetésemre nagy mennyiségben találtam. A Don és 
Volga pusztaságok lakója, a Cloto Szemöcz (hiparchia Clotho), mely az imént 
em lített helyen kivúl Európában másutt a lig , s egy válfaja csupán a pyrenaei 
havasok tetemes magasságán található , itt junius közepe táján az erdő tisztá
sait csaknem ellepi. A fíyponoe Boglárka és Steropes Búska, mint ismeretes 
hegyközi faj, nem utolsó szerepet játszik itt vetélytársai közt. Az Európa szer
te első rangú s ritkaságu Cossus Caesi rum o t , mely egyes példányokban Európa 
néhány, de főleg Oroszország délkeleti tartományaiban találtatott, szintén sze
rencsés valék itt két példányban kapni. A Celsia Ejenczet, mely eddigelé csak 
Styria erdős bérezem , s Oroszországban Kiev vidékin csekély számú példány
ban fedeztetett fö l, 1856-ban ismét a peszéri erdőből kaptam. Nem kevésbbé 
érdekesek az itt fölfedezett Titania Lei neri s Cavernosa Ejenczek is , az első 
mint Török- és délkeleti Oroszország lakója, a másik honi rónáink kizárólagos 
sajátja, a harmadik eddigelé szintén csak Oroszországból volt ismeretes; mind 
a három faj jelenleg még az entomologiai ritkaságokhoz tartozik — éltök első- 
kori alakjai még ismeretlenek.

Mellőzve a közönséges fajokat, csak néhány ritkábbat említek még meg, 
mint a peszéri faunához tartozandót; ez a Törpe Béniké (Chimaera Pum ila), 
Élénkszinü Igaz (Zigena lae ta ), Fűiérpettyű Kajlár (Mamestra albicolon), 
Illanó Edelény (Amphipira fugax), Rokon Gubancz (Orthosia congener), Eigyó- 
sziszi Sárgoncz (X anthia E chii), Szemérmes Sápatag (Leucania pudorina), Ké
tes Szimira (Sym ira dubiosa), Ezüstös és Kisded Ledérke (Erastria argentula és 
paula). Az egyenröpúek családjából megemlítendő még az Onconotus Servillei, 

M. TUD. AKAD. ÉVK. ----  IX . 4



26 FRIVALDSZKY IMRE.

mely eddigelé csak itt és déli Oroszországban találtatott. Hosszú sorozata vo
nni még előttem el a rovarok többi osztályának érdekes fajaiból, melyek a pe- 
széri erdő entomologiai érdekességét mind inkább s inkább kiem elnék, de le
gyen elég ez alkalommal záradékul még csak egyről szólanom, az általam e 
helyen legelőször fölfedezett

Pannóniái Virászról (Autophila Pannonica, Friv.).

E szép s gyöngéd színezetű éjencz már néhány évvel ezelőtt átalakult, az
az bevégzett kifejlődése korában mint röpülő került birtokomba; ez akkoriban 
hazánk s egész Európa faunájára nézve új szerzemény vala. Közlém e fölfede
zésemet a tudomány avatottjaival, kik azt illő méltánylattal fogadván, magát 
a közlött állatot nagyobb rovarászi munkáikban liu rajzokban is kiadák. Ez 
által azonban nem tartám béfejezettnek fölfedezésem ügyét, mert nem elég az 
állattan jelen állásánál fogva csak magát az átalakúlt rovart ismerni, mely által a 
feltalált fajt jelényeinél fogva a rokon fajoktól megkülünböztetjük s önállóságra 
emeljük ugyan, de annak részletes természeti sajátságaiba s más állatok irányá- 
bani viszonyaiba, melyek ezen lényeknél leginkább éltök elsőkori időszakában 
tanyulmányozhatók, nem hathatunk; fő feladata tehát a természet-vizsgálónak 
azok elsőkori alakos életinódjokról tudomást szerezni, ez azonban némely ro
varfajoknál igen rejtett életmódjuk miatt majdnem lehetetlen, mert sok rovar 
élte első időszakát mint a lak , későbben mint báb, a föld alatt tö lti, az éj vé
delmét használván fel élelmezése idejéül, és csak átalakulása béfejeztével jelen 
meg a külvilágban, hogy itt párosodási és tenyésztési hivatását bevégezhesse.

Más fajok  nem élnek ugyan a föld a la tt, de mesterségesen szőtt tömlőbe 
rejtódznek, melyet tökéletes kifejlődésökig el sem hagynak. Ezen tömlőt né
melyek magokkal hordják, mások tápnövényeikhez fonják s bármely ellenség 
közeledtével azok mélyébe vonóinak. Vannak oly fajok, melyek a növények 
száraiban s gyökereiben élnek, ismét olyanok, melyek egész nap az erdők gön- 
gyölődött száraz leveleiben lappanganak, és csak éjjel jönnek ki tápeledelökre. 
Ezen ösztönszerű óvatos rejtekezésnek megvannak alapos okai; mert ha az ál
latország valamely osztályánál, akkor a rovarokénál, nagyban valósúl azon ál
lítás, m iszerint egyik állatfaj a másikat prédálja fel. Számtalan élődi s fürkész 
faj leskelődik a rovarok külön alakjai u tán , s ha csak szerit e jtheti, he
gyes tojó tőrével tojásait azok eleven testeibe rakja, miáltal míg tulajdon iva
dékát, mely annak testében gyarapodik, biztosítja, ennek egyéni létét meg
semmisíti.

A szóban lévő új éjenczet a peszéri erdőben már három egymásutáni év
ben találtam egyes példányokban ; szilárd elhatárzatommá lön ezen érdekes új 
fajnak első életkori alakjait fölfedezni, de már maga a faj kicsisége is előre
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sejtető velem feladatom nehézségét; azonban a szen v ed élly e l párosult szorga
lom ritkán marad óhajtott eredmény nélkü l, mi ez esetben is valósult.

1854. év tavaszán valamivel korábban mint az előbbi években intézéin 
kirándulásomat az érdekes és rovardús peszéri erdőbe. K ettóztetett figyelemmel 
fürkészém most mind azon helyiségeket, hol eddigelé ezen állatkával találkoz
ta m , s egybe hasonlítván azokat, feltűnővé lett előttem , hogy főleg ez állatka 
repülése helyein a többi növények közt tűlnyomólag díszük a homoki gyopár. 
E z t tűzém ki tehát kémlelésem tárgyául, megvizsgálám annak leveleit, szárait, 
kocsányait, fejledező virágbugáit, de mind hasztalan, nyomát sem láthattam 
valamely rajta élősködő állatnak; végre ezen növény gyökerére fordítám figyel
m em et, és számos példányt vevék ki gyökerestül, míg végre egyikének gyö
kéroldalán egy gyanús, hosszas, tömlő idomú fonadékot fedezék föl. Ennek tar
talmát óvatosan vizsgálván, nem kis örömömre egy éjencz alakját találók ben
ne ; most már jó  kedvvel folytatám kutatásom at, sikerűit is több hasonló ta r
talmú tömlőt feltalálnom. H item ben, hogy feladatom szerencsésen meg van 
oldva, nem csalatkoztam, m ert az ekkép feltalált s haza hozott kis alakokból, 
kellő ápolás következtében, rövid idő múlva csakugyan kifejlődött a keresett 
csinos Pannóniái Yirász.

Ezen faj első életkori szakaszait, valamint átalakulása stádiumait is egy 
fonadékos tömlőben végzi, s ámbár ez a gyopár alsó levelei által fedve, s a 
gyökhöz fonva, avval együtt magába a laza homokrétegbe nyúlik b e , honnan 
az állatka csak éjenként jön ki táplálkozni; mind ezen re jte tt életmódja da
czára m égsem  m ent a pusztító parasit ichneum onoktól, miről ezen éjencz ne
velése alkalmával meggyőződéin, midőn a bábból várt éjencz helyett a benne 
élősködő fürkész (ichneumon) faj je len t meg.

A Pannóniái Yirász hernyóját kinőtt állapotban június közepe felé találtam, 
bábbá alakúlta után már tizennégy nappal fejlődék ki maga a tökéletes állat; 
ezen sebes átalakulásból értelm ezhető, hogy ezen fajt ugyanazon egy időben, 
mind a három átalakulási korszakban hernyó, báb, és pille alakban volt al
kalmam találni; e tünemény példája a rovarok ezen osztályánál bár ritkán , de 
néha más fajnál is tapasztalható.

Az em lített tömlőben élő hernyó pondrókinézésü ; de közelebbi vizsgálat 
u tán , a pillangók osztályát jellemző 16 láb je len léte , könnyen fölismerteti 
benne a pikkelyszárnyúak elsőkorú alakját; ezen állatka
F eje  kicsiny, fekete, fényes, porcz-állományií. A fej bosszúban egy mélyedéit vonal, mely 

közepétől előre felé villásan oszlik szét, az oszlási ponton egy mélyedett harántékos vonal. 
F yakpúiiczelja fekete-barna , hátsó részén k é t , közepett szétváló dúczczal, mind a két ol

dalán rövidke íves vonallal, s több apró szemölcscsel.
Teste sápadt testszínű, rendes sorozatú barna szem ölcsökkel, s ezekből kinőtt egyes szőr

szálakkal ; hosszant irányúit három világosabb vonallal, melyeknek középsője a nyak- 
pánczélon is átvonul.

4*
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Lödörei barnák.
A  báb hengerd idomú, barnás-sárga, fényes, igen mozgékony, gyűrűzött teste körös forgása 

által tömlőjében alá s fel képes mozogni; tömlőjéből kivétetvén, ritkán fejdődik ki maga 
a pillangó.
Ezen faj sem tenyészik m indenütt, hol annak tápnövénye, a homoki gyo

p á r, terem ; d is  megválasztja sajátszerú helyiségét, leginkább kedvelli az er- 
ddközti homokdombok tisztás helyeit, melyek a gyopáron kivül különnemű 
növényekkel s virágokkal díszlenek.

Első fölfedezésem után két évvel, ugyanezen faj távol földön Kis-Azsiá- 
ban , a kurdok hazájában, szinte fölfedeztetett.

H a az előadottak nyomán a hazai rovarok földrajzi elosztására csak futó
lagos pillantást vetünk i s , feltűnd azon hasonlatosság, mely hazánk alföldi ró
n á i, főleg a peszéri erdő faunája, s a távol keleti tartom ányok faunája közt 
létezik. Több oly faj tenyészik alföldi rónáinkon, melyek eddigelé Kis-Azsia, 
Besszarábia, a Don és Volga közti sivatag téréinek sajátságos lakói gyanánt 
voltak elismerve, s melyek által országunk faunája részben a keleti jelleget ölti 
magára. Ezen jellemző fajok, ügy látszik, terjedésük délnyugati vég határát a 
Duna völgyénél érték e l , ezentúl alig terjedvén ternyészetök, s ha ezentúl 
gyérebb példányokban eldfordúlnak is m ég, de közvetlenül túl a Lajtán már 
végkép megszűnik tenyészetek; s e körülm ény nem ugyan a természetbúvárt, 
de a sejtelem em berét arra látszik figyelmeztetni, hogy a sors bizonyos geogra- 
phiai határokat szabott a keleti rovarok legapróbb fajaitól kezdve föl kelet 
népének is ,  melyeken túl a polgárisulás szelleme te tt és tesz is foglalásokat, 
de mely határok közt e népnek végzetileg élnie kell.
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IV.
EMLÉKBESZÉD VÖRÖSMARTY MIHÁLY R. T. FELETT.

TARTOTTA

B. EÖTVÖS JÓZSEF ALELNÖK.

A gondolat, hogy az , kivel é ltünk , s k it h a n e m  is boldogan, legalább 
cselekedve lá ttunk , tevékenysége köréből kiragadtatott s üres helyet hagyott 
maga u tá n , mely sokáig), mely talán soha betöltve nem lesz ; érzete annak , mi 
gyengék azon kö te lékek , m elyeket életünkben szövénk, mi hasztalanok küz
delm eink , mi hiábavaló minden törekvés: e gondolatok fájdalommal töltik 
szivünket, s innen v an , hogy az ókortól mostanig a legnagyobb költők s gon
dolkodók az emberi lét nyomorúságáról szólnak s még is csaknem minden nép a 
gyász jeleivel adja körül ravataljait.

De vannak esetek, midőn a halálnak eszméje más gondolatokat ébreszt, 
más érzelmeket költ.

S ha az, k it végső nyughelyére kísérénk, a rövid pályát dicősen futotta 
át; ha reá visszagondolva, nem a hézag, m elyet maga után hagyott, hanem az 
ju t eszünkbe, hogy egy előbb üresen állott helyt betöltött ; hogy az eszmét, 
melyre korának szüksége volt, ő mondta ki, hogy a dicsőséget, mely után népe 
vágyódott, ő szerezte meg; hogy m űveket a lkoto tt, melyek e művek nyelvét 
szintúgy fen fogják ta rtan i, m int Phidias művészete a követ, melyből isteni 
szobrait alkotá: akkor a sír felett szívünk nem az emberi gyarlóság, hanem 
méltóságunk érzetével telik el, s a nép , mely dicső társát végső nyughelyére 
k ísérte, könytelt szem ekkel, de emelt fővel tér vissza lakjaihoz, m ert érzi, 
hogy a kit eltem etett, azt elvesztenie nem lehet.

Ily érzelmek azok, m ikkel három év előtt Vörösmarty sírjánál áliánk, 
ilyenek azok, mikkel e pillanatra visszatekintünk, s én nem azért lépek e szó
székre, hogy”a dicsőültnek emlékét újítsam meg, vagy fájdalmunkat fejezzem ki 
nagy veszteségünk felett.

Azok közé tartozott ő , kiknek emlékéből az idő csak azt veheti e l, mi az 
elválás pillanatában fájdalmas vala. Sem m i, k ik  hozzá közelebb álltunk, azt,
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mitől halála megfosztott, sem a nemzet azt, m it életének köszön, nem fogja 
elfeledni.

De midón e társaság évek után megritkult sorait kiegészítvén, líj munkás
sághoz készül, tehetiink-e ezen ünnepélyes naphoz illőbbet, mint ha azon fér
fiúra tekintünk vissza, ki e testületnek, keletkezésétől fogva egyik legbuzgóbb 
tagja s egyik fó dísze vala , s ki midőn nyelvünket halhatatlan müvekkel gaz
dagító, egyszersmind azon kom oly, egy czélra irányzott kitörésnek példányát 
állítja fel e lő ttünk, mely által úgy az irodalmi mint más pályán a szerényebb 
tehetség is nagy eredm ényeket víhat k i ,  de mely nélkül még lángész is csak 
töredékeket alkothatna.

Vörösmarty első évei születése helyén Puszta-Nyéken folytak el, hol apja 
m int gazdatiszt őt és számos testvéreit fölnevelte. Valamint a ház, melynek 
rajzát valamennyien ism erjük , s melyhez utódaink kegyelettel fognak zarándo
kolni: úgy a házi kör, melyben nagy költőnk nevelkedett, nem tűnt ki semmi 
által. Amaz egyszerű falusi lak, melynek zöld ákáczokon kívül csak a fehér 
falak tisztasága képezi díszét ; a háznép egyike azon nemes de szegény, egy
szerű, de a hazához s minden kötelességeihez hív családoknak, melyeknek faja, 
hála az égnek! még nem fogyott ki országunkból. S ilyen vala a gyermek első 
fejlődése is , ép és természetes.

Semmi kétség, a gazdag adományok, melyekkel a természet őt megaján
dékozó, a költészet kim eríthetlen forrása, melyet keblében hordozott, már ak
kor is legalább a gyermek érzelmeinek mélységében nyilatkoztak. Voltak talán 
pillanatok, melyekben apja, ki őt az első elemi tárgyakban oktató, fiának nagy 
tehetségeit észrevette s a mélyebben látó anyai szeretet, kedvesének nagy jö 
vőjét sejdíteni kezdé; de e pillanatok emléke a szerető szülőkkel sírba szállt. 
A jeles férfiú gyermekségének történetét sem ő maga, sem más nem jegyezte 
fe l, s m it Vörösmartyról ez időkből tudunk, csak annyi, hogy 11 éves korában 
azaz 1811-ben a székes fehérvári tanodában kezdte tanulmányait s hogy hajla
mát a költészethez már ekkor előbb latin versek, majd magyar alexandrinusok
ban írt költemények által nyilvánító.

De a boldog gyermekkor nem tarto tt sokáig, s a serdülő ifjú alig érte el 
16-dik évét, midőn apját elvesztvén, azon korban, mely másoknak csak élveze
teket n y ú jt, az élet szükségeivel ismerkedett meg. Anyja szegénységben maradt, 
s a tanuló, hogy iskolai pályáját folytathassa, előbb Pestre, s miután a bölcselet 
akkor három évig tartó folyamát bevégezte, 1820-ban Tolna vármegyébe köl
tözött, hogy mint magántanító keresse mindennapi kenyerét.

Itt találjuk őt 1823-ig, a mennyiben a házi nevelő terhes kötelességei en- 
gedék, a jog tanulásával elfoglalva és csak éjjeleit szentelve a költészetnek, mely
hez mindig több-több hivatást éreze magában. Ez év őszében a fiatal nevelő, ki 
a „Szépliteratúrai Ajándékban44 s „Aurórában44 megjelent költeményei által már
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figyelmet gerjesztett, növendékeivel Pestre ment, s általesvén az ügyvédi vizsgá
laton, 1825-ben mint Zalán Futásának költője lépett fel, ez első műve által örök 
nevet terem tve magának, s kijelölve az ösvényt, melyen ezentúl haladni fog.

Ki Zalánt í r ,  az érzi hivatását, s Vörösmarty e percztől az irodalomnak 
szentelé minden tehetségeit.

A huszonhárom év , mely ez időponttól kezdve 1848-ig lefolyt, ha Vörös
marty belső fejlését tekintjük s a m unkáknak hosszú sorát, melyekkel nem 
zetét megajándékozá, életének legérdekesebb korszaka; de ha c gazdag évek
nek külső eseményeit keressük, alig találunk valam it, mit különösebben emel
hetnénk ki. Igaz, az ismeretlen ifjú , ki egykor csak barátjainak buzdításában 
kérésé vigasztalását, most a nem zet jobbjainak tiszteletét vítta ki magának. 
Azon kevesek helyett, kik a kezdd irót figyelmükre m élta ták , mindig tágabb 
kört láta maga körűi, mely énekeitől lelkesült. Mit egykor csak egy szép álom
nak tartott, mit legboldogabb pillanataiban is csak a távol jövőtől várt: a dicső
séget, elérte még férfi korában, s mindehhez az igazságos végezet neki megadta 
azt, mi nélkül az övéhez hasonló szív kielégítve nem érezheti magát, egy nemes 
nő s kedves gyermekek szeretetét: de külső helyzetében alig találunk változást, 
és az, kit első költőjéül ismert a nemzet, m intáz ismeretlen ifjú, egyaránt szűk 
köriílményekben élt, s fáradsággal kérésé mindennapi kenyerét, másoktól csak 
az által különbözve, hogy munkásságával halhatatlan m űveket alkotott.

Ne várják tehát tőlem hogy, mi ily alkalomnál szokás, a dicsőült életének 
egyes eseményeit mondjam el. Egyike azoknak ő , kik létöket egy nagy czél- 
nak szentelvén, munkásságuknak nyomait nem a házban, melyet családjoknak 
építettek, a mezőben, melyet szereztek, a személyes barátok és lekötelezettek 
számában hagyták magok u tán: Vörösmarty jellem ét csak m üveiből, életének 
történetét csak irodalmunkból ismerhetjük.

Ha irodalmunk jelen állását elfogultság nélkül tek in tjü k , el kell ismer
nünk,  hogy a kifejlődésnek azon pontjától, melyet az európai műveltség élén 
álló egyes nemzetek e lértek , még távol vagyunk.

A nyugati polgárisodás határszéleire állítva, a magyar nemzet múltja, szá
zadokon át egy hosszú küzdelem vala, s nincs mit bám ulni, ha a tudományos
ság mezején csak azon érdem et szerezheté m agának, hogy résen állva, a sze
rencsésebb népeket, melyek azokat m ívelék, erős karjával megoltalmazta.

Ebbéli hátramaradásunkat akár magunk akár mások előtt eltagadni nincsen 
okunk; ismerjük, s pirulás nélkül felhozhatjuk annak kútfejét, s e nemzet évek 
óta tisztán látja ebbeli helyzetét.

De ha jelen viszonyainkat nem azon nem zetek irodalmához m érjü k , me
lyek e pályán már századokig haladhattak, s ha nem a végső czélt, mely felé 
törekednünk ke ll, hanem a pontot tartjuk szemünk előtt, honnan kiindultunk, 
vájjon ha a magyar irodalom jelen állását ahhoz m érjük, melyet az harmincz 
évvel ezelőtt elfoglalt, nincs-e okunk némi megelégedésre)
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Hányán vannak csak e gyülekezetben is , kik azon korszakra tisztán visz- 
szaem lékeznek, midőn egy magyar könyvnek megjelenése még esemény volt ; 
midőn B erzsenyi, K azinczy, Kisfaludy müveik a nyomtatási költségek miatt 
csak nagy nehézséggel láthattak világot.

Elfelejtettük-e az időt, mikor a magyar színészet korcsmákban s falu szí
nekben tengette nyomorult lé té t, s ha néha városainkben megjelent, a nagy 
többségnél legíelebb azon részvétre szám íthatott, melylyel minden szokatlan 
fogadtatik; mikor a magyar költészet és szépirodalom egy évi termékei egy 
zsebkönyvbe befértek, s tudományos irodalmunk egy folyóiraton kívül éven
ként néhány elemi iskolakönyvre szorítkozott?

Elegen vannak közöttünk, kik midőn az irodalmi pályán felléptek, azt 
még ügy találták.

S ha ezen állapotot a jelennel összehasonlítjuk; ha a müveket tekintjük, 
melyekkel nemzeti költészetünk azóta meggazdagodott, s melyek közöl nem 
hiányoznak olyanok, m iket bátran más nem zetek remekművei mellé állítha
tunk ; ha a tudományra fordítjuk figyelmünket, melynek minden ágában élénk 
tevékenységet veszünk észre ; ha végre meggondoljuk, hogy minden haladás
nak feltételét —• nyelvet b írunk , mel}r a tudományok több ágaiban a legmaga
sabb eszmék s ismeretek közlésére már is kész eszköz, a nélkül, hogy haladása 
által a nép előtt érthetlenné vált volna:

H a mindezt meggondoljuk, azon öntudattal tekinthetünk körül, hogy az 
utolsó harmincz év reánk egy oly haladás korszaka volt, minőt más nemzetek 
irodalmi történetében alig találunk; s hogy ezen haladást nem különösen ked
vező körülményeknek, hanem csak egyes hazafiak buzgóságának s a nemzet k i
tartásának köszönhetjük.

Nem azért említem e haladást, hogy azon czélt elfelejtessem, mely felé 
törekednünk kell.

Yaló állapotjaink öntudata, s a nemes bátorság, melylyel e hon legneme
sebb fiai hátram aradásunkat kimondották: ennek köszönhetjük haladásunkat, s 
e haladást semmi sem szakaszthatná inkább félbe, mint ha való állásunk iránt 
tisztában nem volnánk magunkkal.

De épen mert nem ámítjuk m agunkat, m ert a nagy feladat, mely még 
megoldva nincs, tisztán áll előttünk, jó ha néha a pályának azon részére tekin
tünk vissza, mely megettünk fekszik, hogy azon eredmények által, melyekhez 
sokkal súlyosabb körülmények között ju to ttunk , ríj törekvésre bátorodjunk, 
hogy hitünk s reményünkben megerősödve, azon önbizalmat ne veszítsük el, 
mely nélkül nagyot véghez vinni nem lehet.

S vájjon Vörösmarty érdem eit méltányolhatjuk-e kellőképen, ha irodal
munk állását, midőn ő e pályára lépett, a mostanival nem hasonlítjuk öszve?

Nem ő egymaga az, ki iránt hálával tartozunk.
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Kazinczy, Kölcsey, Berzsenyi, a K isfaludyak, s kívülük még hány, ki 
rég sírjában fekszik; Szemere Pál, k it fájdalommal nélkülözök körünkben s 
mellette többen, kiket csak azért nem nevezek m eg, hogy szerénységüket ne 
sértsem, de k ik e t, míg e határok között édes anyanyelvűnk zeng, az utókor 
felejteni nem fog —  nagy érdemeket szereztek magoknak.

Valamint a nemzeti nyelv , lígy egy valóban nemzeti irodalom soha egye
seknek müve nem lehet; amaz az egész nép eszmekincsei s gondolkozása mód
jából alakúi, ez egész ivadékok életnézeteit s érzelmeit foglalja magában; de 
ha azokat akarjuk dicsőíteni, kiknek irodalmunk sebes haladására s az irányra, 
melyet az kifejlődésében követett, legnagyszerűbb befolyásuk vo lt, Kazinczy 
Ferencz után Vörösmarty az, k it a koszorú illet.

Sőt, ha amannak érdeme nagyobb, m ert nyelvünk átalakítását neki kö
szönjük: a befolyás, m elyet Vörösmarty az irodalomra s nemzetre gyakorolt, 
talán még hatalmasabb.

Hatalmasabb azért, m ert e nemzetnek előtte nagyobb költője nem volt.
Elsoroljam-e egyes munkáit? Szóljak-e Zalánról, e m iiről, mely az eposz

ról felállított elméletnek talán nem egészen felel meg, melynek egyes hiányait 
nem tagadom, de mely mégis századunk egyetlen hőskölteménye; m ert vala
mint alkotását nem a régiek utánzásának, hanem a költő lelkesedésének köszö
n i, úgy nem a művészetben gyönyörködő kevesek bámulatát vítta magának, de 
egy nem zetet lelkesített.

Szóljak-e Egerről páratlan varázsával, szóljak-e Cserhalomról, melynél 
nagyszerűbb eposzi mú kevesebb sorban talán még nem Íra to tt, és a költészet 
ezen neméhez tartozó egyéb m űveiről, m elyeknek egyes szépségei bámulatra 
ragadnak, s melyeket csak azért említünk ritkábban, m ert a m it a költő élete 
legszebb perczeiben alko to tt, azt később már ő maga sem múlhatta felül.

Vagy lyrai dolgozatait említsem-e egyenként?
Az egyszerű daltól, melyben a költő legbensőbb érzéseit oly természetesen 

mondja k i, hogy a művészetet csak azon harmonikus érzésből veszszük észre, 
melyet az oly egyszerű szavak magok után hagynak, a balladáig, mely csaknem 
az eposzt közelíti meg; az elegiától a bordalig, az igénytelen népdaltól a reflec
tólo költeményig, van-e a lyrai költészetnek egy nem e, melyre Vörösmarty 
munkáiból példányokat nem hozhatnánk fel ?

Van-e költő , ki, midőn saját érzelmeit mondja k i ,  mélyebb és bensőbb, s 
k i, ha nemzetéhez fo rdú l, férfiasabb és nemesebb hangokat talál?

V aiue, ki azon akadályokat, m elyeket a verselés főkép ifjú irodalomban 
a költőnek elébe gördít, tökéletesebben legyőzte, vagy annyi formában oly re
mek műveket alkotott?

E teremben nincs talán senki, k inek , midőn Vörösmarty lyrai munkáiról 
szólok, egy vagy más ne ju tna eszébe, melyet valamennyinél nagyobbra bc- 

M. TUD. AKAD. EVK. ----  IX. 5
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csűl s mely saját kifejlődésére, sót talán egész életére elhatározó befolyást gya
korlott. S mily hatást gyakoroltak epigrammjai, melyek közól többek a gö
rög anthologia díszére válnának?

S ha ót mint drámaírót a lyrai költővel egy sorba nem állíthatjuk, senki 
sem fogja tagadni, hogy Vörösmarty e nemben is, ha nem tökéletes egészt, leg
alább kitűnő részleteket alkotott, s azon hatás által, melyet drámai nyelvünkre 
gyakorolt, egy jövő magasabb kifejlődésnek útját készíté elő.

Ennyi s ily művek Vörösmartyt bármily nemzet első költői közé emelnék, 
de működését saját irodalmunkra még becsesebbé teszi az , hogy ő volt az első, 
ki tisztán irodalmi munkásság által e nemzet érzelmeire s gondolkozására be
folyást gyakorolt.

Vörösmarty nem csak a művelt osztályok költője, ő az öszves nemzeté. A 
gyengéd nő s a férfi, az if jú , ki reménydűsan az életbe lé p , s az agg, k it szá
mos csalódások elkeserítettek , müveiben egyaránt találják saját érzelmeiknek 
legszebb kifejezését, s v annak költeményei, m elyeket a történethez számítha
tunk , oly nagyszerű azon hatás, melylyel a nemzet kifejlődésére voltak.

Vörösmarty az első magyar költő, kit a szó legszebb értelmében népsze
rűnek m ondhatunk; s egyszersmind egyike azon keveseknek, kiknél a népsze
rűség mint saját munkásságokra, ügy az öszves irodalomra csak jótékony ha
tást gyakorolt, s a népnek, mely azt adá, s az Írónak, ki azt élvezé, egyaránt 
dicsőségére válik.

Mert ha valaha volt iró, ki magas feladását, ki a roppant felelet terhét, me
lyet az , ki szavait egy egész nemzethez in tézi, magára vállal, tisztán fogta fel; 
ha volt, ki belátta, hogy a költészet, mely nem anyagi érzékeinkhez, ha
nem a lélekhez fordul, feladását csak az által tölti b e , hogy nem csak az anya
gi , de az erkölcsi szépnek képeit tünteti fel ; ha volt i ró , kinek müveinél 
eszünkbe jut, hogy a költészet nem egyéb, mint a szépnek érzete egy nemes 
kebelben: akkor Vörösmarty az.

Tekintsünk végig irodalmi pályáján, s nem fogunk találni sem m it, miről 
még a kajánság és rósz akarat is mondhatná: ezt ő csak azért írta , hogy nép
szerűvé váljék.

Fájdalmas érzés tölti el szívünket, midőn a nemzet legnagyobb költőjét 
éveken át egy folyóirat mechanikai gondjaival látjuk terhelve; elszomorodunk, 
midőn legeredetiebb Írónk fordításokkal foglalkozik szükségből ; s midőn eszünk
be j u t , hogy ő, kinek müvei által anyai nyelvünk legmagasabb szépségeinek 
öntudatához ju to ttu n k , élete legszebb korszakának egy részét arra volt kény
telen vesztegetni, hogy szótárakat és kezdők számára rövid nyelvtanokat ké
szítsen.

Nehéz éveket hozhatunk fe l, melyekben a lángész, hogy férfias független
ségét fentartsa, az irodalmi napszámos munkáira kényszer!ttetett; de oly pil
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lanatot, midőn Istennek legszebb adományát, a költői tehetséget s a lángész
nek hatalmát arra használta volna, hogy népszerűséget vadászva vagy a hatal
masok kegyeit keresve saját anyagi jólétéről gondoskodjék, Vörösmarty életé
ben nem találunk.

Előtte az anyagi jó lét ösvénye nyitva állt. H a nem a tökéletest, de a jöve
delmezőt keresi, ha nem magas feladását hanem kényelm ét tartja szeme előtt: 
ő , kit e nemzet annyi évig első Írójának ta rto tt, az élet nélkülözéseit nem is
m erte volna. Szava oly tekintélylyel b írt, hogy részéről talán csak egy kis en
gedékenység kivántatott volna, hogy egyes pártok által felkarolva oly állást 
vijon ki m agának, melyért mások minden áldozatra készek; de a művészet, 
melynek élt, szentebb volt e lő tte , semhogy azt a tömeg múlékony ízlésének s 
mulatási viszketegének feláldozná ; tudta : a költészet feladása nem az, 
hogy egyes pártoknak szövétnekűl szolgáljon, hanem az, hogy mint a zajgó 
tenger fölött a világtorony, tiszta fényével azoknak, kik különböző utón egy 
czél felé törekszenek, irányul szolgáljon.

A sors azon adományai, m elyeket csak lehajolva szedhetett volna fe l , reá 
nézve nem léteztek. O szegény m aradt, nem cserélve fel tiszta nevét arany
halmokért, s tudva, hogy a babért csak az hordja biztosan halántékai körül, ki 
emelt fővel megy végig életén. Nem m ert a sokaság színvonalára leereszkedett, 
hanem m ert azt magához felemelni b írta ; nem azért m ert a hatalmasok hiúsá
gának vagy a tömeg előítéleteinek hizelgett, m ert a divatnak hódolt, s meggyő
ződését a pillanat érdekeinek feláldozta ; hanem mert azon eszmékért lelkesült, 
azon érzelmekhez szólt, melyek az összes nemzet eszméi s érzelmei valának. 
Ezért em líttetett neve egyenlő lelkesedéssel a felsőbb osztályok termeiben, s a 
nép szalmafödelei alatt.

Nem csak a művészet kastaliai forrása, hanem azon honszeretet, mely nem
zetünk történetén egy hatalmas folyóként mindent term ékenyítve átvonul, 
melyhez e hazában minden összefoly, melyből egyesek s egész ivadékok egy 
ezredéven át lelkesedéseket m eríték : ez tévé Vörösmartyt költővé, népszerű
ségének titka ebben fekszik.

A művészi forma, midőn oly eszméket s érzelm eket fejezett k i ,  melyek 
milliók szivében éltek, tárgya által népiessé vált, s ennek tulajdoníthatjuk,hogy 
azon nagy változásoknak daczára, m elyeken nyelvünk az utolsó időben keresz
tülment, az irodalom és a nép nyelve között különbség létezik ugyan , de nem 
oly válaszfal,mely mind az irodalom mind a nem zet kifejlődésére károsan hatna.

Ennek tulajdoníthatjuk, hogy Vörösmarty népszerűsége ennyi változások 
között épségben maradt, csak annyiban módosulva, hogy mi elébb népszerűség 
vala, később dicsőséggé vált.

Ha van író, ki mind korának mind nemzetének legnemesebb irányait kép
viselve egy nemzet költőjének nevét megérdemlé: Vörösmarty az, s ezen ön-

5*
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tudat volt életének legszebb jutalm a, s a támasz, mely a férfiút még akkor is 
fentartá, midőn minden egyéb, mire jövőjét építette, romokba dóit.

Az 1848. év nagy eseményei kiragadták ót is szokott munkásságából, s 
midőn a roppant vész, mely által a költő a közélet örömtelen mezejére sodorta
tott, elvonult, s ő is előbbi körébe visszatért, feldúlva találta azt.

Azon időszak, mely nagy forradalmakra közvetlenül következik, nem 
kedvező az irodalomra, s a testi s lelki szenvedések, melyeken keresztülment, 
egy rövid év alatt megtörték erejét.

É rz é , bogy a dicső pálya végéhez ért, s a magányba vonúlt vissza, azon 
vidéket választva csendes lakhelyéül, hol legalább gyermekéveinek boldog em
lékeit találta fel ismét.

A házat, melyben a nagy költő végső éveit tö lté , a ttó l, melyben egykor 
bölcsője állt, csak kis távolság választja el. Mennyi idő folyt el, mióta mint 
gyermek e mezőkön örömzajongva átfutott; mennyi tö rtén t, mióta e határt 
apja halála után vérző szívvel, de a nemes feltételek, a nagyszerű remények 
gazdag kincsével elhagyás

A tó, melynek nádas partjain az ifjú egykor ábrándozott, most is az égnek 
képét viseli csendes tükörén; a halmok, melyek azt körözék, ott állanak a régi 
helyen , s felettek erdős hegyek emelik zöld ormaikat, mint évek előtt. —* S 
azóta mennyi változott, mennyi veszett el !

S mégis,ha a m últra visszatekint, nem mondhatja-e magának, hogy remé
nyeinek egy része mégis teljesült, s hogy ha sokban, legalább magában nem 
csalódott !

Szegényen, mint az életbe lépett, úgy tért vissza gyermekségének lakhe
lyére; de tar homlokát most babér fűzé körűi.

Nem érte el azt, mit egyik legszebb költeményében élete feladásának 
mond :

a .............................. a nemzetet
a szellem-harczok tiszta sugaránál 
olyan magasra tenni, mint lehet!"

de ha múltjának emlékei között a halhatatlan sorok ju to ttak  eszébe, melyekkel 
Zalánját kezdé, nem mondhatta-e magának, hogy a tehetetlen kor, melyben 
azon kételylyel fogott lantjához, vájjon ha hazájáról énekel, hallgatnak-e sza
vára } távol fekszik megette, s hogy azon szellemi haladásnak, melyet a nemzet 
korunkban tett, ő nem csak tanúja, de egyik fő eszközlője volt?

S ez a z , mi őt életének e legnehezebb korszakában fentartá, mi a nehéz 
küzdelmeken átment férfiút elcsüggedni nem engedte.

Megfosztva m indentől, miben mások fáradalmaik jutalm át keresik, ma
gányban és szegénységben, midőn a jelen naponként setétebbé vált, egy szebb 
múltnak emlékeiben kérésé vigasztalását, s ha szíve néha pillanatokra elkesere
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d e tt, előtte megnyugtatva állt a jövő , mely, ha késön is, minden becsületes 
törekvésnek meghozza jutalmát.

Erzé, hogy a czélt, mely után sóvárgott s m elyért küzdött, nem érte el; 
de hogy e czél végre el fog éretni, hogy e nemzet annyi küzdelmek után végre 
nyugalmát fel fogja találni, míveltségben és szellemi nagyságban azon állásra 
emelkedve, melyet a harczi dicsőség mezején már ezelőtt századokkal elfog
lalt: —  e reményt, mely nagyobb vala, m int hogy egy rövid emberélet alatt 
teljesülhessen, de melyet épen azért egy rövid emberélet alatt egészen nem is 
lehet elveszteni — e rem ényt ő magával vitte sírjába.

S midőn sírjánál állva láttuk az ezreket,kik a „Szózatának dalnokát nyug
helyére kísérék; midőn a részvétet tapasztaltuk, mely a hazában azon férfiú 
családja iránt nyilatkozott, ki dicsőségét tisztán szellemi munkásság által sze
rezte meg: akkor meggyőződtünk mi is , hogy a dicső férfiií nem csalódott 
reményében.

A haza , melyben a költő, csak ha nemes érzelmekhez fordul, számolhat 
viszhangra; a nemzet, mely a szellemi hatalmat felfogni s méltányolni képes, 
de előtte csak akkor hajol meg, mikor az férfias erényekkel párosul, és csak an
nak fejére teszi le a költői babért, k it a polgári koszorú is megilletne : ily nem 
zet méltó arra , hogy érte a legjobbak fáradjanak, s bízva jövőjében éltöket 
neki szenteljék.

Mert a világtörténet lapjain, melyekre az emberi nem küzdelmei felje
gyezve állanak, azon vigasztaló tanulságot találjuk : hogy a föld népei, m int az 
érczek , azon arányban állnak ellent az idő emésztő hatalmának, a melyben 
több nemesebb elemet foglalnak magokban.
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V.

J E L E N T É S

AZ 1846-BAN KIHIRDETETT JUTALOM TÉTELEK MIBENLÉTÉRŐL.

1.

A nyelvtudományi osztálynak 1846-ban Marczibányi jutalomra 30 aranyban kihirdetett 
kérdésére, mely a dunántúli nyelvjárások földrajzi és nyelvtani ismertetését k ívánta, a k i
tűzött határnapig, ú. m. 1848. martius 31 -ig , egy pályamii érkezett, mely a birálók egyet
értő véleménye szerint oly jelesül fejtegeti és meríti ki tárgyát, hogy az akadémia annak 
mind jutalm aztatását, mind kinyomatását elhatározta.

A jeligés levél felbontásakor szerzőül

YASS JÓZSEF
kegyesrendi áldor és tanár tűnt ki.

2.

A  mathematikai osztály ugyan akkori jutalomhirdetésére, mely a mathematikai tudo
mányok encyclopaediája kidolgozását k ívánta, egy munka sem küldetett be.

K ölt P esten , a M . Tudom. Akadémia XX. nagy gyűléseken, dec. 15. 1858.

Toldy Ferencz m. k.
titoknok.

VI.
J E L E N T É S

AZ 1847-BEN KIHIRDETETT JUTALOM TÉTELEK MIBENLÉTÉRŐL.

1.

A nyelvtudományi osztálynak 1847-ben száz arany jutalom mellett kihirdetett hasonlitó- 
ny elv tudományi kérdésére, mely a nyelvrokonság és nyelvhasonlat fogalmai kifejtését általá
ban, különösen pedig a magyar nyelv azon viszonya meghatározását kívánta, melyben az indo-
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európai, sém i, ural-altáji és egytagú nyelvosztályokhoz á l l , két pályamű érkezett, melyek 
közöl annak, mely e jeligét viselte : Verd a vasat m íg m eleg , eltekintve egyes nézetektő l, 
mikhez több tekintetből kétség férhet, s némi nyerseségtől az anyag feldolgozásában, a gaz
dag és nyomos tartalomnál fogva egyértelműleg oda ítéltetett a koszorú, sőt útmutató hasz
nos voltánál fogva nyomtatása is elrendeltetett.

Felbontatván a nevet rejtő jelmondatos le v é l , szerzőül

REPICKY JÁNOS

az akadémiának néhai 1. tagja és alkönyvtárnoka tűnt ki.

2.

A philosophiai osztálynak száz arany jutalom mellett kihirdetett lélektani kérdésére pá
lyairat nem érkezett.

3.

Hasonló sors érte a történettudományi osztálynak V itéz-féle harmincz arany jutalomra 
kitett kérdését, mely azon okok kifejtését k ivánta, m elyeknél fogva M agyarország, leg
több meghódított tartományát elvesztette.

4.

Szinte így  megfej tétlenül maradt az ugyan akkor ötven arany jutalom mellett kihirde
tett hadtudományi fe ladat. Ellenben

5.

A természettudományi osztály azon Vitéz-féle harmincz arany jutalom mellett kitűzött 
kérdésére, mely hazánk kopár vidékei hasznosítása módjainak kifejtését kivánta, csak egy 
pályairat érkezett ugyan, de a z , a vizsgálók egyértelmű ítélete szerint, tudományos és gya
korlati tekintetben derekasan fejtegetvén tárgyát, a kitűzött jutalmat kiérdem elte, s nyom
tatása is elhatároztatott.

A jeligés levél szerzőül

PÁVAI ELEK
vegytudort vallotta.

6.

Az U jváry M ihály-féle 15 arany jutalomra v égű i, mely Széchényi Pál életrajzát k i
vánta , pályairat kettő érkezett ugyan, kielégítőnek azonban egy sem találtatván, a jutalom  
ki nem adathatott.

K ölt P esten , a M . Tudományos Akadémia XX. nagy gyűlésében , dec. 15. 1858.

Toldy Ferencz m. k.
titoknok.
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VII.

J E L E N T É S

AZ 1842— 47-IG MEGJELENT TÖRVÉNY- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI MUNKÁK 
LEGJOBBJAINAK MEGJUTALMAZÁSÁRÓL.

Ezen évkör szakbeli tüneményei közt az akadémia a nagy jutalm at kétszáz aranyban a 
következő czímű munkának ítélte:

Státusférfiak és Szótiokok Könyve, Szalay László által. Pest, 1846.

mint a mely műben szerző a X V III. század második felétől kezdve a közelebb múltig a köz
élet s vele haladó államtudomány fejlődését a képviselőkul választott státusférfiaknak saját 
munkáik tanulmányozása alapján önállólag s művészileg megalkotott életképeikben adja 
szabatos, em elkedett, s tömöttsége mellett sem terhelt előadásban.

A M ar czibányi-jul alom a következő munkának ítéltetett:

A közigazság törvénye Magyarhonban. ír ta  Prof. Frank Ignácz. Két rész három
darabban. Buda 1845— 47.

mert szerző szabatos rendszerben s éles itészettel tárgyalva régi magánjogunkat, kellő te
kintettel van a magyar törvény történeti fejlődésére, azon elemek kitüntetésére, melyek 
saját viszonyainkból önállólag és eredetileg fejlődtek k i , s viszont a melyek idegen intézmé
nyekből olvadtak jogrendszerünkbe s nyertek további kiképzést, átalakulást: miknél fogva 
jelesb törvénymagyarázóink sorában a legkitűnőbb helyek egyikét foglalja el. Egyedül a 
nyelv avatag , sokban szabályellenes és kiilönködő k ezelése , úgy tarkázása, csökkenti be
csét irodalmi tekintetben.

K ölt Pesten, a M . Tudom. Akadémia XX. nagy gyűlésében , dec. 15. 1858.

Toldy Ferencz m. k.
titoknok.

VIII.
J E L E N T É S

AZ 1843—48-IG MEGJELENT NYELVTUDOM ÁNYI ÉS SZÉPIRODALMI MUNKÁK  
LEGJOBBJAINAK MEGJUTALMAZÁSÁRÓL.

Ha az ezen évkörben megjelent szépirodalmi munkák során végig tekintünk, örömmel 
tapasztaljuk, hogy ezen időszak alatt a magyar költészet lyra i, elbeszélői és színművi ágai 
folytonos haladással xmiveltettek, midőn nem csak az elébbi kornak jelesbjei folytatók
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működési pályájokat, hanem egy újabb sarjadék is zsendűle körünkben, fiatal erővel, meg
ragadó költői tehetséggel s tündöklő sikerrel, különösen a költészet azon nemében, mely a 
nép érzületéből és sajátsa'gaiból fakad ki. E korszak egyik fénye Petőfi Sándor, mint ritka 
tüneményű lyrai egyéniség, ki a már előtte sarjadozni kezdett felsőbb népies költészet meze
jén , mint a magyar lant egyik fő képviselője s egy ríj korszak vezére tűnik föl. 0 , mint köl
tői tehetség, egészen önálló, egyéni, eredeti, kivált midőn az Alföld síkjait festő rajzaiban 
eddig ismeretlen vagy figyelemre kevéssé méltatott fényképeket varázsol élénkbe. T ájképei, 
csendélet-rajzai, néprománczai akármely irodalom hasonnemű termékeivel versenyezhetnek. 
IS épdalai, mint a nép kedélyének hű viszhangjai, országszerte kedvesek. Tárgyhoz mért 
nyelve tiszta magyar zamatű. Ámbár pedig némely egyes műdarabjait, illetőleg a formát s 
kifejezéseit, a szigorúbb műitészet nem alaptalan kifogásokkal gáncsolhatja: de kész ko
szorút nyiíjtani azon ihletett költőiségnek és szellem nek, mely Petőfi műveit általlengi.

Petőfi mellett a költészet más nemében, szintén rendkivűl meglepő tüneményként Arany 
János lépett föl a Kisfaludy-Társaság által megkoszorúzott „T oldiu czúm'í pályaművel. Arany 
mind költői nyelvezetre, mind általán arra nézve, mi a népies költészetet a művészet fokára 
em eli, Petőfinek méltó versenytársa, azon különbséggel, hogy ennek műveit alanyiság, 
amazét tiszta tárgyilagosság jellem zi, és azon előnynyel hogy, midőn Petőfinek némely 
egyes költeményei a műszabályokhoz nem szigonían h ívek , Arany Toldia oly kerekded al
kotásit, oly művészileg kiidomított egész, melyhez a maga nemében hasonlót eddigi irodal
munk csak alig mutathat fel. Ez egy higgadt, nyugalmas, öntudatos költői tehetség remek 
szülem énye, tisz ta , gáncstalan alakban , melyen a művész keze foltot vagy hiányt nem ha
gyott. A tárgygyal híven egyező festések , jellem rajzok, a teremtő képzelet eredetisége, és 
mintegy a magyar nép leikéből szakasztott képek változatos gazdagsága e műnek kitűnő 
vonásai.

Minthogy azonban Arany Toldia nem önállóan, hanem a Kisfaludy-Társaság által ju 
talmazott költeményekkel egy gyűjteményben jelent m eg, s ennél fogva az akadémia határo
zata szerint nagy jutalomért nem versenyezhet ; az illető kétszáz arany jutalom a következő 
munkának Ítéltetett :

Petőfi Sándor Összes Költeményei. P est, 1847.

Fentartván magának az akadémia kezdettől fogva azt h o g y , ha megholt író munkája 
ítéltetik legjobbnak, minden különös esetben különösen határoztassék meg : kiadassék-e a 
jutalom az elhúnyt örököseinek vagy ne? ez úttal határoztatott, hogy a nagy jutalom néhai 
Petőfi Sándor fiának adassák ki.

Mi a nyelvirodalmat ille ti, ezen szakban is élénkülő mozgalom kezde mutatkozni, 
többféle nyelvtan és szógyűjtemények jelenvén meg; de oly buvárlatokkal, melyek nyelvünk 
term észetét, rejtettebb sajátságait, belszervezetét, s rokonsági viszonyait a nyelvészet fel
sőbb szempontjából kiindúlva mélyebb kutatásra méltatták volna, még alig vagy csak gyéren 
találkozunk. E tekintetben Fogarasi János válik k i ,  mint nyelvünk egyik legalaposabb bú
vára s tudományos műszók részint szerencsés alkotója, részint itészi tapintató gyűjtője s ki
adója. Különösen

A Magyar Nyelv Szelleme. P est, 1844.

czímű nyelvtana nem csak nyelvünk szabályait s alakzatát rendszeresen és önállóan fejte
geti, hanem a verstan egy egészen ilj oldalát, t. i. a magyar népdalok- és zenében uralkodó 
versmértékek nemeit gyakorlati példák nyomán tünteti f e l , és zeneértőleg meghatározza , 
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alapot vetvén oly verseléstannak, mely népköltészetünknek sajátja, s a magyar kedélyből 
fakadó ömlengéseknek leghívebben megfelel. Minél fogva ezen munkának, mint a maga ne
mében kitűnőnek és pályatörőnek ítéltetett oda a M arczibányi j u t  alom.

K ölt P esten , a M agyar Tudományos Akadémia X X , nagy gyűléséből, dec. 15. 1858.

Czuczor Gergely m. k.
mint a nyelvtud. osztálynak e tárgyban jegyzője.

IX.
J E L E N T É S

AZ 1844— 49-1G MEGJELENT TÖRTÉNELMI MUNKÁK LEGJOBBJAINAK
MEGJUTALMAZÁSÁRÓL.

Bár több munka vonta magára az osztály különösebb figyelmét ügy a világ s egyház- 
történet, valamint a hazai történet, s nem különben némely történelmi segédtudományok 
köréből ; a nagy jutalm at mindazáltal a következő czíműnek ítélte :

.4 Magyar Nemzet Napjai a mohácsi vész után. Irta Jászay Pál. 1. kötet.
Pest, 1846.

mint a mely számos addig rejtezett forrásokból merítve, a tárgyalt, rövid ugyan de fontos 
és következményeiben döntő, időszakaszt egészen új fényben tünteti fel; s valamint az ese
mények menetelére s azok okaira, úgy különösen a szerepvivő egyéniségekre is váratlan 
fölvilágosításokat nyújt.

A M arczibányi jutalom  ötven araíiyban a következő munkának ítéltetett :

Erdély ország Történetei Tára. Kiadják gróf Kemény József és Nagyajtai 
Kovács István. K ét kötet. Kolost á r , 18 (37— ) 45.

mely nem csak a szomszéd haza történetei, különösen az arra nézve annyira nevezetes X V I. 
s részben X VII. század közelebbi ismertetésére nagy fontosságit kiadatlan írók és okmá
nyok sorát ad becses felvilágosító bevezetések és jegyzésekkel ; hanem a magyar nyelvű tör
téneti emlékek kiadását is buzdító példáúl szerencsésen m egindította, s ez által is a törté
netírók figyelmét a magyar kútfőkre nagyobb mértékben felhívta.

A jutalom , az egyik szerző-kiadó elhunyténál fogva, Kovács István úrnak rendeltetett 
kiadatni.

K ölt Pesten , a M agyar Tudományos Akadémia XX. nagy gyűlésében dec. 15. 1858.

Toldy Ferencz m. k.
titoknok.
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X.
J E L E N T É S

AZ 1845— 50-IG MEGJELENT TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKÁK LEGJOBB 
JAINAK MEGJUTALMAZÁSÁRÓL.

Ezen időkör természettudományi munkái közt a nagy jutalomra a következő ítélte 
tett méltónak :

Súlyos testek Természettana. Irta  Jedlik Ányos István, szöveg közé nyomatott 384
fametszettel. P est, 1850.

Ugyanis e munkában a dús tartalom kellő bőséggel és választékossággal, nem egysze
rűen elsajátítva, hanem a természettani tünemények s ezektől elvont törvények saját észle
letek és kísérletek által líjból megalapítva; sőt önálló vizsgálatokkal is bővítve; a részletek  
egymásból mintegy szervileg kifejlesztve adatnak ; a tudományos tárgyalás kellő tekintettel 
a mathematikai megalapításra, a tapasztalattal folyvást összefűzve, s az életből vett példák
kal felderítve halad, mi által az olvasó egyeb tünemények megfejtésére is képesíttetik ; elő
adása végre a meglevő műnyelv szerencsés felhasználása mellett világos és szabatos.

Másod helyre, tehát a Marczibájiyi-jutalomra ítéltetett méltónak :

Légtiineménytan, s a két Magyarhon égalj-viszonyat, s ezek befolyása a nővé- 
nyék re és állatokra. Irta Bér de Áron. Kolosvár, 1847.

Ezen, nemében s ily  kiterjedésben első magyar m unka, a légtani általános igazságok  
tudományos tárgyalása után a két magyar haza égal-viszonyait önészlelet s nagy gonddal 
gyűjtött, számos egyhehasonlító táblákba összeállított adatok alapján ism erteti, az égali v i
szonyok befolyását a növényi és állati életre k ife jt i, s ezekből gazdára és orvosra nézve 
használatos eredményeket von le ; előadása világos és vonzó.

K ölt Pesten , a M agyar Tudományos Akadémia X X. nagy gyűlésében, dec. 15. 1858.

Toldy Ferencz m. k.
titoknok.

XI.
J E L E N T É S .

AZ 1846— 51-IG MEGJELENT MATHEMATIKAI MUNKÁKRÓL.

A kérdéses évkör mathematikai irodalmában, fájdalom, nem találtatott egy oly rangú 
munka sem , mely a nagy jutalomra érdemesíthető volt.

6 *
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Ellenben az ez osztályhoz sorozott architectura mezején a következő munka M arczi- 
hányi-jutalomra méltónak ítéltetett :

Kassa városának ónémet stílű Templomai, rajzoló és magyar ázó 
Dr. Henszlmann Imre. P est, 1846. folio.

mint a mely munka nem csak hazánk építészeti emlékei egyik legkitünőbbikét számos művé
szileg készült rajzzal szem elibe állítva szak-avatottan ismerteti; hanem, mert általában ezen, 
tartalma és nyelvével jeleskedő munkával nyílik meg egy minden támogatást nélkülöző ere
deti építészeti irodalmunk ; s már itt találjuk megérintve azon eszme csiráját, melynek to
vábbi kifejtése szerzőt a gót egyházépitészet számviszonyai kulcsának újból fölfedezésére, s 
ezzel oly munka létesítésére vezette , melynek az építészeti tudomány első tekintélyei által 
elismert fénye a magyar értelmiség becsületére is veti sugarait.

K ölt P esten , a M . Tudom. Akadémia XX. nagy gyűlésében , dec. 15. 1858.

Toldy Ferencz m. k.
titoknok.

XII.
J E L E N T É S

AZ 1817— 52-IG MEGJELENT PHILOSOPHIAI MUNKÁKRÓL.

A fenforgo évkörben több , egy és más tekintetben dicséretes és hasznos , dolgozat je 
lent meg a szélesb értelemben vett philosophia mezején ; olyan mindazáltal, mely kitűnő ran
got foglalhatna el abban, s ennélfogva a nagy jutalomra méltónak Ítéltethetnék, egy sem : a 
miért is a nagy jutalmat az osztály ez évkörre kiadandónak nem véleményezte.

Ellenben a következő munka a Marczibányi-jutalomra méltónak ítéltetett :
/ /

A Szépészet alapvonalai. Irta  Greguss Ákos. Budapest, 1849.

Szerző kiemelvén a szépnek két lényeges elemét: az alaki öszhangzatot és tartalmi 
eszm eiséget, azt nem egyoldalúlag, hanem öszszeriíleg fogja fe l ,  a szépészet körét szaba
tosan k ije lö li, tartalmát rendszeresen m egalakítja, s hív maradván választott álláspontjához 
minden fő mozzanaton keresztül, ezeket mélybeható tanulmányozást tanúsító alapossággal s 
világosan tárgyalja. E becsét, mint egészét, nem rontja le az egyes tételek ellen tehető 
több nemű k ifogás, sem a nyelvezet m erevensége, melytől szerző , újabb dolgozataiban, 
már is eltért. Ezeknél fogva a munka szépészeti irodalmunkban kitűnő figyelemre méltónak 
tűnik fel.

K ölt Pesten, a M. Tudom. Akadémia XX. nagy gyűlésében, dec. 15. 1858.

Toldy Ferencz m. k.
titoknok.
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XIII.
J E L E N T É S

AZ 1848— 53-IG MEGJELENT TÖRVÉNY- ÉS ÁLLAM TUDOM ÁNYI MUNKÁK  
LEGJOBBJAINAK MEGJUTALMAZÁSÁRÓL.

Ez évkör szakbeli munkái k ö z t, desőt általán államtudományi irodalmunkban ritka 
díszül tűnik fe l, s azért nagy jutalom ra  ítéltetett méltónak a következő munka:

A XIX. század Uralkodó Eszméinek befolyása az Allodalomra. Irta báró Eötvös 
József. I. (és II.) kötet. Bécs (és Pest). 1851 (— 54),

mint a melynek az egész úgy, mint egyes részeinek új és saját felfogása s tapasztalat alapján 
bölcseleti m egvitatása, a nevezetesb elméletek higgadt, a tárgy nagy fontosságához mérsé
kelt minden oldalú tárgyalása, a régi és ríj történelmi tények meglepő összeállítása s alkal
mazása nem csak a magyar, hanem az összes újabb irodalomban fényes állást biztosít, s mely 
az államtudományok történetében kétségtelenül líj stádiumot jelzend.

A Marczibányi-jutalom  a következő munkának ítéltetett oda :

Jog és Államtudomáíiyok Encyclopaediája. ír ta  Pauler Tirador. Pest, 1851.

mely a jog- és államtudományok egyetemes szervezetének világos átnézetét adva, az európai 
anyajogokat, a róm ai, polgári, a kánoni, a longobárd hűbérjogot, úgyszintén a magyar 
és ausztriai jogot bővebben tárgyalja, különös ügyelettel azok történeti részére ; s  k iegé
szítve egy itészeti választékú gazdag irodalommal. Miknél fogva e szabatos és tömött elő
adásit munka nemzeti irodalmunkban tetemes hézagot pótol.

K ölt T esten , a M agyar Tudom. Akadémia XX. nagy gyűlésében , dec. 15. 1858.

Toldy Ferencz m. k.
titoknok.

XIV.
J E L E N T É S

AZ 1849-TÖL 1854-IG MEGJELENT NYELVTUDOM ÁNYI ÉS SZÉPIRODALMI 
MUNKÁK LEGJOBBJAINAK MEGJUTALMAZÁSÁRÓL.

Az 1849-től 1854-ig terjedő viszontagságos korszak elején a szépirodalom terén némi 
pangas m utatkozék, míg a nyugalmat igénylő költői kedélyek ismét élénkülni kezdének , 
főleg a színművi, beszély-és regényköltészetben, mely mind az elébbi korszak némely je -  
lesbjei, mind újabb mívelők által dicséretes haladással törekedett előre. De a magasb lantos
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költészet, kevés avatottak k ivételével, alig éré az elébbi korszak nyomába. A kellő művészi 
csín és íz lé s , a nemesebb előadás, a szabatos versformák helyébe némi pongyolaság, a mű- 
szabályok elhanyagolása, a negélyzett népiesség színe alatt az alsóbb nemű, köznépies s fel
sőbb eszményítés és tárgyilagosság nélküli tájköltészet nemei tünének föl.

A haladásnak örvendetesb hajnala kezde nyílni a nyelvirodalom látkörén, mely az Aka
démia kebeléből keletkezve, lassanlassan kifelé is terjeszté sugárait, s többeket érdekelni, s 
közös munkálatra serkenteni k ezd e, kik nemzeti létünk fő k ellék ét, a nyelvet, tudományo
san ism erni, azt eredeti elveire visszavinni, és rendszerezni, e s ő k  buvárlattal járó munkát 
föladatul tűzték ki magoknak. E nemben főleg kiemelendő a régi magyar nyelvemlékek fá
radhatatlan szorgalmú kiadójának, az irodalom történetirásában más úton is érdemeket 
szerzett, Toldi/ Ferencinek

A Magyar Nemzeti Irodalom Története, P est, 1851.

czímű két kötetes munkája. Ezen eredeti kútfőkre támaszkodó történeti mű, mely a ma
gyar irodalom állapotait a legrégibb korszaktól kezdve a mohácsi ütközetig részletesen, az 
őskori nemzeti költészetre, a tanügyre, a hazai történetírásra, a magyar nyelv egyházi és ál- 
lodalmi divatára kiterjeszkedve eléadja; továbbá a magyar nyelv belső történetét, vagyis 
korszakonkénti állapotait, sajátságos nyelvtani alakjait, fejlődési, helyesírási változásait 
szakértő avatottsággal fejtegeti : a maga nemében eddigelé egyetlen , pályatörő , s a nyelv- 
tudomány jelen színvonalán álló munka, mely nyelvünk rendszerének tudományos fölfogását 
számos emlékpéldák öszveállításával e lőseg íti, nyelvészi jegyzetei s észrevételei által több 
kétséget és homályt eloszlat, s annál nagyobb méltánylatra érdemes, mennél több szakképzett
séget s a régi nyelvemlékekben jártasságot igényel, s eléállítása minél több nehézséggel, 
kutatási fáradalommal s csak kevesek által vállalni szokott munkatűréssel jár. Ennélfogva ez 
évkörben a nagy jutalom ezen műnek ítéltetett.

A Marczibéinyi jutalom  a következő költői műnek ítéltetett :

Toldi Estéje, költői beszély. ír ta  Arany János. Pest, 1854.

mely némely más, e szakba tartozó és a magok nemében szintén jeles műveknél terjedelemre 
nézve csekélyebb ugyan, de a költő első remek művének valódi hasonmása. Mindegyikét 
azon egy hangmenet és műtökély jellem zi, s a mi különbség van köztök , azt az ifjú és agg 
hős jellem ének, egyfelől az iijúkor élénkebb tevékenységének, másfelül a sírba hanyatló ősz 
viszonyainak kell tulajdonítani; amaz megragadóbb s érdeklőbb képeket nyújt, de a művész 
ecsete ezt i s ,  habár, mint i l l ik , halványabb színekkel, de épen oly tárgyhíven tűnteti fö l , 
mint amazt a maga nemében.

K öti P esten , a M. Tudom. Akadémia XX. nagy gyűlésében , dec. 15. 1858.

Czuczor Gergely m. k.
mint a nyelvtudom. osztálynak e tárgyban 

jegyzője.
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XT.

J E L E N T É S

AZ 1850— 56-IG MEGJELENT TÖRTÉNELMI MUNKÁK LEGJOBBJAINAK
MEGJUTALMAZÁSÁRÓL.

Ez évkor az elébbinél élénkebb s nyomosabb munkásságot mutat fel mind a világhistó
ria , mind a hazai történetnek kútfői s kritikai líjabb át- és feldolgozásában, xígy a segédtu
dományok tárgyalásában. Különösen azon két munka merült fel a haza polgári históriája 
terén, mely kiválóbb figyelemben részesü lt, u. m. :

Magyarország Története Szalay László által. I —IV. hőt et. Lipcse 1852— 54.

és

Huny adlak kora Magyarországon. ír ta  gró f Teleki József. 1— IV . X. XI. kötet.
Pest, 1852— 55.

melyek közöl az utóbbik egy rövidebb, de dicső s a magyart hatalma s fénye fő pontján fel
mutató k ort, a két H unyadiét, számos fel nem használt, kiil- s belföldi, történetírói és ok
mányi , részint addig nem ismeretes kútfők alapján, terjedelmes és mélybeható nyomozással, 
a tények kritikai megállapításával, részletes kor- és jellem festésseí, s különösen az esemé
nyek belső okozati összefüggése kiderítésével mintegy xíjjá teremt ; s a hozzá adott gazdag 
okmánytárral a további vizsgálatnak is új eszközöket szolgáltat.

Elsőbbike pedig a nemzet öszves történetét, az ez évkörbe tartozó négy kötetben a 
honfoglalástól a linci b ék éig , rövidebben ugyan és tömöttebben, de nem kevesbbé kritikai 
feldolgozásával a kxxtfőknek tárgyalja, felosztásával a nemzeti történet philosophiai áttekin- 
tetét előmozdítja, s az eddigi íróknál sűrűbben bányászsza ki a külföldi forrásokat, a köz
jogi fejleményekre s a fő szerepvivők jellemzésére kiilönösb figyelmet fordít, s a történet
nyomozást és történetírást oly műgonddal egyesíti, miszerint az osztály , egyezőleg a véle 
vetélkedő munka dicsőűlt szerzője ítéletével, azt minden eddigi történetirataink közt első 
rangúnak ismeri el.

Miknél fogva ez t , s a gróf Teleki József külön kortörténetét, mely mint olyan szinte 
példa nélkül s mintáiíl áll irodalmunkban , egyenlő becsűnek vallván , a nagy jutalomra egy
formán méltónak ítélte.

A „Hunyadiak kora44 szerzője egyenes örökösök nélkül halván el, az akadémia az egész 
díjt a „Magyarország Története44 czímű munka szerzőjének rendelte kiadatni.

A Marczibányi-jutalom végre a következő munkának ítéltetett:

Magyar Mythologia. ír ta  Ipolyi Arnold. Pest, 1854.

E mű egy eddig szinte egészen parlagon fekvő mezőn forogván, mind a históriai, mind 
az élő maradványokban, milyek a nép-szokások, babonák , közmondások, mondák, mesék, 
énekek, de sőt maga a nyelv is ,  mind azt, mi a régi néphitre vonatkozik vagy vonatkoz-
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hátik , éles vizsgáló szemmel felismeri s összeállítja, folytonos tekintettel a köztünk la k ó , 
ügy a többi európai s a keleti rokon népek analóg nézetei, mondái, szokásaira, mi által hol 
a m egegyezés, hol az eltérések világlanak ki ; s így a nélkül, hogy még most a positív kút
fők , különösen egy régi népköltészet s műemlékek hiányában, egy feledékbe sülyedt világ
nézet s hitélet gáncstalan rendszerét megalakíthatná, valóságos úttörő gyanánt tűnik fel; és 
csak a munkára felhasznált nagy készület és ritka kitűrő fáradalomnál fogva is buzgó elisme
rést érdemel.

K ölt P esten , a M . Tudom. Akadémia XX. nagy gyűlésében , dec. 15. 1858.

Toldy Ferencz m. k.
titoknok.

XVI.
J E L E N T É S

AZ 1851— 56-IG MEGJELENT TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKÁK LEGJOBBJAI
NAK MEGJUTALMAZÁSÁRÓL.

Ez évkör szakbeli munkái közöl a nagy jutalm at a következő nyerte el :

Mezei Gazdaság Könyve Stephens Henry után a hazai körülményekhez alkalmazva 
kiadják Korizmics László, Benkő Dániel, Morócz István. Pest, 1855. I —IV. köt.

mert e munka, mely egy elismert becsii külföldi munkának át- és újbóli dolgozása inkább mint 
fordítás, sőt, a mennyiben a gazdászati tudomány hódítmányait a legapróbb részletekig foly
ton a hazai viszonyokhoz alkalmazva tárgyalja, s a tudományos alapú honi gazdálkodási ta
pasztalatokat mindenütt szorgalmasan beilleszti, jó részt eredetinek tekinthető; egyszersmind 
pedig a gazdászati nyelvet is a legszélesebb kiteijedésben szerencsésen megállapítja: oly be
cses egészet képez, mely a kezet fogó tudomány és tapasztalás eredményeivel e nemzeti fon
tosságú szakban új aerát nyit.

A Marczibányi-jutalom  a következő munkának ítéltetett oda :

Magyarország legjelesebb Kőszéntelepei, vegytani és miíipari tekintetben 
Nendtvich Károly által. Pest, 1851.

mert e m unka, kitűrő, fáradalmas vizsgálatok és elemzések nyomán hazánknak egy nagy 
becsű természeti ajándékát földtani, vegytani és műipari tekintetben ism erteti, a nem csak 
minőségileg hanem mennyiségileg is elemzett harminczkét szénfajban rejlő hőképességnek 
égő és melegítő ereit meghatározza ; s ekép mind tudományos mind gyakorlati fontosság te
kintetében az ez évköri szakdolgozatok közt előkelő rangot foglal el.

K ölt Pesten y a M. Tudom. Akadémia XX. nagy gyűlésében , dec. 15. 1858.

Toldy Ferencz m. k.
titoknok.
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XVII.
J E L E N T É S

AZ 1852— 57-IG MEGJELENT MATHEMATIKAI MUNKÁK LEGJOBBJAINAK
MEGJUT ALMAZÁSÁRÓL.

Ámbár az elemi ismeretek körében mozgó munkák már tartalmuk és módszeröknél fog
va nem lehetnek rendes tárgyai a nagy jutalomnak : e szak felsőbb kategóriáihoz tartozó mun
kák ritkaságánál, s már a második hatos évkörben hiányzásánál fogva az akadémia még is 
egy ily munkát m éltatott, kitűnő jelességénél fogva , a nagy jutalomra. Czíme :

Elemi Mennyiségtan felgymnásiumok és reáliskolák használatára. ír ta  Petzval
Ottó. Pest, 1856.

mint a m ely, bár a kitűzött czélnak megfelelőleg iskolák számára tankönyvül készült, de 
mind terjedelménél fogva , miszerint egyéb versenytársainál általánosb és felsőbb ismeretekre 
em elkedik, mind rendszeres és választékos tartalmánál és szabatos előadásánál fogva , mely- 
lyel a tanítmányokat, megmutatásokat és következtetéseket egymással összefűzi, ez évkör 
munkái közt méltán elsőséget érdemel.

A M arczibányi-jutalmat ez ízben szinte tankönyvnek kénytelen az osztály odaítélni. 
Czíme :

Mértan Alapvonalai tudomány-rendszeresen előadva Hollón Ernő által.
Pécs, 1854.

mint a mely nem csak a mértan alapfogalmait s egyes tanait helyes ríj rendszerben terjeszti 
e lő , hanem mind a sík -, mind a gömb-háromszögmérésre is kiterjeszkedik, sőt a taglalati 
síkmértant — mikép szerző az analytica geometria elemeit nevezi — is tárgyalja, még pedig 
szabatos jó nyelven és előadással.

K ö lt Pesten, a M . Tudom. Akadémia XX. nagy gyűlésében , dec. 15. 1858.

Toldy Ferencz m. k.
titoknok.

XVIII.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA JUTALOMTÉTEUEI 1858-BAN.

I. A íiyelv és széptudomátiyi osztályból.

1.
Kívántatik a magyar nyelvújítás története és bírálata, a magyar irodalom kezdetétől az 

újítási harczig. Figyelembe veendők tehát az irodalmi szóképzés első kísérletei a régi biblia- 
M. TUD. AKAD. ÉVK. ----  IX . 7
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fordításban s a többi középkori emlékekben; továbbá a X Y I. és XVII. századbeli igyekvések  
különösen egy hittudományi, bölcsészeti és jogi műnyelv megalkotásában ; végre a XVIII. 
század abbeli élénk mozgalmai, s a kérdés állása, midőn Kazinczy Ferencz a nyelv-átalakító 
küzdelmeket megindította.

Jutalma M arczibányi alapítványából negyven darab arany.
Határnap junius 30. 1859.

2 .

Kívántatik a magyar eposi költészet főbb formáinak történeti és szépészeti méltatása, 
különösb tekintettel Zrínyi, Gyöngyösi, Vörösmarty és Arany iskoláikra, s azon befolyás
ra, melyet reájok az ó és újabb-kori epos gyakorlott.

Jutalma Vitéz alapítványából negyven  darab arany.
Határnap martius 31. 1860.

3.

Kívántatik egy történeti és széptani emlékirat Kazinczy Ferenczről mint költőről, pró- 
zairóról és műfordítóról, tekintve a nyelv átalakítására gyakorlott hatását is.

Jutalma ölven darab arany.
Határnap augustus 20. 1859.

4.

Költemény kívántatik , melynek tárgya: Kazinczy Ferencz emlékezete.
Jutalma ötven darab arany.
Határnap augustus 20. 1859.

II. A történelmi osztályból.

5.

Adassák vázlata a magyar nemzet műveltségi állásának az első fejedelmek korszaká
ban ; jeleltessenek ki a kapcsok, melyek őseinket fokról fokra közelebb hozták a keresz- 
tyénséghez ; s terjesztessék elő a keresztyénség behozatala mind történelmi momentumai
ra , mind állam-alapítási első következményeire nézve.

Jutalma száz darab arany.
Határnap martius 31. 1860.

6.

Kívántatik Hunyadi János életrajza, ifjúsági és családi olvasókönyvül. 

Jutalma Ujvéiry Mihály ajánlatából tizenöt darab arany.

Határnap junius 30. 1S59.
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111. A természettudományi osztályból.

7.

Adassék a Balatonnak leírása föld- és természettani, úgy természetrajzi tekintetben ; és 
fejtessék ki azon befolyás, mely a Balaton vízszinének szándéklott lejebb szállításától egész
ség- és természettani, úgy egyéb tekintetekben is várható az állam- és közgazdászatra; végre 
állíttassanak pontos és számokra visszavitt adatok alapján egymással szembe annak jó és rósz 
következései.

Jutalom száz darab arany.
Határnap martius 31. 1860.

FÜGGŐBEN LEYÓ JLTALOM TÉTELEK.

I. Költőiek.

8 .

A gr. Teleki-féle drámai jutalomért 1858-ra szomorújátékok pályáznak.
Jutalom száz darab arany.
Határnap dec. 31. 1858. A jutalom  martius 19. 1859. adatik ki.

9.

A Karátsonyi-féle drámai jutalomért 1858-ra vígjátékok pályáznak. A verses forma elő
nyéül fog tekintetni a műnek hason vagy közel-hason becsű társak felett.

Jutalom száz darab arany.
Határnap febr. 2. 1859. A jutalom  martius 31. 1859. adatik ki.
A jutalmat nyerő mű a szerző tulajdona marad.

10.

A gr. Nádasdy Tamás-féle jutalomért hazai-történeti költői beszélyek pályáznak.
Jutalom ez ú tta l száz darab arany.
Határnap oct. 31. 1859.

11. Természettudományi.

Kívántatik a természettan bármely szakának bármely tárgyáról szóló önálló íejtegetés : 
saját észleletek és vizsgálatok eredményei a pályairat becsét mások felett nevelvén.

Jutalma háromszáz frt. convp.
Határnap julius 31. 1859.
Minden rendű pályairat a fen kitett határnapokra, melyeken túl semmi felelet el nem 

fogadható, váratik , midőn azt írója nevét rejtő pecsétes levélre hivatkozó jeligével alulirt
7 *
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veszi által. A beküldött másolat, mely az akadémia levéltárában marad, idegen kézzel és 
tisztán írva , lapozva, kötve legyen. Ha a jeligés levél felbontása után kitetszenék , hogy a 
munka saját keze Írása a szerzőnek, ez a jutalomtól elesik. A jutalom mellett nyomtatásra 
méltóknak Ítélendő pályamunkák, a 3. 4. sz. alattiakon k ív ü l, melyek az akadémia által 
Kazinczy Ferencz százados ünnepére kinyomatnak, a szerzők sajátai maradnak, az 1. 2. 
5. 7. számuak a mennyiben esztendő alatt azokat közzé tenni kívánnák.

K ölt P esten , a M. Tud m. Akadémia XX. nagy gyűlésében , dec. 18. 1858.

Toldy Fermez ni. h.
titoknok.
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X I X .

E L N Ö K I  Z Á R S Z Ó .

T i s z t e l t  G y ü l e k e z e t !

Ezzel be van rekesztve Akadémiánk mai nyilvános köz ülése. Kiegészítve, 
és űj erőkkel gyarapodva, tiszta szándékkal és buzgalommal, a feladás fontos
sága és nagyszerűsége érzetében, a sikernek em elkedett reményeivel fogja az 
intézet működéseit ismét folytathatni.

Ne felejtsük, hogy ez azon nyelvet m íveli, mely azon té rek rő l, mikre 
azt a törvény lép tette , ma m ár jobbára visszavonult oda, hova Isten és szere
tetünk helyezte, és mely ma még közelebb áll így szíveinkhez m int ezelőtt.

Ne felejtsük, hogy igyekvései tudományos fejlődésünkre vannak irányoz
v a , és így oly valam ire, mi szükségeink között első sorban áll.

Emlékezzünk m eg, hogy korunkban érvényre és jelentőségre csupán va- 
lődilag kifejlett értelmi erők vergődhetnek, és végképeni csillapodáshoz és 
m egülepedéshez, a nehézség törvényei szerint csak az ju that e l , mi valódi 
súlylyal bír.

A gyümölcs tenyészetének és megérésének feltételei : az id ő , a világosság, 
és a melegség.

Legyünk azért meggyőződve, Uraim és Asszonyaim, hogy azon siker, mely 
Akadémiánk működésének gyümölcse lehet, nem csupán ettől magától, hanem 
épen annyira függ önismeretünk terjedésétől, a részvét azon melegségétől, a 
fogékonyság azon m értékétől, m elyet mutatva fogja az értelmes közönség ezen 
tudományos intézetet kísérni.
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XX.

A XX. NAGY GYŰLÉSEN VÁLASZTOTT AKADÉMIAI TAGOK NÉVSORA.

I. A Nyelv- és Széptudományi Osztályban.

Tiszteleti tagúk : Deák Zsigmond, Lukács Móricz.
Rendes tagok : Arany János , Ballagi Móricz , Hunfalvy P á l, Lugossy József.
Levelező tagok : Fábián István , Finály H enrik , Gyulai P á l, Jókai M ór, Mátyás Fló

rián , Podhorszky L ajos, Riedl Szende, Szász K ároly, Szepesi Imre, Tárkányi József, 
Tompa M ihály, Yass József, Zsarnay Lajos.

Külső lev. tagok : B oppFerencz, Gabelentz János, Grimm Jakab, Pott F. A ., Raw- 
linson H enrik, Schott V ilm os, W atts Tamás.

II. A Philosophai Osztályban.

Tiszteleti tagok : Szilasy János, Danielik János, Hoványi Ferencz.
Rendes ta g  : Erdélyi János.
Levelező tagok : Balogh Sámuel, Greguss Á gost, Mészáros Imre, Ney Ferencz, So

mogyi K ároly, Szalai István.

III. A Törvénytudományi Osztályban.

Tiszteleti tagok: Bartal G yörgy, gr. Desewffy Emil.
Rendes tagok:  Pauler Tivador, Tóth Lőrincz.
Levelező tagok : Lónyai Menyhért, R écsiE m íl, Udvardy Ignácz.
Külső lev. tagok : Laboulaye Edvárd, lord Overstone, Rau H enrik, Tocqueville E lek, 

Vangerow Adolf.

IV. A Történelmi Osztályban.

Tiszteleti ta g :  gr. Mikó Imre.
Rendes tagok : Csengery A ntal, Fényes E lek , Podhradczky József, W enzel Gusztáv.
Levelező tagok : gr. Andrássy M anó, Czinár M ór, Hunfalvy János, Ipolyi-Stummer 

Arnold, Kazinczy Gábor, Knauz Nándor, Kőnek Sándor, Magyar L ászló , Nagy Iván , 
Pauer János, P á u r lv á n , Ráth K ároly, Schröck Ferencz, Szabó K ároly, Szalay Á goston, 
Szilágyi Sándor.

Külső lev. tagok : Cantu Caesar, Chlumezky, hg Demidoff Anatól, Fallmerayer J. Fii- 
lö p , Flegler Sándor, Guizot Ferencz, lord Macaulay Tamás, Mignet Ferencz, gr. Monta- 
lembert K ároly, Rafn Károly Keresztely, Ranke Ferencz L ipót, Raumer Frigyes, Ritter 
K ároly, Theiner Á goston, Thierry Am adé, Yalentinelli József.
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V. A Mathematikai Osztályban 

Rendes tag : Petzval Ottó.
Levelező tagok : Hollón Ernő , Kruspér István, Tömöri Anasztáz, W eisz Annin. 
Külső lev. tagok : Ettingshausen András, Herschel János , Quetelet Lámpért.

VI. A Természettudományi Osztályban.
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A M. TUDOM. AKADÉMIA XVIII. KÖZ ÜLÉSÉT

MEGNYITÓ BESZÉD
GR. D ESSEW FFY  EMÍL ELNÖKTŐL.

I.

T i s z t e l t  G y ü l e k e z e t !

Az Intézetünk kiegészítése óta lefolyt évnek végén hazafias szívességű 
örömmel üdvözlöm ezen nagy számú és díszes G yülekezetét, az Akadémia 
öszves tagjainak nevében. A m indnyájunk szívéhez forrt nagy ügynek egy k i
sebb körbeli m unkásait, az ilyen ünnepélyes alkalmakkor a hazafiak ügysze
re te te , részvéte, és fogékonyságával nyilvánosan akarta szembe állítani alko
tóink szándéka. Számoltatni akart bennünket egy é \i  tevékenységünkről, mi
kép annál könnyebben tájékozhassák önmagokat azok, kiknek érdekében foglalt 
az helyet, és a kiktől függ végleg ama m űködések úgy megbírálása mint ered
m énye, hogy ekkép e kettőből aztán elóálljon azon kölcsönös viszonhatás, 
mely a mint ke ll, vagy Akadémiánknak adjon lökést és lendületet, vagy pe
dig irányt és fordulatot a közgondolkozás és érzületnek. És ezért nekiek senki 
sem adózik melegebb köszönettel, m int az Akadém ia, m ert mélyebben kell 
é rzen ie , mint más ilyneimi Intézeteknek azon támasz szükségét, melyet neki 
helyzetében különösebben hazafias melegség és buzgalom elterjedése, és reá 
áradása adhatnak. Lehet m ásutt m int önálló és egyedüli czélját egy ily Inté
zetnek , azt állítani oda, hogy fürkézetek és nyomozások ú tján , tudományos 
eredmények szereztessenek, újak és fontosak béltartalm uk és hatásaiknál fog
va , vagy hogy már létező eredm ények tovább fejlesztessenek és bővítessenek. 
Mindez küzdelm eket föltételez m indenütt — m ert homályt és sötétséget csak 
a világosság, a balfogalmak, téveszm ék és tévedéseket csak az igaz és való 
győzhetik l e , győzni pedig küzdés nélkül nem lehet. Azonban az ilyen szel
lemi küzdelmek csak kis körre szorulhatnak, és úgy m ondva, csak egyéni je l
lemnek. Másképen van ez nálunk. Valamint az t, hogy tudományos fejlődé
sünk voltaképen később indulhatott meg mint másoké, és így elm aradtunk,
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saját sorsunk és történetünk hozták m agokkal, ügy az i s , hogy régiebb mí- 
veltségek az ifjabbaknak rovására kivánnak terjeszkedni, a korlátokat ismerni 
nem szerető emberi gyarlóságunk s a dolgok menetének következése. így tör
tént a z , hogy nem a mi akaratunkból, hanem végzésszerüleg a mi küzdel
meink egyszersmind ünfentartási és nemzeti term észetüekké le ttek , és hogy 
így amazoknál szélesebb terjedelm űek, s noha magasabb embernemi szempont
ból nagyobbak és szebbek, de egyszersmind nehezebbek és így fejleményeik 
is lassúbbak. A küzdések ezen kénytelenségeiknek öszves sommájából Aka
démiánknak csak egy rész ju to tt: a magasabb műveltség magyarosodásának 
közvetítése, tudomány művelése és terjesztése, meg nyelvünk gazdagítása és 
emelése által. A mit e körül te tt az Akadémia a lefolyt évben, azzal titoknoki 
előterjesztés fogja a tisztelt gyülekezetét megismerkedtetni.

Intézetünk két elhunyt nagy érdemű tagja felett ké t társunk fog tartani 
emlékbeszédet — közöttük ma nagy tudós Humboldt Sándor fe le tt , ki csak 
születésénél fogva volt a ném eteké , nagy lelke és érdemeinél fogva az öszves 
emberiségé, és így, egyszersmind mint Társunk, fájdalom igen rövid ideig, 
a miénk is. Szabadjon rem énylenem , hogy az em lített visszatekintésből ügy 
kegyetek , U raim , m int minden rokonszenves, vagy csak méltányos figyelő is, 
ben a hazában és azon k ivűl, azon meggyőződést fogják m eríteni, hogy ezen 
rövid üdét, feladásának értelmében használta fel az Akadémia. Öszveköttetései 
a tudós világgal, ezen üdőszakban is gyarapodtak és bővültek, saját kiadvá- 
nyai szakadatlanéi fo ly tak , sót mennyiben anyagi eszközei engedték öreg
be dtek is.

A részvét azon számos tanúságai közö tt, melyek ez évben az Akadémia 
irányában nyilvánultak — és m elyekért ezennel hálánkat fejezem ki nevé- 
ben — különösen ki kell emelnem azt, inelylyel a magyar hölgyek alapítványa 
örvendeztetett meg bennünket. A jó t szépíteni csak a női szívek szövetségé
ben lehet, és ha e kettőnek annyira szükséges frigyesűlése, ezentúl mint irány
pont nem fogja lankadni engedni figyelmünket, ezt nemes példájoknak fog
ja  köszönhetni Akadémiánk.

És örömmel m ondhatom , hogy mindez a keblében uralkodó jó  egyetér
té s , üszvehangzás, és öntudatos egy czélra törekvés jótékony szellemi légkö
rében történt, színvonalára em elkedett ekkép az Akadémia hazai szükségeink 
legfőbbikének, és illő helyt foglalt azon közérzületben, hogy nemzeti nagy 
ügyeink üdve, az értelmi és erkölcsi e rőknek, azok körüli öszvepontosításától 
és öszvevágó közremunkálásától függ.

Azonban a magyar nemzetiségi és míveltségi mozgalom teljesebb á té l é 
séhez —  melynek mi nem kezdőji, hanem csupán megváltozott viszonyokban 
működő tovább folytatóji vagyunk —  több k íván tatik , egy akadémiai év te
vékenységének áttekintésénél. A ki azon történelmi fontosságé mozgalmat 
elfogulatlanul és öszvefogólag akarja átpillantani, annak az egyes mozzana-
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tok megvigyázása közben, különösebben arra is kell fordítani figyelmét, a mi 
azon viszonynak mivoltát tüntetheti f e l , mely egyfelől az ilyen In té z e t, és 
másfelől a közgondolkozás és érzület között már létre jö tt, vagy képződésben 
v an , egyszersmind arra is , hogy ezeknek ismét milyen jelenleg, és milyen 
lehet ezen tú l, befolyása az Intézetre ?

A mi az elsőt ille ti, örömmel mondhatjuk magunknak , hogy e tek in tet
ben sokat és jobbra változtak az idők. E zt a lefolyt évben, két kiváló tény 
m utatja: a Kazinczy ünnepély s az Erdélyi Múzeum megnyitása. Az első a 
magyar közérzület egyetemes kiöm lését következtette hazaszerte , szabadon 
és ön akaratjából, a ué lk ü l, hogy az Akadémia erre egyenes befolyást gyako
rolt volna. Nem toborzott az A kadém ia, és mégis tömegestől léptek elő a 
szellemi küzdők, mint megannyi önkénytesek, tettlegesen azt eszközlók, hogy 
a nem zeti érdem elism erése, nemzeti jelleművé em eltessék, és arra vállal
kozók egyszersmind azon kegyeletes hódolatot, m elyet az Akadémia legna
gyobb nemzeti kincsünk átalakítója iránt tanúsítani óhajto tt, a köztudatba 
vinni által, és ott keletkeztetni belőle azon becsnek tisztább és mélyebb felfo
gását, melylyel kim űvelt és tökéletesített nyelv és vele járó irodalmi kifejlő
dés, bírnak, nemzetiségek szilárdítása és magasabbra emelésében. Az Erdélyi 
országos Muzeum megnyitásának alkalma Akadémiánk követjeit csak hazánk 
némely véghelyein, m elyeket a földirattan országos határokként em lít, vitte 
tű i, de csak azért, hogy a szellemi közremunkálás állandó szövetségének meg- 
pecsételése ú tján , meggyőződjünk m indnyájan, mikép erdélyi rokonink és kö
zöttünk lelkileg elkülönítő határvonalok nem léteznek, és hogy egyek vagyunk 
szükségekben, egyek nem zeti drága nagy ügyeinkben, és azok felfogásában, 
egyek azok iránti lníség és szeretetben, úgy azon akarat és lelkületben, ápolni 
azokat ernyedetlenűl jó és bal szerencsében eg y irán t, és érvényre ju ttatn i 
igyekezni közegyetértés és egybevágó tevékenységgel, szellemi és erkölcsi sú
lyunk növelése és kifejezése által. E  kettős tény elég érthetóleg jellemzi 
azon viszony term észetét, melyben mai napság áll Akadémiánk a hazai közér
zülethez , vagyis inkább k itűnteti a z t , hogy m ennyire haladott és mennyire 
gyökeresedett meg a magyar nemzetiségi és műveltségi mozgalom, öntudatban, 
önism éretben, határozottságban, belterjességben és terjedelemben. És ha ez 
állapotot egy elébbivel hasonlítjuk öszve, midón — a mire sokan közülünk
még tisztán emlékeznek —  a részvét és figyelem csak igen csekély sommája 
fordáit Akadémiánk fe lé , szabad rem ényekre buzdúlnunk, hogy az imént em
lített viszony, valamint az Akadémia hatását ezentúl könnyíteni es elómozdi- 
tan i, úgy ó reá is növekedő arányban fogja üdvös befolyását gyakorolhatni.

Szándékkal m ondám , tisztelt G yülekezet, hogy szabad r e m é n y e k r e  
buzdúlnunk, m ert a jó  eredm ények, m elyeket ezen viszonytól feltételeztem , 
ennek tartósságától függenek. Ép úgy ismerjük, tisztelt Gyülekezet, minden oly 
divat múlandóságát, mely nem bévett jó szokásokból növi üdénként magát, mint
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másfelől állandóságát a nemzeti szokásoknak, ha azok az idó szükségeiből tá
m adva, valamely nem zet gondolkozás módjával öszveszövődtek, életmódjába 
befészkelték m agokat, és ekkép nemzeti erkölcsök term észetét vették ma
gokra. A viszonyok változásához képest kell tehát ezeknek keletkezniök vagy 
módosúlniok. És azért h í ma az Akadémia Elnöki székéből említek meg ezen 
szükségeink sorából nehány fontosabbat, és az idó szerint szükségest, nem 
fogja azt senki helyénkivulinek tarthatni, ki szándékosan nem akarja felejteni, 
hogy helyzetünkben ezen Intézetre nézve majd nem ép oly fontosságú az, mi 
falain k ivú l, m in tá z , a m i azokon belől történ ik , és ki hálásan kész mindig 
arról m egem lékezni, hogy az Akadémia alkotóji azt azért lé tesíte tték , hogy 
magasabbra em elkedésünk, szellemi és egyszersmind erkölcsi alapokon tö r
ténhessék.

Fejleményeink sajátlagos mivolta és helyzetünknél fogva, magasabb mű
velődésünk eszközlése, csupán önfentartási és így védelmi természetű és pe
dig azért hosszas küzdelm ek útján történhetik , m ert valamint nem lehet re 
ménység hozzá, hogy okaik egyhamar megsziínjenek, úgy már maga a feladás 
m elyet megoldani akarunk , sokkal nagyobbszerü, semhogy rövid iidőn teljes 
sikert reménylhetnénk. Ezekre tek in tv e , a meg nem fogyatkozó, de szem 
elől a czélt sem tévesztő tü re lem , lelki erőnk felismérése és nem túlbecsülé
se , józan takarékosság és a kellő pillanatok megválasztása a szellemi fegyve
rek  alkalmazásában, a szerepek helyes felosztása, és nem öszvezavarása, és 
különösen kerülése m indennek, mi az eredm ényt koczkáztathatná, vagy épen 
rovásunkra vezethetne ilyenhez, úgy a reánk kerülő sornak bevárása, és nem 
megelőzése —  ezek képezik az ily küzdelm ek szabályait ép úgy, mint a győz- 
hetés feltétele is abban áll, hogy ezeket teljesen felism erve, alkalmazásukat 
nemzeti szokásunkká emeljük. Ugyanezt követeli tőlünk az, mi élni és fej
lődni akarásunk bizonyítása körül forog. Itt ismét e szándékunknak kétségbe 
vonhatlan jogalapot, csak életrevalóságunk bébizonyítása adhat, mely az ér
telmi és erkölcsi súly növekedésében, és mind annak mi öszves valónkban és 
jellem ünkben kiváló, eredeti és sajátlagos, javulásában, szépúlésében és fel- 
nemesülésében nyilatkozhatik egyedül , m it legérthetőbben közszellemünk 
vidor egészsége, következetes szívóssága, mindenha a nemesebbre és maga
sabbra czélzó, de azért mégis a valódi sikerre számított iránya fog mindig ki- 
lejezni. Itt azonban sok, sőt talán minden attól függ, hogy abban mi a köz
szellem ébresztése és ébrentartása körül forog, nemzeti szokásunkká em eljük, 
gondos megválasztását a hozzá méltó tárgynak, mely felé kivánjuk annak ha
tásait irányzani. Mert tisztelt G yülekezet, a közszellem, a polgári erények 
legszebbikének egyike , és azon arányban nem esül, a mint valódibb és maga
sabb becsű tárgyakkal jön érintésbe.

Nem fejtem tovább ezen eszm éket, tisztelt G yülekezet, úgy hiszem 
nincs közöttünk, ki azokat meg ne é rtse , és felfogni ne bírja azon nagy hasz-
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nokat, m elyek hazai nagy ügyeink, és különösebben nemzetiségi és műveltségi 
törekvéseinkre áradhatnak, ha ilyen nemzeti szokások keletkeznek közöttünk, 
és ha kivált az élő és fáradozó nem zedék, azokat a következőre mindig ha
gyom ányként bocsátva á lta l, azok ekkép bennünk , m int erkölcsök rögzenek 
meg. Ezen űton fog elvégre a hályog leesni azok szem éről, k ik  látni és hal
lani nem akarnak, k ik  miílékony felpezsdűlést és lázas izgalmakat vélnek csu
pán szem lélni, állandó és történelm i irányainkban, s az ilyen megrögzött er
kölcsökkel fogjuk legjobban és érthetőbben megczáfolhatni azon becsmérlőink 
rögeszméit, k ik  bennünket magasabb míveltségre képteleneknek h irdetnek , s 
az ebbeli apostolság egyedárusságát magoknak tulajdonítva, azt mint a humani
tás és az embernemi polgárisodás követelését kürtölik ki. Nagy té r áll itt előt
tünk, tisztelt G yülekezet, és azért legnagyobb az új nemzedék elő tt, m ert em
beri valószínűségek szerin t, ó fogja azt legtovább elfoglalhatni. M ik ik  a le
folyt időknek s alkotásainak eddig becsületes szándékú munkásai valánk, ki 
fogunk dűlni, egymás u tán , s azokon lesz a sor, k ik utánunk következnek. A 
mi után mi csak sóvároghatunk, azt m egszerezni, a m it mi ind íto ttunk , azt 
k ifejleszteni, a mi magvakat e lh intettünk, azokból gyümölcstermő növényeket 
növelni fe l, a m it alkottunk, magasabbra emelni és állandósítani, az o feladá
suk leend. A kinek hajai őszbe csavarodtak, ki egy mozgalmas közélet és vi
szontagságos üdók hányattatásait átélte f és kinek ereiben a hűsebb v é r , hal
kabban kering m ár, az sok csalódáson menve keresztül, merészen rem ényleni 
többé nem tud ugyan, de ha hinni és szeretni nem felejtett m ég, letenni a 
rem ényről, vagy megválni sem képes a ttó l, a m iért dobogott szíve egész éle
tében. Hadd mondhassam tehát, ki, hogy ha addig míg azon ido bekövetkezett, 
nemzeti szokásunkká em eljük, m indazt, a m it felebb em lítettem , ha ezen 
szokások addig bennünk nemzeti erkölcsökké szilárdultak, akkor, a türelem 
ben m egedzodütt, szellemi küzdelm ekben lelkileg megerősödött, közszelleme 
gyakorlatában megnemesűlt m agyar, súlyt fog vetni az ellene fordúló idők da
gálya ellenébe, hűséget, ha csábítások fondorlatai, állhatatosságot ha az inga
dozása után leskelodok, egyértelm ű közlelket, ha meghasonlására számítók 
környeznék, —  akkor tisztelt G yülekezet, élni akarásunkat látni fogja m in
denki, életrevalóságunkat nem fogja többé kétségbe vonni senki, — élni fo
gunk, és valósulhatni fog Széchenyi István azon nagy eszm éje, mely ma i s  
életben tartja  keblünkben a rem ényt, hogy Magyarország nem élte túl m agát, 
de sót szebb és nemesb csak ezentúl leszen még.

Addig azonban tisztelt Gyülekezet még sokszor fogunk probara té te tn i, 
súlyunk sokszor fog m egm éretni, és türelmünkben higgadtságban, m érséklet
ben megfogyatkoznunk nem szabad, ha a lehető ily nagy sikereket, koczkáz- 
tatni nem akarjuk. Nekem azonban legyen szabad ezen szükség átértésére 
már előre számítanom, midőn m a, noha m ár elég sokáig vettem  igénybe tisz
telt hallgatóim figyelmét, vonatkozva arra , mit még kötelességem szerint fel
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kell em lítenem , még egy kérést intézek elébb hozzájok, m ielőtt beszédemet 
megszakítanám.

Legtartósabb életképessége az oly alkotásoknak van, melyek valódi szük
ségek érzetéből tám adva, a közszellem öntudatos működésének köszönik létü
ket. Közintézeteink sorában a Magyar Akadémia mint ama kettőnek éló tol
mácsa áll fen. Teendőink halm aza, mely nekünk pihenést még soká nem 
fog engedni, és gondjaink megoszlása m iatt azonban, béfejezve még ma sincs, 
a mit alkotóji kezdettek.

A magyar Akadémia még ma is egy kibérlett szűk szállásban szorong, 
mely működését gátolja és nehezíti. A nnyit, m ennyit vár és követel tóle a tu 
dományok terjesztésének és ezzel nemzetiségünk erősítésének érdeke, anyagi 
segélyforrásainak elégtelensége m iatt nem tehet.

Ezen fogyatkozásokat régen érzi az Intézet igazgató Tanácsa, és vele az 
öszves Akadémia. Az elsőnek egyenes meghagyásából, az utóbbinak buzgó 
támogatásával, azon kérdést fogom feltenni a hazai közszellemnek: valljon 
nem érdemlik-e meg azon nagy ügyek , m elyeknek szolgál ez In téze t, hogy a 
szükségeket tovább már pótolatlamíl ne hagyjuk? Valljon nem érdemli meg az 
A kadém ia, hogy ót egy díszes és tisztességes laknak birtokába segítsük belé, 
melyben azon nagy érdekekhez illő viszonyok között, m elyeknek működése 
szentelve van , ezt öregbedett anyagi eszközökkel folytathassa tovább? Ezen 
kérdést azokhoz fogom intézni, kikhez szükségeink szószólóji hijjába még 
soha sem fordultak : a hazafiakhoz.

Őrizzük meg azért kérem , tisztelt G yülekezet, a részvét és hazafias buz
galom azon m elegét, mely ide hozott bennünket, és a melynek itten csökken
nie nem volt és nem lesz oka reményiem soha, m agunkban, hogy ezen falakon 
kiviíl is terjeszthessük azt, és beolthassuk másokba, hol szükséges, vagy pedig 
azt egymáshoz közelebb hozva, hatásban magasíthassuk, hogy ekképen a fe
le le t, mely ama kérdésre jövend, méltó legyen magunkhoz, méltó az ügyhöz, 
méltó a hazához, melynek érdekében történik! írjunk minél több hazafias ne
vek m ellé, minél több hazafias te ttek e t, legyünk meggyőződve, hogy történel
münk évkönyveinek azon lapjait fogja legkésőbben elsepreni az idő fuvalma, 
melyek ily tettekről fognak tanúságot tenni a maradék előtt.



II.
A M. TUDOM. AKADÉMIA TÖRTÉNETEIRŐL

MCCCLIX-BEN

TOLDY FERENCZ TITOKNOK.

T i s z t e l t  G y ü l e k e z e t !
Akadémiánk most befejezett évének történeteit adandó, működései rész

leteit illetőleg az igazgatóság jelentésére hivatkozva, mely azimént kioszta
to tt, azokat bizonyos általánosabb szempontok alá hozhatom , melyekből ha
tározottabban kifessenek az irányok, mik az egyes dolgozókat vezették.

A nyelvtudományi osztályon kezdve , mindenek előtt ismét a nagy szótár 
ügyével találkozunk, m ely , miután a műit évben Czuczor Gergely megbizott 
társunk által első kidolgozásban teljesen befejeztetett, annak átvizsgálása és 
nyelvhasonlítási részeiben pótlása, hű m unkatársa Fogarasi János r. t. által im
már az S betűig haladt; az elsőbb szerző pedig, részletesen ki lévén a nyelv 
minden egyes szava dolgozva, elvonás xítján már most biztosabban átm ehetett 
a magyar szóképzés eredeti törvényei kifejtéséhez, ügy a nyelv grammatikai 
alkatrészei, a képzők és ragok magyarázatához melyekkel egy l í j , hatalmas 
lépés van megtéve az összes nyelvkincs tudományos ismeretéhez. Mások, s 
leginkább Lugossy, Fábián István s Mátyás Flórián társaink vizsgálatai nyel
vünk viszonyait az emberi nyelvek öszveségéhez igyekezvén felderíteni, s a 
nyelvrokonság elveit, öszszerűen fejtegetvén, a rideg nyelvosztályozások ko- 
raiságát már igen közel hozták meggyőződésünkhez, mi által az e téreni szél
sőségek m érsékletéhez, s az ezekkel járó kizárólagos egyoldalűságok elsimulá
sához méltó reményünk lehet.

Azonban annak daczára, hogy a nyelvrokonságot, talán már a közel jövő
ben , nem fogjuk bizonyos nyelvosztályokhoz kirekesztőleg kötni : több akadé
miai munkálatok megerősítették eddig i s , hogy bizonyos nyelvcsaládhoz szo
rosabb genetikai viszonyban áll saját nyelvünk mint másokhoz ; s e nézet mér- 

M. TUD. AKAD. ÉVK.----IX . 2
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legébe nehéz súlyt vetett Hunfalvy Pál társunk azon m unkálata, mely „Egy 
vogul monda“ czím alatt immár kézen forog; még nehezebbet fog pedig azon 
nagy m unka, mely legközelebb megyen sajtó alá, t. i. korán elhunyt Reguly 
Antal társunk tudományos hagyományai feldolgozása melylyel szinte a neve
zett rendestag bízatott meg. A z, az immár kihaló félben lévő, a világtörténe
lemben meg sem nevezett, a történet előtti korban boldogabb vidékekről a 
magas éjszakra feltolatott vogul népet fogja először az öszves tudományos vi
lággal megismertetni, s kim utatni, hogy az hősi m últtal, vallásos eszmékkel, 
sót aggrégisége tanúságaid saját theo- és kosmogoniával, érdekes költészettel, 
s végre oly nyelvvel b ír, mely nem az éjszaki sark alatt szülem lett, s évezre
deken által is eredete vonásait megtartotta. Más oldalról a török-tatár nyelv
család ismeretéhez egy buzgó levelezőnk Konstantinápolyban, Vámbéry Ármin 
ú r ,  nyújtott alig ism ert anyagokat, gyümölcsöket igérendőket, midőn hason
lító nyelvészetünk e más oldali rokonink felé fog tüzetesen fordúlni. Nyereség
nek tekintők egy harmadik irányban Lukács Móricz tiszt, tagunk vázlatát is a 
román nyelvek alakulásáról, melyek, mintegy a történet szemei előtt keletkez
ve, a phonologiai általános törvények ismertetésére az eredeti nyelveknél is ta
nulságosabb és biztosabb tényeket nyújtanak.

A széptudományi szak munkálkodásai közöl ki kell emelnem Arany János 
társunkét, ki költészetünk méltó büszkeségének Zrínyi Miklósnak még folyta
tandó párhuzamos méltatása által kétségkívül sikeresen fog oda hatni, hogy e 
költői nagyság mindinkább elism ertessék, s így mintegy halottaiból feltá
masztva ne csak dicsőségünket, hanem élő költői készletünket is nevelje.

A philosophiai osztály működései leginkább kettős irányban fo ly tak , k ri
tikaiban, mely a bölcsészet alapjait, egyoldalúságait, tévedéseit bírálva, helyes 
tájékozásra törekszik, m int Horváth C yrill, Hoványi, Somogyi, Greguss, Szá
lai István , Balogh Sámuel dolgozásaik; részint történetiben, a hova Hunfalvy 
Pál, Mészáros Imre, Erdélyi János tanulmányaik Aristoteles, Seneca, sa  mieink 
közölApáczai-Csere körűi tartoztak; míg a törvénytudományi osztályban egyes 
fontos kérdések állása a jelennek világában m utattatott fe l, különösen Pauler 
és Récsi társaink előadásaikban; részint jogtörténeti adalékok kerültek sző
nyegre Bartal, Karvasy dolgozataikban; egy új tudomány pedig, a psychológra, 
ethnographra, törvényhozóra és államférfiúra nézve egyformán fontos bűnvádi 
statistika Kőnek Sándor társunkban lelte szorgalmas képviselőjét.

A történettudom ányi osztály működései közt mindenek előtt az állandó 
Történelmi Bizottmány által kiadott kútfői iratokkal találkozunk.

A „Magyar Történeti Em lékek4* okmányos osztálya négy új kötetben a 
brüsszeli és londoni könyv- és levéltárakból hoz világosságra számos és fontos 
okmányokat : k irá lyok , m inisterek, vezérek leveleiket, követi tudósításokat,
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státusiratokat, a magyar történetek felderítésére, különösen a XYI. századtól 
a XVIII-diknak elejéig, melyeket akadémiai megbízásból külföldön lakó két 
hazánkfia, Hatvani Mihály és Simonyi Ernd u rak , buzgó közre-munkálódá- 
saiknak köszönünk; az „ írók“ osztályában pedig Szalay László társunk fára
dozásai által Yerancsics Antal prímás és kir. helytartó munkáiból újra két kö
tetet adhattunk. Valamint ezek , s a Toldy Ferencz gondjai alatt sajtó alá ké
szüld históriai könyvei Brutus János Mihálynak a XYI. század történeteit fog
ják  mind nagyobb világosságra deríten i, úgy a Kazinczy Gábor társunk buzgó 
igyekvései által immár öt, magyar nyelven szóló, régibb korirónk áll sajtóké
szen, ú. m. Illésházy István nádor naplója, Mikó Ferencz históriája, Gyulaffy 
Lestár töredékei, Szamosközi Istvánnak eddig hírből sem ismert évjegyzetei, 
és Apor Péter négy m unkája, melyek együtt viszont a XVII. század s részben 
a XVIII-nak ism eretére, az utóbbiak pedig különösen a nálunk annyira elha
nyagolt erkölcstörténetre, hintenek új fényt. A „Történelmi Táru, melynek ren
deltetése kisebb közlésekkel mozdítani éld a magyar kútfők ism eretét, ismét 
egy kötettel szaporodott , m ely sok egyéb közt különösen a jogtörténet és tö
rök korbeli beltörténethez nyújt becses adatokat. A Turcicák gyűjtem ényét, 
melynek kiadása költségeihez Tömöri Anasztáz társunk újra négy száz pengd 
forinttal já ru lt, Vámbéry A nnin Konstantinápolyban török írókból v e tt, ha
zánkat illető részek fordításaival nevelte. — Az osztály üléseiben az őstörté
net most is szeretettel űzetett; névszerint Csengery, E rd y , Pauer, Podhradcz- 
ky társaink tanulságos vagy gerjesztő közlem ényeket adtak. A politikai törté
net W enzel, K nauz, gr. Mikó Im re, R áth , Szilágyi István által nyert becses 
monographiákat, míg egyes korok Szilágyi Sándorban leltek okmányos úton 
feldolgozást, Schröck Ferencz pedig míveltségtörténeti tárgyat fejtegetett.

A történeti segédtudományok közól régiségünk ismerete az Archaeologiai 
Bizottmány által ápoltatott, melynek ez évben megjelent első kötetében a m ű
történet Ipolyi és W enzel, az epigraphika Paúr Iván , az éremtan Kiss Ferencz 
által képviseltetett, míg a második kötethez eddig Ipolyi és É rdy  adtak becses 
munkákat.

A foldirati szakban, míg Hunfalvy János a tudományos geographiát igyek
szik meghonosítani, Magyar László társunk a földgömb másik részén működik 
egy új világ megismertetésében. Ez év folytán Délafrikai Utazásai első kötetét 
adtuk a közönség k ezéb e , mely már eddig is fordítások s kivonatok által az 
európai tudomány sajátjává lett. Egy kisebb adaléka új részleteket hoz e terra 
incogniták ism ertetéséhez, s ama fd munkája második és harmadik kötete ú t
ban van hozzánk.

Az exact tudományok osztályaiban, névszerint a tiszta és alkalmazott ma- 
them atikában, W eisz, K ruspér, P etzval, G ydry , F est, Hollán társaivk rész
ben gyakorlati érdekű, s különösen műtani tárgyakat hoztak szőnyegre ; míg a 
. . 2 *
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physikában és physiologiában Jed lik , Sztoczek, Pólya, Gönczy, a vegytanban 
Nendtvich és E n tz , s hazánk term észeti, különösen geológiai ismertetésében 
K éry , N endtvich, Szabó József, Török József, Kubínyi Ferencz, Kovács Se
bestyén Endre fáradoztak.

Azon organum , mely intézetünk tárgyalásai egy részét havi füzetekben 
hozza, t. i. a M. Akadémiai É rtesítő , szűk lévén eddigi formájában, ez évben 
már két szakaszra oszlott, a következőre pedig háromban, u. m. külön a nyelv, 
külön a philosophia, törvény és tö rténet, és külön az exact tudományok ré
szére, előfizetés mellett fog megjelenni, hogy így a különféle szakolvasók által 
könnyebben legyen megszerezhető. Más része az akadémiai munkáknak az 
Évkönyvek kilenczedik kötetében fog megjelenni.

Akadémiai életünk emlékezetei közt, egyike a szebbeknek a Kazinczy 
Ferencz születése százados ünnepének megüllése marad. Azon m unkák, me
lyeknek létesűlését az akadémia ez alkalomra eszközölte, ű. m. az Emlékkönyv 
és Kazinczy Ferencz élettörténete, adalékokat képeznek irodalmunk történe
téhez is. De nemzeti becset kölcsönzött neki azon országos részvét, mely azt 
eseménynyé emelte. Az öszves nem zet, még a haza határain túl is, tisztelettel 
és kegyelettel üllötte velünk együtt a napot, mely új irodalmunk státorának, 
irodalmi ój nyelvünk alkotójának életet adott. Nem csak a tudomány s a szó
noklat, a költészet és képzőm űvészet, a zene és társas örömök dicsőítették azt, 
hanem, és m éginkább, kegyeletes tettek  és áldozatok: Széphalom, hol mívelt- 
ségünk bajnoka szenvedett és m unkált, meg van mentve, a nagy és nemes fér
fiú u tódai, ha a magyarok istene is úgy akarja, az élet sanyarai ellen biztosít
v a , a hely , hol bölcsője rengett, emlékkővel kimutatva a jövendő koroknak, 
szobra pedig, erényeire és sikeres fáradozásaira fogja emlékeztetni a követ
kező ivadékokat, s inteni azokat a nemes példa követésére s tiszteletére an
nak mi a hazának és a nemzetnek leginkább drága. Intézetünk szerencsét 
kíván m agának, hogy indítója lehetett e nemes érzetnyilatkozásnak; de a nem
z e t, mely régi adósságát oly hévvel, oly tettre készen indiílt leróni, e tettek
ben magát megdicsőítette.

Pályázataink közöl a tudományosak ez évben kevesbbé voltak szeren
csések a költőieknél. Egy szomorújáték a gr. Teleki-alapítványból, egy vígjáték 
a gr. Karácsonyiéból nyert jutalm at; így két dicsőítő költemény a százados 
ünnep alkalmával akadém iaiakat, s egy epos, jutalm at a gr. Nádasdy-alapít- 
ványból, tíj versenytérek nyittattak  meg egyes hazafi lelkű férfiak és nők által, 
mint ez osztogatott „JutalomtételeinkbőP4 látható.

Halottja az akadémiának ez évben hat vo lt, köztök az öszves tudomá
nyos világ nagy díszei: Tocqueville, R itter, és, kinek ma emlékezetét is ülli, 
Humboldt Sándor; s a mieink közöl Szilasy János t. t., ki, míg é lt ,  munkás 
tagja, s halálában is hagyománya által jótevője volt.
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Végre pénztári kim utatásunk némely ú j ,  ez évbeli, alapítványokat tar
talmaz* Közölök ki kell emelnem Szilasy János kanonokét, ki, miután ez év
ben 2000 frtot adom ányozott, majd egy régibb kisebb adományát 1000 frtra 
egészített k i ,  végintézetében még 2000 frtot hagyott; Rhédey Lászlóét, ki 
birtokai harmadrészét hagyományozta; Deáky Zsigmond választott püspökét 
2400 új frtban , a bécsi Pazmaneum növendékei küldem ényét 73 frtban , a 
bécsi miíegyetem magyar ifjaiét 500 pfrtban stb. A magyarnak áldozatra kész 
szép hevének líjabb meg újabb jelei ezek: annál nem esbek, m ert akkor nyúj- 
tatnak a hazának, mikor ez nem adhat érte egyebet — néma köszönetnél.
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'III.

EMLÉKBESZÉD ID. SZÁSZ KÁROLY FELETT.
MONDOTTA

B. KEMÉNY ZSIGMOND TT.

Huszonöt éve m ár, hogy Szász Károly a politikai tevékenységtől úgy
szólván egészen visszavonult, és hat éve, hogy sírban nyugszik.

S midőn most az akadémia rendeletéből, és szívem forró óhajtása sze
r in t , emlékezetének megújításához járu lok , küzdenem kell azon igéző hatás 
ellen, melyet a kitűnő férfiú szónoklatai reám , mint gyermekre és serdülő if
jú ra  gyakoroltak, meg kell feledkeznem a tapsviharról, melylyel a testvérhaza 
megyetermeiben és országházában annyiszor idvezelteték ; mert e benyomások 
varázsa közt eléggé nem vehetném tekintetbe, hogy miután a h e l y ,  hol Szász 
Károly a vélemények alakítására eldöntőleg folyt be , és a k o r ,  mely fényes 
de rövid politikai pályájának tanúja vo lt, távol esik t ő l ü n k ;  nekem  nem le
het számítás alá venni a keveseket, kik haliák ő t, s kik oldala m ellett, vagy 
vele szemben küzdvén , visszaemlékezéseikkel egészíthetik k i az t, a mit én 
csak általánosan érintenék.

Mindig nehéz föladat vo lt, egészen új nemzedékre régi történetek elbe
szélésével h a tn i, k ivált, ha a m últat a jelennel egybekötő kapcsok szétszakad
ta k , s kivált ha a cselekvények színhelye nem a z , melyre egykor a köz figye
lem öszpontosítva vala.

Midőn Szász Károly Erdélyben az eszmék mozgalmának megindítására és 
vezetésére eldöntőleg folyt be; ugyanakkor Magyarországon kiváló érdekű 
kérdések fölött nagy élénkséggel vitatkoztak nagy tekintélyű férfiak.

S csoda-e, ha a köz figyelem inkább fordúlt Pozsony mint Kolosvár felé, s 
ha egy erdélyi nevezetes férfiú életének és hatásának rajzánál inkább vagyok 
részletezésre utasítva, mint az emlékbeszédeknél rendszerint szokásban van.

Igyekezem azonban határt szabni magamnak, hogy tisztelt hallgatóim bé
ketűrésével vissza ne éljek.

De megdöbbent egy más körülmény is.
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Erdély közéletének líjabbkori fejleményei oly szoros viszonyban állanak 
némely régi, mondhatnám igen régi, történetekkel, hogy a ki a jelen század 
harmadik évtizedében mutatkozni kezdd eszmemozgalmak jellem ét és a sze
replő egyének h a tásk ö rt' ismerni akarja, kénytelen azon harcztérre és diplo- 
matiai tusákra is visszatekinteni, melyek Erdélyt nemzeti fejedelmeitől meg
fosztották , hogy bizonyos feltételek mellett ismét a magyar korona alá hoz
hassák.

Én sem feledhetem tehát, hogy csak a múlt régibb emlékeiből lehet azon 
piedestált ép íten i, a melyről Szász Károly alakja jól kivehető.

A történetíró szakmáját kell a szónoklat számára igénybe vennem , nem 
a hatás, de a megértetés vágyáért.

S midőn világos leszek, vájjon nem kozkáztatom -e, hogy fárasztónak 
tartsanak ?

Erős eltökélésem továbbá, ama pártharczok rajzánál, melyek főként 
1831-től az 1834-ki országgyűlés bezártáig mindig élesebbé váltak , a nyugodt, 
m ondhatnám , hideg tárgyilagosság m ellett maradni.

Inkább általános leszek, inkább csak tetejét érintem a kérdéseknek, mint
sem a részletek m iatt félreértessem.

Szabad néhol a h e ly i, a körülményektől nyert színt a tényekről letörleni, 
nem csak a k ím élet, de a magasabb szempontból vett igazság kedvéért is.

S én igénybe veszem e jogot, óvakodva a vele visszaéléstől.
Még egy megjegyzésem van.
T udatik , hogy 1848. e lő tt, mind Magyarországon mind Erdélyben hatá

rozottan körvonalozott pártok vo ltak , melyek kölcsönösen tévedve, de mindig 
jóhiszemmel törekedve, olykor annyira elváltak nézeteikben egym ástól, hogy 
közös találkozási pontjok egyedül csak a lángoló, az áldozatokra kész hon
szeretet volt.

Most már a vitakérdésekkel együtt a pártok m egszűntek, még pedig nem 
csak künn az életben, de benn a kedélyekben is. Letettük zászlóinkat, mikre 
szükségünk nincs többé; m egtartottuk a hazaszeretetet, mely egykori küzdel
meink közt is bún k ísé r t, s mostani egyetértésünkben, bizony ! el nem fog 
tőlünk soha válni.

D e, mert zászlóinkat nem hordjuk többé, nem tekinthetünk-e vissza rá- 
jo k , ha kell? és ne emlékezzünk-e meg a te ttekrő l, melyek m ár a történésze
ié i, s m elyeket, valamint egyik részről sincs okunk szégyelleni, szintén nincs 
okunk hibátlanoknak tartani ?

íme ! a szem pont, melyből Szász K áro ly t, a politikai szónokot, és a fö
lötte mondandó emlékbeszédemet megbíráltatni kérem.



16 BÁRÓ KEMÉNY ZSIGMOND.

Erdély államéletét 1684-tol 1838-ig egyetlen oklevél megszerzésének és 
érvényben tartásának peripetiái töltik be.

Még I. Lipót írá alá azon okm ányt, mely Erdély alkotmányos szabadsá
gát biztosítá ; de csak V. Ferdinánd uralkodása alatt történt a rég szentesített 
jogok foganatosítása körül a végső megoldás.

Hogy m iért választotta el ekkora időköz az elveket a gyakorlattól? arról 
kelló felvilágosítást ad a történelem , néhány főbb mozzanatok által.

Kísérjük e mozzanatokat.
Miután S o b i e s k i  lengyel király a német segédhaddal egyesülve 1683-ban 

a szorongatott Bécset fölm entette, s Károly lothringeni lierczeg bevette Esz- 
tergam ot, és a váczi csatában megverte a budai basát; — a császári fegyverek 
vívmányai tüstént utat törtek diplomatiai kísérletekre : Erdélynek a magyar 
korona joga alá visszahelyezése végett. D u n o d  p a te r , ki inkább csak alsóbb 
rendu küldetésekre liasználtaték, megjelent Apafi udvarában, s a rendeket e 
jósszavakkal lépte meg : A k á r  a k a r j  á t o k ,  a k á r  n e m ,  v é d u r a l  ma  a l á  
v e e n d  t i t e k e t  L i p ó t  O F e l s é g e .

Dunod Bécsból szerződési tervet is hozott m agával, de a mely Erdély 
független önkormányzási rendszerével oly éles ellentétben állott, hogy rokon
szem re és pártolásra nem találhata.

A szerzetes küldetésének meghiúsulása után néhány hónappal, a lothrin
geni herczeget még az addiginál is nagyobb kedvezményekben részeltette a 
szerencse.

Az 1685-ki hadjáratra czélzok, melynek folyama alatt a sz érd árrá kineve
zett Ibrahim-Sátán budai basának az eg ri, váradi és temesvári basák sergeivel 
egyesített tábora a táti mocsároknál roppant vereséget szenvedett.

A lothringi herczeg e győzelme után Érsekújvár bevéteték, és Felső- 
Magyarországon Tokaj, a Tisza kulcsa, a kuruczok kezéből Lipót császáréba 
ment át. Tököli kevesed magával Kálióra, s innen Várad mellé Püspökibe 
vonóit. De a váradi basa october 4-kén elfogatta ő t, s Nandorfej ér várra in- 
d ítá , rem élvén, hogy a porta a híres pártütő fejének árán a bécsi kormánynyal 
alkudozásba léphet.

Már most Erdély is szükségesnek vélte oly titkos szerződésért folyamodni 
Bécsbe, mely az ország szabadságainak és a fejdelmi szék jogkörének lénye
ges csorbítása nélkül igtatná I Lipótot, mint magyar k irály t, azon védhatalmi 
állásba, mely addig a zultánt illette meg.

Ily szellemben indított Apafi küldöttséget a római császárhoz, az october
24-kén összehívott gyulafejérvári országgyűlés jóváhagyása mellett.

MígBécsben azErdélylyel kötendő alapszerződés feletti alkudozások foly
tak , Ibrahim-Sátán basa is békeelőzéseket küldöze az udvarhoz, a zultán 
hallgatag beleegyezésével. Erről kéz alatt értesülvén XIV. Lajos franczia ki-
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rálynak stambuli küvetje , rögtön igen erős ellenhatást idézett e lő , s meghiú- 
sítá a békebarátok terveit. A zultán első kamarása Ibrahim-Sátán megfojtására 
elvitte a zsineget, Tököli szabadságba helyezteték, s Abdurrahman budai 
basa parancsot v o n , hogy Tökölit egész erővel támogassa.

A sors szeszélyei által oly gyakran levert és felemelt kuruczvezér 1686-ban, 
január 3-kán a Dunán átlépett, s gyorsan jö tt V áradra, hol a basa ünnepies 
fénynyel fogadá.

A lothringeni herczeg csak nagy ügybajjal gyujtheté össze sergét, melyet 
egyébiránt a bajor, szász, sváb, frank és felső-rajnai kerületek csapatai igen 
tekintélyes számúvá gyarapítottak.

Buda ostroma túzeték ki a hadviselet fő czéljáúl.
Junius 17-kén a bajor választó-fejedelem Pestre é rt, s 18-kán már a loth

ringeni herczeg a lovassággal Buda alatt táboroza.
Tíz nappal utóbb alá lón írva a titkos e g y e z k e d é s ,  melyet közönsége

sen b é c s i  szerződésnek neveznek, s melyben I. L ipó t, m int magyar király, 
véduralmat vállal Erdély fölött.

A bécsi szerződés majdnem oly kedvező vala a testvérhaza független kor
mányzatára nézve, mintha az erőtlen Apafii helyett Báthori István vagy Beth
len Gábor kötötte volna.

Minden sora tanusítá, hogy az udvarnak mennyire érdekében állott Buda 
ostroma alatt és a míg Tököli portyázatai ta rtanak , biztosan támaszkodhatni 
Erdélyre.

Ezen vágyat fejezte ki ama zárpont, hogy a szerződés legfölebb egy hó 
alatt szentesíttessék, s ama kikötés i s , hogy míg a folyamatban levő háború 
ta r t ,  Déva és Kolozsvár őrizetének kétharmada császári legyen.

Az erdélyiek visszatetszéssel fogadák az idegen őrizetre vonatkozó pon
to t; m ert függetlenségük megszűntének jellényéúl tekinték az t, s m ert foga
natosítása által lerántatott volna a titoklepel, mely a szerződésre volt bo rítv a , 
és a török bosszújától kelle rettegniük.

De I. Lipót császár a szerződés eldöntő föltételéül nyilatkoztatá ki az őri
zet befogadását.

Hosszas alku folyt e kényes kérdés miatt.
E  közben B u d a  bevétetett, Zentánál Veterani megverte a nagyvezért. 

Diadal diadalra következek , s a lothringeni herczeg és a bajor választó-fejede
lem egyesített haderővel a nagy-harsányi csatában tönkre juttaták a nagyve
zér sergét.

Most már a lothringeni herczeg Erdélynek fo rdú lt, k ijelentvén, hogy e 
szép tartom ányt a török iga alól föl akarja szabadítni.

Vár vár után kapukat tárt.
A rendek lá tván , hogy Erdély tudtokon és akaratukon kivül maholnap a

M. TUD. AKAD. ÉVE..— IX . 3
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császári sereg birtokába jut, jobbnak vélték a beleegyezés külszínével eltakarni 
a meghódítás tényét.

Balázsfalván szerződés kötteték tehát, melynél fogva Gyulafehérvártól és 
Szebentől kezdve az ország fontosabb helyei majd mind császári őrséggel ra
kattak meg.

S e perez óta a Fogarasra vonult Apafii nem sokkal volt több , mint há
borús időkben szoktak lenni a tartományi kormánybiztosok.

A sokfelől szorongatott Erdélynek pedig most eszébe ju to tt az egykor ol- 
csárolt b é c s i  e g y e z k e d é s  minden előnye. A még Bécsben mulató Gyulai 
Ferencznek és társainak lítasításúl adatik , hogy a szentesítést sürgessék; de
I. Lipót császár kinyilatkoztatá, m iként a dolgok egészen megváltozott arezu- 
lata miatt erről már többé szó sem lehet.

1688-ban a négy katonai kerületre osztott Erdélyben a lothringeni herczeg 
utódjává a rettegett Caraffa lön, ki Szebenbe érkezvén, a fejdelem házába szállt 
m eg, s magához hívatá Telekit, Apaffi első ministerét. Ez teljhatalommal fel
ruházott követség élén érkezett meg, s nem rem élett tisztességgel fogadtaték. 
A követség az ország nevében létévé a h ú s  é g i  esküt, s alázattal kérte Ca- 
raffát, hogy azon várakba is , melyekben még eddig nem vo lt, szállítson ka
tonaságot.

A tábornok elfogadó e kérelm et, s elvileg nem ellenzetté, hogy szabad
ságaikat biztosító alapszerződéssel vígasztaltassanak meg a rendek, azonban 
Lipót császár ezt a háborús viszonyok miatt időelőttinek találta.

Midőn Caraffa d i c t a t o r i  szerepet vitt E rdélyben, Magyarországon Szé
kesfehérvár visszafoglalásával a hatalmas budai beglerbegség hatóságának vég
nyoma is eltűnt. A hadviselet a mostani Szerbiába té te te tt á t, s Miksa Erná
iméi bajor herczeg Belgrádot megostromlá. A bádeni őrgróf Boszniában hó
d íto tt, s a derbendi csata és Zwornik sikerült ostroma által fényesen végzé be 
1688-ki táborozást.

De a következő évben nehéz föladatok megoldása körül kellett fáradozni 
a császári vezéreknek.

XIV. Lajossal t. i. a Németbirodalom háborúba keveredék. A lothringeni 
herczegre bízatott a rajnai sereg vezénylete. A bajor választó-fejedelem saját 
országa védelmére otthon m aradt, s a bádeni őrgróf, ki a török elleni hadjára
tot vette á t, széles sőt kalandori tervek m ellett, aránylag csekély erővel lát
tatott el.

A zultán keresztyén népeinek fellázítása, s Konstantinápoly bevétele volt 
a jelszó.

Tusavánál és Nissza előtt ütközetet vesztettek a törökök. Widdin elfog
laltatott. Kiáltványok hívták föl a görök és albaniai lakosokat fegyverragadás
ra; de a bádeni őrgróf mindinkább meggyőződék a vállalat ábrándosságáról.
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Panaszkodott a főhaditanácsnál, hogy a haderő igen szétszóratik, igen nagy 
tért ölel át , s hogy hiányzik a szilárd hadmúködési alap. Az őszi idő beálltá
val tehát Piccolomini tábornokra bízván a derék-hadat, maga Oláhország felé 
kezdett visszavonulni azon szándokkal, hogy ezredei befogadására a vajdát xígy 
kényszerítse, mint egykor Apafiit a lothringeni herczeg.

Piccolomini már a Balkán szorosait Herczegovinátdl Rumeliáig hatalmába 
e jté , s előhadait a Balkánon is tú lterjeszté , midőn hirtelen meghalálozott.

A török birodalomra ily válságos perczben lön nagyvezérré M usztafa, a 
Küpriliek hős nemzetségéből.

A szerencse megfordiílt.
S t r a s s e r  a Rigdmezőn nagy vereséget szenvedett. Novibazárt vissza

foglalták a törökök. Prisztinát élelemszerestől odahagyta a holsteini herczeg, 
s a megszállott Oláhország is kisíklék a császáriak hatalm ából, s H eisster, ki a 
bádeni őrgróf Bécsbe távoztával a vezényletet átvette va la, a tatárkhán meg
támadásától rettegve Erdélybe húzódott vissza.

Az általános rém ület közt a vén Apafii más világra költözők, s éretlen 
korú fia nevében a kormánytanács yette át a senkitől sem irigyelt, s csak ke
vesektől elismert hatalmat.

A rendek I. Lipóttól kérték a 15 éves fejdelmi utód megerősítését; ellen
ben a porta Tökölit nevezte k i, s ez Oláhországba érkezvén az Argis vizénél 
tábort ütött.

A Heisster ezredéivel egyesült Teleki Mihály hada meglepetett a járatlan 
útakon Erdélybe betörő Tököli á lta l, s az ütközetet elfogadni kénytelen volt.

A zernyesti csata iszonyú vérontással folyt, s a kuruczvezér teljes győ
zelmével végződött. Teleki tíz sebbel maradt a harczm ezőn, s a leopoldiak 
valamennyi vezértisztje vagy elvérzett vagy Heissterrel együtt fogolyyá Ion.

Tököli többé semmi ellenállásra nem találván, országgyűlést h ird e t, s 
magát fejdelemmé választatja.

A bádeni őrgróf Jagodinra érkeztekor egyszerre hallott meg három ked
vetlen h írt, hogy t. i. Nisszát a nagyvezér körülfogta, — hogy Yiddint a ru- 
meliai basa fenyegeti, s hogy a zernyesti csata s vele E rdély  elveszett.

Rövid ideig tétovázott: merre fór dúljon ? s azzal Erdélyre zúdítá min
den hadait.

De még Szendrőből ki sem jö tt ,  midőn vette a Lipóthoz hú kormányta
nács levelét, mely segélyért esdekelvén, azon félelmet tolmácsolja, hogy miu
tán Tököli minden szabadságot biztosit az országnak, a köznép és köznemesség 
okvetlenül melléje á ll, ha a császári királyi felség nem siet Erdély alkotmányát 
hitlevélbe foglalni.

A bádeni őrgróf e baljóslat benyomása közt közelített a testvérhaza határ-
3*
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széleihez, s midón Hátszegre jö tt ,  már tu d ta , hogy Viddin elveszett, s hallá, 
hogy Nissza is.

De most ime ! megint mosolygani kezd neki az elpártolt szerencse.
É rtesü l, hogy Tököli tábo rá t, a havasalföldi vajda félelemből, s a tatárok 

zsákmánynyal töltözve, odahagyták.
A kémek hírül hozzák, hogy a kurnczvezér aggódva hátrál.
Végre fegyverszünetet kérő küldöttség érkezik hozzá.
Világos vala, m iként a segélycsapatoktól megfosztott Tököli többé csatát 

nem állhat.
A bádeni órgróf nyomban kíséré ó t, de sehol utói nem érheté.
O c t o b e r  25-kén Tököli a bozzai szorosan át Oláhországba menekült.
De már o c to  b e r  16-kán, tehát n y o l c z  n a p p a l  e kivonulás e lő tt, a 

leopoldi hitlevél Bécsben szentesítteték.
Ezen alapszerződésben világtörténeti momentum, a védhatalmi jognak, 

mely a b é c s i  e g y e z k e d é s b e n  még mindig előfordul, u r  a 1 k o d á s i j o g g a 
változtatása.

Az alkotmányos biztosítékok közól csak azok legyenek most általam em
lítve, melyek nélkül az 1834-ki országgyiílést előidéző mozgalmakat és Szász 
Károly politikai hatáskörét érteni lehetetlen.

A kormányszék tagjai — s némely más főhivatalnokok — az országgyű
lésen választatva, terjesztetnek felső megerősítés alá;

országgyiílés évenként tartatik  ;
a megyei autonómiának alapja a szabad tisztiíjítás.
íme Erdély alkotmányának rövid tartalma, elvonatkozva a bevett vallások 

és nemzetek jogegyenlőségét illető intézkedésektől,
A megyei rendszerben rejlő alkotmányos garantiáról felesleges volna ezen 

helyen és ezen országban szólanom. De a lipóti hitlevélben megállapított másik 
garantiát szükségesnek látom pár szóval érinteni.

A kormányszék választása által kezességet bírni arra, bogy a haza érdekei 
fel nem áldoztatnak ; a végrehajtó hatalom törvényességét az országgyűlések 
pontos megtartásától függeszteni fö l, s különböző érdekeknek és irányoknak 
azon egymáshoz forradását idézni elő, mely — mint a si ami ikreknél történt — 
az égjük fél lankadásával a másik betegeskedését eredményezi: ide megy ki 
ama sajátságos biztosíték, melynek védelme alatt Erdély a szabadságot meg
oltalmazni és tovább fejleszteni reményiette. A legczélszerűbb eszközöket vá
lasztotta-e? az talán hiú kérdés épen a mi korunkban, midőn a legtöbbet Ígérő 
elméletek is oly hamar tétetnek félre, s midőn a bevégzett tények imádása jő  
divatba, és a siker legitimitása a szentesített jogokét háttérbe szorítja.

A választott kormányszék a nemzet szokásaiban meggyökerezve, végre is 
azon szolgálatot tehette volna az alkotmányos életnek, melyet rendesen a
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régi intézmények szoktak, miknek előnye soha sem az elméleti tökély, hanem 
a gyakorlat ¿Utal képződő czélszerűség.

A baj csak az v o lt, hogy a lipóti hitlevél nem oly körülm ények közt jö tt 
lé tre , melyek pontos foganatosítást és állandó jövőt biztosíthattak volna.

E rdélynek, bár be nem vallott meghódítatása lothringeni Károly á lta l, s 
a rendek hiíségi eskiíje Caraffa alatt már bevégzett tények valának, s azon fe
nyegető veszély, mely a lipóti hitlevél leküldését siettető , a szentesítés után 
nyolez nappal megszűnt. Ellenben a szalánkeméni győzedelem tartós emlékű 
vala, és a Zentámíl kivívott óriás diadal u ta t tört a karloviczi békéhez, m ely
ben a zultán E rdélyt Lipót császár- és magyar királynak átadta.

E  körülmények visszahatása a szentesített hitlevélre szembetűnő vala.
Ámbár az 1691 -ki országgyűlésen a kormánytanács tagjai m egválasztat

tak; ámbár 1692-ben a rendek a m ár ünnepélyesen kiadott hitlevél elfogad¿í- 
sára és életbeléptetésére hívattak össze; ámbár 1693-ban az Alvinczi nevét vi
selő királyi válasz és a szász nemzet sérelmeinek elenyésztetésére kötött egyez- 
vény a foganatosítás elől lényeges akadályokat hárított el : mind a m ellett a 
lipóti hitlevél az államélet vérébe-testébe alakítólag átmenni nem b ír t , sót a 
rendek 1697-ben panaszkodnak magának az okm ánynak „in publico nem lété
rő l/4 Felötlő és a kor szellemét jelző tény az is , hogy midőn Mária Therézia 
uralkodása alatt a fejedelem választására vonatkozó régi törvények egyenként 
eltöröltetnek, a lipóti hitlevélről, melyen a dolgok új rendje alapúit, említés 
sem tétetik. S még különösebb, hogy ámbár I. L ipó t, m int magyar király sze
rezte vissza E rdély t, és örömmel lón h irdetve, hogy e tartomány ismét a ma
gyar korona alá kerül ; mindamellett az Erdély alkotm ányát biztosító hitlevél 
soha a magyar „Corpus jurisba“ nem igtattaték, hogy a végső beavatást nyerje.

Valamint a Pandecták még létező egyetlen példányát a földúlt Amalfi vá
ros romjai közt találták meg; szintúgy kellett az 1791-ki országgyűlésnek a 
lipóti hitlevelet, az eldobott, a feledésre szánt íratok halmazából kiszabadítani, 
új szentesítés elébe vinni, és az életbe visszavezetni.

Sőt az 1791-ki országgyűlés aggódó gondoskodása, m elyet a múlt eléggé 
igazolt, annyira m en t, hogy a hitlevél lényeges pontjairól külön törvényczik- 
keket is alkotott, a foganatosítást könnyítő vagy szorosabban körülíró szabá
lyokkal.

Megrendelő, hogy az évenként tartandó országgyűlés, a mennyiben csak 
a körülmények engedik, Szent Istviín király ünnepére lűrdettessék k i; hogy 
az országgyűlési választás alá tartozó főhívatalokat illetőleg, minden állomásra,
mindenik bevett vallásból luíroin egyén terjesztessék föl királyi k i n e v e z é s  
végett; hogy a megyék és székely székek gyűlései évnegyedenként tartassa
nak , s a tisztújításnál a megerősítés alá eső hivatalokra a bevett valhísokból
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szavazat-többséggel választott három alkalmas tag a k o r m á n y s z é k  ú t j á n  
jelentessék föl a legfelsőbb m e g e r ő s í t é s r e .

Fájdalom! az európai nagy háborúk m iatt a következő 20 év alatt csak 
n é g y s z e r  lehetett az országház term eit m egnyitni, s a bécsi congressus után 
és a szent szövetség elvei mellett 23 évig feleslegesnek találtatott a törvény
hozást foglalkoztatni.

De míg a közélet minden nyilatkozatai nem csak E rdélyben, hanem Ma
gyarországon is elnyomva voltak , a Kazinczi által megindított nyelv- és iro
dalmi újjászülemlés folyama mindig tágabb körben hato tt, s eszméket hozva 
mozgásba, és irodalmi tevékenységet idézvén eló, végtére izgalmat gerjesztett 
a politikai téren is , az e g y ü t t é r z é s  azon törvényénél fogva, mely nem 
csak a testi de az erkölcsi létrendszer pathologiájában is uralkodik , s a kór
vagy üdülés jelenségeit az összefüggd és szomszédos részekkel hamar közli.

Magyarország előbb adta je lé t fülelevenülésének, a gyöngébb és bágyad
tabb Erdély később.

Magyarországon a mozgalom 1823-ban kezdődött; a testvérhonban 1830. 
és 1831-ben Ion általánosan érezhetővé.

H a a gyakorlat az elm élettel, a szentesített jog a törvényes alapokat nél
külözd rendszerrel éles ellentétben áll, — önként meg vannak fejtve bármely 
államban a visszahatásnak okai és szükségessége.

Felesleges tehát az erdélyi ellenzéki szellem kifejlésének eredetét ku 
tatni , s minden ide vonatkozó ujmutatások nélkül térhetek át Szász Károly 
politikai pályájának körvonalozásához.

0  még mint igen fiatal jogtanár, még mint alig 25 éves ifjú kitűnő befo
lyást nyert Alsó-Fehérmegye ügyei intézésénél. A nagy-enyedi fotanoda jó 
szágainak és érdekeinek képviselőjeként je len t meg a köztanácskozásokra; de 
barátságos viszonya a K e m é n y  családdal,s mindenek fölött műveltsége, ékes
szólása és gyorsan növekedő népszerűsége, hamar biztosítottak számára oly 
hatáskört, a mindvei a legrégibb pályájú és osű férfiak is alig dicsekedhettek. 
Először táblabíróvá Ion választva, s 1823-ban b. Kemény Sim onnak, a nagytu- 
dományú és ritka jellem ű férfiúnak, administrátorrá neveztetése u tá n , a fel
sőbb megyei törvényszék rendes itélo-táblabír áj ává. A közgyűléseken ritkán 
lett végzéssé, a mihez Szász Károly véleménye nem já rú lt; a törvényszéke
ken nem hozatott Í té le t, míg az d nézetét bíró-társai meg nem értették.

Kemény Sim onnak, a szeretett s érdemdús hazafinak kimúlása u tán , és 
a megyekormányzatban utódjának népszerűtlensége m iatt, hamar vevék kez
detüket azon küzdelm ek, melyek az első pillanatban személyes ellenszenv 
nyilvánúlásainak látszottak, de nem sokára elvharczczá alakúltak á t, s Érdél} 
minden megyéiben és az egész Székely-földön viszhangra találva, politikai 
horderejűket félreismerhetlen tényekben nyilatkoztaták ki.
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Megtámadtaték a létezd állapot, mégpedig a lipdti hitlevél s az 1791 -ki 
törvényczikkek nevében és védpaizsa alatt.

Szász Károly s Kemény Dénes —  k iket utóbb az egész ellenzék vezérül 
fogadott el —  a mély de addig szótalan elégűletlenség tolmácsaivá le tte k , s 
m erész, bár a törvények korlátáit át nem hágó indítványozásaik által, egyen
ként m egakaszták azon kerekeket, melyek az írott jogokon nem nyugvó köz- 
igazgatási rendszert mozgaták.

S noha Szász Károly szelíd és a benyomásokat könnyen elfogadó kedélye 
a végleteket nem áhíthatá; s noha Kemény Dénes erkölcsi rigorism usa, mely 
m inden t, m it jogtalannak v é lt, szenvedélyesen gyűlölt, csaknem úgy hibáz
tató az eszmék visszaéléseit, m int a hatalom ét: még is meg kell vallanunk, hogy 
E rd é ly , az 1831-tól 34-ig folyt heves pártcsaták alatt oly helyzetbe ju to t t , 
melyet — a kormány m űködésének majdnem teljes megszűnését tekintve —  
a szavakkal visszaélés nélkül is lehetett volna egykevéssé anarchikusnak ne
vezni.

Azonban ez nem a szerepló egyének, de a szőnyegre hozott kérdések je l
lemében feküdt.

Tudjuk, hogy a lipóti hitlevél rég kivétetett az életből; s most az ellen
zék a teljes visszahelyzést követeié.

A megyei tisztójítást helyettesítés pótlá , s maga a megye főnöke is , fő
ispán helyett, többnyire helyettes vala.

A korm ányszék, melynek tagjai közöl, h a jó i em lékszem , csak kettő  kö
szönd hivatalát országgyűlési választásnak, csakugyan nem bírt a törvényes
ség lényeges kellékeivel.

És Erdélyben egész nemzedék az évenkénti országgyűlés meg-nem-tartása 
közt serdűlt föl, ért férfikort s közelített az öregség küszöbéhez.

Szász Károly és az ellenzék tehát —  követelték a megyei tisz tó jítást, ta 
gadók a helyettesítés jogát, vagy azt — a választások megerősítéséig —  a küz- 
gyiílés számára foglalták el.

A korm ányszéket törvénytelennek nyilaikoztaták k i ,  s hogy a közigaz
gatás gépezete meg ne akadjon, és az ország sérelmei orvosoltassanak, sürget
ték az országgyűlést.

Ezen kérdések az államélet minden nyilvánűlásait érdekelvén száz meg 
száz változatokban léptek elő , s egyaránt szolgáltattak alkalmat a régi jegyző
könyvekben ku tatásokra, s az új szenvedélyek edzésére.

De az ellenzéki eszmék a legszélső következetességig akkor élesittettek 
k i , midőn némely megye a tisztűjítás eredményeit nem akarta a kormányszék 
— mint törvénytelen testület —  utján felső megerősítés ala terjeszteni, s midőn 
elhatárzá, hogy a kormányszék minden rendeletéi bontatlanul tétessenek félre.

A hangulat ily nyilvánűlásai közt a világon m indenütt a m inisterek vagy
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azt szokták tenni, hogy kivételes szabályok által elnyomják a békétlenség 
kűljeleit, vagy pedig az t, hogy a sérelmeket orvosolván, a békétlenség okait 
szűntetik meg.

Erdélyben mind a két módszer szerint történtek kísérletek.
Elébb provisorium hozaték be ; aztán országgyűlés hívatott össze.
Szász Károlyt Vízakna választá követül, azon kis de derék város, mely

ben atyja főbíróságot v iselt, s mely az ö bölcsőjét ringani látta.
Az 1834-ki országgyűlés egyiránt tűnt ki a pártok hűzalkodása, a szónok

lat hatalm a, a situatiók tarthatlansága, a megoldásoknak óriás nehézségei, s 
inkább a küzdelmek mint az eredmény keresése által.

A nemzeti-gyűlésen —• s ez a magyar diéta kerületi-üléseihez hasonlított 
a megállapodások előkészítésére nézve — és az országos-üléseken oly beszé
dek m ellett, melyek a pillanat hevélyei közt elragadó hatással voltak , ta rta
tának olyanak i s , m elyeknek műbecsét kétségbe vonni lehetlen.

Szász K áro ly , mind az első mind a második nemben kitűnt.
Egyébiránt a bonyolódott viszonyok, melyeknek végzetes súlyát most 

kezdé igazán előérezni, naponként mélyebb benyomást tettek kedélyére, s ő , 
ki mind az eszmék kezelésében, mind a szónoklatban a rögtönzést szerette, 
és a lelékenység nagy de kétes becsű adományával a költői inspirado bűvös és 
m indent magával sodró erejét bírta egyesíteni, végtére a statusférfiű mérsék- 
letségéért föláldozni törekvék a hatás gyólasztóbb eszközeit, mi hajlamai da
czára is olykor báműlatosan sikerűit.

így történt az tán , hogy az 1834-ki országgyűlés derekán már az ellen
zésben a közös elvek mellett a tárgyalás modorára nézve árnyalatok támadtak.

W esselényi Miklós és Kemény Dénes a hevesebb ostrom vezetői valának ; 
ellenben Bethlen János, ki a szilárd meggyőződéssel a szelidséget és kíméletet 
csudálatos mértékig egyesíté, a nagyobb akadályokat nem annyira ledöntögetni, 
m int megkerülni akarta. E nagy tekintélyii férfiú politikájához közelített Szász 
is. Bethlen azonban elvesztvén hitét a siker iránt, csakhamar a hallgatást több
re becsülte a tevékenység eredménytelenségénél.

Az 1834-ki országgyűlés hónapokig csatázott az elóleges kérdések fölött, 
melyeknek magyarázata sok időt venne el, de a melyeket legkönnyebben so
rozhat illő helyökre a közönség, ha azt m ondom , hogy e kérdések legtöbb- 
nyire oly neműek valának, melyek a parliamentarismusban a házszabályok és 
verificado czíme alá foglaltatnak. Csak az volt a különbség, hogy Erdélyben 
a házszabályi és verificationalis ügyek a sérelmi téren v íta tta ttak , s eldöntésük 
az ellenzék teljes diadalával azonos lett volna mind a kormányszék megválasz
tásánál, mind a közjogi visszaköveteléseknél.

E tény ad arra kulcsot, hogy Bécsben a választások gyors végrehajtását 
követelték, míg az ellenzék, mely a megye-gyűléseken a választási jog hely-
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reállításaért küzdött, az országos teremben következetlennek látszó követke
zetességgel akadályoztatta e kérdés megoldását.

Tudjuk, hogy a rendek elnöke és az itéldm esterek megválasztásán k ívül, 
az országgyxílés eredm ény nélkül oszlattatott szé t, s E rdély  ism ét provisorium 
alá esett.

Szász K ároly , ki tizenöt évig volt jogtanár, a kellem etlenségeknek, m e
lyekben bőven részesült, eltávolításáért, örömmel ragadá meg lS37-ben a 
szám- és term észettani tanszék megürültével kínálkozó alkalmat az áttétetésre.

De mielőtt Szásztól, m int a közélet emberétől búcsút vennénk , helyén 
van szónoki tehetségét jellem zeni.

Az erdélyi közjog történetét, a sérelm eket oly részletesen ismervén, mint 
Kemény Dénesen kivül tán senk i, versenytárs nélkül állott egy más té ren , a 
hasonlító jogtanban s Európa alkotmányos életének búvárlatában.

Képzelődése heves, itélotehetsége erős, s kedélye a behatásokat köny- 
nyen fölfogó és továbbterjesztó vala.

Volt benne sok a költőből, sok a bölcselőből, s nem kevés a sophistából.
Szónoki pathosa magával ragadta a közönséget, de néha, a hatás kedvé

ért, dagály osságra ragadta ót magát.
Szerencsésen tudta tümbözni az adatokat, hogy meggyőződést támasszon, 

s mégis m egtörtént n éh a , hogy a figyelmet fárasztá.
Igézó költői képeket, ragyogó eszm éket, s csodálatosan eredeti, de ta 

láló hasonlításokat szokott vegyíteni a tárgyalások közé, s gyakran lelkesíté 
meg a száraz adatokat és é rv ek et, hogy hassanak, hogy ostrommal vegyék be 
a szívet, és foglalatoskodtassák a képzelődést, m ielőtt az értelm et meghódí
tanák , s a logica izmos kezéből kifacsarnák a fegyvert.

Szónoklatai néha h ev íte ttek , néha pedig csak elm és, hideg és finom doc- 
trinairissá hegyeződtek ki.

A lángész s o u v e r a i n  hatalmával tudott uralkodni a nehéz és bonyolí
to tt kérdések fölött; de megtörtént az is , hogy elboríttaték általok, s arány
talanná vált szónoklata a müformát nélkülözé.

Többnyire hibátlan alaptételekből szőtte ki okoskodását; azonban olykor 
a másnézetüeket megfosztá az ellenvetésektől, a nélkül, hogy meggyőzte volna 
véleményének igazsága felől.

Hangja tisz ta , s terjedékeny és erős volt. Előadása gyors, de az oratori 
hangsúly által, melyet gyakran kirívólag használt, egyenetlen.

H ibá it, melyek lelki tehetségeinek és műveltségének nagyságát majdnem 
úgy hirdetik mint tökélyei, csak azért említőm részrehajlatlan szigorral, hogy 
szintén az igazságnak hódolva elm ondhassam , miként én Szász Károlyt a leg- 

M. TUD. AKAD. ÉVK.----IX . 4
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első rangú magyar szónokok közé bátran merem sorolni. Sót véleményem az, 
hogy e férfiú, minél nagyobb nemzet parliamentjének lett volna tagja, annál 
több fényt árasztva tündöklőit volna, s nem az ó képességének, de a keskeny 
körnek , melyben m űködött, kell tulajdonítani, ha szónoklatának jellem ét 
nem ismerik általánosan, s ha az még az én igénytelen rajzomra is szorul.

Szász Károly tizenhárom évig élt kizárólag a tudom ányoknak, feledve a 
politika küzdhom okját, vagy csak a nyert sebek által emlékezve rá.

E  közben a pártok szerencsés közremunkálásával a szebeni országgyűlé
sen többnyire megoldatának azon alkotmányos kérdések, melyek az 1834-ki 
diétán sikerre nem számíthattak.

Csak az volt még há tra , m elyet Szász K ároly, ha jól emlékszem, már
1839-ben a végsó de egyedül gyökeres megoldásnak tek in te tt, a M a g y  a r o r 
s z á g g a l  e g y e s ü l  és  ü g y e .  S midőn kilátás nyílt r á , az egykori publicista 
és szónok a szám- és term észettannak általa mindig kedvelt problémái közól 
kiragadtatni engedé m agát, hogy a politika áldástalanabb megoldásaihoz té r
jen  vissza, igazolván, a m it a római költő oly szépen em lít, hogy 

„Saucius ejurat pugnam gladiator, et ipse 
Immemor antiqui vulneris arma capit.44

Az erdélyi 1848-ki országgyűlésen megjelenés, maga után vonta a ma
gy ar országira megválasztatást.

Ekkor már Szász Károly idegen körbe lépett, s az eszmék, melyek a köz
véleményt m ozgatták, noha fejlődéseik minden szakában eljutottak azon sze
rény terem ig, hol ő a görebnél vegytani feloldásokba m erü lt, vagy a krétával 
kezében az ö s s z e  m é r  h e t l e n e k  és az i m a g i n a r i a  q u an t i t á s o k  t a 
n á n a k  új alapokra fektetéséről gondolkodott, noha, mint m ondám , ezen po
litikai eszmék eljutottak hozzá, és ő ism eretes volt velők , még is megfogható 
v a la , ha nem érzé magát egészen otthonosnak közöttük.

Aztán évei és tapasztalatai, bár nem oltották k i, de mérséklék lelkese
dését a kor „jelszavai44 irán t, s inkább h itt az események alakúlásainál bizo
nyos végzetszerúségbe, mint az emberi ész számításaiba.

Innen szenvedőleges állása.
És az idő , a viszontagságok azt tevék az ő lelki tehetségeivel, m it a 

m o n u m e n t á l i s  épületekkel szoktak, — letörték az ékítm ényeket, elsöté- 
títék  a külső t, de meghagyák a z t, a mi lényegesebb, a mit bár az úton tova 
haladó sokaság nem vesz észre, a m úértő bámulva szemlél, — t. i. az archi
tectonicus arányok szépségét és nagyságát.

Bevégeztem a m it Szász Károly politikai szerepéről emlékezetbe hozni 
szükséges vala. H átra van még néhány rövid érintés tevékenységének többi 
ágazatairól is.
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Ő az irodalmi munkásság terén szintén je le s , sót kitűnő ra la , s épen 
ezen érdem eiért lón 1833-ban a tudós társaság levelező, 1834-ben rendes 
tagjává.

Elmeművei közól csak a főbbeket hozom fel.
Legelöl kell említenem egy l a t i n  czímu, és magyar bevezetéssel ellátott 

könyvét, mely noha csak okirat-gyűjtem ény, de a politikai irányú röpíratok 
gyújtó hatásával és kelendőségével bírt. A S y l l o g e  t r a c t a t u u m  sat. a 
lipóti hitlevél keletkezését megelőző és szentesítését követó intézkedések és 
alkudozások gyűjteménye ; s kiterjeszkedik a Dunod pater által Erdélybe vitt 
szerződési javaslattól kezdve az Alvinczi nevét viselő válaszszal és szászok sé
relm eit kiegyenlítő a c c o r d á v a l  összefüggő hivatalos iratokig. Mindent kö
zöl, a mi az erdélyi alkotmányos követelések kulcsa, s a mi az ellenzék eljá
rásának irányúi és igazolásul szolgált.

Gróf Rhédey A dám , k i Alvinczinek örököse vo lt, nyitá meg levéltárát a 
ku tatásra , s így tö rtén t, hogy a Syllogéban megjelent hatvan okmány közól 
negyvenhét ekkor látott legelőször világot.

Nagy részvéttel fogadtaték „Az 1831-dik esztendő története** is , melyet 
Szász az „Erdélyi Híradó** szerkesztőjének felszólítására oly modorban ír t , 
mint a külföldön s nálunk is szokás az események képét a folyóiratok számára 
rögtön, még az első behatások k ö z t , s többnyire csak hírlapi értesítésekből 
összeállítani. Ha e rögtönzött s pragmaticus szempontok nélkül írt művek ma- 
radandóságra szám íthatnának, akkor a magyar irodalomban minden ily tö rté
neti visszatekintések között alkalmasint leginkább a Szász Károlyé vívta vol
na ki azt.

Jelentékeny vállalata volt a széles míveltségű férfiúnak a „Parthenon“ i s , 
melyből tudtomra csak öt fűzet jelent meg két kötetben. Szász Károly felada
túi tűzte volt, m inden tudományból a gymnasialis tanítók és tanulók számára 
kézi könyvet adni ki. Da csak úttörő magyar nyelvtana hagyá el a sajtót, mely 
sajátságos felfogású s eredeti eszmékben gazdag mű. Nyelvünk fejlődésére 
azonban aránylag csekély befolyást gyakorolt, m ert nem vette elég figyelembe 
a létező szabályokat, és a meglevő helyest néha kétséges értékű újjal cserélte 
fe l, s m ert a többi nyelvtudósok hasonló eljárást követtek irányában, és he
lyes külön-véleinényeit is m ellőzték a létező régibb miatt. Egyébiránt azt 
sem hagyhatom említés nélkül, hogy a Parthenon forma tekintetében nem lá t
szik czélszerűnek, és szerzőjét minden tantárgyaknál túlságos terjedékenv- 
ségre csábította volna.

Szász Karoly mathematicai m unkáiban, — jelesen a kezdők szamara ké 
szült elemi számvetésében, továbbá „algebrai előzm ényedben, különösen pe
dig halála után m egjelent, tudományos alapokon, új elvek szerint készült 
„Számtanában,** — azon folytonos s gyakran sikeres törekvés tűnik föl : min-

4 *
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dent teljesen érthetővé ten n i, s úgy alkotni meg a rendszert, hogy abban 
semmi ne legyen anticipálva, s minden csupán az ész lánczolatán függve a 
rendszeresen tanulónak egyszerre világossá váljék. E  mellett ő , saját észjárá
sát s éles és tiszta gondolkozását követve, kiszabadítni törekedett a számtant 
az iskolai pedantismos nyűgéből. Világos értelm ezéseket nyújtott a n e g a t í v  
szám okról, a tö rtek rő l, a gyökér- és logarithmi képletekről. Az öszvemér- 
hetlenek és az imaginaria quantitások tanát — mint szakértő férfiak állíták — 
új alapokra fek te tte , homály és nehézség nélkül a logicai észmenet útján ve
zetvén megértésükre.

Mily széles té r volt az övé a tudományok mezején ! Valódi nagy birtokos, 
igazi oligarcha az ism eretek birodalmában.

De én még sem e rangjáért hajlom meg előtte.
Csodálatosnak tartották tanuló-társai, hogy már három éves korában ol

vasott, hogy hét éves korában úgynevezett „constructionis error44 nélkül for
dított magyarból latinra, hogy tizenhárom évét alig töltve be „togátus diákká44 
ló n , s hogy a híres jogtudor F o  r t i  n i  rája czélozva mondá: „ezt a tizenhét 
éves ficzkót ma bátran kathedrába ültethetném .44

Csodálták a közpályán k o rtá rsa i, hogy ó a rendkívüli emlékezó-tehetsé- 
get erős itélótehetséggel egyesítette, hogy minden irányban működő ismeret- 
szomját mélységgel, éles kritikával párosítá, s hogy élénk költői képzelődése 
niellett is nagy előszeretettel és nagy sikerrel mívelé a mathematicai tudo
mányokat.

Azonban a mit én bámúlok, lelkének páratlan nemessége és k i v á l ó s á 
ga. Az eszme és eszmény embere vo lt, s égre emelt szem ekkel, úgy haladt 
végigaz élet pályáján, hogy semmi közönséges vagy aljas nem ragadt még 
sarújának talpára sem. A viszontagságok közt szelíd kedélye erélyessé és k i
tartóvá lón , a nélkül, hogy makacscsá vagy megátalkodóvá alakúina, s a meg
próbáltatásnak —  m ert e tisztító eszközt az ég tóle sem tagadta meg — igen , 
a m egpróbáltatásnak, m int Jákob álmában vele küzdő istennek azt mondá: 
nem bocsátalak el magamtól, míg meg nem áldatom általad.

A bból, m ert lelkének tulajdonai jelentékenyebbek voltak fényes elmete
hetségeinél is , tudom egyedül kimagyarázni a példátlan hatást, melyet az if
júságra gyakorolt.

Ő m int jog tanár, a szokás és visszaélések közt meggyengült alkotmányos 
érzelmeket ébreszté fö l, s fejté ki rendszeresen.

Kézi könyve a közjogot minden történeti mozzanataiban k íséré , s a hol a 
létező a jogossal m eghasonlott, az elhajlásokat élesen jellem zetté.

Magánjogi tankönyve, a roppant nehézségek daczára is , tiszta és köny- 
nyen áttekinthető rendszerben tárgyaló az aristocratieus m agyar, az alapjaiban
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democraticus szász, a jogegyenlőségen nyugvó, de egészen sajátságos székely, 
és az idegen m inták után készült városi személy- s vagyonjogot.

S maga az oly bonyolódott erdélyi perrendtartás is világossá, nehézség- 
nélkülivé vált kivált azon táblák á lta l, m iket Szász a tankönyv mellé csato lt, 
és sajtó útján is közzé tón.

Előadása oly érdekes v o lt, hogy tündérgyorsasággal repült el az óra, s 
tanítványai áthatott arczczal távoztak a teremből, még sokáig vitatkozván a fö
lö tt, a mit hallo ttak , s a mi mélyen nyomóit emlékezetökbe.

Innen az ártatlan összeesküvés közöttük, mely megbélyegezte az t, ki 
Szász előadásaira nem je len t meg és a jogot nem tu d ta , — innen az, hogy e 
megbélyegzésre alig volt alkalom , m ert mindenki ereje megfeszítésével igye
kezett kitűnni vagy legalább hátra nem maradni.

Mint tud juk , Szász 1837-ben a mathematicai s azzal rokon tudományok
hoz té te te tt á t, s ekkor rögtön divattá lón az addig elhanyagolt reálirány , s a 
fiatal kebel lángra gyúladt az i rá n t , mi a szív oly részrehajló dialectikája sze
r in t, a lelkesedést megérdemelte csak azért is , m ert Szász Károly által kép
viseltetik.

Különben e nagy hírű tanár, ki a szép hivatáséi de fájdalom! korán elhalt 
Zeyk Miklóssal együtt, korszakos hatást gyakorolt a mathesis és term észettu
domány m egkedveltetésére, ellensége volt az eszm éden m aterialism usnak, 
mely az anyagi jóllétért az erkölcsi értékekről m egfeledkezik, s az egyptusi 
húsos fazékok m ellett nem keresi K ánaánt, az Ígéret fö ldét, és szolga akar 
maradni a h e ly e tt, hogy szabad lelkű polgárrá legyen.

S nehéz volna eldönteni, hogy Szász az ifjú nemzedék értelmi vagy er
kölcsi fejlődésére hatott-e inkább?

Gondolkodásra szoktatá tanítványait és fenkölt érzésekre.
Nem abban keresett dicsőséget, hogy adatok szertelen halmaza által 

nyomja le és crótlenítse el az elmét ; ellenkezőleg, biztos tájékozási pontokat 
tűzött ki a tudomány széles m ezején, hogy az önálló munkásság e jelzésekre 
figyelve, vezető kéz nélkül is czélhoz juthasson.

A kik felügyelete alatt növekedtek, tudták a tanulás m esterségét, szüksé
gükké vált az elmélkedés s a nyúgtalan törekvés arra : hogy a tisztán értett 
eszméket szabatosan fejezzék ki.

De m it ér a felvilágosodás, ha sugárai az erkölcsi élet láthatárába nem 
hatnak b e , hogy ott is term ékenyítsenek !

Van-e áldás a rövidlátású önzőn, ki mindig csak magára néz, s midón 
vágyainak kielégítéséért kü zd , s midón kényelm et, hatást és tiszteltetést szer
zett , kénytelen érezni, hogy elveszté az önbecsülést.

Szász a nemes önérzetet törekvék az ifjú nemzedékben k ife jten i, azon
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lelkesedéssel együtt a szép és nagy irá n t, mely hatni és áldozni k é sz , mely 
nem akar eszköznek tek in tetn i, de tud elfeledkezni magáról, hogy emlékez
tessék kötelességeire.

H írdeté az emberméltóságot, hírdeté a büszkeséget az aljassal, a hódola
tot a kiválóval, az alázatosságot a fölöttünk uralkodó erkölcsi renddel szemben.

Megvetést csepegtetett a benyomásokra oly kész kedélyekbe, az önzés 
azon silány aphorismái irán t, melyek az erényt elértéktelenítik , hogy a ké
nyelmes blínöket keresetekké tegyék, s melyek a hanyatlás korszakaiban m in
dig a bölcseség aranyszabályainak tekintetnek.

Tanítványai tud ták , m ert annyiszor haliák tó le , hogy vannak láthatlan 
és becslés alá nem tartozó szellemi kincsek, melyeket az anyag minden bőség- 
tartalmával nem bír sem ellensúlyozni, sem helyettesíteni, sem feledhetni.

T ud ták , hogy az egyén közrehatva nyeri valódi bevégzettségét, s hogy 
viszont minden hódítás az egyéni fejlődés te rén , a közéletet szilárdítja, erősíti.

Tudták végtére, hogy az élet az isten becses ajándéka ugyan, de van 
még felsőbb jó az életnél is , s minthogy van, kell lennie irányában szintén er
kölcsi kötelezettségnek, mely a választás iránt kétséget nem hagy fen.

A még romlatlan fiatal kedély, a képzelődés bizonyos mozgékonysága mel
le tt, hívatva van a bálványzás azon ártatlan nem ére, mely az eszményt, hogy 
elérhetővé legyen, egyénben találja föl.

A szépnek, jónak és igaznak általános fogalmai előbb mintaképekben tisz
te lteinek , hogy a törekvés, az utánzás által megközelítessenek.

Valamint a nő a szeretet eszményét keresi az egyénben, s ha téved is ,  
ragaszkodik ahoz, kiben azt föllelni vélte, szintúgy szüksége van az ifjúnak, 
hajlamai szerint, vagy a hősiesség vagy a lángész incarnatiójára.

E zért sírt a gyermek Themistokles, a marathoni hős oszlopa e lő tt, ezért 
támaszthat a nagy művész és költő iskolákat, s ezért kezdik a halhatatlan írók 
is első kísérleteiket utánzással.

Majd minden enyedi tanuló minta-képe Szász Károly volt.
S e bár nem tökéletes, de szellemi és erkölcsi tulajdonain kivül azért is 

szerencsésen választott példány, mert az eredetiség külszínével csábító hibák
kal nem b írt, —  valóban igen is alkalmas vala arra , hogy az ifjú nemzedék 
sorából a hazát aránylag nagy jutalékával lássa el azon derék féfiaknak, kik a 
becsületességgel a míveltséget, a loyalitással a szabadság-szeretetet, a tudomá
nyos iránynyal a közrehatás szent vágyát egyesítik.

Szász K árolyt, a jó ,,öregetu, mert már így nevezték ő t, 1850-ben a fő 
egyházi tanács Marosvásárhelyre tette á t, hol három évi munkásság után be- 
végzé földi pályáját.
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Az akkor nyolczvan évesnél idősb, de még mindig eleven elméjű és fiatal 
szívű Bolyay Farkas — ki akadémiánknak szintén tagja va la—  szeretett tanár
társának kiimílását a többek közt kővetkező szavakkal jelenté: „Ifjak! tanító
tokban csaknem minden Musák egyesült lángja aludt ki. A ritka, könnyű, villám
sebes s annyiféle é sz , és az annyi lelki s testi eródús munkásság nincs többé. 
Megnéműlt a liarminczkilencz évig fáradhatlanűl tanító nyelv , mely a term é
szet örök igazságait oly elragadólag s oly kristály tisztaságban hírd été.“

Tekintetes akadémia! Midón Szász Károly fölött emlékbeszédet tartani 
tisztemmé lón té v e , egyszersmind alkalom nyiíjtaték egyet leróni a szív azon 
adósságai közól, melyeket megtagadni önmagunk károsítása, lefizetni szellemi 
értékünk növekedése és ritka  kéjérzet.

A bála kötelezettségére czélzok.
Én is az ö tanítványa voltam.
Mint gyermeket m egkülönböztetett, m int alig tizenhét éves ifja t, e szó 

teljes jelentőségében barátjának tekintett.
Elhiteté m agával, hogy már felnőtt és érteszű vagyok , — tévedt ; de ne

kem úgy te tsz ik , hogy mindig nőttem valami keveset e szilárd hite által.
Hol Savigni és Troxler felett vítatkozánk, s a római jog formatökélyeit 

bámulva, kétségbe vontuk vagy követeltük korunk törvényalkotási képessé
gét, s ilyenkor ó a Napoleon-codex elveit és szerkezeti előnyeit magyarázta 
nekem , hol az angol alkotmányt a francziával hasonlítá öszvc, s védte Britan
nia ősi szabadságait az én modern olvasmányaim ellen, melyekben a legszel- 
lemdűsabb helyeket mindig a legigazabbaknak is szerettem volna tartani.

Néha latin rem ekírókat szavaltunk, néha űjabbkori k ö ltő k e t, s a hazaiak 
közöl Kölcseyt, k it ó tán nem m éltatott eléggé, Csokonait, k itelőszeretettel 
kegyelt, s Yörösm artyt, k it m indketten versenyezve magasztalánk.

S mint óhajtotta, hogy a számtan iránt hajlammal viseltessem; de legfö- 
lebb csak szorgalmat von észre bennem , s azt is csak azon magán-órák alatt, 
melyeket egészen más neimí foglalkozások m ellett is ,  nehányunk számára k i
szakítani szíves volt.

Többször olvasa fel nekem abból, a m it épen ír t ;  m intha képes lettem 
volna oly nézpontokból tenni észrevételeket, melyeknek még hasznát is le
het venni.

Nevelőm , oktatóm , tanácsadóm v o lt, s védelmezőm akkor, midőn e ne
mes lelkű tény á lta l, helyzetét is koczkáztathatá vagy legalább nehezíté.

Áldás legyen emlékén !
Tisztelt hallgatóim ! À mostani nemzedék nehéz időben é l t , s nehez idők

től tart. Cyclopsi küzdelmeknek vala tanúja, s világrázó változások áltál fe- 
nyegettethetik.



3 2 BÁRÓ KEMÉNY ZSIGMOND.

Századunk két Napóleont látott; látta az e rő t, mindent lesújtó sceptrum- 
mal kezében, s látta a szélsó tökélyig v itt szám ítást, triumphatori babérral 
halantékain, tanácsokat, föladatokat, megoldásokat osztogatva Európának.

És e rendkivüli egyénekkel romboló s alakító hatásban, mérkőző eszmék 
és törekvések voltak visszaszorítva, s tolongnak ismét előtérbe.

De ámbár a világesemények végzetes befolyása oly nagy volt, s még min
dig akkorra, hogy kevés állam van Európában, melyben a belügyek iránti 
részvét ne tompult volna, s a kedélyek zsibbadása közt ne m utatkoznék bizo
nyos ingadozás, té tova, megállapodás sót visszaesés magában az irodalomban 
is: nekünk , m agyaroknak, a gondviselés kegyelme szenvedéseink kárpótlása 
végett adá osztályrészül azt a ritka szerencsét, hogy irodalmunk a nagy válság 
után az addiginál szélesebb körben , több erélylyel és sikerrel mozog.

S míg kivált 1830. óta 1848-ig a magyar irodalom aránylag keveset tö
rődve a múlt eszmekincseivel és hagyományaival, csak előre tek in te tt, s egy- 
beköttetés nélkül a régivel, az á téltte l, kivánt élni a jelenben, s hatni a jö 
vőre: — most már kezdi megnyerni a Janus-arczot, a vissza- és előrenézést, 
azon adományt, mely a nemzetek irodalmának férfikorát je lzi, s rem ényt nyújt 
százados művek alkotására.

Már is különös figyelem tárgyává Ión az irodalom tö rténete , s e téren to
vább haladva, kilátásunk nyílt a rra , hogy a nemzet eszmeéletének m enetét, 
minden szétágozásaival együtt, szemünk előtt átvonúlni lá thatjuk, s teljes tu- 
dalmával eddigi haladásainknak, törhetünk biztos utat új vívmányokra.

E nagy eredményen k iv ü l, kisebb, bár vigasztaló vagy legalább a hiúsá
got kecsegtető az , hogy a ki az irodalomnak némi sikerrel szentelte napjai 
szebb ré szé t, remélheti — s a  remény a csalódások által sem veszti el vonz
e r e jé t— mondom , rem élheti, hogy neve nem csak a sírköven, vagy legfe- 
lebb a családfán marad valamivel tovább főn, mint a meddig hordá küzdve és 
szenvedve a bölcső és koporsó közt fekvő arasznyi téren.

Kevésnek adatik művei által nemzedékről nem zedékre közvetlenül hatni; 
de nem csekély azoknak száma, k ik  midőn az irodalom-történész nemzeti cul- 
turánk épületét rajzolja le , mint alapkövek, mint a tömörfal téglái, mint 
a részeket összekötő kapcsok, mint az íveket tartó talajok, mint hom- 
lok-oszlopzatok, mint architráb azokon, mint czirádák és domborművek a fo
lyosón, a belső ékítményeken és a legbensőbb szentélyben, említve lesznek, 
s bár kevés figyelő által, de mégis ism ertetni fognak.

S h a  az , ki Afrika homokrónáin vagy alig ism ert tartományok jéghava
sain bolyongva, épen az elhagyatás közt érzi a hiúság ama kényszerét, hogy 
nevét kőbe, fába vagy bármi szilárdnak látszó tárgyba vésse , s emlegettetni 
vágyjék, noha hihetőleg ebben csalódni fog; — ha a tenger közepén süllye- 
dező hajónak m atrózai, nevöket, kedveseikét, és a megsemmisülendő hajóét
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palaczkba zárva engedik át a haboknak, azon rem énytől ám íttatván, hogy ta
lálkozni fog, ki a tenger titkai közöl legalább ezen egyet fölfedezendi: vájjon 
m iért ne higyjem én is ,  hogy miután szemem bezárul, hullám szétm állik, fej
fámat ledönti az id d , még találkozni fog, bár k evés, vagy talán egyetlenegy, 
ki irodalmi fáradozásaim iránt érdekkel v iseltetvén, érdeket kiván azok iránt 
terjeszteni.

Akarom tehát, tudják meg azon kevesek, tudja meg azon egyetlen, hogy 
Szász Károly vo lt, k i engem az irodalomra buzdított és előkészített, s hogy 
én az egész világon neki köszönök legtöbbet.

ST. TUD. AKAD. ÉVK IX 5
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IV .

EMLÉKBESZÉD HUMBOLDT SÁNDOB LT. FELETT.
MONDOTTA

ALMÁSI BALOGH PÁL RT.

Akadémiánk csak néhány hónapig részesülhetett azon szerencsében, tag
jainak névsorában szemlélhetni azon férfiút, kinek neve a tudományok év
könyveiben az elsó' nagyságú csillagok közt fog tündökölni mind addig, míg 
planétánk szinpadán emberfaj szereplend. Hosszú és ragyogó életpályáját má
jushó hatodikán végzé ó b e , délután két és fél ó rakor, — s mi örülhetünk, 
hogy a halhatlan férfiút, •—• ki akadémiánk elnökéhez írt nagyérdekú s válasz
tatása feletti örömét nyilvánító levelében*), hazánkról s nemzetünk értelmi 
tehetségeiről , oly kedvezóleg s buzdítólag nyilatkozott, —  évkönyveinkbe 
mint tagot jegyezheténk be ! Nagyobb név nem ékesítheté s nem fogja hihető
leg soha ékesíteni azokat. Mert ha valakit a legmagasb rendií értelmi tehetsé
gek által szerzett ismeretek egyetemisége, a geniális felfogások gazdagsága, a 
vizsgálódásokba^ csökkenthetlen buzgalom, a tudományok lángoló szerelme s 
azok majd minden ágának alapos ismerete és gazdagítása, és végre a legfényesb 
írói talentom , a tudományok királyává képesíthet: úgy kétségkívül Humboldt * V.

Humboldt Sándor akadémiánk elnökéhez intézett levele , így hangzik:
Monsieur le Comte !
V. E. a daigné par sa lettre de 20. Janvier 1859 m’annoncer l ’honneur que m’a 

fait la respectable Magyar Académie des sciences de Hongrie de m’accorder gracieuse
ment le titre d’un correspondant. J’ose demander la grâce à V. E. de vouloir bien offrir 
à votre illustre compagnie l ’hommage de ma vive reconnaissance. Je suis heureux d'ap
prendre que les travaux d’un vieillard du plus antédiluvien des voyageurs aient pu fixer 
l’attention de cet institut dans le noble royaume de Hongrie, toujours si favorable au 
libre progrès de la pensée et de la culture des sciences.

Je suis avec le plus profond respect
Monsieur le Président

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Bon. Alex, de Humboldt.
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Sándor az , ki magát korunkban arra legkitűnőbben érdemesíté. Felőle teljes 
joggal el lehet m ondani, m it egykor a híres Fontenelle mondott Leibnitzróli 
dicsérd beszédében, hogy —  ha ot illetőleg dicsérni akarnék, —  föl kellene dt 
elem eznünk, s az ókorral ellenkezőleg, mely több Herkulesből egyet csinált, 
d belőle több nagy tudóst lehetett volna csinálni.

Sokkal csekélyebbek tehetségeim , minthogy egy ily gazdag és a tudo
mány majdnem minden megyéjében koszorúkat aratott fényes pálya részleteit 
illdleg méltatni és előterjeszteni képes volnék; de azon csudálással elegy mély 
tisztelet, melylyel H um boldt neve iránt gyermekségem óta viseltettem , azon 
magasztos kép ihletése , mely a dicsőség sugárival környezve, utólérhetlen 
példányként lebegett mindig lelkem előtt sazón nagy és boldogító élvezet, me
lyet munkáinak olvasása és tanulmányozása keblemben gerjesztett, menthetővé 
teszik azon merényi, ha a nagy férfiú miíködéseinek fdbb vonásait akadémiánk 
előtt elsorolni s ez által az eltűnt nagy géniusz iránti hódolatunk adóját némileg 
leróni törekszem.

Természet és szerencse versenyezve látták el Hum boldtot mind azzal, mi 
által egy nagyra törekvő lélek a tudományok trónjára juthat. Gazdag lelki te 
hetségek, szilárd elhatározottság, állhatatos és türhetlen k ita rtás , kiolthatlan 
tndás-szomj s a dicsőség koszorúinak nemes vágya, szerencsés testalkattal 
egyesülve, mindenre képesíték d t , m it egy tudom ány-szeretd kívánhat magas 
czéljainak elérésére. Gazdag és tekintélyes családból születve s magas állású 
férfiak által pártoltatva: nyitva állott d előtte a legfényesb hivatalok pályája, 
de ót gyermekségétől fogva a tudomány eránti meleg vonzalom lelkesíté. Azon 
független állást, melyet neki a szerencse n y ú jto tt, nem hiúságának kielégíté
sére, nem a világ gyönyöreinek élvezésére fordította d, m int azt — fájdalom —  
naponta látjuk azoknál, k iket a vak szerencse javaival elárasztott, hanem 
keble nemes vágyainak kielégítésére s az embert az egész terem tettség fölötti 
állásra jogosító szellemi fenség kivívására. Mert mi lehet dicsőbb, mint a még 
előttünk elrejtett igazságok oczeánjában ríj fölfedezéseket tenni, messzebbre te r
jeszteni ismereteink láthatárát, mélyebben hatni a term észet titkaiba, s így 
gazdagítani a tudományok országát. Mi lehet m agasztosb, mint a szabad hala
dásnak s a köz-értelmiség terjesztésének, s így az értelmi és erkölcsi nemesí
tésnek, s az emberiség magas társadalmi érdekeinek , nagy és dicső munkájá
ban buzgó és tettleges részt venni, s kiérdemelni így egy nem zet, sót az egész 
emberiség tisz tele té t, háláját és elismerését? És ím e, e volt azon fenséges 
czél, melynek megközelítését Humboldt magának k itűzte , s melynek lehető 
elérésére hosszxí életpályájának utolsó perczéig szakadatlan munkássággal s lan
kadatlan kedvvel törekedett.

Nem czélom, tisztelt gyülekezet, egy ily rendkívüli férfiú hasonlíthatlan 
gazdagságú életpályájának részleteibe bocsátkozni, mire itt sem id d , sem al-
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kálóm, s melyek majd terjedelmesebb akadémiai dolgozatom tárgyai leendnek; 
de úgy hiszem , senki, kit az emberi nagyság lélekemelő vonásai érdekelnek, 
kinek keblében a szellemi és erkölcsi élet nemes sugallatai viszhangra találnak, 
figyelmét nem fogja megtagadni egy oly férfiú életének általános rajzától, ki 
értelmi géniusának ragyogó világa, mint erkölcsi nagysága á lta l, azon keve
sek koszorújába ta rto z ik , kiket az emberiség büszkén nevez magáéinak.

Humboldt már els<5 ifjúságától fogva különös vonzalommal viseltetett a 
természet szépségei irá n t, s alapos tanulmányozásai, kitűnő tanítók vezérlete 
m ellett, mind inkább kifejtették lelkében azon magas eszm ét, hogy a term é
szetet ne csak egyes részleteiben, hanem egész egyetemiségében fogja fel. És 
így nem volt a term észettudományoknak oly ága, melyben ő ne igyekezett 
volna alapos ism ereteket szerezni. Beútazta Európa bérczeit, megvizsgálta bá
nyá it, hogy Európa földhéjával megismerkedhessék. Gazdag ismereteket szer
zett a füvésze ti, physikai és chemiai tudományokban. De ismereteinek sza
porodása mind inkább fölébreszté benne a vágyat, a természet vizsgálására, 
Európán kivüli tartományokban is. A szellemdús és szabadságszerető F o r 
c e r  G y ö  r g y ,  Humboldt fiatalkori barátja és oktatója, ki atyjával Cook 
kapitányt követé világkörüli útjában, s a nagyhirú tudom ánypártoló, B a n k s  
J ó z s e f ,  ki Solander barátjával szinte Cook-ot követé világkörüli s három 
évig tarto tt útjában : méginkább fölébreszték Humboldt lelkében a tengeri 
dolgok s messze tartományok beútazása eránti szenvedelmes hajlamot. Terve 
valósíthatásának rem ényében fáradhatlanúl készült ő egy ily nagy lítra , s a 
legkitűnőbb művészek által készített eszközökkel látta el magát. Reményé
ben azonban többször keserűen csalatkozott. Végre mint Columbus egykor 
— k i ,  m int Humboldt m ondja, nem csak rettenthetlen tengeri ú tazó, ha
nem ép oly nagy és csudálatraméltó természetvizsgáló volt —  úgy Hum 
boldt is , ki Amerika tudományos fölfedezője lón, a spanyol udvarnál talált 
pártolást, hol engedélyt nyert a spanyol korona déli-amerikai birtokainak 
beútazhatására. A corunnai kikötőhelyből, a jeles és buzgó s e m ellett ha- 
sonérzelmű B o n  p l  a n d  társaságában, junius 5-kén 1799-ben indúlt ő ki 
nagy útjára. Humboldt keble örömérzelmek tengerében úszott, midőn ifjú
sága legszebb álmait végre teljesedésbe menni lá tta , midőn mindinkább ki
fejlett szemei előtt a szabad és nyilt oczeán megmérhetlen síksága, s midőn 
majd az éj sötétében egy halász-kunyhó világa fel-feltünt szemei előtt, mint 
legutólsó tárgy, mely szülőföldjéről elébe csillogott.

Ha ezen nagyszerű és a maga nemében egyetlenegy, tudományos ered
ményeire nézve pedig hasonlíthatlan gazdagságú ú tnak , csak főbb részleteit 
akarnám is elősorolni, vissza kellene élnem a tisztelt gyülekezet figyelmével s 
béketűrésével. Legyen hát szabad csak némi futó pillanatot vetni annak érde- 
kesb pontjaira.
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Az európai partokat elhagyva, Humboldt figyelmének első nagyszerű tá r
gyai a kanári szigetek voltak s különösen Teneriífa, melynek szépségét nem 
győzi ó eléggé dicsérni.

„A forró éghajlat alatt találtam tájékokat, —  így szól ó —  hol a term é
szet pom pásabb, gazdagabb a szerves formák kifejtésében ; de miután átván
doroltam az Orenoco partja it, Peru Cordilleráit s Mexico szép völgyeit: meg
vallom , sehol sem találtam oly nagy különféleséget, oly vonzó s a zöld töm e
gek és sziklák elosztásában öszhangzó kép e t, m int azon vidéken, melyről 
minden nemzetbeli utazó elragadtatással emlékezik^.

A teneriffai pik a legmagasztosb érzelmekkel öntötte el Humboldt keblét. 
A természet egész fensége elragadó pompában fejlett itt ki szemei előtt a 
12,181 lábnyi magasságból, s a plánták geographiájának eszméje itt villant meg 
agyában, midón a növényeket oly különféle megyékre osztva szemlélte maga 
előtt elterülni a kűpalakú hegy oldalán.

Az új világ partjaihoz közelgve, a déli égbolt szépsége s az ríj csillagzatok 
feltiínése Humboldt keblét mély gyönyörrel s elragadtatással tölté e l , különö
sen pedig a déli keresz t, m elyet D a n t e  fenséges sorai oly elevenen tüntetnek 
fe l, s melyet a déli földgömb lakói óra gyanánt használnak.

Cumana volt első he ly , hol Humboldt barátjával Bonpland-al az új világ 
földjére lépett, s honnan Venezuela tartom ányát tizennyolcz hónap alatt beu
tazta s tudományosan megvizsgálta. Ha követjük ót ezen ú tjában , a magas 
hegyek által környezett cumanacoai völgyön ; a Cocollar és Turimiquiri hegye
ken , a rendkívüli frisseségű éghajlattal bíró Caripe völgyén keresztül a chay- 
mas indusok missióiba, a tenger aljáról felbuzgó meleg forrásokkal gazdag s 
kókusfákkal szegélyzett cariacoi öbölig s innen vissza Cumanába; ha követjük 
öt majd innen földünk legforróbb helyeinek egyikén La Guayrán keresztül 
Venezuela fővárosába Caracasba, s innen a tenger partjától délfelé fordulva, a 
calabozói roppant terjedelműi savannákon k eresz tü l, melyek mint egy nagy 
oczeán terűinek el a láthatár felé s melyeket az Andesek nagy hegylánczai 
szegnek be; ha követjük öt egy egész hónapon á t, indusok által hajtott csoí- 
nakán a kétszáz ölnyi széles Rio A pure-n , melynek partjait pompás erdők 
ékesítik, Amerika legméltóságosb folyóinak egyikére az 1906 ölnyi széles Ore- 
noco-ra, egész a Cassiquiare folyóig, mely az Orenocót a Rio-negroval össze
köti; ha látjuk ő t, ezen ism eretlen földeken, az űtazás mindennemű fáradal
maival s szenvedéseivel küzdve, kitéve erdők közelségében a leskelődő jaguá
rok , amerikai oroszlánok, tigrisek és párduczok s a savannak iszapjában moz
dulatlan heverő krokodilok roham ainak; ha látjuk őt fáradságtól eltörődve: 
ágy helyett galyakra, vagy viharos hullámoktól környezett granit-sziklákra te
rített allatborön, vagy kedvező esetben függő ágyban, sokszor esozaporoknak 
k itéve, tölteni el éjenként pár órát, s már hajnalban roppant magasságú he
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gyekre mászni fe l, magasra tornyosodó kősziklák közt, hol gyakran a legbor
zasztóbb mélységeket áthathatlan köd rejti el a szem elöl; ha látjuk ót epesztó 
szomjiíságtól szakadatlanul kínozva, hiába keresni iható v izet, miután a fo
lyamok hol pézsmaszagií, hol édes, hol a döglött és élő nagy hüllők által el- 
nyálkázott vize ihatatlan ; ha látjuk őt kivájt faderékból készült keskeny csol- 
nakon vízellenébe és sokszor roppant szikladarabok közt zajongó s tajtékzó 
hullámok közt haladni az óriási folyamon 36 napon á t , hosszant feküdve ab
ban , mert legkisebb bicezenés is felfordíthatá az t, hiában keresve nyughelyei 
a partokon, melyeket áthathatlan növényzet, vagy siírií erdők fednek, me
lyeknek lombjai alatt vadállatok s csoportokban fekvő és bronz-szobrokat kép
ző krokodilok tanyáznak ; ha látjuk őt eltávolíthatlan mosquito-k s más mérges 
és undok rovarok által üsszemart s feldagadt arczczal és kezekkel, a nap égető 
és metsző sugári által ellankasztva, még csak fürdés által sem enyhíthetni a 
szenvedést, a mindenfelől incselkedő mérges halak , tengeri rákok és kroko
dilok m iatt; ha látjuk őt sokszor a legkényelmetlenebb helyzetben tölteni el 
egész éjeket a kősziklákon, m ialatt az éj ijesztő sötétében a jaguárok ordításai, 
az Orenoco vízomlásainak siket moraja s az erdők felett távolról csattogó 
mennydörgés enyhítő álomra szenderiílést nem engedőnek; ha látjuk őt éhség
gel kiizködve s azt kenyér vagy olajbogyó vagy kedvező esetben besózott hús
sal enyhítve, embertől még soha sem látott megyékben utat törni a sűrű nö
vényzet köz t, m eredek és veszélyes sziklák közt egész éjjeleken át gyalogolni, 
k itéire gyakran szélviharnak, zápornak és égiháborűnak, a nedves égalj veszé
lyes váltó és ideglázakat nemző befolyásának; ha látjuk ő t, meredek hegyek 
oldalain, sokszor 6— 8 ezer lábnyi magas, függőleges sziklafalak szélein, phy- 
sikai eszközeit kezeiben hordozva, a lég hőm érsékét, víztartalmát és villa
nyosságát a mágnestű erőteljét, el- és meghajlását, a föld minéműségét, a szik
lák rétegeit, az égbolt kék színét vizsgálni, helyhatározatokkal s magasság- 
mérésekkel foglalkozni, s a tropicus éghajlat pompás növényeit gyűjtögetni ; ha 
látjuk így ő t, nem rettenve vissza sem fáradság, sem nélkülözés, sem semmi- 
némű veszély által fáradhatlanúl figyelni a természet tünem ényeire : ki a z , ki 
ő tőle megtagadná a bámulás és mély tisztelet adóját? Mennyi lelki erő, mi 
erős akarat, mi nyugodt, zavaratlan lélekcsend, mennyi kölcsönös barátság s 
vidám hangulat, mi rendületlen tudásvágy s eleven érdek a természet pompája 
eránt kellett a rra , hogy a szakadatianúl feltűnő kellemetlenségeket feledve, 
mindig elevenen égjen azon lelki gyönyör, melyet a tudomány szerelme nyújt 
minden nemesb ihletésű kebelnek !

Az Orenocón s Cassiquiarén kiállóit sok szenvedés, nem ért föl azon ha
tártalan gyönyörrel, mely Humboldt lelkét elárasztá, midőn az Orenoco mind 
eddig bizonytalan kétfelé ágazását ő astronomiailag megliatározá s így Amerika 
földabroszát egy oly nevezetes ténynyel szaporító.
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És mind ennyi mondhatlan szenvedés, ennyi gyötrő fáradozás és nyomor, 
nem vala képes ellankasztani keble lángoló érzelm eit a természet nagyszerű 
scénái iránt. Lelke mindig nyitva volt azok lélekemelő hatásainak, melyek
nek friss benyomásait részint helyben följegyzette, részint csudás elevenségű 
emlékező' tehetségében megtartotta. Kifogyhatatlan ő a term észet szépségei
nek festésében s az azok által okozott véghetlen különféleségű benyomások 
leírásában.

Mi szép költői tollal festi ő a csudás tisztaságú é jjeket, a déli égbolt csen
des fényét s bájos szépségií csillagzatait, az átlátszó légkör morális hatását, a 
csillagok csendes és planetaris fényé t, a déli félgömb nagy csillagködei által 
kivilágított láthatárt, s hús éjjeleken át a Mimosa berkeken s a Sesuriummal 
fedett földön villogó számlálhatlan sokaságú rovarokat, ezen élő és mozgó tü- 
zecskéket, melyeknek vereslő fénynyel ragyogásáról azt vélnéd, hogy az ég
bolt csillagai a savannákra száliának alá.

Mi kellemes folyamú s bámulatos egyszerűségű nyelven írja ő le az éj 
csendében messzire elhallatszó siket moraját az Orenoco gránit-sziklái s apró 
szigetecskéi közt tajtékzó zuhatagoknak, m elyek, m int Humboldt m ondja, 
ezen magányoknak kimondhatlan bájt kölcsönöznek; az Orenoco és Cassiquiare 
partjain elterülő ős erdőket, melyekben semmi emberi terem tm ény sem lát
ható ; az Orenoco kétfelé ágazásával átellenben szincsarnok módjára fölemel
kedő s 8800 lábnyi magasságú daidai gránit-csoportot ; az illatos vaníliák s 
Bignonia füzérekkel, pompás Solandrák s bíborszín Dolichosokkal környezett 
barlangokat, m elyeknek tetejét magas pálmafák koronázzák, susogva habzó 
levélszárnyaikkal; az aturesi és maypuresi pompás tekintetű  vízom lásokat, 
melyeknek benyomását sem a tequemandai 600 lábnyi magasságról omló zu- 
hatag sem a Cordillerák nagyszerű scénái meg nem gyengíthetik.

Mi nagyszerű vonásokban s mi mély tudományos felfogással rajzolja ő a 
nagy oczeánban keringő sebes árfolyamokat s különösen a gnlf-streamet ; a 
déli-amerikai nagyszeréi földrengéseket, s az azokkal összekötött sokféle tüne
m ényeket, m elyeknek maga oly sokszor tanúja volt; a roppant érdekli és fon
tosságú cumanai csillagcsoporthullást, midőn kelet felé négy óra folyásáig ezer 
meg ezer tűzgolyó és hullócsillag, —  melyek igen szabályosan északról délre 
irányzódtak, —  szakadatlanéi követé egymást; a gúla-alakban fölemelkedő zo- 
diacalis világ szelíd fényét, mely a mindig egyenlő hosszúságú tropicus éjeket 
kivilágítja s felejthetlen benyomást tesz a pálmák zónájában m ulatóra, s több 
más nagyszerű tünem ényeit a term észetnek, melyek a gondolkodó észt az el
mélet legmagasb megyéibe emelik s a szellemi élvezet legmagasztosb gyönyö
reibe részesítik.

Humboldt útleírásának minden sora mutatja a természet szépségei és 
nagyszerűsége eránti mély érzést, az azt mozgató és elevenítő benső erők ki-
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puhatolására törekvést, a tudomány minden segédeszközének igénybevételét, 
s végre azon nagy élvezetet, mely Humboldt keblét az utazás minden sanya- 
rúságai m ellett is boldogítá. „Első ifjúságomtól fogva —  így szól ő —- a  te r
m észet tanulmányozására szentelém m agam at, elragadtatással érezvén a he
gyektől merengó' s őserdőkkel fedett föld vad szépségeit; ezen utazásokban 
oly élvezeteket találtam , melyek bőven kipótolák azon nélkülözéseket, me
lyek egy ily fáradságos és sokszor nyugtalan élet k ísérő i/4

És így Humboldt 75 nap alatt 500 mérföldet utazott be barátjával, Bon- 
pland-al. Leírta Venezuela és a spanyol Guiana tartom ányait, azok természeti 
határait, éghajlatát, term ékeit, a föld minéműségének befolyását a füldmive- 
lé s re , kereskedésre s a társadalmi életre ; leírta az itt vad függetlenségben élő 
indus népeket, a földevő otom akokat, az Orenoco melletti benszülötteket, 
kik nem ism ernek egyebet, mint a term észet hatalm át, az emberevó induso
kat a Cassiquiare mellett s a nagyszerű növényzetet.

Cumánából, hol sok fáradalmaik s nélkülözéseik után néhány hónapig 
pihenniük kelle tt, Humboldt a nagy érdekű Mexicóra fiiggeszté szemeit, s oda 
m enendő, Cuba szigetére ú tazo tt, de a körülmények máskép határoztak, s ő 
ism ét déli Amerika partjaira tért vissza. Cartagena de Indiasból a szép Magda
lena folyón utaztak egy csolnakon Új-Granada pompás és kellemes völgyein 
keresztül, s 54 napi út után értek Santa-Fé de Bogotába, hol a természet nagy
szerű scénáival találkoztak. Az út innen Quitóig felette veszélyes és fáradsá
gos volt. Tizenhárom napon át gyalog kellett ú tazniok, borzasztó, nyomtalan 
ingoványokon, m ezitláb, átázva esőtől, szabad ég alatt töltve az éjt s fulasztó 
hőségben. A részint hóval fedett quindiui Andeseken, az almagueri veszély
teljes szoros útakon keresz tü l, az útban eső vulkánokat mindenütt megvizs
gálva, négy hónapi fáradságos lit után értek utazóink, az örök hóval fedett 
vulkánokkal környezett Quitóba (jan. 6 -kán l802 ) hol nyolcz hónapig mulattak, 
s onnan az Andesek legmagasb csúcsait és a szomszéd tűzokádó hegyeket láto
gatták meg. Több sikertelen kísérlet után kétszer sikerűit Humboldtnak nagy 
életveszély közt feljutni a Pichincha craterének csúcsára 15,940 lábnyi magas
ságra a tenger felett. Nem sokkal ezután az Antisana porfirhegyet látogatta 
m eg, melynek örök hóval fedett közepéből egy crater emelkedik fel 19,150 
lábnyi magasságra a tenger felett. A 17,892 lábnyi magas Cotopaxi crateréhez, 
mely az újabb időkben működő vulkánok közt legmagasabb, nem sikerűit 
Humboldtnak feljutni.

De ennél még egy nagyobb terv volt Humboldt elő tt, t. i. a tunguraguai 
vulkán s a Nevado del Chimborazo meglátogatása. Bonpland-al és az ifjú 
Carlos M ontufarral, Selva-alegre marquis fiával, ki a tudományok eránti lán
goló szeretetből, a derék és bátorlelkű útazókhoz csatlakozott s őket többé el 
nem hagyva Párisig k ísérte, nyár közepén indúlt el Humboldt ezen nevezetes
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útra. Keresztülm entek Riobomba s más faluk m aradványin, m elyeket az 1792- 
diki iszonyatos földrengés semmivé te tt, mely pár pillanat alatt több mint
40,000 embert tem etett a föld alá. Gyönyörű porfir oszlopcsoportozatok mel
lett a puelai kötélhidon átm envén, fölmásztak a Chuchilla de Guandisávára, 
kiégett sziklák éles orm aira , mely a borzasztó földrengés előtt gyönyörű, il
latos czédrusfákkal vala fedve. Innen a tunguraguai tűzokádó csúcs magasságát 
16,500 lábnyira becsülték a tenger felett. Végre hihetetlen fáradságok után 
junius 23-kán 1802 a Chimborazó keleti lejtőjére értek  s physikai eszközeiket 
egy porfirszikla keskeny szélére ra k tá k , mely a roppant s feneketlen hómező- 
bol állott ki. Egy 500 lábnyi szélességi! mélységből, netovább hangzott fel az 
útazók füleibe. A lég mindinkább ritkulni kezdett. A hideg véghetlen nagy és 
metsző volt. A hévméro meg sem moczczant. A lélegzés mindinkább nehezebbé 
vált. Az útazók szemeiből, ajkaiból s foghűsából vér serkedezett. A legmaga
sabb ponton állottak, melyen halandó valaha állott. Légsúlymérói figyeletek 
szerint 19,300 lábnyi magasságon voltak a tenger felett, és így 3,485 lábnyival 
magasabb pontot értek  el m int C o n d  a m i n e  a franczia csillagász 1745-ben. 
Trigonometriai m érések szerint a Chimborazó csúcsa még 2,140 lábbal maga
sabb , m int hol Humboldt s űtazótársai állottak.

Elvégezvén érdekes tapasztalataikat az u tazók, lejöttek a növényzet me
gyéjébe s az Andesek nagy hegylánczát követték. Hallatlan fáradságok s szen
vedésekkel küzdve a cuencai hómezókün s az assuay-i erdőkön keresztül, lát
ták ók az inkasok palotáinak romait s más emlékeit a hajdani perui nagyság
nak. A loxai chinafa-erdókön keresztül az Amazon folyó bal partjához ju tottak, 
s itt csolnakra ülvén egész a tom eperdai zuhatagokig hajóztak. Innen ismét az 
Andeseken m entek keresztü l, melynek egy pontjáról, 9000 lábnyi magasság
ról nagy gyöngyörrel pillanták meg a csendes tengert. Truxillohoz érvén a 
tengerpartra, Peru fővárosát a kertekkel környezett Limát látogatók meg. A 
callaoi kikötőhelyben szerencsés volt Humboldt Mercur felmerülését a nap 
tányérjáni átmenetében szemlélhetni. Limából Guayaquilba s innen Acapulcoba 
Uj-Spanyolország kikötőjébe hajóztak űtazóink. Humboldt Mexicóban egy évig 
mulatott s ott nagyszámú tudományos vizsgálódásokat gyűjtött. Megvizsgálta 
azon nagyérdekű tartom ánynak hegyeit, nevezetes bányáit, óriási vulkánjait, 
a cholulai őskori s világhírű gúlát és sok más nevezetes régiségeit, politikai 
és statistikai sajátságait, s ezeknek eredm ényét egy külön terjedelmes és nagy 
érdekű munkában tette közzé. Mexicoból Humboldt még egyszer Havannába 
s innen Philadelphiába utazott barátaival. Két hónapi mulatós után az egyesült 
státusokban, mialatt Humboldt a népélet státushozi viszonyait tanulmányozta s 
az elnök Jeffersonnal barátságos viszonyban élt: Európába tért vissza ép egész
ségben, derék barátjával Bonpland-al ; hozv án magokkal negyvenkét ládát, hat
ezer aequinoctiális plántával, sok ritka növénymaggal, kagylókkal, rovarokkal,
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s mi még Európában soha sem volt látható : a Chimborazóról, Új-Granadából s 
az Amazon partjairóli nevezetes geológiai sorzattal.

Humboldt nagyérdekű utazásai által, egy eddig alig ismert új világ k in 
cseit, természeti szépségeit, a term észet nagyszerű tünem ényeit, a fold és ég 
physikájának főbb vonásait, a növények és állatok geographiáját, az ember
fajok különféleségeit kívánta positív tények nyomán] felvilágosítani. Több 
mint 700 helyhatározatot hozott o létre astronomiai úton, sokszor a legkedve
zőtlenebb körülm ények közt és sok más tudományos ügyelettel foglalkozva. 
Részint utazásai a la tt, részint otthon maga rajzolta o az általa beutazott tarto
mányok abroszát. Kezében hordva mindig a légsiílymérót, ment ó' a teneriffai 
p ikre , a Silla, Pichincha, Chimborazo, Antisana, Toluca, Cotopaxi és más 
óriási s nagy nevezetességű hegyekre, s így 459 magasságmérést hajtott végre, 
melyek trigonometriai mérésekkel támogatva Amerika hypsometriáját megbe
csülhetetlen anyagzatokkal gazdagították. így lón Amerika Humboldt dicsősé
gének bölcsője !

Augustus 12-dikén 1804. a Moniteur universel azon örvendetes hírt 
közié, hogy H u m b o l d t  és B o n p l a n d  u rak , kikről azon hír terjedt e l, 
hogy a sárga hideg áldozataivá lőnek, Philadelphiából 29 napi ú t után Bor- 
deaux-ba szerencsésen m egérkeztek, miután öt év alatt az új világban 9000 
mérföldet beútaztak volna. Magokkal hoztak negyvenkét ládát, 6000 aequi
noctialis plánta-gyűjtem énynyel, különféle magvak-, kagylók- rovarokkal, s 
mi még mind addig Európában nem volt, geológiai sorzatokkal a Chimbora
zóról , Új-Granadából és az Amazon partjairól. Már az előtt ké t gyiíjteményt 
küldöttek ók el Amerikából ; egyiket Spanyol és Francziaország, másikat az 
egyesült Státusok és Anglia számára.

Nagyszerű útjának szerencsés végrehajtása után, Humboldt Párist választá 
lakhelyéiíl. Roppant gyűjteményeinek rendbeszedése, óriási anyagzatainak fel
dolgozása, s útazása gazdag eredm ényeinek kiadása, csak Párisban volt lehető, 
hol a tudományos segédeszközök oly gazdag kincstárai vannak, mint sehol a 
continensen, s hol ennélfogva az öszvehasonlítás és elrendezés sokkal könnyeb
ben megtörténhetik mint egyebütt. Nagy segítségére volt itt ezenkívül, több 
nagyhírű férfiak barátsága, az egyes osztályok kidolgozásában. C u v i e r ,  V a 
l e n c i e n n e s ,  G a y - L u s s a c ,  A r a g o ,  L a t r e i l l e ,  O l t m a n n s ,  több ne
vezetes tárgyra nézve, segéd kezeket nyújtottak nékie. Nagy számú kéziratai
nak s gyűjteményeinek rendbeszedésén kívül, az Ecole polytechnique laborató
rium ában, barátjával Gay-Lussac-al, öt hónapon át chemiai dolgozatokkal fog
lalkozott a légkör alkatrészeinek egymáshozi viszonyairól.

1805-ben rég nem látott testvérbátyját, Vilmost, ki mint porosz követ 
Rómában lako tt, meglátogatandó, Gay-Lussac-al Olaszországba ú tazott, s ott
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négy hónapnál tovább mulatott. Ez alatt a Yezúvon, egy közelgő kitörés jelei 
mutatkoztak, s Humboldt, ki a föld vulkanicus tünem ényeire nézve oly gazdag 
ism eretekkel b írt, barátjával Nápolyba sie te tt, bol egykori tanulótársával s bű 
barátjával, a nagy geolog B u c h  Lipóttal találkozván, mind hárman felm entek 
a Y ezúvra, hol Humboldt Gay-Lussac-al, sok érdekes tapasztalaton kivül egy 
sor mágnesi íigyeletet is tett.

Olaszországból Svájczon keresztül Berlinbe u tazo tt, hol már kilencz év 
óta nem volt. Itt a legnagyobb szorgalommal foglalkozott kedvencz stúdiumá
v a l, a mágnestó óránkénti elhajlásaival. A mágnestű elhajlásának első felfede
zője C o l u m b u s  vo lt, k i a term észet tünem ényeit nagy figyelemmel követte , 
s mint Humboldt mondja, épen oly nagy és csudálatra méltó természetvizsgáló, 
mint rettenthetlen  tengeri utazó volt. Humboldt éles elm éje, egész valójában 
felfogta a tünem ény fontosságát, s utazásai alatt m indenütt a legnagyobb pon
tossággal gyűjtötte az adatokat. O nyújtotta az elem eket is , m elyeket B i o t  a 
magnesi egyenlítő meghatározására felhasznált. Gay-Lussac barátjával — kivel 
nyolcz éven át egy fedél alatt lakott Párisban —  folytatván tudniillik magneti- 
kus figyeleteit, azt találta, hogy nagy hegylánczoknak, nem véve k i a működó 
vulkánokat sem , semmi észrevehető befolyásuk sincs a magnesi erőre, hanem 
hogy ez lassanként vá ltoz ik , a szerint a mint az egyenlítőtől távozik.

Ezen időben (1808 .) adott ki Humboldt ném et nyelven egy munkát: „A n- 
s i c b t e n  d é r  N a t ú r 44 czím a latt, mely mind a tárgyak nagyszerűsége, mind 
a művészi előadásnál fogva, egy a legkellemesb s egy úttal legtanulságosb ol
vasmányok közól. Nem m utathat fel egy nem zet sem m unkát, m ely a term é
szet fenségét és lélekemelő szépségeit oly gyönyörű nyelven s oly megható 
szavakkal adná eló mint e z , mely a legnemesb élvezetet nyújtja a léleknek, 
de gazdag táplálatot nyújt minden mélyen érzó kebelnek is. S Humboldtnak 
fó feladata volt i t t ,  a physikai term észet által hatni az olvasó erkölcsi hangu
latára. Ezen lapok — úgy mond — különösen a szorongó kebleknek szentel- 
vék. Ki az élet viharos hullámai közól kim enekszik, örömest követend engem 
az erdők sűrűjébe, az elláthatlan pusztákon keresztül s az Andes hegyláncz 
magas ormain. De nem is érzette senki a tropikus term észet magasztos szép
ségeit oly mélyen mint ő. „Kiolthatlan lesz keblemből — így szól ő —  azon 
benyomás, m elyet reám a déli tenger tropikus éjeinek csendje tőn , midőn az 
égbolt párás kékjéből, a hajó magas csillagzata s a lehanyatló kereszt, csendes 
planetáris fénysugaraikat felém öm leszték, az alatt míg a tenger tajtékzó hul
láim közt a delfinek világló barázdákat húztak.44 Ezen remek m unkában, 
melyben tudomány és művészi előadás oly mesterileg vannak egyesítve, s 
melyet ő forrón szeretett testvérbátyjának Vilmosnak ajánlott, — az általa 
bevándorolt tartományok természeti szépségeit, az ős erdők és vadon puszták 
nagyszerű scénait, az Orinoco vízeséseit, az állatok éjjeli életét az ős erdők-

6*



4 4 BALOGH PÁL.

b en , a plánták physiognomiáját, a vulkánok szerkezetét és működés-módját 
a föld különböző' részeiben, s végre a caxamarcai nagy érdekű magaslatot, ra j
zolja ő megragadó szavakban s valóban költői nyelven. S mi Humboldt művé
szi tökélyű rajzainak becsét különösen neveli, az azon csudálatra méltó igaz
ság, mely azoknak minden sorát, minden szavát jellemzi. A mívelt közönség 
el is ismerte ezen munka magas becsét, mivel németül eddigelé három kiadás
ban je len t meg s minden mívelt nyelvre —  kivévén a magyart — lefordíttatott.

A tilsiti békekötés által Poroszország nagy lealacsonyításban részesült. A 
Napoléon által kivetett súlyos teher enyhítését új alkudozások által rem ény
iette kieszközölhetni a korm ány, s e végre az ifjú Vilmos herczegnek a király 
legfiatalabb testvérének Napoléon császárhoz Párisba küldését határozá el. 
Humboldt tudományos foglalkozásinak közepette parancsot kapott a királytól, 
hogy a herczeget nehéz politikai missiújában Párisba k ísérje, miután tole mint 
nagy hírű s a magasb körökben is köz tiszteletben álló férfiútól, a franczia leg
nagyobb befolyású emberekkeli ismeretségénél fogva, sok hasznot reménylett. 
A princz 1809-diki őszig m ulatott Párisban, s így Humboldt itt ismét igen meg- 
otthonosodott; de munkáinak kiadása is , mi Németországban, kivált az akkori 
politikai körülmények közt lehetetlen lett volna, s mit egy kormány sem 
pártolván, Humboldtnak saját költségén kellett végrehajtani, múlhatlaiml szük
ségessé tévé ott maradását. Engedélyt kért hát a királytól III. F rid iik  Vilmos
tól a m aradhatásra, m it m egnyervén, húsz évig (1808— 1827) maradt a fran
czia fővárosban, honnan mind két főváros, Berlin és Páris dicsekedve nevezé 
ót polgárának.

Sokan nagy veszteségnek tartják a tudományra nézve , hogy Humboldt 
anynyi idő t, életének legszebb, legeróteljesb részét (35— 55.), öt évi útazása 
eredményeinek kiadására fordította, s nem inkább azon régi, igen kedves te r
vének valósítására szentelé , hogy Ázsia belsejét oly terjedelemben útazza be 
s vizsgálja m eg, mint Amerikát. Azonban noha Humboldt feltette magában, 
hogy Európát addig el nem hagyja, míg első expeditiója eredményeinek egész 
öszvegét a közönségnek át nem adja *) ; örömmel fogadta mind a m ellett is 
gróf Romanzow birodalmi kanczellár felszólítását, egy ázsiai tudományos ex- 
peditióhoz csatlakozásra, mely 1812-ben Sándor czár parancsára tervezte
te tt ,  anyival inkább mivel már akkor munkájának ké t harm adrésze be volt 
végezve s ó csak az 1814-diki télre Ígérhette aPétervárba mehetést. Humboldt 
— ki akkor 42 éves volt — azonnal kész volt nagy tervével. Fő óhajtása volt 
Indiát látni s közép Ázsia hegyeit, a szélesség 35-dik fokától a 38-dikig; azon 
magas hegylánczot, mely az Indus forrásától a Ganges forrásáig terjed. Vágyva 
vágyott ő azoknak a Cordillerákhozi viszonyait tanulmányozni, s áltáljában

*3 Voyage aux régions équinoxiales du nouveau Continent.T.I.Paris. 1815.p.l9.(8.-adr.kiadas).
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egész Ázsiát, Katharinenburgon, Tobolskon, Jakucskon keresztül átutazni, 
egészen a kamcsatkai vulkánokig s a déli tenger partjáig. Ezen útra Humboldt 
7— 8 évet szánt. Azonban a Franczia- és Oroszország közt kiütött háború ezen 
egész szép tervet meghiúsította.

De a tervről nem tett le Hum boldt, sót mindennap nevelkedett vágya, az 
ázsiai continens belsejének megvizsgálására, hogy földjének geológiai szerke
zetét déli Amerikáéval összehasonlíthassa. S mint minden vállalatát, úgy ezt 
is egész lelkesedéssel fogta fel, s hozzá fáradhatlan szorgalommal készült. Meg 
lévén a felöl győződve, hogy a keleti nyelvek ismerete, a tudomány kivánatá- 
hoz alkalmazva, nagy forrásait nyitja fel a positív ism ereteknek, s nagy szá
mú tényeket nyújt, melyek a nyűgöt népei előtt ism eretlenek m arad tak , több 
éven át foglalkozott az irán nyelvvel. A n d r é e  d e  N e r c i a t  persiai útazónak 
s S i l v e s t r e  d e  S a c  ynak az újabb századok legnagyobb orientalistájának ú t
mutatása szerint; hallgatta a híres hellenista H a s e előadásait a görög irodalom
ról , C h a m p o l l i o n  és L e t r o n n e  előadásait a régi Egyptomról s a hellen 
és római foglalási korszakról. A franczia kormány segedelmet Ígért a tudomány 
érdekében Humboldt úti terveinek valósítására, s a porosz király Aachenben 
léte alatt 1818-ban 12000 tallért határozott évenként ezen czélra, a felszerelés 
költségein kivűl. Azonban a körülm ények ez úttal sem kedveztek az annyira 
óhajtott terv kivitelének.

Annál nagyobb szorgalommal igyekezett Humboldt óriási munkájának 
végrehajtásán. Miután amerikai útjának oly gazdag eredményei voltak, s oly 
soknemú tárgyakra k iterjeszked tek , hogy azok feldolgozása s tudományos le
írása egyes ember erejét tú lhaladta, több tudós férfiúval kellett egyesülnie, 
kik a tudományok egyes ágait az anyagzatok nyomán kidolgozzák, s több mű- 
vészszel, k ik  a szükséges képeket művészi tökélylyel kiállítsák. Az astronomiai 
figyeleteket s súlymérői magasságméréseket Humboldt felügyelése alatt prof. 
O l t m a n n  dolgozta k i; a chemiai és meteorologiai rész kidolgozásában A r a g o  
és G a y - L u s s a c  híres tudósok nyújtottak segéd kezeket; a zoológiái részben 
C u v i e r  és L a t r e i l  l e ;  a mineralogiaiban Y a u q u e 1 i n és K 1 a p r  o t h ve t
tek részt; a botanikait legnagyobb részt berlini professor K u n t h  dolgozta ki. 
Mind ezen tárgyak kidolgozására Humboldt roppant gyűjteményei s bámulatos 
szorgalommal gyűjtött astronom iai, hydrographiai, geographiai, meteorologiai, 
geológiai, ethnographiai, zoológiái, botanikai, politikai és kereskedelmi anyag- 
za ta i, gazdag forrásúi szolgáltak. A munka k iadása, ennyi nevezetes erő köz- 
remunkálása mellett is, igen sok időt kívánt, úgy hogy noha az első kötet 1809- 
ben jelent m eg, de annak bevégzése egészen az újabb korba nyúlik be.

Ezen óriási munka, hat osztályban, franczia nyelven jelen t m eg, ily czím 
alatt: „Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, par Al. de H  u in
b ó l  d t et B o n p l a n d , “ egy negyed- és egy 8-ad- ré t kiadásban. Amaz három
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folio és tizenkét quartkötetbói áll, egy nagy geographiai és physikai átlássál és 
egy tájkép-rajzgyiijteménynyel ; ez 13 octav kötetből. Az elsőhez 1300 részint 
feke te , részint színeit réztábla járul. Az első' kiadásból egy példány ára már 
1844-ben, midőn abból még sok szállítmány hibázott, tízezer frank volt. Mi 
sok költségbe került ezen munka kiállítása, már abból lehet gondolni, hogy 
csupán a nyom tatás, papiros és az 1300 réztábla, több m int 840,000 frankba 
került. Innen v a n , hogy Humboldt nagyszerű munkáit csak igen kevesen is
merik.

A tulajdonképi útleírás (Rélation historique) négy quart kötetben, egé
szen Humboldt tollából fo ly t, oly szép franczia nyelven, mely Francziaország 
első klassikus íróit megközelíti s minden tekintetben remekműi. Alapos tudo
mány a legvonzóbb alakkal van itt egyesülve, sa  tropikus tartományok elragadó 
szépségei, a term észet nagyszerű scénái, a legragyogóbb költői nyelven van
nak az olvasó elébe varázsolva, s ezen szép alak alatt a legmélyebb gondolatok, 
a természet öszves életérőli legmagasb nézetek villannak fel. Minden sor mutatja 
a term észet szépségei, mélysége és nagyszerűsége iránti mély érzést, az azt 
mozgató és elevenítő benső erők kipuhatolásása törekvést, a tudomány minden 
segédeszközeinek teljes igénybe vételét, s végre azon nagy élvezetet, mely 
Humboldt keblét, az utazás minden sanyarúságai mellett is, boldogítá *). Már 
ezen útjában, mely alatt a term észet minden nagyobbszerú tüneményére oly 
nagy figyelmet fordított, s mely alkalmat nyújtott néki a két földgömbnek gon
dos öszvehasonlítására, megvillant elméjében azon eszme, hogy később az 
egész világot egyetemiségében felfogva terjeszsze elő. így fejlett ki lassanként 
az adatok fáradhatlan öszvegyújtése által a Kosmos eszméje.

Humboldt amerikai útjának egyik nevezetes gyümölcse volt a n ö v é 
n y e k  f ö l d í r a t i  e l o s z t á s á r ó l i  nevezetes tan megalapítása, melyről 
első német nyelven írt munkája 1805-ben jelent meg, s mely később egy latin 
nyelven írt munkában nagyobb kifejtést nyert. Ezen nagy érdekű tanban , 
Humboldt a növények elterjedésének törvényeit adja elő , gazdag tapasztala
taira s figyeleteire alapítva. Megmutatja azon benső öszvefüggést, melyben a 
növények vannak az éghajlattal s a helyzet magasságával, s előadja azon szám
arány főpontjait i s , mely a plánták bizonyos helyekeni elterjedésében létez. 
Azóta ezen tan nagy tökéletesítésre emelkedett, s minden mívelt ember figyel
mét teljes m értékben megérdemli.

Ezen Humboldt által terem tett tannal szoros öszvefüggésben van, egy 
más nevezetes ta n , a m e l e g s é g  f ö l d g o l y ó n k o n i  e l t e r j e d é s é n e k  új 
theoriája. E szerint minden plánta, a hőmérsék bizonyos határai közt élhetvén, 
két oly pontnak öszvekötése, hol ugyan azon növények tenyésznek, hason-

*) Voyage etc. T. I. p. 1.
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melegségü vonalakat (lignes isothermes) képez. Humboldt egy ily hason- 
melegségű vonalak abroszát kész íte tt, különböző szélességekben. Ezen mód
szert felhasználta ó az állatokra is , melyek az éghajlat befolyásától épen úgy 
függenek, mint a növények.

Midón Humboldt testvérbátyja Vilmos, k i m int oktatásügyi m inister Ber
linben az egyetem alapítója vo lt, rendkívüli követté neveztetett ki 1810-ben 
a bécsi udvarhoz, a misterelnök hg. Hardenberg felszólította Hum boldtot, 
vállalná el az oktatási ügyek vezetését; de ó független állását s szabadságát egy 
hivatal végett feláldozni nem akarván, s nagy munkájának kiadása is Párisban 
maradását igényelvén , azt el nem fogadá.

Az első és második párisi békekötés közti nagy politikai események kö
vetkeztében Humboldt több utazást tett. — 1814-ben a porosz király kíséretében 
Angliába ment; 1818-ban jó  barátjával Aragoval ismét odam ent, testvérbátyját, 
m int londoni követet, meglátogatandó, hol a szövetségesek megbizásából, a dél
amerikai gyarmatok politikai áttekintését dolgozá ki. Onnan még azon év ószén 
a porosz király A achenba hívta ót. Mind ó, mind a státuskanczellár hg. H arden
berg, magok mellett óhajták ót látni a congressus alatt. Innen a következő hó
napban Párisba tért vissza Humboldt.

1822-ben ószszel Hum boldt a porosz k irályij ai a veronai congressuson 
találkozott s ót onnan Olaszországba, nevezetesen Velenczébe, Rómába és Ná
polyba kísérte. Ezen alkalommal háromszor ment fel ismét a Vezúvra, részint 
hogy a kráter széleit a kevéssel az előtt történt tuzokádás után megvizsgálja, 
részint hogy itteni tapasztalatait a teneriffai piken s az Andeshegyláncz vulká- 
nain tett tapasztalatokkal öszvchasonlítsa. Ismételte továbbá légsülymérói ma
gasságméréseit, melyeket először 1805-ben te tt Gay-Lussac és Buch Lipót tár
saságában.

A porosz k irá ly ija i Humboldt kemény télben utazott Tyrolon és Csehor
szágon keresztül B erlinbe, hová 15 évi távoliét után 1823. elején érkezett 
meg, s itt testvérével és jó  barátival néhány hónapot töltvén, Párisba viszsza- 
tért munkái folytatására. Azonban a király annyira megkedvelte Hum boldt von
zó személységét s oly élvezetet talált a vele való társalgásban, hogj' óhajtását 
fej ezé k i , miszerint Hum boldt egészen Berlinbe költözzék s állandóan az d 
környezetében maradjon. Nehéz voltH um boldnak magát kiszakasztani megszo
kott munkássági köréből, de királyának jóakarata s alélekrokon testvére eránti 
gjöngéd szeretet győztek, s így ő 1826. őszszel Berlinbe u tazott, testvérével 
szándokát közlendő. De ez xittal csak pár hónapig mulathatott i t t ,  miután tu 
dományos ügyeinek rendbeszedése s elintézése, valamint az atköltözködés 
elrendezése isszemélj^es jelenlétét kivánta. Ú tját AVeimar-on keresztül vette, s 
December elsőjén meglátogatta Goethét. Midőn azon nap Eckermann Goethé
hez ment, őt igen vidám felingerült kedélyben találta. „Humboldt Sándor — így
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szóla hozzá élénk hangon —  ma reggel nálam töltött egy pár órát. Micsoda em 
ber az! Oly régóta (ismerem, s még is most újra bámulnom kell ót. El lehet 
róla mondani, hogy ismeretekben s eleven tudásban nincsen párja, s oly sok
oldalúság, milyennel még soha sem találkoztam! Bármit érintsen is az em ber, 
ó mindenütt otthon van s szellemi kincseivel eláraszt bennünket. Olyan ó mint 
egy sokcsóvű kú tfo rrás, hol mindenütt csak oda kell tartani az edényt s hol 
mindig megújítólag s kimeríthctlenul ömlik élénkbe. Még néhány nap itt marad 
ó , s érzem úgy leszek v e le , mintha éveket éltem volna le.“

A telj es átköltözködés 1827-ben tavaszszal történt Londonon keresztül, 
hová testvére vejével, báró Bülow-al lítazott, ki londoni követté neveztetett ki. 
Ott Canning kitűnő szivességgel fogadá ót. Londonból Hamburgon keresztül 
útazott Berlinbe. I tt folytonosan a király környezetében lakott, s ót hol Pots- 
damba hol más útjaira kíséré.

Még ezen évben, egy addig szokatlan mód által akarta H um boldt, honfi
társai által megízleltetni nevezetes útazásinak, fáradhatlan vizsgálódásinak s 
tanulmányozásinak gyümölcseit. Mind addig a tekintélyesb tudósok, falaik 
közé zárkózva, méltóságuk alatt valónak ta rto tták , tudományuk eredményeit 
nem-tudósokkal is közölni, s népszerií nyelven érthetővé s köz tulajdonná tenni. 
Humboldt megmutatta hatalmas példája által, hogy nincsen nemesebb s di
csőbb feladat, m int ha valaki azon szellemi kincseket, melyeket ta len tom a, 
szorgalma s kedvező helyzete által magának gyűjtött, azok művelésére s ne
m esb ítésé re  igyekszik felhasználni, kik a szoros tudományok körén kivűl 
vannak ; megmutatta azt, hogy legyen bár valaki báró, kamarás vagy titkos ta
nácsos , az emberiség eránti kötelességét szebb s nemesebb módon nem' telje
sítheti, mint ha embertársai oktatásának s fölvilágosításának nagy munkájában 
tettleges részt venni kiván. Ezen szempontból indúlva H um boldt, November 
elejétől kezdve April 26-dikáig hatvanegy előadást ta rto tt, melyekben kö
zölte a föld physikájának legnevezetesb s legérdekesb tárgyait, de felemelke
dett az égboltjára is , melynek csudái őt eleitől fogva annyira érdekelték. Elő
adásait szabad klaszikus nyelven tette az egyetem egyik teremében, s oly osz
tatlan tetszésben részesült, hogy a hallgatók száma naponként növekedvén, a 
teremből sokan kim aradtak, úgy hogy Humboldt kénytelen volt az egész első 
cyklust ism ételni, az énekakademia nagy teremében.

A szokatlan előadásoknak roppant érdeke a hírlapok által elterjesztet
vén , sokan távolabb vidékekről is Berlinbe ú taztak , hogy ezen előadásokban 
némi részt vehessenek , vagy legalább láthassák a nagy férfiút. A város első 
rangú személyei, a legnagyobb tudósok, maga a király s az egész királyi ház, 
a legmagasb rangú urak és hölgyek, minden estve félbeszakadatlanúl megje
lentek Humboldt hasonlíthat!an tisztaságú s magával ragadó nyelven te tt elő
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adásait. „Sándor —  így írt róla testvére egy barátjának —• valóban hatalom 
(eine Puissance).u S naponként növekedett, a nagy férfiú szellemi fensőségé- 
nek elismerése.

Egyébiránt Humboldt, három évvel az előtt, hasonló szellemű és tartalm ú 
előadásokat ta rto tt franczia nyelven Párisban, melyeket úgy kell tek in teni, 
mint a későbbi Kosmos elórajzait. Ezen előadások által ó Párisban és B erlin
ben, mintegy számot akart adn i, hoszszú fáradhatlan működéseinek egyete
mes érdekű eredményeiről. Egyhangúlag nyílvánúlt a kivánság, hogy ezen elő
adások, azok által is é rez te th essen ek , kik nem voltak szerencsések azokat 
Humboldt szájából hallani; s így ért meg a Kosmos eszm éje, mely később űj 
tapasztalatok és nézetekkel gazdagítva s a tudomány minden kivánatinak meg- 
felelőleg ju to tt a művelt világ kezeibe.

Ugyanezen időben Humboldt régi kedvencz tervének valósítására ismét új 
kilátás nyílt. Miklós czár, a Romanzow ministerium alatt 1812-ben tervezett 
ázsiai expeditiót 1827-ben ismét felfogván, gróf Cancrin státusminister által 
ajánlat té tetett H um boldtnak, ezen tudományos útazás vezérletének elvállalá
sára, és pedig oly kedvező feltételek a la tt, hogy az útazás minden költségét 
a kormány viselendi, s hogy az útazás főczélja a tudom ányok, különösen pedig 
a geología s a korunkban oly szép eredményekhez ju to tt földmagnetismus elő
mozdítása legyen , minden anyagi és helybeli érdek pedig másodrendű szere
pet játszék. A czár e mellett nagylelkűen szabad tetszésére bízá Humboldtnak 
a beútazandó tartományok kiválasztását. Humboldt — ki már ekkor hatvan 
éves volt — az ajánlatot örömmel fogadá, de halasztást k é rt, mind addig míg 
megígért előadásait bevégzendi s ázsiai útjához a szükséges előkészítő tanulmá
nyokkal kész lehet.

Időközben mindig kedvencz tanulmányinak új eredményekkeli gazdagítá
sával foglalkozván, kieszközölte, hogy minden poroszországbani bányákban 
összehasonlítás végett, hőmérsékleti figyeletek tétessenek. Hasonló figyeletek 
az orosz kormány parancsára északi Ázsia bányáiban is tétettek. E m ellett a né
met természetvizsgálók és orvosok gyűlése azon évben Berlinben tartatván, an
nak elnökségét, prof. Lichtenstein társaságában elvállalta, s abban azon czélszerű 
reformot hozta be, hogy az a természettudományok különböző ágai szerint több 
osztályra osztassák fel, hogy így minden egyes osztálynak módja legyen a gyű
lés kevés napjai alatt, eszméit kölcsönösen kicserélni s haladási ügyeiről intéz
kedni. Megnyitó beszéde oly nagy hatást gyakorolt a tudós v ilágra, hogy ke
vés év lefolyta alatt Angliában, Franczia- és Olaszországban, s majd nálunk is 
hasonló gyűlések rendeztettek.

Az idő elérkezett végre az ázsiai út megkezdésére. Hum boldt két jeles 
berlini természetvizsgálóval, prof. R o s e G u s z t á v - v a l  s prof. E h r e n b  e r  g-gel 
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— ki m ár az előtt S yriát, Egyiptomot és Nubiát beutazta — összekötvén ma
gát ,  April 12-dikén 1829. útnak indult. A három utazó mindenike egy külön 
megye megvizsgálását vállalta magára, hogy az összegyűjtendő anyagzat annál 
gazdagabb legyen. Humboldt a földmagnetismust, az astronomiai földirat ered
m ényeit, s általában északnyugoti Ázsia geonostikai és' physikai képének ösz- 
szes felfogását, -— Rose a chemiai felelemzéseket a mineralogiában, s az úti napló 
vezetését s későbbi kidolgozását, —  Ehrenberg pedig a zoológiái és botanikai 
munkálatokat, vállalák magokra. Nevezetes dolog, hogy ezen egy évben, négy 
felette nevezetes tudományos utazás tétetett az ó világ ezen részében, tudniil
lik a H u m b o l d t é ,  Par i* o t é  az Ararat hegyére, melyet ó obsidián töme
gekkel fedve s 405m magasabbnak talált a Mont - Blanc - nál ; K ú p  f f  e r é  
az Elburs traehyt hegyre a K aukázusban, mely 5637m magasságra emelke
dik,  s végre a H a n s t e e n ,  D u c  és E r m  a n  A d o l f  urak által végrehajtott 
nagy u tazás, a magnetikus vonalak meghatározására Petersburgtól Kam
csatkáig.

Az utazók május 20-dikán indúltak Petersburgból Moskauba, s Nischnei- 
Nowgorodnál a Volgán hajóra ülve, junius 4-dikén értek Kasanba, honnan 
Bulgari-t Oroszország legnagyobb s legrégibb omladványát látogatták meg. Innen 
Permen keresztül Jekatherinenburgban, az Ural ázsiai lejtőjén, az ottani arany
bányákat vizsgálták meg. Ezen nagy hegyláncz, mely több csaknem párhuza
mos hegy vonalból áll ,  s melyek legmagasb csúcsai alig emelkednek 1600— 
1700m magasságra, az Arai-tenger melletti harmadrendű képletektől a jégten
ger melletti zöldkősziklákig majdnem a délvonal irányában vonúl e l, m int az 
Andes-Cordillera. Négy hétig múlatott Humboldt az Ural közép és éjszaki ré
szén, mely arany- és platinagazdag rakodmányairól híres. Ezen hegyek fek
vése és alakzata, valamint ércztartalma is , nagy érdekű vizsgálódásokra nyúj
tott alkalmat. Ezeknek egyik fontos eredménye azon nevezetes törvény, hogy 
Ázsia azon hegylánczaiban, melyeknek déli irányzatuk van, az arany- és plati- 
natartalmú lerakodmányok uralkodnak, s ezen törvényt, az aranytermó rakod- 
mányra nézve H um boldt, az amerikai Andesekben, a déli Alleglianikban s 
Brazilia hegyeiben is uralkodónak találta. Az Uralhegyláncz ezen rakodmányai 
felette gazdag aranytartalmúak. Sokszor a gyep alatt 36 kilogramm súlyú ter
mésarany találtatott. 1827-tól 1841-ig az Ural ésSibiria rakodmányiból 102,550 
kilogramm vagyis 312 millió frank értékű mosott arany került ki. Egy más ne
vezetes esemény vo l t , gyémántok felfedezése az orosz földeken, melyek eddig 
csak tropikus tartományokban találtattak. Humboldt már az előtt gyanította, 
a hegyfekvetek feltűnő hasonlatosságából, a földgömb mind két felén, hogy 
az Ural hegylánczban gyémántoknak is kell lenniük, s g r ó f P o l i e r ,  kiNischni- 
Nowgorodban csatlakozott az útazókhoz, de később birtokaiba útazandó tó
lök elvált, julius 5-dikén 1829. valójában gyémántokat fedezett fel.
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Meglátogatta továbbá Hum boldt a guineschewskoi-i malachitbányákat, a 
blagodati nagy mágneshegyet, és a murzinsk-i híres topáz és beryll-fekvetet. 
Nischne-Tagilsk-nál, mely a Demidoff családhoz tartozó igen érczgazdag vidék, 
melyet Choco-hoz Déli-Amérikában lehet hasonlítani, egy darab term és-plati
nát találtak, mely több mint 8kilogramm (harmadfél font és két nehezék) súlyú 
volt. Jekatherinenburgból, Tjumenen keresztül Tobolskba, az Irtisnél, s onnan 
Tarán á t ,  az Irtis és Ob folyók közt elterüld Baraba pusztának indúltak. Ezen 
tavak-s mocsárokkal fedett pusztába minden útazó rettegve lép, az ottani szám
talan csípd rovar m iatt, a szúnyogok családjából (T ipula). De Humboldt már 
az Orenoconál túrni tanulta az ily nemú szenvedéseket. Julius 29-dikén értek a 
puszta közepén az Om folyónál fekvő Kainsk városba, hol azt a h írt hallották, 
hogy azon falukban,m elyeken át kell menniük, a sibiriai pestis ütö tt k i ,  de az 
nem tartóztatá fel okét, hogy útjokat szükséges óvatossággal az Ob partján fekvő 
Barnaulba ne folytassák. Innen a festői szépségű Kolywan-tavát, s az Altai délnyu- 
goti lejtőjén fekvő, ridderski és syriinowski gazdag ezüstbányákat látogatták meg. 
Az Altai hegyláncz legmagasb csúcsát a kalmükök Ijik-tau-nak (istenhegynek) 
vagy Alas-taunak (kopaszhegynek) nevezik, mely Bunge fűvész vizsgálódá
sa szerint, a teneriftái Pik magasságával vetélkedik. A kolyw ani ezüstbányák 
évenkénti jövedelme 17000 kilogrammra vagy 70000 m árkra megy. Riddersk- 
tol H um boldt, Ehrenberg és Rose urak délre fordúltak , az Ust-Kamenogorski 
erősséghez sBuchtarminsken keresztül egész a mongol-chinai határokhoz jutottak, 
hol engedőimet nyervén a határ átlépésére , meglátogatták a mongol őrhelyt 
B aty-t vagy Khonimailakhu-t, s így Augustus 17-dikén Ázsia középpontját érték 
el a Dzaysan-tótól éjszakra, mely Humboldt chronometricus határozatai sze
r in t , a szélesség 81/2 foka a la tt, következőleg majdnem Benares délvonalá
ban esik.

Khoni-mailakhu-tól Ust-Kamenogorsk felé viszszatérvén az Irtis folyón, 
egy geológiai tekintetben felette érdekes, és a gránit előállására nézve fontos 
tüneménynyel találkoztak. Ezen folyó partjain tudniillik , több mint ötezer 
méter vagyis 16000 lábnyi kiterjedésben, csaknem vízirányos fekvésű gránit
rétegeket láttak agyagpalán elömölve, melynek rétegei, hol függőlegesen, hol 
85 foknyi szögletekben állottak. És ezen roppant sziklatömegek távol voltak 
minden magasb hegyektől, úgy hogy önkénytesen felmerül azon gondolat, váj
jon azok , nem a hegylánczok kiemelkedése előtti korszakból eredő' tünemé
nyek-e?

AzUst-Kamenogorski erősségtől, a közép kirghis csordanépek birtoka, az isimi 
puszta hosszában Semipalatinsk és Omskon, s majd az isimi és toboli kozákvo
nalon keresztül mentek a déli Uraihoz. Miasknál egy igen kis terjedelmű föl
dön, pár hüvelyknyire a föld a la tt, három darab t rmés aranyat találtak , 
melyek kctteje h a t, és a harmadik 10% kilogrammot (18 és 28 fontot) nyo-

•7*
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mott. Nagyon érdekelték itt az lítazókat az itteni gazdag aranymosások. A 
miaski kerületben 33 aranymosás van. A nem messze levo lim en hegyekben 
az újabb időkben sok szép és ritka s több ilj érczet találtak fe l, melyek azokat 
mineralogía! tekintetben igen híresekké tették. A barsewskoi közellevő arany
mosásnál egy új érez, a kék korund találtatott fe l, melyet Rose Barsowit-nak 
nevezett. Az utazók innen a déli Ural hosszában az orski szép jaspistörésekig 
mentek. Az itteni híres jaspis nagy mennyiségben s nagy tömegekben talál- 
tatik, s prof. Rose szerint nem egyéb, mint plutonikus befolyások által megvál
toztatott agyagpala. Nagyon érdekelte utazóinkat geológiai tekintetben azUral- 
folyam is , mely az Irendik hegymagaslatot keresztülvágja s így az Irendik ösz- 
ves hegyfajainak profilját nyújtja.

Innen Guberlinsken keresztül Orenburgba u taztak , kozákkísérettel, a kó
bor kirghisek megtámadásai ellen. Ezen város , mely az Ural jobb partján van 
s belső Ázsia kereskedésének főiilhelye, noha a Kaspium tengertől nem messze 
van, mégis Hoffmann ésHelm ersen urak egy évi légsúlymérői vizsgálatai szerint, 
harminezhét m éternyire van a tenger színe felett. Orenburgtól nem messze az 
ilezki híres sóbányákat látogatták meg, melyek a kiskirgis csordanép pusztáján 
elszigetelve fekszenek.

Az eredeti terv szerint Orenburg lett volna az utazás végczélja, de Hum 
boldt régóta óhajtotta látni Astrachánt s a Kaspium tengert is. September 26- 
dikán hagyták el Orenburgot, s más nap Uralskba értek az uráli kozákok fő ül- 
helyébe, bol ezek horgokkal ellátva, éjelenként ötödfél sőt öt lábnyi hosszú to
kokat fognak kezeikkel. A Volga magas partjait követve, a saratowi kor
m ányzatban, a volgamelletti német gyarmatokat látogatták meg, melyek
200,000 lakosból állanak s II. Katalin czárnő alatt költöztek ide. Innen az elto- 
ni nagy sóstavat a kalmükök pusztáján, s végre a morva H errnhuterek s más né
met kivándorlók szép telepít vényét Sareptában látogatván meg, october közepén 
értek Astrachanba a Kaspium tenger partján. Fő czélja ezen kirándulásnak a 
kaspium tengerhez, a víz vegytani megvizsgálása volt R o s e  által; barométri
cas vizsgálatok, az Orenburgban, Sareptában és Kasanban tettekkeli összeha
sonlítás végett, s végre halak gyűjtése a Kaspium tengerben, E h r e n b e r g  
által, hogy a felfedezett új fajok által, C u v i e r  és V a l e n c i e n n e s  nagy mun- 
kájok a halakról, gazdagíttassék.

A Kaspium tenger nagy keserűsé tartalmából, némelyek, mint G ö b e l ,  azt 
gyanították, hogy a Kaspium tenger eredetileg édesvíztenger volt, s csak a kör
nyező pusztákból nyerte lassanként a sótartalmat. Azonban ezen véleményt a 
Kaspium tengerben levő tengeri állatok , metyek száma E i c h w a l d ú j  átte
kintése szerint, nem oly csekély, mint eleinte gondolák, eléggé megczáfolják.

Astrachanból azon földszoroson keresztül, mely a Volga és Don folyamo
kat Tischenskaja mellett egymástól elválasztja, a doni kozákok tartományáig
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Woroneschen és Talán keresztül Moskauba, s november 13-dikán Petersburgba, 
december 28-dikán pedig szerencsésen Berlinbe érkeztek az utazók.

Ezen ázsiai utazás valamivel tovább tarto tt kilencz hónapnál, mely idő 
alatt 2320 geographiai mérföldet utaztak be Humboldt és társai. Az utazás mi
nél sebesebb és biztosabb végrehajtására, gróf Cancrin státus- és pénzügy mini
ster a legczélirányosabb intézkedéseket tette meg. Az utazás gazdag eredm é
nyeinek kiadása szükségessé tette egyébiránt Humboldt Párisba u tazását, mi
vel csak ott találhatta fel mind azon segédeszközöket, m elyekre munkája kiadá
sában szüksége volt. E volt oka, hogy Miklós czár azon új nagylelkű ajánlatát 
1831-ben, hogy egy új tudományos ú tazásra , akár Finlandot akár a Kauká
zust, — ha a déli tartományokat inkább szeretné — válassza ki, el nem fogad- 
hatá. Minden esetre szép bizonysága ez annak, hogy Miklós czár a tudományok 
jótevő befolyásáról a népek jólétére meg lévén győződve, azok előmozdítását 
szívén hordozta.

Hum boldt egyébiránt, mély sajnálkozással említi Ázsiáról írt híres m un
kájában, sőt élete legszomorítóbb eseményének ta rto tta , hogy a Himalaya 
híres megyéibe személyesen be nem hathatott, hol annyira óhajtotta volna, an
nak viszonyait az ríj világ cordilleráihoz tanulmányozni. De sajnálni kell azt 
mind azoknak, kiket a tudomány érdekel. Mert ki a z , ki oly egyetemes isme
rettel, oly mély tudománnyal, gyakorlott észszel, oly magas és tiszta nézetekre 
emelkedni tudással, volna képes, planétánk héjának ezen két legmagasb s 
leghosszabb kiemelkedését, az andesi Cordillerákat s a Kouen-lun hegylánezot, 
idefoglalva aH indou-kosht is s az orosz E lbront a Kaspium déli partjáig, a tu
domány legmerészebb kivánatinak megfelelőleg tanulmányozni, s földünk phy- 
sikájának mélyebb ismeretére felhasználni.

Ázsia hegylánczainak s összehasonlító éghajlattanának leírását Humboldt 
három kötetben adá ki 1843-ban, franczia nyelven. Az első két rész elmélete
ket foglal magában a hegylánezok irányzatáról, s azon nagy geológiai sajátsá
gokról, melyek által azok egymástól különböznek; a harmadik rész Ázsia ég
hajlatát s a füldmagnetismust tárgyalja. Valamint az orographiai részben sok
szor figyelmeztet Humboldt azon analógiák- és ellenzetekre, melyek Ázsia liegy- 
lánczai, az líj világ cordillerái s az európai Alpesek közt létez; úgy azon föld
rész klimatológiájához is közönséges vizsgálatokat k ö t, a hasonmelegségű vo
nalak alakjáról, azok elhajlásainak okairól, s az örök hó magasságáról, mind 
két földgömbön, az által, hogy azok alsó határát a Kaukázuson, a Himalaya 
mind két lejtőjén, Mexicoban, s a két bolíviai Andesen összehasonlította. H um 
boldt itt is megmutatta csudálatraméltó talentomát, miként kell egy nagy föld
darab orographiai és geológiai képének rajzát igen egyszerű és mégis nagy
szerű vonásokban adni. Ő ism ertette meg a két földgömböt egymástóli külön- 
bözésökben, öszhangzásukban s egyéniségükben, és így ő vetette meg az ősz-
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vehasonlító földirat alapját. Geograpliiai v izsgálódási örök becsűek, s valamint ó 
v etette meg Amerika igazi abroszának alapját, ezer meg ezer fáradságos astro- 
uomiai, geodaetikai s hypsom etrikusm érései által; úgy Ázsia hegylánczainak is 
terjedelmét, irányzatát s viszonylagos helyzetét, — melynek az emberi nemzet 
állapotára, történeteire , szellemi kifejtésének előmozdítására vagy hátráltatá
sára , eleitől fogva oly nagy befolyása volt —■ csudás pontossággal meghatároz
ván,  ezen világrész ismeretére új világot hintett.

Az ázsiai utazás mineralogiai és geognostikai részét, valamint Humboldt 
megbízásából az utazás naplóját is , prof. Rose dolgozta ki.

Párisból Humboldt ottan-ottan vissszatért Berlinbe, s így történt, hogy 
1830-ban a porosz koronaörököst Varsóba kísérte, a Miklós czár által szemé
lyesen megnyitott országgyűlésre, s csakhamar azután a királyt Töpliczbe. Itt 
érte őket a hír a Bourbonok megbukásáról s Lajos Fülöp trónra léptéről. Hum 
boldt az Orléans családdal már régóta közelebbi viszonyban lévén, a király őt 
Septemberben Párisba küldötte, azon diplomatikus megbízással, hogy a király 
elismerését megvigye sPárisból Berlinbe politikai tudósításokat küldjön. Hasonló 
megbízásokkal a következő évek alatt öt ízben tiszteltetett meg Humboldt, s 
mind annyiszor 4— 5 hónapot töltött Párisban.

Ezen idő alatt dolgozta ki Humboldt kritikai vizsgálódásit, az új-világróli 
geograpliiai ismeretek kifejtéséről, franc/ia nyelven, öt kötetben. Ezen munka 
Humboldt 30 évi vizsgálódásinak eredményeit foglalja magában, s a mély tu
dom ánynak, józan és elmés nézeteknek oly gazdagságát foglalja magában, 
hogy ha egyebet nem írt volna i s , ez elég volna nevének halhatlanná té
telére.

Meghalván III. Fridrik  Vilmos, kivel Humboldt igen közel viszonyban 
é lt, az új király épen oly vonzalmat tanúsított Humboldt irányában, s mindig 
környezetében óhajtá látni a szellemdús társalgót, a világtapasztalatok- s tudo
mányokkal gazdag férfiút. Ezen magas kívánság következtében Humboldt több
nyire a király közelségében élt, s követte őt m indenütt; így többek közt 1841- 
ben Angliába, midőn a vvales-i princz keresztelésére oda útazott. Ezen nyug
talan udvari élet azonban annyira igénybe vette Humboldt minden idejét, hogy 
— mint mondani szokta — irodalmi dolgozatainak legnagyobb részével csak 
akkor foglalkozhatott, mikor mások alszanak. Szerencsére, tapasztalása sze
rin t, négy órai alvással igen jól kijött. S így méltó joggal mondható el a híres 
geolog M u r c h i s o n ,  a londoni geograpliiai társaság ülésében tarto tt emlékbe
szédében (május 22-dikén 1859), hogy Humboldt sokkal tovább élt egy szá
zadnál.

Sokaknak egyébiránt feltűnő lehet, hogy Hum boldt, szabadelvű nézetei 
mellett is az udvar légkörében oly sok drága időt eltölteni képes v olt. Azon
kívül azonban, hogy őt személyes tisztelet csatolta a királyhoz, kinek egykor
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kiképezését vezette, de a kinek politikai véleményeivel d m it sem gondolt *); 
reá nézve szükséggé vált a magasb míveltségű egyének társasága, milyennel 
a párisi salonokban, a diplomatikus körükben, a weimari nagyherczeg s az ál
tala mélyen tisztelt mind két porosz király udvarában oly sokszor találkozott.

E  mellett d ezen helyzetét, nemes tettek  végbevitelére használta fel. Az 
udvar légköre nem volt d reá semmi hatással. A hajlongd udvaronczok s szí- 
neskedd pietisták közt is fentartá d önállóságát, s politikai úgy m int egyházi 
dolgokban szabad véleményét minden tartózkodás nélkiíl kimondotta. A vá
lasztási gyűlésekben, több mint 80 éves korában is még mindig személyesen 
megjelent s mindig az ellenzékkel szavazott s átalában politikai véleményének 
nyilvánításában még a király eránti hódolat és barátság sem tartóztatta vissza.

Mi Humboldt lelkét egész életpályáján átlengte : az a szabadság érzete 
vo lt, mi még az udvari élet sikamló padolatán sem hagyá e l, miután azon 
tiszta meggyőződés élt keblében, hogy valamint a természetben tökéletes tenyé- 
szés és szabadság elválhatlan eszmék: úgy az embeiiség kifejtésében is az egyé
ni szabadság joga az előrehaladó értelmiséggel karöltve jár. Ezen meggyőző
dés annyira össze volt forrva az d egész valójával, hogy még a múlt évben is, 
midőn már 88 év folyt le feje fe le tt, azt nyilvánítá , hogy mi előtte legkedve
sebb, s mit tőle senki el nem rabolhat, az a szabadság érzete, mely dt sírjába 
fogja követni **).

Humboldt mind po litikai, mind diplom atikai, mind társadalmi tekintet
ben udvari ember volt, s mint ilyen, kedvezd helyzetét már csak azért is meg
kívánta tartani, hogy így egyes emberek úgy mint átalában az egész emberiség 
ügyében hasznos szolgálatokat tehessen. Azon elvből indúlva k i, hogy az ural
kodás nem a népek s népjogok elnyomásában áll: m indenütt elől volt d , hol 
akár egyes em berek, akár nemzetek megsértett jogait kellett védni és helyre
állítani. A rabszolga-kereskedést, ezen minden erkölcsi érzelm et fellázító esz
közét az alacsony haszonvágy kielégítésének, szívéből útálta, s d emelte föl el
ső az ellen szavát, s kárhoztatta A m erikát, melyet F r d b e l  előkeld férfiak re- 
publikájának nevez, hogy rabszolgaság ellen írt munkáját csak sok kihagyás 
mellett engedte kinyomtatni. Ő nem volt képes felfogni, miként lehet más 
emberfajok eránti zsarnok bánásmódot védni, s feledni, hogy az emberiség leg
régibb culturája a fehér hellenfaj előtt: A syriában, Babylonban, a Nilus part
jain s Chinában, színes —* de nem gyapjú-hajú —  emberek munkája volt.

’O Ich bin ein Freund des K önigs, aber unt seine Politik künnnere ich mich nicht — mon
da egy úrhölgynek.
„C’e qui m’est le plus cher et qu’on ne peut me ravir, c’ est le sentiment de liberté qui 
me suivra jusqu’ au tombeau4* íráHoefer-nak, a „Biographie générale** derék kiadójának .
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A király szilárd önállóságot vívott ki magának elveiben s meggyőződései
ben, de Hum boldtal, az ellenkező' vélemények daczára is , benső viszonyban 
élt. Ő teljes m értékben tudta méltatni és becsülni a nagy férfiút, országának 
dicsőségét, s eránta mindig a leggyöngédebb kegyelettel volt. Az udvaronczok 
némi félénkséggel tekintének a tudományok m onarchájára, m ert fájdalom , so
kan vannak a berlini udvarnál is , kik azt h iszik , hogy sokat tudás a földi dol
gokról, státusnak és egyháznak kárt okozhat, s kik ennélfogva a tudományok le- 
törpítését óhajtanák. A pietisták, még kevésbé voltak baráti Humboldtnak. Azon
ban a túlbuzgók minden félszeg nézetei közt is magasan állott Humboldt, ki épen 
nem tartozott azon korlátolt elméjuek közé, kik az értelmi műveltség bizonyos 
irányában világos úton já rnak , az alatt míg más irányban homályos megyék
ben bolyonganak. Ót az egyetemes term észet tanulmányozása egyetemes esz
mékre vezeté. Az ő elméjének minden sugara egyenlő világban részesült. In
nen ő az emberi társadalom legmagasb feladatának tekinté, hogy a vizsgálódás
nak semmi korlát se tétessék, s épen úgy a történelm i mint a természettudo
mányi dolgokban a kritikai vizsgálatnak szabad tér nyittassék, s hogy általában 
a gondolatok szabad mozgalmai megengedtessenek, miután a szabad szellem
kifejtésre törekvés korunkat oly magas m értékben tünteti ki. EgyébirántH um - 
boldt hosszú életpályáját csaknem kizárólag a tudományok magasb kifejtésé
nek s előbbre vitelének szentelé, A tudomány volt az ő egyedüli szerelme , 
mint ezt egy szép franczia nőnek feleié, ki tőle azt tudakozá, hogy szeretett-e 
valaha? Azonban nagy gyönyörűséget talált ő a mívelt nőkkeli társalgásban is, 
mi igen term észetes, mert mi lehet nagyobb élvezet, m int egy mívelt s szel
lemdús növeli társalgás? Mi határtalan tudásvágy honolt az ő keblében, k itű
nik már csak abból i s , hogy még késő életkorában is nevezetes férfiak előadá
sait ifjúi kedvvel látogatá meg. így Berlinben a híres B ö c k h  előadásait a gö
rög irodalom történetéről s a régiségekről, valamint a tudományos földirat nagy 
m esterének, R i t t e r  Károlynak előadásait is a közönséges földtanról, a leg
rosszabb időben sem mulasztotta el, hogy, mint a tanulóknak jó kedvében mon
dani szokta, helyrehozza azt, m it ifjúságában elmulasztott.

És végre életének estvéjén, a nagy férfiú, mind annak eredm ényét, mit 
hatvan év alatti fáradhatlan szorgalma, minden pillanatának lelkiismeretes fel- 
használása s lelki erejének hatalma által összegyűjtött: véghagyományként egy 
önálló munkában óhajtá átadni a m aradéknak, mint maradandó alapját az ez
után gyűjtendő ismereteknek. Fél századon keresztül lebegett a nagy eszme lel
ke e lő tt, s a feladat csaknem legyőzhetlen nehézségei mind annyiszor vissza
tartóztatták őt annak valósításától. Mert egyes ember lelki erejét majdnem túl
haladó feladat, mind azon tünemények benső, tudományos összefüggésbeni elő
adása s közönséges nézetekre felhasználása, melyeket földünk s az ég meg-



EMLÉLBESZÉD HUMBOLDT SÁNDOR FELETT. 5 7

mérhetlen ürege figyelő tehetségünknek nyú jt, a legtávolabbi ködfoltokon s a 
világűrben kerengő kettős csillagokon kezdve a földön elterjedt életműves lé
nyek legalsó fokozatáig. De nehezítették azt a tudomány naponkénti haladása, 
a tényeknek folytonos szaporodása s a vélemények és nézetek innen eredő válto
zásai, az eszközök naponkénti tökéletesítése s az ism eret láthatárának naponkénti 
terjedése. De győzött a tudományos ismeretek terjesztésére s a természet to
vábbi tanulmányozására buzdítás ellenállhatlan vágya, mit Hum boldt mindig 
úgy tek in te tt, m int legnemesb feladatát a magasb lelki tehetségekkel megál
dott embernek. És így a 75 éves férfiú, félénken bár — mint szerényen mond
ja  — de az elnézés bizalmával adá át a művelt világnak Kosm osát, a világ- 
egyetem physikai le írását, melyben ő a legszebb nyelven s a legvonzóbb s íz- 
letesb alakban, a term észetet egész életteljében s fenséges nagyságában mint egy 
szabályszerű egészet rajzolá. így állott elő azon könyv, melyben a halhatatlan 
férfiú, örökségül hagyá a m aradéknak, ragyogó és dicső naplementének mele
gét és világát, melynek egy magasb műveltséget igénylő ember asztalán sem 
kellene hiányzani, de a m elyet, fájdalom, hiában keresünk édes anyai nyel
vünkön írt könyveink sorában. Első darabja az eredeti német nyelven írt mun
kának lS45-ben jelen t meg 30,000 példányban, a negyedik pedig múlt évben.

Nem lehet eléggé csudálni, hogy a híres férfiú, ki utolsó éveiben a köz- 
tisztelet tárgya volt, kinek mindenki hódolt, k it a világ minden részéből Ber
linbe jövő idegen fö lkeresett, k i számtalan összeköttetései és ismeretségeinél 
fogva végetlen levelezésekkel vala elfoglalva, ki a mellett idejének legnag\obb 
részét az udvarnál tölté el: életének 75-dik évében képes vala egy oly munkát 
megkezdeni és be is végezni , melyben azon számtalan tényt — m elyeket 
hosszú s szakadatlan munkásságban eltöltött életpályáján összegyűjtött — s 
azon magas eszm éket, m elyeket azok benne fölébresztettek , oly csudálatra- 
méltó alaposággal, s a m ellett mind annak tekintetbevételével, mi az irodalom 
roppant mezején figyelemreméltó elm ondatott: ifjúi elevenséggel s szellemi 
tehetségének teljes vidorságával egyesíté.

Ő nyugodtan hajtható le fe jé t, mert az t, mit óhajto tt, szerencsésen vég
rehajtható, s hasonlíthatlan írói talentum ának, fényes lelki tehetségeinek s ki
fogyhatlak tudományos ismereteinek oly dicső gyümölcsével ajándékozó meg a 
mívelt világot, mely örök emléke marad az emberi ész fenségének s a kebel 
legnemesb érzelmeinek.

Humboldt minden szellemi érdeknek fáradhatlan képviselője volt. A te r
mészettudományokra nézve egy új iskola alapítója volt ő , mely nem specula- 
tiók s természetphilosophiai ábrándok és fellengzések, hanem a positív tények
ből folyó tiszta tapasztalás s mathematikai alapra fektetett lehúzások által 
igyekszik az igazság kipuhatolására. S így ó új irányt adott a kornak a termé-

M. TUD. AKAD. É V I . ----IX . 8



5 8 BALOGH PÁL.

szét vizsgálásában. A természeti tudományokat o mindig az emberiség összes 
életével s a mivelodés történetével hozta összefüggésbe. Mindenütt igyekezett 
bebizonyítani a term észet örök befolyását az életre s a népek sorsára. Ő min
dig és m indenütt s minden irányban csak az igazságot k e res te , hihetetlen lelki 
energiával, s fáradhatlan vizsgálódásáinak eredm ényét mindig az emberiség kö
zönséges culturájára igyekezett fordítani. Azon magas állás pontról, honnan d 
a világegyetemet, mint egységet tekintette, az emberiség legmagasb érdekeinek 
mindig hatalmas előmozdítója, s a zsarnokság és elsötétítés elleni küzdelmei
ben fáradhatlan volt.

Humboldt valamennyi m unkáját, mély és alapos tudom ány, magas, min
dent felfogó lélek, a gondolatfolyam hasonlíthatlan tisztasága jellemzi. Innen 
azon szerencsés künn};uség, melylyel d a legnehezebb tárgyakat is könnyenért- 
hetové s érdekessé tudja tenni. A tudás legkülönbözőbb megyéiben d minde
nütt otthon volt, s az anyagok roppant tömegét mindig világos s könnyen átte
kinthető alakban mutatja fel. Az ismeretek bármely megyéjével foglalkozzék 
d : az d keze alatt kellem es, gyönyörködtető tanulmánynyá alakul az. „T er
mészet és szellem — hogy a híres berlini tudós B ö c k h  szavaival éljek — át
hatották d benne egymást. A phantázia költői erejével s a nyelv minden ke- 
csével, az ideál báját önti d el a reálon, mely reánk idősebbekre mint zephir 
lehellete lengedez, az ifjúi kor azon napjaiból, midőn Humboldt Sándor hal
hatatlan testvérével, a német nyelv legszellemdúsabb férfiainak társaságában 
é lt, kik még a Hórák és Chariták kedvenczei valának. Minden eránt lelke
sedve, mi tiszta em beri, a kor és állás minden kecsegtetésén felülemelkedve: 
részt vett d minden nemes törekvésben, elismert minden szolgálatot; és ehhez 
a szabad és nyílt Íté le t, független érzem ény, lágyság és kím élet, mindenre 
k iterjeszkedo , tettlegesen előmozdító jó akarat. Róla el lehet mondani azon 
szavakat, melyekkel egy régi költő egy nálánál ugyan hatalmasabb, de bi
zonynyal nem nemesebb férfiúra írt hymnusát bezárja: „mennyi örömet csinált 
ó m ásoknak, ki tudná azt elm ondani?“

Humboldt minden feltörekvő talentomot becsült és párto lt, s a híres 
G a u s s ,  göttingai professor, azt m ondá, hogy Humboldt fénykoszorújában a 
legszebb drágakövek egyike az d meleg buzgalma, minden talentom előmoz
dítására. Minden feltörekvő és igyekező talentom , kész és buzgó pártolóra s 
felsegítore talált d benne. A német nemzet meleg hálával emlegeti azon buzgó 
s tettleges pártolást, melyben Humboldt több korán elhunyt, kitűnő talento
mot s különösen E i s e n s t e i n ,  L e j e u n e - D i r i c h l e t  s J a k o b i  fényes 
tehetségű mathem atikusokat részeltette. Midón a híres természetvizsgáló 
A g a s  s i z fiatalkori éveiben mindenneimí sziikséggeli küzdelmek közt Párist 
elhagyá: váratlanul, fényes ajándékkal lepetett meg a Cordillerák megvizsgá
l j a  által, mi a leggyöngédebb úton ju tta to tt kezeibe, s így képessé té te tett ta-
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nulmánvainak folytatására, mi nélkül oly nagy nevet nem vívhatott volna ki 
magának a term észeti tudományok pályáján. És itt méltó hogy elm ondjam , 
miként a nagy férfiú — ki egykor szellemdús hazánkfiának, néhai báró P o fi
m a n i c z k y  J ó z s e f n e k  társaságában a pozsonyi hegyről vetett egy pillanta- 
tot áldott hazánk földjére s az előtte elterülő tájképet a Missisippi tájékához 
hasonlította — több szép törekvésű hazánkfia eránt is méltánylással és kegyes 
indulattal viseltetett. Midőn jeles hazánkfia, R o s t  y P á l ,  k iM ex icó t, alsó 
Orenocót és Caracast beútazta, s a legfeltűnőbb tájképeket fényképezvén, szép 
művének egy példányával a tudományok királyának kedveskedett : Humboldt 
keblét —- mint maga kifejezé — rég nem érzett öröm lepé meg. H um boldt, 
ki a természet legpompásabb s legnagyobbszerű scénáit lá tta , nagy kedvelője 
volt a tájképeknek. Senki sem tudta magasb szempontból m éltatni C 1 a u d e 
L o r r a i n  és R u y s d a e l ,  P o u s s i n  és H ő b b e  m a  természetim festvé- 
vényeit, s Kosmosának második kötetében előadja, mi nagy befolyással van
nak a hű tájképek a term észet tanulmányozására. 0  elismerte a képző művé
szetek nagy je len tését, s maga is igen ügyes volt tá jak , növények és állatok 
lerajzolásában, a tropicus tartom ányok csudás szépségeinek rajzolásában pedig 
nagyszerű tájképfestő s elsőrangú művész volt. Lehet hát képzelni az örömet, 
mely keblében keletkezett, midőn azon gyönyörű tájak képeit látta maga előtt 
liií másolatokban elterülni, m elyeket ő fél századdal azelőtt annyi gyönyörrel 
élvezett. Humboldt örök hálája emlékéül egy nyílt levelet adott át szeren
csés hazánkfiának franczia nyelven, melyben ő t, mint ismeretteljes utazót, 
mindenki pártolásába ajánlja. Nagy örömet szerzett n e k i, egy más hazánkfiá
nak , báró P r ó n a y  G á b o r  nak is díszm unkája, mely —  mint hozzá intézett 
megköszönő levelében mondja —  pompás néptörzsökök által lakott hazánk 
népéletének természethű rajzait adja. H um boldt, ki a világ majdnem minden 
nevezetesb emberfaját lá tta , örömmel szemlélte itt egy nemes nemzet egyéni 
életének nyilvánításait, s királyi barátjával együtt, nagy élvezettel s ismételve 
forgatta át a szép munkát.

Midőn 1833-ban derék Kubinyi Ferenczünk mint Nógrád, prof. Zipser és 
Radvánszky Antal mint Zólyom megyék küldöttei, s. báró Prónay Gábor, a né
m et orvosok és természetvizsgálók Boroszlóban tarto tt gyűlésén megjelentek : 
több Ízben volt szerencséjük a nagy természetvizsgálóval társalogni, s ezen al
kalommal Hum boldt Körösi Csornánkról azt nyilvánító, hogy ő egy volt a vi
lág legnagyobb tudósai közöl.

És hogy még egy feltűnő bizonyságát fölemlítsem annak , mi nagy és 
buzgó tisztelői vannak hazánkban Humboldt halhatlan érdem einek, szabad le
gyen elmondanom, hogy jeles hazánkfia K u b i n y i  F e r e n c z ,  váczi villájá
b a n , a köz-szabadság két nagy hősének, Washingtonnak és Humboldtnak ne
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vét és em lékét egy négy lábnyi magasságú tatai szürke márvány koczkába vé
sett szép latin felírással kívánta örökíteni.

Humboldt 89 évet, négy hónapot s néhány napot élt. A genius sugári, 
melyek arczán visszatükröződtek, távol tárták ó tóle a halált, s így ó az em
berkor legszélsőbb határához ju to tt fájdalom nélkül s ép és tiszta észszel. És 
ezen hosszü életpálya oly gazdagon volt ellátva, oly nagy körben mozgó s oly 
sok fénysugárt árasztó volt, mint párját alig lehet találni a tudományok törté
netében.

Az emberi kebel legnemesb, leglángolóbb érzelm einek, a lélek legma- 
gasztosb repkedéseinek lm tolm ácsát, Schillert, egy szép májusi éjszakán vitte 
tizenkét fószármazásü ifjü , végnyughelyére; a term észet legszellemdüsabb, 
leghívebb, legdicsóbb fiá t, H um boldtot, egy szép májusi reggelen kísérte 
Berlin összes közönsége, ünnepélyes temetésére. A természet amott ahol d  
szelíd világát, itt a világszóró nap sugárit ragyogtatta le a legtisztább májusi 
ég boltjáról, két nagy fiának, a költészet és tudomány felkent papjainak ko
porsójára. Humboldt egyszerű, de virágokkal és koszorűkkal fedett s legyezd 
pálmaágakkal s virító külföldi növényekkel környezett koporsója, királyi pom
pával vitetett a főtemplomba, követve a főváros egész intelligentiája , a leg- 
magasb rendű hivatalnokok s különféle testületek s fogadva a királyi princzek 
által. Mindenki hódolt a tudományok királyának, kinek fejét a legszebb ko
rona ékesíté, a szellemi és erkölcsi nagyság hervadhatlan koronája.

Humboldt halálának hírét a távírdák azonnal tudatták az egész művelt vi
lággal. A franczia fővárosban, hol H um boldt, m int a franczia institutum egyik 
fódísze, köztiszteletben állott s honpolgár gyanánt tekintetett, már harmad
napra halála után egy császári decretum azt rendelé , hogy márvány képszobra 
a versailles-i képcsarnokokban állíttassék fel. Mind az ó , mind az űj világban 
a halhatatlan férfiű emléke méltólag ünnepeltetett meg. A berlini tudományok 
akadémiája nagyszerű alapítványt indítványozott, emléke örök föntartására, 
H u m b o l d t - a l a p í t v á n y  czím a la t t ,  melynek czélja kitűnd talentomok 
pártolása, a tudományok mindazon ágában, melyekkel Humboldt foglalkozott, 
különösen pedig természettudományi munkálatok s nagyobb űtazások felsegí
tése. Ezen alapítv ány vezetésére a legkitűnőbb férfiakból álló comité nevez
tetett ki.

Midőn a pétervári császári akadémia Humboldt emlékét ünnepié: státus
tanácsos B a e r  szónoklata m ellett, az ünnepélyt egy odavaló könyváros annak 
nyilvánításával nevezetesíté, hogy d Humboldt összes munkáinak orosz nyel
vem kiadásával foglalkozik, miután a Kosmos már 1848-ban igen jeles és si
kerűit fordításban megjelent. Mikor fog bennünket hasonló örvendetes hírrel 
egy magyar könyváros meglepni}
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A m erika, melynek minden viszonyairól Humboldt oly mély és terjedel
mes ismeretekkel bírt, s ki azt mind földirati, mind természettudományi, mind 
politikai tekintetben oly alaposan ism erte, s hol ó Jeffersonnal, Madisonnal, 
Hamiltonnal s mind azokkal, k ik  Amerika nagy és szerencsés szövetségét ala
p íto tták , folytonos összeköttetésben, társalgásban, barátságban é lt, lígy te
kintette ö t, m int polgártársat, ki viszont kevéssel halála előtt, midőn hetven 
amerikainak társaságában, azon szabad föld atyjának születésnapját ünnep ié , 
így szólt: Én fél amerikai vagyok. Az amerikai követ, ki honfitársainak egész 
seregével követé Hum boldt koporsóját, a geographiai társaság egyik ülésében, 
Humboldt emlékének szép szavakat szentelt. „Hum boldt — így szólt többek 
közt — hitt a haladásban, az emberiség em elkedésében, hitte ő , hogy az em 
beri nemzetre nézve még földéről az ism eret, szabadság és erény napja. K ét 
század szellemi napja tűnt le , s mi siratjuk a széles körű tudományok királyá
nak elhunytát.“ Az egyesült státusok nagyszerű gyászünnepélylyel tisztelték 
meg Humboldt em lékezetét N ew-Y orkban, melyen nevezetes férfiak s ezek 
közt prof. L i e b e r ,  a columbiai egyetemtől, s a híres történetíró B a n c r o f t  
szónokoltak. New-York nagyszerű de sajátságos katonai és polgári gyászme
netet is rendezett Hum boldt emlékezetére. Mexico, m elyet Hum boldt oly sok 
tekintetben átvizsgálás vizsgálódásai eredményeinek közzététele által ezen sza
bad státusnak hasznot és becsületet szerzett : hálája emlékéül egy Olaszország
ban készítendő, életnagyságú márvány-képszobor felállítását határozá el. Ame
rika több városaiban s még San Franciscóban is rendeztetett gyászünnepély 
Humboldt emlékezetére.

De több más európai akadémiák is gyászünnepélyt rendeztek Humboldt 
em lékezetének, s nincsen bizonynyal egy öntudatra ébredt nemzet sem a föld 
kerekségén, mely megtagadná a nagy világpolgárnak, Humboldt Sándornak 
sírjától a babérkoszorút, s annyival kevésbbé nem zetünk, mely az emberi 
méltóság érzetét s a haladás és magasbra törekvés csiráit eleitőlfogva keblében 
hordozza s egy jobb jövő reményével táplálja. A magyar, nem lehet hogy mély 
hódolatát megtagadja egy oly férfiútól, ki az értelm i és polgári szabadságnak 
hosszú életpályáján át tántoríthatlan hőse volt.

Mit egykor H um boldt, a nagynevú Aragóról m ondott, kivel negyvennégy 
éven á t, legbensőbb barátságban é lt, azt lehet ő róla teljes joggal elmondani: 
Mindenütt hol a tudományok magas becsét m éltatni, az emberi méltóság s a 
gondolat függetlenségének érzetét, a közszabadság szeretetét tiszteletben ta r
tani tudják: Humboldt neve egy lesz azok közöl, melyeket az emberiség úgy 
fog tekinteni, mint fénypontokat az emberi értelmiség világában, mint ve
zércsillagokat a szellemi és erkölcsi élet pályáján, m int díszeit az emberi 
nemzetnek.
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És valóban nem is volt tudós, ki magának oly nagy nevet, oly köz-tisz
teletet vívott volna k i, mint Humboldt. Mindenki ism erte, már ha csak ne
véről is , a híres u tazót, ki Európa bérczeit bevándorolta, ki látta Amerika 
C ordilleráit, a világ legnagyobbszerű begyét, a Chimborazót, az aturesi zuha- 
tagokat, a cassiquiarei erdőket, az Amazont és a Popocatepetl-t, az aranj'ter- 
mő Uralhegylánczot, a tatárföld pusztáit és aKaspium tengert, s nem csak látta, 
hanem tudományosan is megvizsgálta. Mi azonban a magasb miveltségűek 
közt köz-csudálatot gerjesztett, az az ő géniusának egyetemisége, annak szé
les körben működése volt. A földgolyó minden éghajlatából összegyűjtötte s 
felhasználta ő a tudomány érdekében, az ismeretek virágait és gyümölcseit. 
Az óriási hegyek te tő in , fedezze azt tűz vagy h ó , a zöldellő és virágzó savan- 
nákon, az égető lapályokon, a barlangok sötét és tekervényes üregeiben, a 
légkör magas megyéiben s az ég csillagos boltján , fáradhatlanúl tanulmányozta 
ő a term észetet, elragadó szépségeiben és fenségében, s éles észszel kutatta a 
tüneményekben működő titkos erőket. Mi több, nem csak roppant terjedelmű 
és különféleségií tapasztalatokat és figyeleteket gyűjtött ő egybe hosszú utazá
sai a la tt, hanem ezen felül mind azt, mit mások gyűjtöttek, bámulatos olva
sottsággal tanulmányozta és használta fel. Ő élete utolsó napjáig mindent tu 
dott , éles elmével összehasonlított s a tudomány szilárdítására fo rd íto tt, mi a 
világ-egyetem pincsik áj ára nézve figyelemreméltó történt a tudós világban. Úgy, 
hogy ezen két dolgot, saját tapasztalást s mások ügyeletéiből m erített ismere
teket , alig lehet halandóban oly feltűnő fokon ta lá ln i, mint ő benne.

Egy ily geniális fő nem elégedett meg a tények gyűjtésével, hanem mi
helyt azt azoknak száma és értéke engcdé, közönséges nézetekbe önteni igye
kezett, mi sokszor a theoriák megyéjébe vágott. És ezt az angol tudósok kár
hoztatták Humboldtban. Ok mindenben tiszta tényeket keresnek (piain m at
teis of fact), s rendszerint nem baráti a theoriáknak, bár mely fényesek legye
nek is a zo k , még kevésbé a speculátióknak, bármily elmés alapra legyenek 
azok állítva. Innen Humboldtban nem helyeslik a z t, hogy ő sokszor kevés 
számú s vélemények szerint nem elég erős alapon nyugvó adatokból közönsé
ges következtetéseket húz le s fényes hypothesiseket alkot, s hogy sokszor 
össze nem egyező és különféle tárgyak közt analógiákat állít fe l, ha csak egy 
pontban is talál összeegyezést. Azonban a magasbra törekvő emberi lélek ter
mészetében fekszik az , hogy a tények külső héján ne állapodjék meg, hanem 
azok belvalójába is behatni törekedjék, s habár az igazság teljes birtokába nem 
juthat is — mi emberi véges elmének nem adato tt, ha még annyi évezreden 
át gyújtendi is az adatoka t— lelke nemes vágyait követve, szemeit a szellem- 
világ magas megyéi felé emelje, s magyarázni merje a term észet bennünket 
környező titka it, melyek nem szűnnek meg soha bennünket bájos ingerrel 
ösztönözni, a saisi istennő leplének föllebbentésére, s melyek titkos gyönyörrel
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öntik el keblünket még akkor is , midőn látjuk , hogy a tudás láthatára annál 
messzebbre vonul el elő ttünk, minél több ism eret gazdagította keblünket s 
minél mélyebben hatottunk a tudomány templomába.

De az angol természetvizsgálók bibliolatriai buzgalmokban még más ol
dalról is vádolják Humboldtot. Azt mondják ők , hogy H um boldt, ki a néme
tek m etaphysikai álmairól beszél, maga sem ment azoktól, m ert o tt, hol a 
távol fekvő okok fejtegetésére emelkedik : a tünemények magyarázatában sok
szor homályos, bebonyolt lesz. Ok nem bocsáthatják meg Humboldtnak, hogy 
ő a természeti törvényeknél feljebb nem emelkedik. Ok nem elégednek meg 
azon tétellel, hogy a tapasztalati tudományokban az utolsó czél, a létező tör
vények felfedezése s azoknak fokonkénti közönségesítése. Ok m indenütt a 
legmagasb törvények utolsó generalisatióját keresik. Az okok lánczolatán ke
resztüli okoskodás, úgym ond, mindennek utolsó okához vezet bennünket, le
gyen az szükségesség vagy isten. Az utólsó okok doctrinájának ezen elhanya
golása s egy felügyelő gondviselés czéljainak tekintetbe nem vétele: legnagyobb 
bűnök az angol tudások előtt.

De ezen váddal, nem csak az angol túlbuzgók terhelők a nagy férfiút, ha
nem a tudós német nemzet egyházi férfiai i s , k ik  mint Lessingtől, Goethétől 
és Schillertől, úgy Hum boldtéi is megtagadták a keresztyénséget és pedig 
azért, mert ó óvakodott a term észet kebléből kölcsönzött ragyogó képeket a 
mysticismus fátyoléval elhomályosítani. Es ezen túlságos szigor, ezen szűk- 
keblűség és félszegség annyira m ent, hogy a főváros több m int száz egyházi 
férfia közöl, kiknek felsőbb rendelet következésében meg kellett volna jelen
niük, a hivatalkodó superintendensen kivtíl csak heten követték a nemzet leg
nagyobb em berének, az egyetemes értelmi haladás vezércsillagának utólsó 
megtiszteltetését.

A bécsi egyházi lap , ké t évvel ezelőtt, a jelenkori term észettudom ányo
k a t, egyenesen lélekgyilkoló törekvéseknek nevező, s Humboldtot ezen lé- 
lekgyilkosok egyikének m ondja, k it észjárása tévutakra vezetett, miután azt 
m ondja, hogy a term észet keblében működő erők egy örök , mindenütt elter
jedő erőbe olvadnak össze, m iből, úgym ond, világos hogy Humboldt a theo- 
logiában a pantheismuson túl nem em elkedett*). Az „Univers44 szerencsét ki- 
ván bécsi collegájának ezen nyilatkozatához. Humboldt egyszerűen utánnyo- 
matá azt egy híres porosz hírlapban.

Nem m aradtak el a sötétség és lelki szegénység hű szolgái sem , kik fa
natikus buzgalmokban hátrafelé húzzák az ész szekerét, kik a franczia költő 
szavai szerint :

„Au char de la raison attelés par derrière,“

Wiener Kirchenzeitung. Nr. 1. 1857.
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minden érdemet le akartak húzni a nagy természetvizsgálórúl. Ezek törekvé
seinek lehet tulajdonítani azon valóban szomorító esem ényt, hogy a német 
értelmiség középpontjában , Berlinben, Humboldt koporsója kővel dobáltatott, 
s hogy legközelebb Schiller ünnepélyén oly botrányos események színpadává 
vált Berlin fö-piacza.

Gyarló emberi term észetünknek egyik szomorú oldala az, hogy a szellem
világ sugárit nem minden szem túri el. Az emberiség legnagyobb része , kor
látolt észtehetségeinél fogva elfordúl, sót sokszor borzad annak ébresztő fé
nyétől, s a sötétség megyéiben keres enyhet, nyugalmat és vigasztalást, kár
hoztatva és megvetve azokat, kik az elfogúltság s babonás hiedelmek tömke
legén felülemelkedve, saját szemeikkel szeretnek és akarnak látn i, k ik  a szel
lemvilágunk láthatárára nehézkedő ködfellegek köz t, sok nehézséggel küzdve, 
de fáradhatlan kitartással s jám bor kebellel törekednek felfedezni a természet 
gazdag keblében rejlő igazság mennyei sugárit, kik nem a szenteskedés üres 
szavai és nyilatkozatai —  m elyek alatt legtöbbször anyagi czélok rejlenek — 
nem a csalékony külszín kecsegtetései, sem az oly könnyen tévútakra sikamló 
beteg képzelgés sugallatiban, hanem a természet magasztos kebléből m erített 
valódi ism eretekben, a kebel szent érzelmeiben s az ezekből felvirágzó erköl
csi becsben keresik a valódi kegyességet s az isten képének megközelítését.

Ki a tudomány és művészet szentélyébe be van avatva, annak vallása is 
van, —  mond G o e t h e ,  —  s ki még e mellett az erkölcsi törvény szent érzel
meit is keblében hordozza, ki az ki attól a legmagasb fölszentelést meg merné 
tagadni? Ki a természet nagyszerű tünem ényeit, az emberi ism eretek vég
határáig követi, s az azok közti csudás összefüggést, elfogulatlan s éles elmével 
fölfogni törekszik, nem lehet, hogy az érzékeink körébe eső látható világról, 
a láthatlan világ megfoghatlan, de tényekkel nyilvánuló megyéibe a bámulás 
és áhítat szent érzelmeivel ne pillantson fel.

Szerencsére a mysticismus és észkorlátoltság minden vádjainál magasab
ban állt a nagy férfiú, s a pietismus és szúkkeblúség gáncsoskodásai nyomta
lanéi hangzanak el a józan értelmiség erős paizsán. Oly férfiú, ki a természet 
titkainak kutatásában három emberkoron keresz tü l, csüggedhetlen szorgalom
m al, páratlan következeteséggel és kitartással, s a legőszintébb, legszentebb 
igyekezettel m unkálkodott; ki hosszú, ön maga által őséletkornak nevezett 
életpályája főfeladatáúl tűzte ki az igazság kipuhatolását s a természet törvé
nyeinek fölfedezését, s ezen szent czél elérésére életét és egészségét koczkáz- 
ta tta , vagyonát, világi jóllétét feláldozta, ki azon kivúl, hogy tudományos 
ismereteinek gazdagsága által minden halandót túlhaladott, igénytelen és sze
rény valója, mocsoktalan élete, szíve jósága és nemessége által az egész em
beriséget átkarolván, az emberiség legszentebb jogainak védője és pártolója
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volt, nem csak mint túdós, hanem mint ember is, az egész emberi nemzet tisz
teletét és háláját vívta ki magának.

Humboldt magas álláspontjára csak kevés ember ju that e l, m ert kevés 
ember képes oly elfogulatlan s oly egyetemes pillantást vívni ki magának az 
ism eretek gazdag mezején ; kevés ember bír a lélek minden tehetségeinek ösz- 
hangzó működései által oly világos nézetekre ju tn i el, a világ egyetem minden 
megyéjében, mint o. Ki erre törekszik s ki általában nagyszerű világnézet bir
tokába kíván ju tn i , annak nem elég a figyeletek s tények összehalmozása ; an
nak a szabadság légkörében megedzett lélekre is van szüksége, hogy a tudás 
és hit közti örökös harczok közt önállóságát el ne veszítse, s vissza ne rettenjen 
azon fenyegető alakoktól, melyek az újabb korban némely tapasztalati tudo
mányok megyéiben fel-fel tünedeznek s a messzebb haladást föltartóztatni tö
rekednek. Csak akkor képes a term észet fenséges tünem ényeinek zavaratlan 
s tiszta felfogására s minden önző érzelmek s elfogult vélem ényekre alapított 
áltan s hiú képzelgés eltávolítására. Akkor képes felfogni annak magasztos je 
lentését, hogy az em bert nem csak úgy kell tekinteni mint ezen kis planéta 
lakóját, hanem m int azon nagy és végeden világegyetem polgárát, melynek 
űrén keresztül évmilliók kellenek a világsugár átvillanására ; azon világegye
tem nek, melynek keblében szakadatlan életfejlodés van , melyben kifejlésre 
törekvő világtestek, ködcsillagok, lebkövek és hulló csillagok keringenek, 
asteroidek módjára a nap körül, mint valamely kertben , melyben a kifejlés és 
növekedés minden fokozata feltaláltatik. És ha Humboldtot ezen m agasztos, 
oly hosszú életpályán kifejlett és megerősödött nézetek, elméletekre vezették, 
melyek a középszerű fok nézeteivel nem találkoznak, ót annál kevésbé érheti 
a vád , mivel o a humanitás legszebb érzetében, mások véleménye iránt a leg
nagyobb türelemmel vo lt, azt va llván , hogy a h ittárgyat, m int egyéni tulaj
dont , senkinek sincs joga bántalommal illetni.

Ha tán kissé bővebben kiterjeszkedtem  előadásom ban, midón az emberi 
ismeretek legfenségesb megyéinek halhatlan érdemű képviselőjét rajzolni töre
kedtem; ha merész voltam, akadémiánk legdicsóbb, legnagyobb, s nem zetünket 
nemesen méltányló egyéniségének sok fényoldalát, szellemi és erkölcsi tekin
tetben, mennyire azt igen csekély tehetségeim engedék, k itün te tn i, szolgál
jon mentségül a tárgy csudálatos gazdagsága s ellenállhatlan érdeke; szolgáljon 
mentségül azon hazafiúi érzelem , melynélfogva az elhúnyt nagy férfiút úgy 
óhajtám szeretett honfitársaim s különösen nemes törekvésű ifjúságunk előtt fel
tüntetn i, mint a lángoló tudom ányszeretetnek, az emberi ész legmagasztosb, 
legistenibb törekvéseinek, az emberiség legszentebb jogai s a polgári és értel
mi szabadság mély és soha ki nem alvó érzetének, a csüggedhetlen szorgalom
n ak , a kutató és vizsgálódó szellem fáradhatlan m űködéseinek, szóval, mint a 
tudományok legnagyobb m esterének hasonlíthatlan példáját.

M. TUD. AKAD. ÉVK.---- IX. 9
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Mert nincsen kebel, melyben nemesb érzelmek honolnak, melyet nagy 
példák utánzásra ne serkentenének, mely hidegen maradna az erkölcsi és ér
telmi fenség magasztos fényének látására, s melyben akkor föl ne villanna a 
nemes vágy a követésre , a dicsőség koszorúinak elnyerhetésére.

Ily lélekemelő, ily buzdító példányokra különösen szüksége van oly nem
zetnek , mely vele született belösztönénél, józan elméje s szép lelki tulajdo
nainál, valamint a haladás minden elemét magában rejtő , de fájdalom minded
dig nem minden magyar által eléggé becsült, sőt többek által elhanyagolt nyel
vénél fogva szellemi egyéniségre tö rekszik , mely hívatva van — mondjuk ki 
azt az öntudat nemes érzetével —  a magasb értelmi tehetségű nemzetekkel 
versenyt futni a dicsőség pályáján.

H a a törvényhozási bölcseségben nemzetünk bátran kiállja is a versenyt 
bármely más nemzettel ; ha mind annak józan felfogásában s méltatásában, a 
mi szép , magasztos és dicső, nem állunk is hátrább más nemzeteknél; ha a 
csatamezőn egy nemzet sem halad bennünket túl a hősiességben : de fájdalom , 
a tudományok pályáján mindeddig távol vagyunk azonirígylésreméltó helyzetű 
nem zetektől, melyek tudomány- és miivészetben, vezérfáklyákat gyújtottak a 
többi nemzeteknek.

Midőn a franczia tudományosság egyik legkitűnőbb dísze, A r a g o ,  az 
angol nemzet, sőt az egész emberi nem legnagyobb géniusának a nagy N ewton
nak fényes fölfedezéséről, az egyetemes nehezkedésről szó l, azon törvény
rő l, mely naprendszerünket fentartja s mely által az egész világegyetem oly 
rendületlen s oly bámulatos öszhangzásban működik évezredek myriadjain ke
resztü l, némi fájdalmas érzéssel így szól: „A szív összeszorúl, midőn a tudo
mányok históriáját tanulm ányozván, bitjük hogy ezen pompás értelmi mozga
lom , Francziaország hozzájárulása nélkül történt m eg /4 Pedig a francziák , 
méltó büszkeséggel mondhatják e l, hogy a N ewton által fölfedezett világegye
tem titk a it, E u  1er e n  k iv ű l, négy nagyhírű franczia geometra: C l a i r  a u t ,  
D’A 1 e m b e r t ,  L a g r a n g e  s különösen a „Mécanique céleste44 halhatlan írója 
L a p l a c e  hozták teljes világosságra, az ég ite stek  legtitokteljesb mozgásait a 
leghozzáférlietlenebbeknek látszó megyék számtalan tüneményeit ők vitték 
vissza egy elvre, egyetlenegy törvényre, s így halhatlan dicsőséget árasztottak 
a franczia névre.

Midőn így nyilatkozik egy a dicsőség koszorúiban gazdag részt vett fér
fiú, m it mondjunk m i, jövevények a tudományos dicsőség templomában? Mi, 
kiknek neve ismeretlen az emberi ész olympusában ; k ik nem sorozhatunk egy 
nevet sem azon örök fénynyel ragyogó géniusok koszorújába, k ik , mint az 
emberi ész hatalmának képviselőji, törvényt szabtak a tudomány határoza
tainak }
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Vagy tán nem lángol-e a mi keblünkben is a bonszeretet szent lángja? 
Nem honol-e a mi keblünkben is a honi dicsőség nemes vágya? Nem hangza- 
nak-e a mi keblünkben is vissza az isteni szikra magasztos sugallatai? Nem 
emelik-e a mi keblünket is a magas dolgok eszméi ? Nem vágyik-e a mi lel
künk is a term észet fenséges müveinek s titkos működéseinek megfejtésére s 
így a tudomány országának gazdagítására? Nem volna-e valóban képes nem ze
tünk koszorúkért versenyezni a tudományok fényes pályáján? Oh igen, és ezen 
öntudat az, mely valóban összeszorítja a szívet, s mély bú érzetével önti el a 
hazafiúi kebelt. Mert lá tjuk , hogy nálunk a génins szikrái elnyom va, elferdít
v e , eltompítva hamvadnak el; lá tju k , hogy a tudományos haladás nélkülüz- 
hetlen eszközeinek, a század szellemének s k ivánatinak, emelkedésünk s hala
dásunk igényeinek, nemzetiségünk virágzásának megfelelő s kizárólag édes 
anyai nyelvünkön szóló tanintézeteknek, a pártolásnak és buzdításnak hiánya 
m ia tt, a legtermékenyebb lelki tehetségek elhanyagolva, elveszve tűnnek el; 
látjuk, hogy még akkor is, ha a talentom, legyőzve az előtte torladozó nehézsé
geket, szabad szétpillantásra vergődik az értelmiség fényes mezején, nem nyí
lik pálya, melyen a dicsőség örökzöld koszorúi mosolyognának elébe, melyen 
elism erésre, m éltatásra, pártolásra számíthasson.

Mi, kiknek fején a kor hervasztó fuvalmai naponként érzékenyebb nyo
mokat hagynak, de a kiknek keblében a hon emelkedésének szent vágya ép 
oly eleven lánggal ég, mint az arany ifjúság legszebb napjaiban : csak némi hal
iján}' sugárit élvezhetjük a reménynek a jövő kétes tükrében , de hisszük biz
tos hazafiúi kebellel, hogy jőni fog, hogy jőni kell egy oly kornak , m ely
ben a sors könyvében mindeddig mostohán képviselt, de életerejét annyi 
századok nehéz súlya alatt is vidor elevenségben fentartott nem zetünk , méltó 
helyet foglaland el a mívelt nem zetek sorában; melyben mindeddig tespe- 
désre kárhoztatott, nem értelm iségfejtő, nem nemzetdicsőítő, hanem aláren
delt czélok szerint vezényelt s a szabad emelkedés szárnyaitól megfosztatott 
értelmiségünk egy nemesb irá n y ú , a kor szellemének s nemzetiségünk igé
nyeinek megfelelő rendszer nyomán a múlhatlan eszközök teljes birtokába ju t
ván, diadalokat aratand nemcsak a törvényhozás megyéjében, nemcsak a harcz- 
mezőn, hanem a tudományok nemes pályáján is.

H isszük, hogy eljő az idő — bár jőne hamar —  midőn nagyaink és azok, 
kikre a sors e dúsan megáldott földön bővebben árasztó kegyeit , halhatatlan 
Széchenyink nyomdokait követve, teljesen fölvirúlni érzik keblükben azon 
magas és valódi léleknemességet taniísító eszmét, hogy nincsen nemesb áldozat 
a haza oltárán, mint az , melyet polgártársaink értelmiségének emelésére s 
nemzetünk szellemi egyéniségének megalapítására fordítunk; midőn az ész 
birtokát igénylők keblében mind inkább megszilárdul azon meggyőződés, hogy 
valódi nemességet csak értelmi műveltség adhat, s hogy nemzetnek valódi

9 *
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fény, dicsőség és hatalom elérésére egyedül az értelmi és tudományos művelt
ség mezején nyílik biztos pálya; midőn e szebb jövőre méltó nem zet, teljes 
öntudatra serkenvén, tisztelni és besülni s illőleg méltatni fogja magasbra tö
rekvő fiait, kik honfitársaik értelmiségét, a szellemvilág fáklyájánál felvilágo
sítani, tudományos ismeretekkel gazdagítani, nemes erkölcsi és hazafiúi érzel
mekre serkenteni s így a valódi civilisátió jótéteményeiben részeltetni törekednek.

Sok dicsőt, a halhatatlanság koszorújára s az emberiség örök hálájára 
méltót vívtak ki a külföldi művelt nemzetek géniusai a tudományok fényes 
pályáján, de korán se gondoljuk, hogy már mindent kimerítettek.

A nagy N ew ton, dicsősége legragyogóbb tetőpontján, így szólt csudálatra- 
méltó szerénységgel: Nem vagyok egyéb, mint gyerm ek, ki a végeden oczeán 
partjain kagylókat gyújt. H a egy ily nagy génius, ki a teremtés legmélyebb 
titkainak kulcsát fedezte föl, ily szerény fokra szállítja le a tudományok me
zején kivívott fényes győzelm eit, s magát úgy tek in ti, mint gyerm eket, ki fé
lénken evezgél a megmérhetlen mélység partjai m ellett: mit mondjanak azok, 
kik az isteni adomány csekélyebb adagéban részesültek s kik csak egy vagy 
más ponton kóstolók meg az ismeret forrását?

A tudomány országa véghetetlen. Egy oczeán a z , melyen minél tovább 
haladunk, minél több tényt és tapasztalatot gyűjtünk, minél magasb néze
tekre em elkedünk, annál inkább érezzük az emberi tudás csekélységét. De 
épen ez az, mi a lelkünk mélyében honoló kiolthatlan tudásvágyat szakadatla- 
núl ingerli, s azt a soha ki nem alvó remény édes súgallatival táplálja; ez az, 
mi elfelejteti velünk a tanulmány nehézségeit, a természet követelő szükségeit, 
az élet ezer gondjait és keserveit; ez az, mi megvetni tanítja a tengerek viha
rait és veszélyeit, a jéghegyek fagyasztó fuvalm ait, a forró éghajlat égető sú- 
gárit s az életoltó eleinek dühöngéseit; ez az , mi lelkünket belső öröm m el, 
keblünket a siker buzdító balzsamával tölti el.

Van hát, hol a term észet észajándékát ifjabb s szerencsésebb honfitársaink 
felhasználhatják; van, hol magoknak h írt, nevet, dicsőséget vívhatnak k i, ha 
majd tudományos működéseiket nem hátráltatja többé semmi ellenséges indu
la t, semmi jogellenes törekvés; ha majd tanterm eink falai, csak édes anyai 
nyelvünket hangoztatván vissza: ők ezen egyedül biztos szellemi lajtorján tö
rekedhetnek a tudoimínyok fényes templomába. A hon emelkedése és dicső
sége komolyan igénybe veendi majd akkor lelki tehetségeik szabad kifejtését 
s a már annyira előrehaladott nemzetekkeli versenyzést. Tegyék ők majd ak
ko r, mit mi a legjobb akarat mellett sem tehetőnk! Mondhassák ó k e l ,  mint 
Homér hősei : „Hizelgünk m agunknak, hogy többet érünk apáinknál !“ *)

*0  Hf-ielg 8' etv narsQojv uey ctuaívoveq ev/o/usd^ elvcct.
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V.
J E L E N T É S

AZ 185S-BAN KIHIRDETETT MARCZIBÁNYI-FÉLE NYELVTÖRTÉNETI JUTALOM
TÉTEL MIBENLÉTÉRŐL.

A nyelvtudományi osztály 1858-ban a következő jutalomkérdést hirdette ki 40 arany 
jutalom mellett : Kívántatik a magyar nyelvújítás története és b írá la ta , a magyar irodalom 
kezdetétől az újítási harczig. Figyelembe veendők tehát az irodalmi szóképzés első kísérletei 

a régi bibliafordításban s a többi középkori emlékekekben ; továbbá a X V I. és X V II. század
beli igyekvések , különösen egy hittudományi, bölcsészeti és jogi műnyelv megalkotásában: 
végre a XVII. század abbeli élénk mozgalmai s a kérdés á llása , midőn Kazinczy Ferencz a 
nyelvátalakító küzdelmeket megindította.

Folyó évi junius 30-ig mint határnapig, egy pályamunka sem érkezvén, a nyelv s szép
tudományi osztály a feladat nyelvújítási fontosságánál fogva 80 arany jutalom mellett ugyan
azon Marczibányi-alapból újra kitüzendőnek hitte a z t, mint ez a „jutalomtételek4* hirdetésé
ben közzé is tétetett.

K ölt P esten , a M . Tudom. Akadémia X X I. nagy gyűlésében , dec. 15. 1859.

Toldy Ferencz ni. k.
ti tok nők.

KI
J E L E N T É S

AZ 1858-BAN KIHIRDETETT ÚJVÁRY-FÉLE ÉLETRAJZI JUTALOM TÉTEL
MIBENLÉTÉRŐL.

A történettudományi osztálynak 1858. évi azon föladata : „Kívántatik Hunyadi Já
nos életrajza, ifjúsági és családi olvasókönyvül,u mely Újváry Mihály ajánlatából 15 arany 
jutalom mellett hírdettetett k i ,  f. évi junius 30 ig mint határnapig egy  pályamű érkezett, 
mely a megbízott három bíráló egyező véleménye szerint sem tartalmánál, sem alakjánál fog
va nem Ítéltetett kielégítőnek. Ugyanis tartalmát illetőleg, nemcsak az újabb vizsgálatok ered
ményeit nem foglalja magában , hanem a közönségesen tudvalevő tényeket és adatokat is 
helyenként hibásan dolgozza fö l; alakjára nézve pedig a helyett, h ogy , mint életrajzban 
szükséges, egy főegyéniséget állítana az előtérbe, csupán események száraz kivonatát nyújtja, 
itt-ott üres közhelyekkel, fölk iáltásokkal, s olykor lapokra terjedő , néha összefüggést is 
nélkülöző elmélkedésekkel közbeszőve. Minélfogva e munkának a koszorú oda nem Ítéltet
hetett.

K ölt P esten , a M. Tudom. Akadémia X X I. nagy gyűlésében, dec. 15. 1859.
Told y Ferencz m. k.

tiloknok.
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vu.
J E L E N T É S

AZ 1858-BAN KIHIRDETETT NAGY-KÁROLY-FÉLE TERMÉSZETTUDOMÁNYI
PÁLYÁZAT MIBENLÉTÉRŐL.

A természettudományi osztály által 1858-ban 300 p. ft. jutalom mellett kihirdetett e fel
adatra : „Kívántatik a természettan bármely szakának bármely tárgyáról szóló önálló fejte
getés ; saját észleletek és vizsgálatok eredményei a pályairat becsét mások fölött nevelvén / 4 

Julius 30-ig mint határnapig, egy  munka érkezett, mely az osztályi bíráló választmány elő
adása nyomán több alaptalan és helytelen e lv ek , az ismert természettani törvényektől eltérő 
állítmányoknál fogva , mik által a fölvilágosítani kivánt rezgési tünemények egyáltalán nem 
helyesen magyaráztatnak ; névszerint a vízhullámok tüneményeinek azon részletei, melyek 
tankönyveinkben is rövidebben és világosabban tárgyalvák, dagályos és értelmet zavaró 
nyelven adatnak elő , míg a hanghullámok csak névszerint vannak egyes helyeken em lítve, 
s a fényhullámok is csak mellesleg érintve; úgy hogy szerző e dolgozatában, a természettan
ban mint dilettáns tűnik föl. Ezeknélfogva ajutalom  neki ki nem adathatott.

K ö lt Pesten , a M . Tudom. Akadémia X X I. nagy gyűlésében , dec. 15. 1859.

Toldi) Ferencz in. k.
titoknok.

V i l i .

J E L E N T É S

AZ 1858 BÁN KIHIRDETETT NÁDASDY-FÉLE EPOSI PÁLYÁZATRÓL.

Az ifj. gróf Nádasdy Ferencz lír által alapított és néhai gróf Nádasdy Tamás nevét v i
selő jutalom tételre, mely hazai történeti költői beszélyekre hirdettetett k i , october 30-ig 
mint határnapig, kilencz pályamű érkezett, melyek közöl a megbízott három bíráló egyező 
véleménye alapján a száz arany jutalom az ily czíműnek ítéltetett oda: „Trencsini Csák, 
történeti beszély tíz énekben , 44 mint a mely nemcsak versenyző társai közt a legjelesb, h a 
nem összes elbeszélő költészetünk terén az első rangú művek sorában á ll, akár a szerző ala
pos történelmi előtanulmányait tekintjük, melyeken az alapszik, akár költői felfogását és 
sokoldalú, mégis egységes szerkezetét, a lélektani megalapítást, jól talált hangot, gondos, 
úgy nyelvi mint technikai kidolgozást s végre a szép költőiséget, mely nemcsak egyes kitűnő 
részleteket beesésit, hanem az egészet szerencsésen lengi át.

Felbontatván a jeligés le v é l, szerzőül

Szász Károly akad. 1. t.
tűnt ki.

K ölt Pesten , a M. Tudom. Akadémia X X I. nagy gyűlésében, dec. 15. 1859.

Toldy Ferencz in. k.
titoknok.
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IX.
J E L E N T É S

AZ  1853— 1858-IG MEGJELENT PHILOSOPHIAI MUNKÁK LEGJOBBIKÁNAK
MEGJUTALMAZÁSÁRÓL.

A fönforgó évkörben a tágasabb értelemben vett philosophiának mezején több, dicsé
retet érdemlő és hasznos dolgozat jelent m eg, olyan m indazáltal, mely a tudományt előbbre 
v itte , vagy valamely irányban kitiinőleg gazdagította volna, egy sem ; miért is az iVkade- 
mia ezen évkörre a nagyjutalm at k i nem adta.

A  Marczibányi-jutalomra következő munka Ítéltetett méltónak :

,,Logika lélektani alapon fejtegetve. Irta  Brassai Sámuel, Pest 1858
melynek szerzője mellőzve ugyan sok at, a mik eddig a különböző álláspontokról fölfogott és 
rendszerezett logikának mozzanatai közé soroztattak , mindamellett, mivel nálunk még ed
dig kellőleg nem méltányolt álláspontot érvényesít, mivel ezen állásponthoz a tartalom vala
mennyi oldalán keresztül hű marad, mivel a nyelv és gondolás közti viszonynak kellő vilá
gosságban előadására sikeres gondot fordít, mivel irodalmunkban hézagot pótol: e munka 
kitűnő figyelemre méltónak tűnik föl.

K ölt Pesten, a M . Tudom. Akadémia XXL nagy gyűlésében, dec. 15. 1859.'

Told y  Fer étiez m. k.
titoknok.
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X .
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA JUTALOMTÉTELEI 1859-BEN.

I. A nyelv- és széptudományi osztályból.

1.
Kívántatik a magyar nyelvújítás története és b írálata, a magyar irodalom kezdetétől az 

líjítási harczig. Figyelembe veendők tehát az irodalmi szóképzés első kísérletei a régi biblia- 
fordításban s a többi középkori emlékekben; továbbá a X V I. és X V II. századbeli igyekvé- 
s e k , különösen egy hittudományi, bölcsészeti és jogi műnyelv megalkotásában ; végre a 
X VII. század abbeli élénk m ozgalm ai, s a kérdés á llása , midőn Kazincy Ferencz a nyelv
átalakító küzdelmeket megindította.

Jutalma a Aíarcz/óá/^-alapítványból nyolczvan darab arany.
Határnap martius 31. 1861.

2.

Kívántatik e g y , a magyar történetből vagy magyar mondavilágból vett tárgynak költői 
elbeszéléssé feldolgozása.

Jutalma a N ádasdy-Tam ás-d\^i\.\ánjbó\ száz darab arany.
Határnap május utolsó vasárnapja 1861.
A jutalmat nyerő mű a szerző tulajdona marad.

3.
Kívántatik M. Annaeus Lucanus Pharsaliájának tartalom- és alakhű fordítása.
Jutalma egy névtelen hazafi ajánlatából száz darab arany, melyhez ez öszvegnek a ju 

talom odaitéléséig gyűlő kamatai is hozzácsatoltatnak.
Határnap martius 31. 1864.
A jutalmat nyerő mű a szerző tulajdona marad.

II. A történettudományi osztályból.

4.
Kútfői nyomozások alapján adassanak elő azon hazai és külföldi tudományos intézetek , 

melyekben a magyarok az Árpádkorszak alatt tanultak.
Jutalma a Gorore-alapítványból hartnincz darab arany.
Határnap martius 31. 1861.

5.
Kívántatik Széchényi P ál kalocsai érsek é le tra jza , kiítfőkből dolgozva.
Jutalma Ú jvár y  Mihály úr ajánlatából húsz darab arany.
Határnap martius 31. 1861.
A jutalmat nyerő mű a szerző tulajdona marad.
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III. A mathematikai osztályból.
6 .

Miután a kisebb városi magyar ajkú építő, és más az építészet körében működő meste
rek egy oly kézikönyv hiányát igen sajnosán érzik , melyből a szakmájokba eső tervezetek 
és számítások czélszerű és hibátlan elkészítésére útmutatást meríthetnének, úgy hogy a gya
kori tökéletlen s mind a mellett költséges építkezések oka nagyobb részint ezen nélkülözés
ben keresendő ; annyival is inkább minthogy hazánkban ezelőtt a kézműves osztály kiműve
lésére —  néhány rajziskola kivételével —  szakintézetek nem léteztek , a reáltanodák az 
újabbkor teremtményei lévén: ezen hiány pótlására kívántatik egy p o lg á ri ejntészettan , mely 
népszerűén, tiszta m agyarsággal, szükség esetében az idegen műszók m ellék lésével, tár
gyalja az építészet e lveit, tartósság, czélszerűség és szépség tekintetéből; kiterjeszkedik a 
szerkezeteknek a részletekig menő értelmezésére, s az előadást mindenütt a gyakorlati é let
ből vett rajzokkal támogatja; továbbá útmutatást ad az építkezési tervek, előm éretek, k ö lt
ségvetések k észítésére, úgy hogy ezen mii minden építkezés körül foglalkozó mesterembernek 
vezérfonalul szolgáljon.

A pályamű szerkesztésében mindenütt a középosztályú építkezések igényei tartandók 
szem előtt, kizárván a monumentális tervezeteket.

Azon egyének érdekében , kiknek használatára ezen mű különösen szánva van , szük
ségesnek látszik bevezetésül :

1) Egy rövid útmutatás az építészet körébe vágó számtani műtételek véghezvitelére. 
(Tizedes törtekkeli számvetés , hatványzás, gyökhúzás stb).

2) Az építészet körébe vágó mértani tételek rövid értelmezése. (A  kört, az idomok 
térfogatát, a testek köbtartalmát tárgyazó feladatok , stb.).

3) Az építészt érdeklő erőműtani elvek rövid magyarázata, és gépek ismertetése. (S z i
lárdsági és kitartás-képességi feladatok, em elő , teherszállító eszközök stb.).

A pályamű szövegében a többek között következő pontok nem felejtendők :
a) Egy építési anyag-árjegyzék. Pest városa helyszínét vevén fel alapúi.
ô) A különféle mesteremberek, napszámok, s igás állatok munkaképessége folytonos 

kitartással.
c) Tűzbiztos építkezések.
d) Építési jo g , és rendőri szabályok.
e) Becslési eljárás, példákkal.
f )  Egy részletes terv és költségvetés, példáúl vevén egy városi egy-emeletes lakóházat.
g9 Egy gazdasági udvar, helyzettervvel, épületekkel, s részletes rajzokkal.
hl) Építési szerződések.
*) Élőbeszéd az építészet fontosságáról, mutatótábla, és függelékül építészeti műszó

tár , német magyarázattal.
Jutalmúl Kovács István  úr szegedi építőmester száz húsz darab aranyat ajánlott fel oly- 

formán, hogy ez öszveg 1860. június 30. az eznapi árkelet szerint papirospénzre felváltva, a 
pesti takarékpénztárban gyüm ölcsözzön, s a jutalmazandó szerző e tők ét, azon napig leendő 
kamataival együtt, a midőn a jutalom m egitéltetik, nyerje ki ; azonkívül a jutalomtevő által 
eszközlendő kiadásból egy tizedrészt példányokban pótjutalmúl; a kijöveteltől számított tíz 
év múlva a munka tulajdonjoga is a szerzőre szállván.

Határnap június 30. 1861.

M. TUD. AKAD. ÉVK. — - IX . 10
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MÁR KIHIRDETETT S FÜGGŐBEN LEVŐ JUTALOMTÉTELEK.

7.

Negyvenöt hazafiúi lelkű magyar n ő , orvos dr. ér magyar akad. rendes tag Balogh Pál 
iir útján tíz évre évenként 135 darab aranyat kötelezett azon czélra, hogy pályázás útján 
évenként négy népszerű tudományos kézikönyv készíttetvén, egy évtized alatt negyven ily ,  
az illető szakok illető állásának m egfelelő, közhasznú ismereteket tárgyazó, népszerű és 
vonzó előadási!, tiszta és szabatos nyelvű munka birtokába jőjön irodalmunk, s ez által is 
a közértelmiség sikeres haladása előmozdíttassék. Az ügy kezelését az akadémia elvállalván, 
egyelőre két évre hirdet pályázást :

I. 1860-ik évi június 30-ig ily tartalmú kézi könyvekre: 1. Fiiveszet A lapvonalai, 
terjedelme mintegy 10— 15 középnyolczadrétű ív; 2. Közönséges Term észettan , különös te
kintettel az általános természettani törvényekre s a testek tulajdonságaira; kiterjedése mint- 
egy 8  — 10 íven; 3. N épszerű N em zetgazdaságtan , terjedelme 15 ív körül; 4 . A  római 
Irodalom Története , szinte 15 ív körül.

II. 1861-dik évi június 30-ig: 1. Népszerű Csillagászat, 12— 15 íven; 2. Görögor
szág Története N agy Sándorig. Az irodalomtörténet külön jutalom tárgya leendvén, e helyt 
mellőzendő; 16 íven; 3. Fölfedezések Története , különös tekintettel a gőz és villanyosság 
alkalmazására, s a fényképirás k ifejtésére, mintegy 12— 15 íven; 4 . Újabb nevezetes Ú/a- 
zók különös tekintettel a világ és az éjszaki sark körüli utazásokra, legalább 15 íven.

M egjegyzendő, hogy a pályaművek ívszámai csak m egközelítők, s az írók tájékozá
sára , s nem szorosan kötelező szabályúl vannak felemlítve. Az alapítók akaratához képest 
azonban okvetlenül szükséges, hogy a felvett tárgyak alaposan , a tudomány állásához, a 
kor érdekeihez, lígy a magyar közönség szükségei s készületei fokához mérten dolgoztassa
nak k i ,  mi k i nem zárja azt, hogy egyenesen külföldi, angol, franczia, német, a czélnak 
megfelelő ily munkák ne vétessenek fel alapúi ; de ily  esetben a bírálat körül egybevetés vé
gett az eredetiek is hozzácsatoltassanak a pályaműhöz : megjegyeztetvén egyszersmind, 
hogy hasonbecsií eredeti mű még is elsőséget nyer az átdolgozott mű felett.

Mindenik jutalomra érdemesítendő munka jutalma 300 újft.
Határnap az első évfolyamba tartozókra nézve június 30. 1860. — a másod évfolyam- 

beliekre június 30. 1861.
A munkák az akadémia tulajdonai maradnak.

8 . 9.

Méltóságos g r ó f  Károlyi-Zichy Karolina asszony azon hiányok némi pótlásához óhajt
ván járúlhatni, mik nálunk ifjúságképzö munkákban , különösen a női serdűlő kort tekintve, 
érezhetők, az e téreni munkálkodás élesztősére két rendbeli jutalmat alkotott, s a pályázat 
intézésére az akadémiát kérte fe l, mely szívesen nyújtva kezet a hazafi érzésű grófnénak, 
az általa szerkesztett feladatokat a következőkben teszi közzé :

I. Készíttessék gyönyörködtetve oktató könyv, kedélyes olvasmányéi serdűlő leánykák 
számára, mely a magyar történetből adatok és életrajzok kíséretében kimutassa: mily befo
lyása volt hazánkban a nőnemnek, a lég régibb időktől fogva m ostanig, a családi és 
polgári életre? mily erényekben tűntek ki leginkább a magyar nők? emelkedtek-e ezen 
erények vagy hanyatlottak , s a nemzet melyik osztályánál különösen, s mikor és miért 
hanyatlottak ? s melyek az eszközök az ősi erények visszaállítására, hogy így az ifjú
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nemzedék mintegy tűkörben lássa magas hivatását, s annak betöltésére vonzó előadás s ha
tályos példák által buzdíttassék.

Jutalma száz arany.
Határnap junius 15. 1860.
II. Kívántainak hasznos és érdekes, az összes magyar történelem köréből merített e l

beszélések , kedélyes olvasmányról az ifjríság számára ; melyek úgy szép n yelv , mint a raj
tok átlengő hazafias szellemnél fogva alkalmatosak legyenek arra, hogy mulattatva oktassa
n a k , s a  minden jóra hajlékony ifjú keb lét, hazánk jeles férfiai és hölgyei vonzó példái 
által az erény követésére buzdítsák.

Jutalma negyven darab arany.
Határnap febr. 15. 1860.
Mindkét rendbeli munka tulajdona marad a szerzőnek, ki azonban köteles azt mielébh 

kiadni.
I, A nyelv- és széptudományi osztályból.

10.

Kívántatik a magyar eposi költészet főbb formáinak történeti és szépészeti m éltatása, 
különösb tekintettel Z rínyi, G yöngyösi, Vörösmarty és Arany iskoláikra , s azon befolyás
ra , melyet reájok az ó és újabb-kori epos gyakorlott.

Jutalma Vitéz alapítványából negyven  darab arany.
Határnap mártius 31. 1860.

11.

A gr. Teleki-féle drámai jutalomért 1859-ben vígjátékok pályáznak. — A verses forma 
előnyéül fog tekintetni a m űnek, hason vagy közel-hasonbecsű társak felett.

Jutalma száz darab arany.
Határnap dec. 31. 1859. —  A jutalom mártius 19. adatik ki.
A jutalmat nyerő mű a nemzeti színház sajátjává leszen.

12.

A gr. Karácsonyi-iéle drám ai jutalomért 1859-ben komoly drámai müvek versenyeznek, 
a hová nem csak szomorújátékok, hanem másnemű, ú. m. történeti, regényes, polgári szín
művek , drámai erkölcsrajzok stb. is számláltatnak.

Jutalma száz darab arany.
Határnap dec. 31. 1859. —  A jutalom mártius 31. 1860. adatik ki.
A jutalmat nyerő mű a szerző tulajdona marad.

II. A történettudományi osztályból.

13.

Adassák vázlata a magyar nemzet m íveltségi állásának az első fejedelmek korszakában ; 
jeleltessenek ki a kapcsok, melyek őseinket fokról fokra közelebb hozták a keresztyénség- 
hez ; s terjesztessék elő a keresztyénség behozatala mind történelmi momentumaira, mind 
állam-alapítási első következményeire nézve.

Jutalma száz darab arany.
Határnap mártius 31. 1860.

10*
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III. A természettudományi osztályból.

14.

Adassák a Balatonnak leírása föld- és természettani, úgy természetrajzi tekintetben ; és 
fejtessék ki azon befolyás, mely a Balaton vízszínének szándéklott lejebb szállításától egész
ség- és természettani, ágy egyéb tekintetekben is várható az állam- és közgazdászaira; végre 
állíttassanak pontos és számokra visszavitt adatok alapján egymással szembe annak jó és rósz 
következései.

Jutalma száz darab arany.
Határnap mártius 31. 1860.

PÁLYÁZÁSI SZABÁLYOK.

1. Minden rendű pályairat a fen kitett határnapokig az akadémia titoknokához kül
dendő ; azokon túl semminemű ily munka el nem fogadtatván.

2 . A pályamű idegeit kézzel tisztán ír v a , lapszám ozva, kötve legyen.
3. A szerző n evé t, po lgári állitsát és lakhelyét tartalmazó pecsétes levelen ugyanazon 

je lig e  álljon , mely a pályamű homlokán. A pecsétes levélben talán feljegyzett kikötések, 
feltételek , vagy a verseny-ügy körül régtől fogva bevett szokásos eljárástól netán kívánt 
eltérések tekintetbe nem vétethetnek.

4. Álnév alatt pályázónak a jutalom ki nem adatik.
5. Ha a jeligés levél felbontása után kitetszenék, hogy a munka saját keze írása a 

szerzőnek, műve a jutalomtól elesik.
6 . A jutalmat nem nyert pályaíratok kéziratai az akadémia levéltárában maradnak.
7. A 11— 14. szám alatti pályázatoknál a társai közt legjobb műnek ajutalom minden

kor kijár; az 1 — 1 0 . szám alattiaknál egyszersmind az absolut becs határoz.
8 . Az 1. 4. 8 . 9. 13. és 14. számok alatti feladásokra érkező és jutalmazandó mű vek, 

tulajdonai a szerzőknek, a mennyiben azokat egy év a la tt közzé kívánják tenni.
9. A 13. és 14. sz. alatti feladatokra akadémiai tiszt, és rendes tagok nem pályázhatnak.
Egyébiránt bármely , hacsak fo rm a i szabálynak is elhanyagolása elejti a szerzőt a

jutalomtól.
Költ Pesten , a M agyar Tudományos Akadémia X X I. nagygyűléséből, dec. 15. 1859.

Toldy Ferencz s. h.
titoknok.
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XI.
E L N Ö K I  Z Á R S Z Ó .

A jelen köz ülés berekesztéséül, fogadja a tisztelt Gyülekezet az öszves 
Akadém iától, és tólem , legszívesebb üdvözléseink k ifejezését, fogadja legiga- 
zabb köszönetünket tanúsított részvétéért, megtoldva annak kijelentésével, 
hogy valamint felette becsesnek, és az ügyre és önmagára nézve nélkülözhet- 
lennek tartja annak folytatását az Akadémia, ép úgy nincs annál buzgóbb óhaj
tása , m int hogy azt magának jövendőre még nagyobb m értékben biztosíthassa.
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’ A PANNONIA ÉS DACIA TÉRÉIN EKKORIG TALÁLT RECSÜLETI
BOCSÁTVÁNYOK.

llóma védelme, a köztársaság korszakában szabad polgáraira volt bízva, 
kik fegyvert ragadtak, valahányszor veszély fenyegette polgári szabadságukat ; 
de a háború bevégezte után tűzhelyeikhez tértek  ismét vissza.

E védelmi rendszer a császárok alatt egészen megváltozott ; ezek a meg
hódított tartományokban gyűjtöttek mindig újabb meg újabb hadakat; m ert 
azon hadosztály, mely törvényes idejét kiszolgálta, becsülettel elbocsáttatott, és 
ez volt a missio honesta.

Az így elbocsátott csapatból azok, kik  nem voltak Róma polgárai, hanem 
a római hatalom alá esett tartom ányok sokféle népeiből soroztattak a hadsereg 
osztályaiba, római polgárjogot nyertek hadi szolgálataik jutalmául.

A római katona szabadon élhetett szerelmi viszonyban, de törvényes 
feleséget nem tarthatott; csak a kiszolgált és becsülettel elbocsátott nötelen 
v itéz , mivel római polgárrá lön , kelhetett törvényesen egybe, de csak egy 
növel és nem többel; vagy ha akkor, midón polgárjogot n y e rt, már nem volt 
nótelen , az tétetett törvényes nejévé, a ki magát már azelőtt karjaiba vetette, 
s ez esetben, ha voltak balsorsban született gyerm ekei, azok törvényes szár- 
mazatú örököseivé lettek.

A becsülettel elbocsátott hadosztályok és azokban kiszolgált vitézek 
rézlapra vésett névsorát, Rómában valamely templom falára függesztették ki, 
hogy közhírré tegyék az újdon kinevezett római polgárok neveit.

Midón a kiszolgált és Rómán kivűl, valamely tartományban állomásozott 
vitéznek hírül hozták, hogy Rómában neve is a nyilvános helyen fölszegezett 
rézlapra van vésve : legott azon v o lt, hogy a kifüggesztett eredeti rézlapnak 
másolatát magának megszerezhesse.

Minden kiszolgált egyes katona nevére (a többi nevek kihagyásával) kelt 
bocsátvány két rézlapra, s a mi figyelemre méltó, mindig kétszer van vésve, 
egyszer az első küllapon csinos betűkkel, másodszor a benső két lapon, elszórt 
és elhamarkodott Írással. Az ily  bocsátvány Diploma, vagy Dupluma, máskép



4 ÉRDY JÁNOS.

libellus duplicatus, duorum foliorum ,azaz : két levelii rézkönyv néven hivatott; 
mivel dupla vagy kettős rézlapből állott.

Ezen két küllapon jobbadán gyalult szélű rézlapok különböző nagy
ságúak; de az egymáshoz tartozók mindig egyenlők, és ha összetétetnek, töké
letesen illenek egymáshoz.

A nagyobb lapoknak azon két ellenkező sarka, mely azoknak egyik 
hosszabb oldala felé esik , gömbölyűén van átlikasztva; a kisebbeknek pedig 
csak egy-egy sarkán látszik ily gömbölyű átlikasztás, miből kitetszik, hogy a 
nagyobb lapok kétszer, a kisebbek csak egyszer voltak sarkaiknál összekötve 
s egymáshoz szorítva.

E  lapok nem csak egy, vagy két sarkon, hanem a mi inkább lényeges, 
közepeit is át vannak, és pedig mindig két helyütt, gömbölyűén likasztva, mely 
közép, az előbbieknél néha nagyobb, és a betűk vésése előtt készített átlikasztás 
épenűgy tartozott e rézbocsátványok összekötéséhez, m int azok érvényességé
hez. Suetonius irja Nero császár életében: „Adversus falsarios tunc primum 
repertum , ne tabulae nisi pertusae, ac te r lino per foramina trajecto obsigna
ren tu r/4 *) E  szerint az ilyenféle lapoknak két helyütt átlikasztott közepén 
fonal hlízatott háromszor keresztül.

Julius Paulus híres római jogtudós, ezen diploma-kiadási, úgy látszik, 
Nerónál is régiebb gyakorlatot következőleg adja elő : „Amplissimus ordo de
crevit, eas tabulas, quae publici, vel privati contractus scripturam continent, 
adhibitis testibus ita signari, u t in summa marginis ad mediam partem perfo
ratae triplici lino constringantur: atque impositum supra linum cerae signa 
im prim antur, u t exteriores scripturae fidem interiori servent. Aliter tabulae 
prolatae nihil momenti haben t/4 2)

E  szerint az efféle rézlapoknak két helyütt átlikasztott közepén három
szoros fonal huzatott keresztül, melyre a diploma II-dik küllapjára vésett tanúk 
nyom ták pecséteiket. És e hét tanú nevei azért állnak mindig birtokos esetben, 
m ert pecséteiket is oda kell képzelni, neveikkel összekötni, s kim ondani, pél
dául így : Signum, vagy sigillum P. Claudi Menandri.

Innen könnyű megérteni: m iért tűnik elő az ilyenféle rézlapok II-dik 
küllapján mindig hét római polgárnak előneve (praenomen), neve (nomen) és 
vezetékneve (cognomen). E hét római polgár arról teszen tanúbizonyságot, hogy 
a bocsátvány azon eredeti rézlapnak valóságos másolata, mely Rómában vala
mely nyilvános helyen volt kifüggesztve, azaz: e hét tanú azt bizonyítja, a mit 
e két rézlemez I-ső küllapja végén példaúl így olvashatni : Descriptum et reco
gnitum ex tabula aenea, quae fixa est Romae in Capitolio.

0  Suetonius Tranquillus, in Nerone. Cap. XVII.
2) Julii Pauli, Sententiarum receptarum. Lib. V. Tit. X X V . (Schulling Ant. Jurisprudentia 

vetus ante Justinianea. Lugduni Batavorum, 1717. 4. pag. 517).
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Amaz eredeti rézlapokból, melyek Rómában nyilvános helyen voltak 
kiszegezve, s utóbb a laptárban (Tabularium) őriztettek, egyetlenegy példány 
sem maradt fenn ; m inek fóoka az, hogy a Capitolium 69. és 80. évben Kr. ut. 
elégett; azért Írja Suetonius (Cap. IX.) Vespasian császárról: „Aerearumque 
tabularum tria millia, quae simul conflagraverant, restituenda suscepit, undique 
inuestigatis exemplaribus instrumentum Imperii pulcherrimum ac vetustissimum 
confecit, quo continebantur paene ab exordio urbis senatusconsulta, plebiscita 
de societate ac foedere ac privilegio cuicumque concessis/4 A becsülettel elbo
csátott egyes vitézek nevére kelt másolatok közól a föld gyomra sokat menthe
te tt ugyan meg a vég pusztulástól ; de az ismeretesek száma, Rómának világbi
rodalmához képest, még is igen csekély.

Arneth az ekkorig napfényre került ép és töredékes példányok számát 
mindössze előbb 42, utóbb negyvenkilencre teszi. *)

Mások ez összes számot negyvenötre határozzák oly megjegyzéssel, 
hogy tizennégy, és így legtöbb példány Olaszországban találtatott. 2)

Minthogy ezen rézlapok mondhatni világérdekűek, a nyilvános és ma
gános gyűjteményekben nagyra becsültetnek, és azoknak töredékei is kincsekül 
őriztetnek; azért méltó ezen, a tudós világ előtt annyira kedvelt régiségekről 
határozottan tudni : hány példány találtatott ekkorig Pannonia és Dacia téréin í 
A mennyit össze tudtam gyűjteni, azok sora itt következik :

I. VESPASIAN (Kr. ut. 69— 70.) római császárnak R. épít. 827. azaz.- 
Kr. ut. 74. évben 3) kelt teljes épségü rézlapjai. Találtattak a Bakonyban, Vesz
prém megyei Sikátor helység területén 1832-ben. Őriztetnek a m. n. mú
zeumban.

') Archaologische Analekten. (Aus déni Julihefte des Jahrganges 1853 dér Sitzungsberichte 
dér philos.-liistor. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften (X I. B d , S. 308. ff. 
besonders abgedruckt. 8 ).

2) Pauly, Real-Encyclopádie dér classischen Alterthuinswissenschaft. Missio militaris.
3) Minthogy Krisztus Róma építésé után 754-dik évben született, azaz: Róma építése

Krisztus születése előtti 753-dik évre esik, és ezen 753. Krisztus előtt első ; az utána 
következett 754. pedig Krisztus után első év: azért ha valamely, Róma építésének
753- nál kisebb évszámot Krisztus előtti évre, vagy megfordítva Krisztus előtti évet 
Róma építése utánira kell átváltoztatnunk : a kisebb számot kell mind a két esetben
754- ből kivonnunk.

így  Carthagót és Corinthot Róma építése után 608. évben pusztították el a rómaiak, 
azaz: 754—6 0 8 = 1 4 6 . évben Kr. e.

Ha pedig Róma építésének 753-nál nagyobb évszámot Kr. utáni évre, vagy megfor
dítva ezt amarra kell átváltoztatnunk; akkor: a) Róma építésének évéből 753 kivonva, 
marad Kr. utáni év ; b) a Kr. utáni évhez 753 adva, Róma építésének éve jő  ki.

így a római birodalom Kr.u. 395-ben osztatott el keleti és nyugati császárságra, azaz: 
395 - |-  7 5 3 = 1 1 4 8 . évben Róma építése után. (Ideler, Lehrbuch dér Chronologie. Berlin. 
1831 8 . 331).
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K i a d t á k  :
Cavedoni, Notizia e dichiarazione di un diploma militare deli’ Imperadore Vespasiano 

nuovamente trovato in Ungheria. Modena, 1832. 8 .
Horvát István, Tudományos Gyűjtemény. Pesten, 1833. 8 . I. 41—64. Kőnyomattal.
Arneth, Zwölf römische Militár-Diplome. W ien, 1843. 4. 29. II. Kőnyomat.

II. DOMITIAN (Kr. ut. 81—-96.) római császárnak 85. évben kelt teljes 
épségü rézlapjai. Találtattak Somogy vármegyében Beleg helység területén
1840-ben. Őriztetnek a m. n. múzeumban.

K i a d t á k :
Neigebauer, Dacien aus den Ueberresten des klassischen Alterthums. Kronstadt, 

1851. 8 . 239 1. Ez csak két küllapját közli gr. Kemény József kézirataiból, és találtatásuk 
idejét 1842-dik évre teszi; holott bizonyos, hogy azok Festetich Antal, aranykulcsos és Beleg 
helység földesura ajándokából, már 1840-dik évi december 24-kén kerültek a magyar nem
zeti múzeumba.

III. DOMITIAN római császárnak Kr. ut. 86. évben kelt teljes épségü 
rézlapjai. Találtattak Erdélyben, Túrban, Kolosvár táján, nem tudni: mikor. E 
rézlapok egyike a nagyenyedi collegiumban őriztetett gr. Csáky ajándokából, 
honnan akkor tűnt el, m ikor az oláhok az 1849-ki zavarokban az enyedi colle- 
giumot feldúlták.

K i a d t á k :
Zell Kari, Handbuch dér römischen Epigraphik. I. Theil. Heidelberg, 1850. 8 . 421. 

ii. 1842. Ki ezeket jegyzi meg róluk: „In Transylvania repert. Primus edidit G. Henzen 
docteque explicuit in Jahrbücher des Vereins der Alterthumsfreunde. Fase. XIII. pag. 26. 
seqq. et Bulletin, delf inst. arch. 1848. pag. 24. seqq.

Neigebauer, Dacien. pag. 229. n. 43. következő megjegyzéssel : „In Túr, ohnfern 
Klausenburg, hatte ein friiherer Obergespan Gráf Csáky eine Sammlung von in Klausenburg 
aufgefundenen Alterthümern angelegt, von denen eine dér folgenden Broncetafeln in das 
Museum des Collegii zu Enyed gekommen ist, wo sie bei der Verwiistung des Collegii durch 
die Walachen wahrend der letzten Révolution verloren gegangen ist, welche dem gelehrten 
Herrn Doctor Henzen vöm Verfasser mitgetheilt und in dem „Buletino di correspondenza 
archeologica“ zura ersten Male veröffentlicht worden ist.“

A Budapesti Hirlap (1855. october 8 . 839.) hirdeti, hogy e rézlapok Túrban 1810. 
találtattak, 1849. elvesztek; de most ismét előkerültek.

IV. DOMITIAN római császár Kr. ut. 92. évben kelt rézlapjainak két 
töredéke. Találtatott Erdélyben 1547-dik évben, nem tudni : ltok

K i a d t á k :
Bongarsi, Rerum Hungaricarum Scriptores varii. Francofurti, 1600. fol. 617. Appen

di x , Transyhanicae Inscriptiones veteres nonnullae. Hol e töredékek fölirata előtt ciműl ez 
áll: „Anno 1547. Duo fragmenta tabidarum effossa in Cierlia prope Brez.tC (628. lap).

Gruter, Corpus Inscriptionum. Amstelaedami, 1707. föl. Tóm. I. P. II. D L X X V . 1. 
Hol címűi ez olvastatik : ,,Effossa duo tabularum fragmenta CI3 I3 XLVII. in Cierla Hun
gáriáé prope Brez.“ Alúl : „Grutero Bongarsius, qui habuit a Paulo Kertzio medico Bras- 
soviensi.“
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Schwandtner, Scriptores rerum Hungaricarum. Lipsiae, 1746. föl. Tóm. I. 884. Bon- 
garsi után.

Platzmann, Juris Romani, testimoniis de militum honesta missione, quae in tabulis 
aeneis supersunt, illustrati specimen. Lipsiae, 1818. 4. V II.

Spangenberg, Tabulae Juris Romani negotiorum solennium. Lipsiae, 1822. 8 . VIII.
Katancsich, Istri adcolarum Geographia vetus. Budae, 1827. 4. P. II. 132. IX . Hol 

címűi ez áll : „Tabularum fragmenta duo, in Transilvan. prope Brez effossa an. 1547.“
Neigebauer, Dacien. Kronstadt, 1851.8.286. Azon erdélyi föliratok között, melyekről 

nem tudni, hol találtattak; azért írja: „Sollen in Siebenbürgen die Fragmente zweier Tafeln 
nahe bei Bretz schon im Jahre 1547 ausgegraben worden seyn. Da es aber in Siebenbürgen 
keinen Őrt mit dieser Benennung g ib t, so musste nachfolgende Inschrift hier eingereiht 
werden.“

V. TRAJAN (Kr. ut. 98— 117.) római császárnak 106. évben kelt teljes 
épségü rézlapjai. Találtattak Erdélyben nem tudni: hol és mikor. Őriztetnek a
m. n. m úzeum ban, hova Weszerle József (-J* 1838. jul. 29.) gyűjteményeiből
1841-ki aug. 7-kén kerültek.

K i a d t a :
Arneth, V. kőnyomat. Említi Massmann, Libellus Aurarius sive tabulae ceratae in 

fodina auraria apud Abrudbányam oppidulum Transsylvanum nuper repertae. Monachii, 1841. 
4. 146., ki azokról, hihetőleg Jankowich Miklós (j" 1846. april 18.) értesítése után, ezeket 
jegyzi meg: „Ad pag. 23. adde hasce tabidas honestae m issionis: a ) Nervae Trajani, e Trans
sylvania tabulam nummophylacio cl. dni. Professoris Universitatis Pesthanae Josephi W eszele  
(így  ! W eszerle helyett) illatain / 1

VI. TRAJAN Kr. ut. 110-ben kelt egészen ép rézlapja. Minthogy ezt 
Eckhel (-{-1798.) és Gruber (-{* 1811.) Batthyány hercegnél látták és Írták le: 
alig szenved kétséget, hogy az a herceg valamelyik uradalmában találtatott, 
nem tudni : mikor.

K i a d t a :
Arneth, Eckhel kézirataiból, és Archaologische Analekten, gipsznyomat után ; mert 

a rézlapnak nyomára nem jöhetett. VII.

VII. HADRIAN (Kr. ut. 117— 138.) római császárnak 129. évben kelt 
rézlapjai, melyek közól az első egészen ép; de a második ketté tö rö tt, és ké
véssé kicsorbult oldalú. Találtatott Kis-Oláhországban (Valachia Minor), Roimi- 
názy nevű kerü letben , Gros di P odu , máskép Gura-Padin helység területén 
1839-ben. Őriztetik Ghika herczeg bukaresti gyűjteményében.

K i a d t á k :
Courier Vallaque. N. 26. 1839. Arneth, VII. kőnyomat.

K. T. G 6S/Ï0G K & , rfPXIfirï f í íf f i lH g í II6 HTP& í lP X 6 0 d 0 r i6  POM AHL UH 
IHASGTPIü. M íH lf. Nr. 3. 1844.

Neigebauer, Dacien. 117. n. H .
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VIII. HADRIAN római császárnak Kr. ut. 138-ban kelt töredékes réz- 
lapja. Találtatott Veszprém vármegyében Tóth-Vázson helységnek Csatármegye 
nevű pusztáján, 1760. évben. Őriztetik a debreceni collegiumban, hova Kazay 
Sámuel debreceni gyógyszerész gyűjteményeivel került.

K i a d t á k :
W eszprémi, Succincta Medicorum Hungáriáé et Transilvaniae biographia. Viennae, 

1781. 8 . Cent. altera, P. post. 438., hol az előbbi lap végén ezeket Írja: „Prostat apud nos 
(Debrecini) in pretiosa rerum Romanarum Collectione Kazzaiana Tabula aenea, in laudato 
statim vico Tooth-vasoniensi, eiusque praediolo Csatármegye ad foueam Agyagverem nuncu
pato, an. 1760. inuenta, vasi ligneo duobus circulis ferreis ex catena ferrea pendentibus com
munito, inclusa/ 4

Katancsich, Istri adcolarum Geographia vetus. Budae, 1826. 4. I. 359. következő 
megjegyzéssel : „Nos insigne monumentum sibi restituere conati sumus. 44 Cf. 494. Arneth, e 
rézlapot megemlítvén,következő panaszra fakad: „Es war mir nicht möglich, das Original zu 
einer neuen Ausgabe zu erhalten.44 Képmását az eredeti rézből szalmapapirosra egykor magam 
másoltattam le.

IX. ANTONINVS PIVS (Kr. ut. 138— 161.) római császárnak 145-ben 
kelt töredékes rézlapja. Találtatott Komárom várm egyében, Tarján helység 
területén, 1778-dik évben. Őriztetik a bécsi cs. kir. régiségtárban.

K i a d t á k :
W eszprém i, Succincta Medicorum Hung. et Transii, biographia. Viennae, 1778. 8. 

Cent, altera, P. prior. 148.
Schoenwisner, Itineris et Commentarii Geographici. P. II. Budae, 1781, 8 . 121.
Katancsich, Istri adcolarum Geographia vetus. Budae, 1826. 4. I. 362.
Arneth, VIII. kőnyomat és mások.

X. ANTONINVS PIVS, nem tudni, mikor kelt rézlapjának töredéke. 
Találtatott az oláh-bánsági végvidéken Teregova (nem Peregova) helység terü
letén, 1828-ban. Őriztetik a bécsi cs. kir. régiségtárban.

K i a d t a :
Arneth, IX . kőnyomat, és mások.

XI. ANTONINVS PIVS Kr. ut. 154-ben kelt, teljes épségii rézlapjai. 
Találtattak Veszprém vármegyében nem tudni, ho l, 1785-ben. Őriztetnek a 
bécsi cs. kir. régiségtárban.

K i a d t á k :
E ckhel, Sylloge I. numorum veterum anecdotorum thesauri Caesaréi. Viennae, 

1786. 4. 114.
Katancsich, Istri adcol. Geographia vetus. Budae, 1826. 4. I. 360. IV.
Arneth, X . kőnyomat, és mások.

XII. ANTONINVS PIVS nem tudni mikor kelt töredékes rézlapja. Ta
láltatott Fejér vármegyében, Alsó-Sz.-Ivány nevű puszta területén, 1842-ben. 
Őriztetik a m.n. múzeumban, hova Jankowich Miklós gyűjteményeiből 1852-ki 
jan 15-kén került.
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K i a d t a :
Arneth, X I. kőnyomat.

XIII. ANTONINVS PIVS nem tudni mikor kelt rézlapjának töredéke. 
Találtatott Fejér vármegyében, Adony mezőváros területén, 1830. évben. Őriz
tetik a m. n. múzeumban, hova Jankowich Miklós gyűjteményeiből 1852-ki jan. 
15-kén került.

K i a d t a :
Arneth, X II. kőnyomat.

XIY. ANTONINVS PIYS rézlapjának, nem tudni mikor kelt töredéke, 
melyről Arneth mondja (7. 1.) : „Sehr frag m en tâ t/4 Marini pp. 463. 486. n. 181. 
Vernazza, XY. E zt azért soroztam ide , m ert Arneth (67. 1.) határozottan írja: 
„Bis je tz t sind von Antoninus Pius keine anderen , als in Üngarn gefundene, 
Diplome bekannt, dérén Zabi zusammen scchs ist.“ A hetedik következik.

XY. ANTONINVS PIYS K r.ut. 145— 161. évek között kelt rézlapjainak 
töredékei. Nendtvich Károly 1851-dik évi april 23-kán jelent meg nálam vidéki 
barátjával Kápra Sándorral, ki két rézlap-töredéket hozot t á  m. n. muzeum 
régiségtárának. „Ezen két darab Írásos töredék , így szólt hozzám , találtaték 
Krassó vármegyében, Zsúppá helység te rü le tén /4 És engem kedvesen lepett meg 
a nagy becsű ritkaság. Ugyanekkor (1851.) érkezett Pestre Knabl Richard gréczi 
plebánus és az ottani történettudom ányi egylet tagja oly megbízással, tanulja 
k i: mit foglal magába a m. n. múzeumnak régiségosztálya. A mint ezen, pár 
hétig mindennapos látogatóin innen eltávozott: ez újdon szerzett rézlapokat 
Bécsbc kívánták felküldetni, hol azokat Arneth nem sokára kiadta * *), s ismét 
visszaküldötte. Arneth közli 1843. megjelent nagy érdekű munkájában mind 
azon becsületi bocsátványok rézpéldányait, azaz: diplomáit is, melyek a m. n. 
múzeumban őriztetnek.

XYI. M. AYREL (Kr. ut. 161— 180.) római császárnak, és
L. YERYS (-{- 169.) császárkodó társának , 167-dik évben kelt teljes 

épségü rézlapjai. Találtattak O-Budán (Aquincum), nem tudni mikor. Őriztetnek 
a debreceni collcgiumban, hova Kazay Sámuel gyűjteményeivel kerültek.

K i a d t á k :
W eszprém i, Succincta Medicorum Hungáriáé et Transii, biographia. V iennae, 1781. 

8 . Cent. alt. P. post. pag. 442., hol ezeket írja: „Praenobilis D. Kazzay apothecarius noster 
(Debr. cinensis), duas adservat Tabulas aeneas in Yetere Buda repertas, haud rili pretio -) 
ante annos quindecim (1776.) coemptas/ 4

0  Archaologische Analekten. (Aus dem Julihefte des Jahrganges 1853 der Sitzungsberichte 
der Philos.-histor. Classe der k. Akademie der W issensch. X I. Band, 308. besonders 
abgedruckt.)

*) Kazay Sámuel debreceni gyógyszerész gyűjteményének nevezetességeit Schönwisner 
István 1779-ben írta össze , mely leltárban föl van jegyezve, hogy Kazay ez óbudai réz
lapokért harmincz aranyat adott. Weszprémi Istvánról írja Korányi : ..Modo Debrecini, 

M. AKAD. ÉVK. IX . 1. 2
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Katancsich, Istri adcolarum Geographia. I. 363., hol megjegyzi: „Tabulas disposui
mus ordine suo.“ Pedig azokat Eckhelt (Sylloge I. numorum veterum. 114.) követve, egészen 
fölforgatta. E római diplomát is az eredeti rézlapokból egykor magam rajzoltattam l e , mely
nek képmása kőnyomatban az I. sz. alatt látható.

Ezen tizenhat becsületi bocsátvány került ekkorig napfényre Pannonia 
és Dacia téréin. Ezeket azért gyűjtöttem itt össze, hogy a külföldi irók ezentúl 
vissza ne hangoztassák ismételve azon eszmét, mely szerint tizennégy, és így 
legtöbb becsületi bocsátvány Olaszországban találtatott.

De lássuk a XVI. szám alatt említett, és ekkorig rajzban kiadatlan be
csületi bocsátvány tartalmát.

M. Aurelius római császárnak és L. Verus császárkodó társának, Kr. ut. 107. évi május
5-kén kelt teljes épségü rézlapjai.

/ . K ü l l ap.

IMP CAES M AVRELIVS ANTONINVS AVG 
ARMENIACVS MEDICVS PARTHICVS PONT 

MAX TRIB POT XXI IMP V COS ffi ET 
IMP CAES L AVRELIVS VERVS AVG ARMENIACVS 

MEDICVS PARTHICVS MAX TRIB POT VII IMP V 
COS íf l  PATRES PATRIAE DIVI ANTONINI F  
DIVI HADRIANI NEPOTES DIVI TRAIANI PAR 
THICI PRONEPOTES DIVI NERVAE ABNEPOTES 

EQVITIB ET PEDIT QVI MILIT IN ALIS ÎÏÏ QVAE
APPELLTTHRAC VETER ET ÏT BRITT o o  C R ET TA V G  
ITVR ET COH X i  TEIR GERM E T T A L P IN  PED ET T 
NORICOR ET ÍH LVSIT ET H ASTVR ET GALLAEC 
ET V lï BREVCOR E T T  LVSIT ET I I  AVG TEIRAC 
ETTM ONTAN ETTA V G  THRAC VR ET SVNT 
IN PANNON INFER SVB CLAVDIO POM

PEIANO LEG Q VINIS ET VICÉN PL VE STIP EMER
DIMISS HONEST MISS QVOR NOMIN SVB
SCR SVNT CIVIT ROMAN QVI EOR NON HABER

et in vicinis partibus, Physici personam insigni cum laude et felicitate sustinet.“ (J!°' 
rányi, Memoria Hungarorum. P osonii, 1777. 8 . III. 561.)
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DEDEH ET CONVB CYM YXOR QYAS TYNC HABYIS 
CYM EST CIYIT HS DATA AYT CYM IIS QVAS 
POST DYXISS DVMTAXAT SINGYLIS AD III NON MAI 

Q CAECILIO DENTILIANO M ANTONIO PALLANTE COS 

ALAE fT H R A C  YETER CYI PRAEST 
FLAYIYS MACER 

EX GREGALE
OXETIO NAEYIONIS F  ERAV 
DESCRIPT ET RECOGNIT EX TABVL AEREA 
QVAE FIXA EST ROMAE IN MVRO POST 
TEMPL DIY1 AYG AD MINERVAM

Imperator Caesar, Marcus Aurelius Antoninus, Augustus,
Armeniacus, Medicus, Parthicus, Pontifex
Maximus, Tribuniciae potestatis vigesimum prim um , Im perator quintum,

Consul tertium et
Imperator Caesar, Lucius Aurelius Yerus, Augustus, Armeniacus,

Medicus, Parthicus Maximus, Tribuniciae potestatis septim um , Im perator
quintum ,

Consul tertium, Patres Patriae, Divi Antonini filii,
Divi Hadriani nepotes, Divi Traiani Par
thici pronepotes, Divi Nervae abnepotes.

Equitibus et peditibus, qui militant in alis tribus, quae
appellantur: prima Thracum veterana,et secunda Brittonum milliaria Civium

Romanorum, et prim a Augusta
Ituraeorum, et cohortibus decem : prima Thracum Germanica, et prima Alpi

norum pedestris, et prima
Noricorum, et tertia  Lusitanorum, et secunda Asturum et Gallaecorum, 
et septima Breucorum, et prim a Lusitanorum, et secunda Augusta Thracum, 
et prima Montanorum, et prim a Augusta Thracum urbana, et sunt 
in Pannonia inferiore sub Claudio Pom-
peiano Legato, quinis et vicenis pluribusve stipendiis emeritis, 
dimissis honesta missione, quorum nomina sub
scripta sunt, civitatem Romanam, qui eorum non haberent, 
dederunt et conubium cum uxoribus, quas tunc habuissent, 
cum est civitas iis data, aut cum iis, quas
postea duxissent, dumtaxat singulis. Ante diem tertium nonas Maias,

Quinto Caecilio Dentiliano, Marco Antonio Pallante Consulibus.
2*
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Alae primae Thracum veteranae, cui prae est 
Flavius Macer, 

ex gregale
Oxetio Naevionis filio Eravisco.
Descriptum et recognitum ex tabula aerea, 
quae fixa est Romae in muro post 
templum Divi Augusti ad Minervam

TI IVLI 
C BELLI 
L PYLLI 
L SENTI 
C POMPONI 
L PYLLI 
P OCILI

IL K ül lap. 
FELICIS 
VRBANI 
PRIMI
CHRYSOGONI
STATIANI
ZOSIMI
PRISCI

I. Be l lap.
IMP CAES M AYRELIYS ANTONINYS AYG ARMENIA 
CYS MEDICYS PARTHICYS PONT MAX TRIB 
POT XXI IMP Y COS ÏÏÏ ET

IMP CAES L AYRELIYS YERYS AYG ARMENIACVS MEDICVS 
PARTHICYS MAX TRIB POT YÎI IMP Y COS ÏÏÏ PATRES PATRIAE 
DIYI ANTONINI F  DIYI HADRIANI NEPOTES DIYI TRAIANI 
PARTHICI PRONEPOTES DIYI NERYAE ABNEPOTES 

EQYIT ET PEDIT Q M IN ALIS i l i  Q A T  THR YET E T T  BRITAN o o  
CR >) ETTA Y G  ITYR ET COH X T  THR GERM CR 2) E T T  ALPIN PED 
ETTN O RIC ET HI LYSIT ET Ï Î  ASTVR ET GALLAECET YÏÏ BREYCOR 
ET T  LYSIT ET IT AYG THR ET T  MONTAN E T T  AYG T H R s) ET SYNT IN 
PANNON INFER SYB CLAYDIO POMPEIANO LEG XXY PLYE STIPENL) 
EMER DIMIS HON MISSION QYOíl NON HABER DEDER 
ET CONYB CYM YXOR QYAS TYNC HABYIS CVM EST CIYIT 
IIS DATA AYT CYM HS QYAS POST DYXISS DYM 
TAXAT SINGYLIS

’) Az I. küllapon : ET II BRITT O O  CR. ! *
2) Az I. küllapon : CR hiányzik.
3) YR (urbana) hiányzik.
") NOMIN SYBSCR SY N T CIYIT ROMAN QVI EOR kimaradt.
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A D III NON MAI
DENTILIANO ET PALLANTE COS *)
A LA E T THRAC VETER CYI PRAEST 

FLAYIVS MACER 
EX GREGALE

OXETIO NAEVIONIS F  ERAV 
DESCRIPT ET RECOGNIT EX TABVL AEREA 

QYAE FIXA EST ROMAE IN MYRO POST 
TEMPL DIVI AVG AD MINERVAM.

*) Az I. küllapon : Q CAECILIO DENTILIANO M ANTONIO PALLANTE COS.
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II.
A VEREBI POGÁNY SÍR.

Fejér vármegyében, Yereb helységből és területén, széles út emelkedik 
nyugat felé, egész a messze kilátású lovasberényi határig, mint az ide kapcsolt 
helyrajz mutatja.

Az 1853. évi esőzivataros tavasz ez utat is megrongálta ; javításakor a 
m unkások, annak éjszaki árkában, azon évi május 9-kén oly sírgödröt találtak, 
melyben fiatal lovag volt paripástul eltemetve.

E nagy nevezetességű pogány sírt Yégh János verebi földbirtokos, régi 
tisztelt barátom, mentette meg a vég rombolástól, ki azt egészen a nyers földig 
ásatta föl, nagy vigyázattal ügyelvén az előfordultak minden körülményeire.

Ezen egy ölnél hosszabb, és másfél ölnyi mély sírgödörben m indjárt a 
hányt földnek fensőbb rétegei között elkorhadt lócsontváz fordult elő, ez alatt 
a sírgödör közepén elszórva találtatott :

1. Két kengyelvas, melyekhez hasonlók a livlandi sírokban fordul
tak elő. 0

2. Zabola, csikózabla vasból, mely egészen különbözik a német sírok
ban lelt feszítőzablától 2).

3. Yaskarika.
4. Yascsat.
5. Yascsatlóféle, melynek hátlapján két fejes szeg tűnik elő jeleid, hogy 

az szíjra volt szegeivel megerősítve. A két szeg közötti görbülete mutatja, hogy 
az csatlóul szolgált.

6. Huszonkilenc darab, mintegy felényire rézzel vegyített rósz ezüst 
boglár, vagy pikkely négyféle változatban. Minden boglár hátlapján két apró 
fejes szeg látszik, azokat k ivéve, melyek ki vannak likasztva; mert ezek hát
lapján három kiálló szeg tűnik elő.

7. Szintoly rósz ezüst, de aranynyal futtatott karikás boglár, hátlapján 
három apró fejes szeggel.

0  Bahr, Die Graber dér Liven. Dresden, 1850. 4. Taf. XVI. 6 . 7. 8 .
*) Lindenschniit, Das gerrnanische Todtenlager bei Selzen in dér Provinz Rheinhessen.

Mainz, 1848. 8 . S. 28.
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8. Rósz ezüstcsat, hátlapján négy apró fejes szeggel.
9. E  csatnál hosszabb rósz ezüstlemez, hátlapján négy apró fejes szeggel.
Azt már em lítők, hogy ezen boglárok hátlapján apró szegek látszanak;

de még az is figyelemre méltó, hogy e szegek csúcsaira apró fejek vannak verve, 
miből azt vehetni k i, hogy e boglárok paripaszerszám ra, kantárszíjakra voltak 
fűzve s azokat ékesíte tték , a mi annál bizonyosabb, mivel az elsorolt műdara
bok, a lócsontváz alatt és embercsontváz fölött a sírgödör közepén találtattak.

A paripa-csontváz és szerszámainak műdarabjai a latt, egy ölnyi hosszéi 
ember-csontváz feküdt, mely lábaival keletnek, fejév el nyugatnak a sírgödörnek 
egész hosszában volt letéve.

10. Jobb oldalán, kezének elporlott csontjai között volt azon ezüst- 
gyürű , melybe zsirlaféle fehér lágy kó (Stcatit) v an foglalva.

11. Ezüst nyílt karika.
12. Nyílt kis karika ezüstből.
13. Nyílt karika sárgarézből.
14. Az ember-csontváz bal oldalán találtatott együtt, egy csomóban hat 

nyílvas. Nyugaton a nyílvasnak nyaka volt likas és abba szúrták a nyelet: ke
leten ellenben a nyél volt kifúrva s abba ütötték a nyílvasnak hegyes szárát.

15. Az ember-csontváz melle X II ezüst éremmel volt borítva, ez érmek 
mindegyike két helyütt van kilikasztva, miből az tűnik k i, hogy azokat az itt 
paripástul eltem etett lovag mellén viselte. E  nagy ritkaságu érmek vizsgálata 
alább következik.

16. A koponyán akár kard- vagy szekercecsapással vágott, akár tompa 
fegyverrel zúzott nagy seb vonja magára figyelmünket.

17. E  nagy seb ezüstlemezzel volt befödve jeleűl, hogy az itt eltem etett 
lovag a csatatéren harcolt, hol nagy sebet kapott; de a harcmezon nem vált meg 
életétől, hanem gondos sebészi ápolás alá k e rü lt, m int a fején ejtett sebét bo
rító ezüstlemez m u ta tja .l)

Ezekből állott a nagy érdekű verebi pogány sírhely, melyből a munká
sok minden hányt földet k itakaríto ttak ; de abban, az eddig elsorolt m űdarabo
kon kivűl mást nem találtak, és e körülm ény maga is nevezetes ; m ert tapasz
talásul szolgál, hogy e pogány sírban, melyben fiatal lovag volt paripástul elte
metve, kard, sarkantyú s lópatkó nem találtatott.

Paripástul volt eltemetve azon magyar lovag is, kinek sírjára a kis- 
kúnsági Rene nevű pusztának homokos területén 1834-ben akadtak. E lovag is 
csatatéren harczolt, hol fején szinte nagy sérelmet kapott, és sírjában elkorhadt 
lócsontváz, két kengyelvas, csikózabla, hasonló nyílvasak és boglárok, I. Beren- 
gárnak kilikasztott érmeivel fordúltak elő. 2)

*) E koponyát látatlanul seytha kupának hirdetni, nagy vigyáztalanság. (Magyar Academiai 
Értesitő. 1856. II., 8 6 . 1.)

O A m agyar tudós társaság Évkönyvei. Budán 1 8 3 5 .4 .II. kötet. 281—2 9 6 .III ré/.nyomattal.
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Mind a Vereb helység területén, mind a Bene-pusztán lelt ezen pogány 
sírgödrök fölött kezdetben kétségkívül halmok emelkedtek, melyek utóbb szán
tás, ásás, homokos vidéken pedig zivatar és erős szél által tűratván föl, végkép 
eltünedeztek. E mellett szól azon tapasztalás, hogy ily sírhalmok, kedvező' kö
rülmények között, sok helyütt az országban úgy, mint mindenütt ekkorig is 
fönmaradtak.

A Bihar vármegyei Péterszeg és Berettyó-Ujfalu közt fekvő Herpály 
nevű pusztának területén néhány halom látható, ezeknek egyike 1853. széthá
nyatott, melyben ember- és lócsontváz között, egyéb elomladozott miídarabokon 
kívül aranylemezzel bevont ezüstsisaknak csúcsa találtatott, melyen állatok és 
szemcsés ékesítések féldomboruan vannak kiverve. E sisaknak előlapját és hát
lapját a 18. alatti rajzon láthatni, mely sisakcsúcsot Csifl'y László 1854. october 
20-kán hozta be a m. n. múzeumba.

Schifferstadt területén, mely a bajorországi Speier várostól két órányi 
távolságra esik, 1835-ben három rézvésü mellett, csúcsos sisakot találtak szín
aranyból, mely a müncheni régiségosztályba került.

Lech folyam környékén délnek, a würtem bergi Ehingen és Ortilfingen 
között, 1824-ben«oly barna cserépedényt szántottak ki, mely medence alakú 
két pikkelyes rézsisakkal volt befödve, hol : rézkard, dárdacsúcs, két rézvésü, 
két sarlóféle kés, és két kartekercs rézműdarabok is ásattak ki. *)

Érdekes volna tehát a herpályi sírhalmokat szakértőleg felkutatni, me
lyek egyikében sisakos lovag volt szinte paripástul eltemetve. Méltó volna az e 
sírhalmokban eltem etett pogányokat sírjaikból föltámasztani, s az azokban elő
fordulható műemlékek és hiteles történeti adatok után meghatározni: miféle 
népnek tulajdoníthatók e sírhalmok az ezen vidéken hajdan tartózkodott, po
gány népek közöl? Az figyelemre méltó, hogy valamint a 610— 641. évek között 
Kr. ut. Dalmatiába költözött krobátok ott avarokat azaz : várkunokat találtak : 
úgy a mostani Magyarországot Árpád vezénylete alatt 891 év után elfoglaló 
magyarok is a Tiszán túl messze elnyúló területen lakott avarokra akadtak; a 
XII. századi orosz énekben pedig a palóc sisak, máskép avar sisak nevet 
visel 1 2 3). Es kik voltak az avarok? Megmondja a VI. században élt Evagrius 
Scholasticus: „Sunt autem Abari (Avari) Scytharum gens in plaustris degen-

Nagy Károly unokái, mint a Karolingiak rövid nemzékrende mutatja 4)>

1 ) Dr. Ileinrich Schreiber, Die ehernen Streitkeile zuinal in Deutschland. Ireiburg, 1842.. 
4. S. 35. 40.

2) Tud. Gyűjt. 1834. 1Y. 105.
3) Theodoreti et Evagrii, Ilist. Eccles. Aug. Jaurinor. 1748. föl. III. 386.
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a jámbor vagy Kegyes Lajosnak nagyravágyó fiai: Lothár} Bajor vagy Német 
Lajos és Kopasz Károlyi atyjok kimultávál egymás ellen fordíták fegyvereiket, 
utóbb vérengző csaták után ama híres verdüni egyességre léptek, melynek követ
keztében 843. évben Nagy Károlynak, mint ósapjoknak terjedt birodalmát 
magok közt Olasz-, Német- és Franciaországra osztották el. így ju to tt Francia- 
ország Kopasz Károly birtokába, kinek érme a verebi sírban az embercsont
váz mellén találtatott, és mely itt következik :

Kopasz Károly.
840— 875. f  877.

I. E l ő l a p j á n :  CARLVS REX. Közepett koszorúba foglalt egyen-
karú kereszt.

H á t l a p j á n :  CAVILONIS (Châlons sur Saône). Közepett egyen-
karú kereszt, csúcsain : KARS.

I. Lothár átvette ugyan a verdüni szerződés szerint neki ju to tt olasz k i
rályságot és császári méltóságot ; de a mint bűneiből föleszm élt, három fia : II.

Pipin 
752—768. 

neje : 
Berta.

4)  A Karolingiak rövid nemzékrende :
/Károly, f  811.

Pipin, f  810.1 Bernhard 
f  818.

1. Lothár 
í  855. . 1

II. Lajos, 
f  875.

II. Lothár, 
i  868.

Károly, f  863.

JJNag, Károly,/« m b o r , vagy , pi .
t  814. f e8g, y i 84oJ.°S’\  P'P“ ’ f  838' I Károly.

Ermengard, 
férje :
Bosó

I Provence kirá
lya, f  887.

Lajos, 
f  933.

Bajor, vagy Né
met Lajos, 

t  876.

Kopasz Károly, 
f  877.

Gizela, férje 
Eberhard, 

f  868.

M. A K A D .  ÉVK.  IX.  1.

Karlmann, 
f  880.

Ifjabb Lajos, 
f  882.

Vasta? Károly, 
-M88.

Selypes Lajos, 
f  879.

LI. Berengár, 888. | 
' olasz király,
1 915. császár, 

t  924. I

Arnulf, 888. 
német király, 
869. császár, 

f  899.

III. Lajos, 1 882. 
Karlmann, 

t  884. 
(Együgyű Károly, 

t  929.

Gizela, ( 
férje : 

Adalbert.

Gyermek 
Lajos f  911.

II. Berengár, 
olasz király 
950- 966.
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Lajos, II. Lothár és Károly között osztván el királyságát, szerzetbe állo tt, hol 
meg is szűnt élni. így került a már szükebb olasz királyság és császári méltóság
II. Lajos birtokába. Ezen II. Lajos császárnak és olasz királynak fenhatósága 
alatt vereté I. Miklós pápa azon érmet, mely szinte a verebi sírban az ember- 
csontváz mellén találtato tt, és mely e következő:

I. sz. Miklós, 858—867. pápa.
II. Lajos, 855—-875. császár és olasz király.
II. E l ő l a p j á n :  & C& (Sanctus) PETRW œ . Közepett névrejtű-

jegy: NICOLAVS.
H á t l a p j á n :  LW DOW IICW ^ (Imperator). Közepett név-

rejtójegy : ROMA.

A gyermektelen Károlynak I. Lothár ñának kimultával annak öröksége 
testvéreire, II. Lajosra és II. Lothárra szállott, k ik  szinte örökös nélkül hagyták 
el a világot ; mire Olaszországot és a császári méltóságot Kopasz Károly tette 
sajátjává, kinek fia Selypes Lajos második nejével nemzé Együgyű Károlyt. Ezt 
Karlmann apűl testvérének kimultával eleinte Vastag Károly, utóbb Odo párizsi 
gróf fosztotta meg a francia királyságtól, innen háború ütött ki Együgyű Károly 
és Odo között, mely miatt Károly csak akkor vehette át az egész Franciaország 
kormányát, mikor Odo huzamos villongások után megszűnt élni. Ezen Egy ügyi! 
Károly császárnak és francia királynak a verebi sírban két érme találtatott.

E gyügyű Károly.
884— 923. f  929.

III. E l ő l a p j á n :  CARLVS IM PR .K özepettegyenkarókereszt,ennek
fensó bal szögletében három szög.

H á t l a p j á n :  TOLOSA (Toulouse) *í< CIVI. Közepett: CARL.
IV. Hasonló ; de töredezett példány.
A római pápák majd a császárok fenhatósága alatt, majd tetszésök 

szerint függetlenül használták az érmelési jogot. I. Miklós pápa, mint fönnebb 
láttuk, U. Lajos császárnak és olasz királynak fenhatósága alatt érmeit. III. 
Szergyes (Sergius) pápa függetlenül vereté a verebi sírban találtatott azon ér
met, mely itt következik :

III. Szergyes.
904— 911. pápa.

V. E l ő l a p j á n :  ojER G ------------ A pápa mellképe szemközt.
H á t l a p j á n :  &C& PETRW 2®. Közepett

Eberhard az olaszországi Friaul óVvezére (Marchio Foroiulensis), I. Lo
thár császárnak nem csak fótanácsnoka, hanem sógora is volt; mert Jámbor vagy
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Kegyes Lajosnak leányát Gizelát birta nőül, kitől fia, Berengár született. Ez I. 
Berengár 888. évben választatott és koronáztatott meg királyul a pártokra sza
kadozott Olaszországban, mely ezentúl huzamos villongásnak és kínszenvedés
nek volt kitéve.

A francia eredetű Yido (Guido), spoletói vezér, mivel a francia királyi 
széket, melyen m ár akkoron Odo párizsi gróf ü lt ,  el nem foglalhatta, Olaszor
szágba sietett, hol csatát nyervén I. Berengár ellen, ő választatott meg olasz ki
rályul, és hogy nagyobb tekintélye legyen vetélytársánál, Kómába sietett, hol őt 
891-ben VI. István pápa koronázta meg császárul.

István pápa még azon évben szűnt meg élni, s Formosust (891—$96) 
választották meg pápául, ki Lambert k isdednek, Vido császár fiának tette föl a 
császári koronát.

Arnulf német király, Karlmann törvénytelen fia, Zuentibald, később 
(895— 900) Lotharingia k irá lyát, törvénytelen ölelésből született fiát küldé 
Berengár segítségére; utóbb 894-ben maga A rnulf indult hadsereggel Vido 
ellen, ki mivel óvakodott nyilt csatát elfogadni: a német hadak rohanással és 
lánggal pusztították a lombardi városokat. És a m int Arnulf, Berengárra bízván 
a tovább viselendő háborút, elvonúlt, Vido legott azon volt, hogy visszaszerez
hesse mind azt, a m it tőle elfoglaltak; de ezen készületeit megakasztá a halál, 
( t  894.)

Vidónak kimultával Olaszország ismét fölzendült, és Lambert Vidónak 
fia választatott meg királyul; mire Arnulf Formosus pápa meghívására elfog
lalta Rómát, hol 896-ban koronáztatott meg a császári méltóságra.

I. B erengár, balul esett harcai m ia tt, Lombardiában gyiilölségbe esett, 
és 900. évben Lajos, Bosónak Ermengard nejével, II. Lajos leányával nemzett 
fia választatott meg k irá lyu l, ki harcra kelt Berengár ellen, és csatát vesztvén, 
Bolognába vonult, honnan Rómába sietett és 901-ben fejére téteté a császári 
koronát. Rövid idő múlva 905-ben újra Berengár ellen fordítá fegyverét; de 
fogságba esett és m egvakítato tt.

Ezentúl Berengár egyedül uralkodott Lombardiában. X. János (914—• 
928) pápa követeket utasított hozzá oly üzenettel : jönne Rómába s venné föl 
a császári koronát. Berengár nem látszott ugyan a császári címre sokat hajtani ; 
mégis Rómába m ent, hol 915-ben ünnepélyesen koronáztatott meg a császári 
méltóságra.

Rudolf burgundi királynak párthívei új veszélylyel fenyegették Beren- 
gárt, ki összeesküvés és harczajos pártütés következtében 924-ben meggyil
koltatott.

Berengárnak a verebi sírban több érme találtatott, melyek majd Beren- 
garius Rex, majd Berengarius Imperator köriratúak, és itt következnek:

3*
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I. Bereugár.
888— 924.

VI. E l ő l a p j á n :  BARNGARIVS" RX. Egyenkarú kereszt, szögle
teiben négy gömböcs.

H a t l a p j á n :  XRISTIANA.— ELIGIO (Christiana Religio). Egy
házépület.

VII. Az előbbihez hasonló ; de töredezett.
E l ő l a p j á n : --------REN G A RI---------
H á t l a p j á n :  X R ITIA N A ---------

. VIII. Hasonló ; de szinte töredezett.
E l ő l a p j á n : --------REN— ARIVS —
H á t l a p j á n :  X P IT IA N ----------10.

IX. E l ő l a p j á n :  BERNGARIV X. Egyenkarú kereszt, szögleteiben
négy gömböcs.

H á t l a p j á n :  XII2ANA P l IO (Christiana Religio). Egyházépület.
X. E 1 ő 1 a p  j á n.* BERENGARIVSIMPR (Im perator). Közepett név

rejtőjegy : Christus, és hat gömböcs.
H á t l a p j á n :  ^  XRISTIANA RELIGIO. K özepett: PAPIA (Pavia, 

Ticium) Cl (v itas) három rendben.
X-dik János (9 1 4 — 928.) pápa, I. Berengár császárnak fenhatósága 

alatt vereté azon két érmét, melyek a verebi sírban fordultak elő, s e követ
kezők :

XI. E l ő l a p j  á n  : cc C ce PETRWS. Közepett névrejtőjegy : 10-
HANNES.

H á t l a p j á n :  §§§ BERENGARIWS JP (Im perator). Közepett név
rejtőjegy: ROMA.

XII. Hasonló ; de töredezett példány.

E XII ezüst érem találtatott a verebi sírban elporlott lovagcsontváz 
mellén, melyeket azért kellett részletesb vizsgálat alá vennünk, hogy határozott 
korszakot nyerjünk; mert, ha valamely régi sírban érmek fordulnak elő, azok a 
sírhelynek idejéről tesznek cáfolhatlan bizonyságot. Ámde a verebi sírban Ko
pasz Károlynak érme I. Berengárnak majd fél századdal utóbbi érmeivel fordult 
elő; ez érmek tehát majd fél századot foglalnak magokba a Karolingiak kor
szakából ; de azért a verebi sírnak kora épen nem határozatlan; m ert valamint 
az nem kiván hosszas bizonyítást, hogy oly sírhely nem létezhetik, mely régibb 
lehetne a benne fölfedezett érmeknél és más múdaraboknál : úgy az is kétségbe 
vonhatlanul bizonyos, hogy sírokban azok alkotásánál korábbi érmek vagy mű
szerek jöhetnek ugyan elő, de utóbbiak nem. A verebi sírnak magyarázatát 
tehát, nem a Karolingiak egész korszakában, hanem I. Berengárnak harczajos



A VEREBI POGÁNY SIR. 21

életében kell keresnünk, és közelebb m eghatároznunk: miféle néphez tartozott 
a verebi sírban paripástul eltem etett lovag, az azon korszakban itt tartózkodott 
pogány népek közöl?

Azt már említettük, hogy a verebihez hasonló sírhely a kiskunsági Bene 
nevű pusztán is találtatott,m ely puszta jelenleg jász birtok; e sírhelyről az ab
ban lelt m űem lékek, és hiteles történeti adatok azt bizonyítják, hogy abban 
magyar lovag volt eltemetve. Ezen két sírhelynek meglepő megegyezése egy
más között arra mutat, hogy a verebi sírban is magyar lovag volt örök nyuga
lomra letéve, a mi annál kézzel foghatóbb, mivel Európának más népeinél ezüst 
és aranynyal futtatott boglárokat, a X. század elején még nem találunk: ellen
ben a magyarnak már a legrégibb időkben is volt saját és díszes nemzeti öltö
zete, mint a kűn halmok szobrai mutatják. Himerius így Írja le Abaris scytha 
öltözetét: „Athénébe jö tt Abaris, íjat tartván vállairól lelógó puzdrával: vállára 
ponyókán vetett csatos mente keríté derekát: ágyékát aranyöv szorítá.“ *)Igaz, 
hogy szorosan véve más a m agyar, és más a kűn ; de a ki a magyar népek 
múltját kűtforrásokból, az azokban előforduló különféle adatok és kitételek 
összehasonlításából ism eri: jól tudja mind azt, hogy a scytha név a magyar né
pek közös nevezete, mely egyedül őket illeti; mind pedig azt, hogy az egy ere
detű s azonegy nyelvű magyar népek sokféle nevei a kűtfőkben gyakran cse
réltetnek föl egymással.

De szóljunk azon m agyarokról, k ik  Árpádot választották magoknak 
alapszerződés m ellett fővezérül, kinek vezénylete alatt 891. év után foglalták 
el a mostani Magyarországot, és egymás után mind a z t, a m it hajdan véreik, a 
kűnok és várkűnok b írtak ; azokról beszéljünk, kiknek Árpád (-J- 907.) kimul- 
tával fia Z so lt(f  947.) volt fővezérük; m ert ezek esnek I.Berengár korszakába, 
kinek a verebi sírban több érme fordult elő.

Ezen magyarok a mostani Moldvában, Bessarábiában és Oláhországban 
laktak, mely tartományok Etelkuzu, Etelköz, azaz: Vízköz néven em líttetnek. 
Innen hítta be őket segítségül 890. évben VI. (bölcs) Leo (886—911.) görög 
császár Simon bulgár fejedelem ellen. E  császár meghívására átkeltek a Dunán, 
Simon hadseregét három csatában győzték meg ; magát Simont pedig Szilisz- 
triába (Mundraga) zárták be.

Alig tértek e bulgár hadjáratból diadalmasan etelközi hazájokba vissza a 
m agyarok, A rnulf ném et király is meghítta őket segítségül, ki saját erejéből 
nem bírta Szvatoplukot morvaországi fejdelmet m egfenyíteni, mint azt Luit- 
prand, Sigebertus Gemblacensis, Lichtenau Konrád urspergi apát és mások 
egyenesen és világosan kimondják. A berlini Dümmler, ki e meghívást tagadja? 
soha sem lesz képes tévedéseit velünk elhitetni; m ert Dümmler a magyar nem-

*) Himerii Sophistae Eclogae et Declamationes. Gottingae, 1790. 8 . Orat. X X V . 817.
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zet őstö rténetét, műveltségi fokát és nyelvét, irodalmát és jellemét, melyek 
szemeit megnyithatnák, épen nem ismeri 1). És ha már oly sok roszat tudott a 
magyarokról összegyűjteni, m iért nem nevezte őket Valvasor báróval megtes
tesült ördögöknek * 2 *) ? A józan történetvizsgáló az efféle gyermekeszmékben 
úgy sem keres történeti valóságot, hanem azokból egyedül az Írónak fogalmát 
és személyes gondolkodását Ítéli meg. Gottfridus W itcrbiensis így ir Nagy Ká
roly császárról:

„Pipinus moritur, consurgit Carolus acer,
Natus in Ingelehein, cui Berta fit Ungara mater,
Pipinusque pater.u 3)
A nagy tudományi! Pertz az „ Ungara materíe mellé felkiáltási jegyet 

te tt (!) ; mert Árpád korszaka előtt nem képzelt Európában magyarokat. 
Dümmler itt felkiáltással meg nem elégedhetik; o Bertát aKarolingiak ősanyját 
magyarnak épen nem tarthatja; mert azt akarja elhitetni a világgal, hogy a 
magyarok vad állatok és szörnyetegek, milyen magyar Bertát, Pipin nem szen
vedett volna ingelsheimi palotájában.

A magyar nyelv, Dümmler szerint, barbár hangzatú s érthetetlen. De 
ismer-e nyelvet, tanulás nélkül is mindenkinek érthetőt? És milyen a régi 
görög nyelv ? Mégis ezeket olvassuk róla : „Sanxitque Sapor ne quis Graecis 
literis, sed Persicis institueretur, neve Graece loqui vel interpretari auderent.“ 4) 
Poroszországban a német vitézek nagymestere (Siegfrid von Feuchtwangen, 
1309. évben) ezeket rendeli: „K irche, Beichte und deutsche Sprciche sollten 
dem preussischen Gesinde aufgedrungen w erden.^ 5)  Dümmler baja tehát igen 
régi, s azért nehezen orvosolható, azon már Beda sem igen tud segíteni, ki a 
nemzetek nyelveiről így ir : „Cum autem omnium Linguarum Scientia difficilis 
sit cuiquam, nemo tam desidiosus est, u t in sua Gente positus suae Gentis lin
guam nesciat.Nam quid aliud putandum est, nisi animalium brutorum deterior? 
Illa enim propriae vocis clamorem exprim unt, iste deterior, qui propriae lin
guae caret notitia.“ 6)  VIII. János (872— 882) pápa, minden nyelven megen
gedi az isteni tiszteletet,m ondván : „Quoniam, qui fecit tres linguas principales,

V) Duemmler, De Arnulfo Francorum Rege. Berolini, 1852. 8 . Dümmler, Éber die siidöstli- 
chen Markén des frankischen Reiches unter den Karolingern (795— 907). Aus dem X. 
Bande des von der kais. Akademie dér Wissenschaften herausgegebenen Archivs für 
Kunde österreichischer Geschichtsquellen besondevs abgedruckt.

2) Freiherrn Johann Weichard Valvasor’s, Die Éhre des HerzogthumsCrain. Laybach, 1689. 
fol. IV. 262.

*) Joan. Pistorii SS. rer. Germ. Tóm. II. 303. Cf. P e r t z ,  Monumenta Genu. Hist. Scriptorum. 
Tóm. II. 445. nőt. 14.

4) Moses Chorenensis. Lib. III. Cap. 36. pag. 273.
5) August von Kotzebue, Preussens áltere Geschichte. Hamburg, 1811. 8 . II. 107.
£) Generabilis Bedae Opera. Coloniae Agrippinae, 1688. fol. Tóm. II. p. 235.
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Hebraeam scilicet, Graecam et Latinam, ipse creavit et alias omnes ad laudem 
et gloriam suam.“ *)

Abban bizonyosak vagyunk, hogy Dümmler soha sem lesz képes a ma
gyar őstörténetet tisztán felfogni, m elyre ekkorig vesztegetett idejét úgy hoz
hatja helyre, ha megtanulja a hajdani: Arachotae, Cares, Elamitae, Garamantes, 
Mágusáéi, Mardi, Mygdones, N em etes, Persae, Tungri stb. német népek ős
történeteit.

De térjünk a Pannóniában harcoló magyarokhoz vissza.
Míg a magyarok A rnulf érdekében harcoltak : azalatt Simon bulgár fej

delem a pacinacitákkal szövetkezett, kikkel a védetlen Etelközre rohant, 
hogy az előbbi csatavesztést megbosszulja. A távol harcoló magyarok siettek 
ugyan vissza hazájok megmentésére; látván azonban, hogy Etelköz elkerülhetlen 
vég pusztulásnak van k itéve, visszafordultak, és a mostani hazát foglalták el. 
Etelköz, mint pacinacita birtok, fekete Magyarország nevet nyert ; m ert a paci- 
naciták, vagy bessusok, bissenusok, besenyők legszorosabb értelemben scythák 
és fekete magyarok voltak; a mostani Magyarország pedig fehér Magyarország 
néven is jön elő; m ert a fehér magyarok birtokába került, melynek határa a 
vezérek alatt Aquileja szomszédságáig terjedett.

Már fönnebb említettük, hogy Rudolf burgundi királynak párthivei ve- 
szélylyel fenyegették Î. Berengárt, ki szorult állapotjában szinte a magyarokat 
hítta meg 924. évben segítségül. Frodoard (-J* 966.) épen ezen 924. évre írja 
krónikájában : „A magyarok Berengár király meghívására, kit a longobardok el
űztek vo lt, Itáliát pusztítják, és az igen népes és dúsgazdag Pávia várost fel
gyújtják , melyben töméntelen kincs veszett oda, negyvenhárom templom el
égett, a város püspöke a vele volt vercelli püspökkel együtt tűzbe füstbe fu- 
ladt: és azon csaknem számíthatlan népességből alig maradtak kétszázan életben, 
kik a felgyujtott város maradványaiból a hamvak között összegyűjtött nyolc 
véka ezüstöt adták a magyaroknak életök és a város üres falainak váltságaúl. 
Ezt bevégezvén a m agyarok, átkeltek a havasi bércek (Alpium juga) lejtőin 
Galliába, kiket Rudolf a havason innen fekvő Gallia királya s Yiennei Hugo a 
havasi bércek szorosai között békerítettek, honnan véletlenül a hegység mellék- 
utain elsurranván, Gothiába ütöttek be, hol nyomban követvén őket a fönn ne
vezett vezérek, kiket érhettek közölök, mind levágták. Azalatt Berengárt, Itália 
királyát övéi megölik vala 2).“

Ezek szerint nem is kell kim ondanunk, hogy azon lovag, ki a verebi 
sírban paripástúl volt eltemetve, jelen volt a magyarok ezen hadjáratiban ; mert 
azt a sírjában találtatott érmek fenhangon hirdetik. Harcolt I. Berengár érde- l

l)  Neues Lehrgebaude dér Diplomatik. Erfurt. 1761. 4. II. Th. 167. F. 
Du Chesne, SS. rer. Franc. II. 594— 595.
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kében Olaszországban, hol látta a felgyiíjtott Pávia lángjait; mert e városnak 
hamvai között összegyűjtött kincsből: I.B erengár,Pávia város és néhány római 
pápának érm eit, mint lá ttu k , mellén viselte. Olaszországból átkelt Franciaor
szágba az Alpeseken, melyeken a magyarok többször mentek keresztül ; mert 
mellén több francia érem találtato tt.Itt harcoltában fején nagy sebet kapott; de 
életét a harcmezén nem oltá el a halál; mert a francia sebészek gondos ápolása 
alá kerü lt, honnan utóbb hazájába tért ismét vissza, s i t t ,  hihetőleg saját b ir
tokán , 20— 24. éves korában vált meg életétől.

Ugyde a pogány magyarok halottaikat megégették, és azok emlékezetét 
torral ünnepelték; a verebi sírban találtatott lovag pedig nem elégetve, hanem 
paripástul volt eltemetve. Azt nem tagadhatni, hogy a pogány magyarok halot
taikat megégették.

Cedrenus, Zonaras és Leo Diaconus hosszasan írják le azon háborút, 
melyet Szvatiszló kievi fejdelem a byzanti görögök ellen, a magyarok, besenyők 
és bulgárok segédhadaival 791. viselt. Leo Diaconus e segédcsapatokat scythák- 
nak nevezi; m ert ez volt a sokféle magyar népeknek egyik közös nevezete, 
kikről némely öldöklő csata után ugyan ő írja: „Coepta iám nocte, cum luna 
pleno orbe colluceret, in campum egressi mortuos suos conquisiverunt : hos pro 
muro coacervatos rogis compluribus accensis cremaverunt, in iisdem captivos nu
mero plurim os, viros et m ulieres, patrio more iugulantes4* 1).

Ekkehard is beszéli : m iként értek a magyarok Schweizba a szent Gál 
vagy Kakas monostorához 925. évben. Két magyar felmászott a torony csúcsára, 
hogy az annak ormán ragyogó s aranynak vélt kakast onnan lehozza ; de mind 
a kettő a mélységbe zuhant alá s meghalt. Ezeknek holt testét a templom tor
nácában legott megégették. A máglyának sziporkázó tüzét hosszú dárdákkal 
p iszkálták , és vetélkedve szították annyira, hogy a lángok majd az ajtó hom
lokzatáig lobbantak fe l, majd a tornác boltozatát csapkodták. Innen a monos
tornak síkjain gyűjtött fűre telepedtek le, és gazdagan toroztak. A monostorban 
m aradt frater Heribald is velők lakm ározott, k i, mint utóbb maga beszélte, itt 
lakott jól egyszer teljes életében. Velők volt egy fogságba esett pap is, kit azért 
hoztak magokkal bántatlanúl, mivel magyarul is jól beszélt. Kést nem hasz
náltak az evésnél, hanem a lerágott csontokat tréfából egymásra dobálták. A 
középhely borkupákkal volt m egrakva, melyekből mindegyik különbség nélkül 
annyit ivott, a mennyit akart. A mint fülhevíté őket a borozás, zengő dalokat 
énekeltek pogány isteneiknek; a széles jó kedvűek táncba kerekedtek, mások 
vívásra s harcjátékra keltek vezéreik e lő tt, hogy megmutassák, mennyire érte
nek hozzá * 2).

0  Leonis Diaconi Histor. Edit. Bonnens. pag. 108. 149. 150,
2) Pert/., Monumenta Germaniae Historica. Hannoverae, 1829. fol. Scriptorum Tóm.

II, 105. 106.
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Tehát nem tagadhatni, hogy a pogány magyarok halottaikat megéget
ték ; de ebből nem az következik, hogy a verebi sírban találtatott pogány lovag 
azért nem m agyar, mivel nem volt elégetve, hanem paripástul eltem etve; m ert 
az ugyanazon eredetű s azonegy nyelvű magyar népek halottaikat hol megégették, 
hol meg nem égették. Agatinas a VI. század végével élt görög történetíró beszéli: 
„Circa Nini urbem et circa Babylonicam et praeterea Medicam regionem tumuli et 
capsae eorum, qui olim mortui fuerunt, exstant, non alium quam nostrum morem 
servantes ; et sive corpora s in t, sive cinis, quod iis conditur, utpote illis Graeca
nico ritu crematis, neutiquam certe similia haec eis, quae nunc fiunt, fuerunt4* *).

Ugyde a tumuli név alatt ismeretes sírhalm ok, bárhol forduljanak azok 
elő a világon, mind a sokféle magyar népek által emeltettek, H erodo t, Rubru- 
quis, máskép Ruisbrock, Joinville s több más hiteles irók tanutétele szerint.

A tumuli nevű sírhalmokban pedig nem csak A gathias, hanem tapaszta
lás szerint is , majd m egégetett, majd meg nem égetett holtak vannak letéve; 
csakhogy a megégetett holtak mellett kevés, az is elszórt, elrombolt és töredé
kes miídarab találtatik : a megégetés nélkül eltakarított holtak mellett ellenben 
tö b b , rendesen elhelyzett és ép mudarab szokott a sírhalmokban előfordulni, 
kivált mikor a meg nem égetett holtak paripástul takaríttattak el ; mert hogy a 
holtakat néha paripástul szokták volt eltemetni, azt, ha a tapasztalás nem tanú
sítaná is, már máskor bizonyítottam meg * 2 3).

A verebi sírban paripástul eltem etett magyar lovagnak koponyájáról 
dr. Kovács Endre kórházi főorvos, a budapesti kir. Orvosegyletnek 1853-ki 
jun. 15-kén a magyar Akadémiának teremében tarto tt gyűlésében következőleg 
értekezett :

„A koponyának homlok oldalcsontjai egészen, a halántékcsont felső 
végének egy része, valamint a nyakszírt-csontnak is egy kis része; tehát a ko
ponya boltozata és a hom lok, tökéletesen egybe függöttek, a koponyacsontok 
többi részei pedig kisebb nagyobb elvált darabokban mellette feküdtek44 5)-

A koponyának jobb oldala négy és fél hüvelyknyi, körösköriíl apró 
lyukakkal; szélein pedig fél hüvelyknyi területen több, egymás mellé helyzett 
apró lyukakkal e lláto tt, zöldes rozsdával bevont, és a koponya domborúságá
hoz idomított ezüst lemezzel volt befödve.

E lemez alatt a koponya csontjain két hüvelyknyi s nyolc vonalnyi 
hosszú, egy hüvelyknyi s négy vonalnyi széles peteképü csonthiány, azaz ; 
csontseb látható. E  csonthiány karimájának szélei tökéletesen sim ák, egyen
lők , hom orúak, repedés és szegletesség nélküliek. A koponyacsont két és fél 
vonalnyi vastagságú, kivülről befelé lejtős, és benső szélein éles.

*3 Agathiae Myrnaei Historiarum Libri V. Bonnae, 1828. 8 . L. II, cap. 23. pag. 115.
2) Magyar Academia! Értesítő. Pesten, 1853. 8 . V. füzet. 283— 288. 1.
3) Nem a sírban, hanem mikor ő látta nálam.
M. AKAD. ÉVK. IX . 1. 4
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A koponya meglevő csontjai összeillesztetvén, az egész boltozat (cal- 
varia), és a hátulsó rész, kevés hiánynyal megvannak. A varrányok tökéletesen 
épek, és nincsenek elcsontosodva. A csont átmérője vastag, és dús csontbéllel 
(diploë) van ellátva.

A megoldandó kérdések e következők:
1. Miféle emberfajhoz tartozott e koponyának birtokosa?
2. Milyen életkorban volt halálakor?
3. Minemű a rajta ejtett seb?
4. Élt-e azon sebzés u tán , vagy rögtön elhalt?
Az elsőt a mi illeti: a koponya tökéletes és szép peteképü,m onorúvagy 

oval idom a, domború alkotása, a keskeny orrtő, a szemgödrök szabatos közel
sége, az alsó állnak idom a, határozottan m utatják , hogy e koponya birtokosa 
a kaukázusi fajhoz tartozott.

2. É letkora: a bölcseség fogai hiányozván, és kifejlődésüknek nyoma 
sem lévén, 20 és 24. év közé esik. Ide mutatnak a koponyacsont varrányainak 
épsége, a csontok vastagsága, s a csontbél bősége.

3. Az e koponyán ejtett seb : vagy zúzo tt, vagy éles eszközzel vágott, 
melyet azonban sebészi okszerű kezelés egyenlített k i; olyan eszközt ugyanis, 
mely ily tökéletesen ép szélű, s minden pontjain egyenlően kihomorított seb
zést ejthetne a koponyacsontokon egy vágással, nem képzelhetni, legalább mi 
olyat nem ism erünk, és az a szélek zuzódása, bérepedése nélkül meg nem tör
ténhető. A csontveszteség oly nagy, hogy mélységének az agy állományába 
legalább is öt vonalnyira be kellett volna épen azon helyen hatn i, hol a csont 
alatt a közép agy kérütér (arteria meniagea media) fut alá. Az ily fokú agysér
tésnek , a háború viszontagságai között, vagy rögtön vagy kevés idő miílva, 
halálosnak kellett volna okvetlen lennie; zúzó eszközzel pedig ily tökéletesen 
kiegyenlített sértést nem ejthetni. Nem csak valószinű tehát, hanem kétségbe 
vonhatlanúl bizonyos, hogy a csontsebnek a sértéskor és után más idoma volt, 
és azon tökéletesen kiegyenlített széleket a sebészi segítség és gyógymód alakí
totta olyanokká, a milyenek most.

Történt pedig az , az egyenetlen, zúzott, repedezett, szálkás csontszélek 
levakarásával, mely különnemű domború vakaró vasakkal vitetett véghez a 
régi sebészek által.

Az érm ek, melyek a csontváz mellén találtattak , a X. századba vezet
nek bennünket. A koponyasértések sebészi kezelésének története szinte oda 
m u ta t, hogy annak azon korban kellett történnie. A trepanátiót és annak több 
eszközeit ugyan már 1184. Kr. el. ism erték a sebészek, és azt gyakorolták is, 
mit a 460. körül Kr. el. született Hippokrates körülményesen leirt. Gálén azon
ban 152. Kr. ut. már egyedül csak vakaró- és lencse képű késeket használt a 
koponyasértések m űtételénél, és minden más eszközt kárhoztatott; követői
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sem m ertek azoknál mást használni, innen történt, hogy a többi m űtéti módok 
eszközeikkel együtt feledékenységbe mentek.

Ezen m űtételi módot is csak Abulkasem kezdte a IX. században hasz
náln i, és Ebn-Zohr 1179-ben már azt m ondja, hogy hazafíai közól a lékelést 
kezelni senki sem tudja, csak a párizsi iskola alapítója Lafranchi a X III. század 
végével elevenítette föl ismét a fúró lékeszt (trepanum).

A mi a 4-dik kérdést illeti : élt-e a lovag ezen sértés után 1 E kérdésre 
igennel kell felelnünk. A csontszélek teljesen ki vannak simulva ; tehát be vol
tak hegedve, a csonthiánynak szömölcsózés által be kellett hegedve lennie, 
mire több hónap, talán egész év is kivántatott. Ezt bizonyítja a seb és agy óvá
sára alkalmazott ezüstlem ez, melynek alsó lapjához a lemez szélén látható 
likacskákon keresztül puha kelme volt varva,m ely a koponyán feküdt; a lemez 
szélén látható többféle likacskák azt bizonyítják, hogy azokban azon kötök 
voltak megerősítve, melyekkel a beteg lovag álla körül e védő lemezt megkö
tötte. A csatatéren rögtön, vagy nem sokára a sértés után elholtnál, ilyen ké
szület felesleges és szükségtelen lett volna.

E  koponya, mint orvos-sebészi készítmény is, a legritkább nevezetessé
gek közé sorolható, miután ily praeparatum ot Európának egy gyűjteménye sem 
mutathat fel.

4 *
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A Nemanya nemzetségi szerb zsupánok, királyok, cárok és despotok nemzékrende ez:

Nemanya István 
1165—1195.

I. NEMANICS 
ISTVÁN. 

1195—1204.

Ismét
1205—1224.
(VJENCSÁN)

Vük
II. Nemanics. 
1204—1205.

RADOSZLÓ,
III. Nemanics 

István.
1224—1230.

I. VLADISZLÓ,
IV. Nemanics 

István,
1230—1237.

I. UROS,
V. Nemanics 

István.
1237—1272.

!
í

Demeter

DRAGUTIN,
VI. Nemanics 

István, 
1272—1275.

MILUTIN, 
II. Uros , 

VII. Nemanics 
István. 

1275—1321.

II. VLADISZLÓ.

DECSÁNI 
III. UROS, 

Vili. Nemanics 
István. 

1321—1336.

CONSTANTIN.

Vratiszló. Vratka

DUSÁN (szilni, 
azaz : hatalmas, i IV. UROS,

erős). 1 X. és utolsó
IX. Nemanics \ Nemanics

István. 1 István.
1336—1356. [  1356—1367.

neje : ILONA.

/  LÁZAREVICS
Milicza, 

férje :
Grebeljanovics

1 István 
1 1389—1427.

)  1
' Gergely.

LÁZÁR.
1371—1389. J Mara,

I férje : Brankovics
) GYÖRGY.
\  1427—1457.

f  Vük. 1
Lázár.



A BOSZNA ÉS SZERB ÉRMEK.

A . magyar törvények más történeti kútfőkkel egyezóleg bizonyítják, hogy 
Magyarország határa egykor Németország felé az Ens folyam ig, Ensburgig ter- 
jedett; déli határait pedig az ádriai tenger képezte. A magyar éremtan körébe 
az egykor magyar tartományok érmei is tartoznak, ezekből jelenleg :

I. Boszna vagy Ráma ;
II. A szerb királyok, császárok és despotok érmeinek rövid sorát adjuk, 

mely érmek jobbadán összevegyítve s rajzok után gyanítólag m eghatározva, 
majd kisebb nagyobb tömegben, majd különféle munkákban elszórva találtatnak.

I.

BOSZNA ÉRMEK.
A Szerviával határos Boszna, máskép Ráma, Magyarország végtartomá

nya , őrsége volt ; a Boszna, Bosina név maga is anny i, m int m eta , lim es, 
terminus *).

Érmei itt következnek.

KOTROMANOVICS ISTVÁN.

1322— 1354.

1 .

') Du Fresne, Glossarium ad Scriptores mediae et infimae Latinitatis. Venetiis , 1736. fol. I coi. 
1178. 1179,

1*
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Előlapi
hörirata : STÖFARVS BARVS. B (osnae).

Képverete: István bán monorú körben állva, jobbjában kard , baljában 
kereszt.

Hátlapi
fö lira ta: IC XC (Jésus Christus).
Képverete: Krisztus ülve, áldásra emelt jobbjával, baljában könyv ; a 

téren: R. S.
Dr. Stur.

I. Lajos (1342— 1382) magyar király ezen Kotromanovics István Erzsébet nevű leá
nyával kelt egybe, ki szintiígy mint első neje, atyjának Robert Károlynak udvarában nevel
tetett. Az elsőről M argit, Károly morvái őrgróf leányáról maga beszéli I. Lajos 1342. okle
velében , hogy az , szüleinek udvarában tanulta a magyar nyelvet és szokásokat1) ; Erzsébet
ről pedig Kotromanovics István leányáról Du Fresne állítja : „In eiusdem regis matris aula et 
comitatu educata fuerat442). Es így a magyar nemzet nem lett olasz néppé azért, hogy az olasz 
Robert Károlyt választotta magyar királyul, hanem, a mi igen természetes, I. Lajos magyar 
király az olasz Robert Károlynak fia lett magyarrá.

Előlapi
hörirata: +  STCPA11 BAR
Képverete : István bán koronás fővel, szemközt ülve, kezeiben a keblén 

keresztül helyzett kard.
Hátlapi
fölirata: IC XQ (Jésus Christus).
Képverete : Krisztus ü lv e , kezeiben könyv.
Kiadta Reichel.
K oehne, Mémoires de la Société d’Archéologie et de Numismatique de St. Péters- 

bourg 1849. 8 . Vol. III., hol Reichel ily című értekezése olvasható: Beitráge zűr Münzkunde 
dér südlichen slawischen Völker 161. T. VI. n. 6 .

') Katona , Hist. Crit. Toni. IX. p. 291.
2) Du Fresne, Illyricum vetus et novum. Posonii, 1746. fol. pag. 119.
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TVARTKÓ ISTVÁN. 

1358— 1362.

3 .

Elölapi
körirata: T V dR T dd  B A N .B O SN d
Képverete: A bán szemközt állva, jobbjában k a rd , baljában magas 

kereszt.
Hátlapi
fö lira ta :  d "  d*  (Christus).
Képverete: Krisztus monorú körben állva s könyvet tartva.
Kiadta Reichel.
Koehne, Mémoires etc. pag. 162. T. VI. n. 7.

III. TVARTKÓ 1396— 1443.

4 .  5 .  1

1. Elölapi
körirata : DUS TUARTdO RdGS BOR (Dominus Tvartko Rex Bosnae). 
Képverete: Letakart sisak fölött tobozfélével ékes nyilt korona, alul 

koronás T, a téren R T.
Hátlapi
körirata: S. GRGGORIUS nA8A8dTlUS.
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Képverete: Sz. Gergely nazianzi püspök fénykörös fővel, szemközt állva, 
jobbjában püspökpálca, baljában könyv; a téren liliom.

2. Körirata : +  D ili T RGG BOSllG (Domini Tvartkonis Regis Bosnae). 
Képverete: Letakart sisak fölött nyilt korona, alól külön paizson ko

ronás T.
Hátlapi
körirata: S . GRÖGOI. NA8A8G.
Képverete : mint 1. sz. alatt; de a liliom hiányzik.

OSZTÓJA ISTVÁN (Christich).

1396— 1435.

Elólapi
körirata: STOP : IlOS : RASK4: : BO : T : RX (Stephaniis Hostoja, Ra-

siae et Bosniae totius Rex).
Képverete: A király koronás fővel szemközt ü lve, jobbjában líliomos 

kormánypálcza.
Hátlapi
körirata: . S : TRIFORIS CATARG11SI
Képverete: E szent monorú körbe foglalva, jobbjában pálmaág.
Dr. Stur.

7 , 8 .  1

1. Elölapi
körirata : STGP IlO S. R-ASI : 1 . BO : T RX
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Képverete : mint az előbbi példányé.
Hátlapi
körirata : . S : TRIFOll CATAR6UIS
Képverete : m int előbb.
Dr. Szabó.
2. Elölapi
körirata : STOP IlOS RA-SIH 7 *) RO : T : RX
Képverete: A király koronás fővel, szemközt ü l ve , jobbjában líliomos 

korm ánypálca, baljában keresztes gömb.
Hátlapi
körirata: . S : TRIF01U CATARH11S.
Képverete : E  szent m onoró, körben állva, jobbjában pálmaág.
Dr. Szabó.
Reichel is adott ki ezekhez hasonlót, ki azon mint Zanetti : STH PílO S (Stephaniis) 

nevet o lvasott, és azt Dusán, IX. Nemanics István szerb királynak, utóbb császárnak tu
lajdonítja.

K oehne, Mémoires de la société d’Archéologie et de Numismatique de St. Péters- 
bourg, 1849. 8. YII. T. YI. n. 1.

A „rAACMUCB 4 PyUITBA C40BECH0CTH CBE3KA III. Y. VI. Y EE0rPA4Y, 1851. 
1853. 1854.8 .“ című munkában szinte STEFNOS-nak olvastatik, Y. 214. E munka sok gondot 
fordít a példányok mennyiségére s változataira : de összeállításban a rendszerre, meghatá
rozásban a hasonló veretre keveset ügyel.

Az 1396. nikapolyi csata után Roszna három részre szakadt: III. Tvartkó az éjszaki 
részeket foglalta el Bajezid szultán fönhatósága alatt. Osztója vagy Hosztója a déli részeket 
tette magáéivá s nápolyi Lászlónak, II. Kis Károly ( f  1386) magyar király fiának pártjához 
állott. H ervoja , előbb Zsigmond magyar király, utóbb Osztója zászlóihoz szegődött,-ki 1401. 
így irta magát : „Nos Hervoye supremus Yajvoda regni B osnae, ac vicarius generalis Prin- 
cipum serenissimorum regum, regis W ladislai (nápolyi László) et regis Ostoyae.u (Pray, An
nales Regum Hungáriáé. Yindob. 1764. fol. Part. II. 201. 1.).

Hogy ez érmet Osztójának kell tulajdonítanunk azt nemcsak körirata, hanem Osztó
jának kőnyomatban itt látható pecsété is mutatja. E gyönyörű pecsét Osztójának bőrhártyán 
1400. kelt oklevelén vörös selyemről fógg és fehér viaszba van nyomva; köriratából csak
ennyit olvashatni : +  ST6FANY.S H O ST O I-------------ETC. Osztója e pecsétén szintúgy ira-
ő k , koronás fővel szemközt ül szintúgy mint érmén.

BALZA +  1422.

’)  7 e l helyett a kőföliratokon is fordul elő. Orclli, 4067.
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Elölapi
körirata: . JÏ10. BA L3-CO M I BOSTl (Moneta Balsae Comitis Bosnae). 
Képverete: Balsa nemzetségi címere, melyOrbini munkájában is látható. 
Hátlapi
körirata: JTl8 LAR0.ÎK H V S Jfl. (Magnus Sanctus Laurentius Martyr). 
Képverete: E szent mononí körben állva.
Dr. Stur.

ISTVÁN TAMÁS.

1444— 1460.

Í O . 1 1 .

1. Elölapi
körirata : +  STÜFAÎI GRAGL (Krajl) István király.
Képverete: Letakart sisak fölött tobozfélével ékes nyilt korona; alól 

jobbra ferde koronás paizs. A téren : B és ötszöglet 
Hátlapi
körirata: S GRÖGORI PAPGL
Képverete : E  szent szemközt állva áldásra emelt jobbjával, baljában 

püspökpálca.
2. Mint 1. sz. alatt; de tíz eldlapi téren: R és csillagos ötszöglet.

12.

Elölapi
körirata: GOS TOJUB (Re) X BOSRQ 7 ö  (Goszpodin Tome (Re)x 

Bosnae etc.)
Képverete : mint az előbbieké ; d e a  téren liliom és virágcsa.
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Hátlapi
kör irata : +  GRBGORI (Pap) G
Képverete: E  szent szemközt állva* jobbjában püspökpálca, baljá

ban könyv.

13. 14.

1. Elólapi
körirata : +  GOS. TOJÍIAS . CIRA. BOSfl Goszpodin Tornas krály Bos- 

nae. Dominus Tomas Rex Bosnae.
Képverete: nyilt korona, széleiről szalagok lógnak alá, melyek fölfelé 

kanyarodván, liliomokkal végződnek ; a korona alatt névrejtőjegy S I vagy T 
betűkből.

Hátlapi
fö lira ta: SA GR (Sanctus Gregorius).
Képverete: E  szent monorú körben állva, áldásra emelt jobbjával, bal

jában könyv.
2. Elólapi
körirata: +  G 03  TOJÏIG RGX B08RG.
Képverete: m int 1. sz. alatt.
Hátlapi
körirata: +  4BCII0Tb * HO Pbrb Deszpot Gyurgj.
Képverete: futó oroszlán, mint Brankovics György szerb despot érmein.

M. AKAD. ÉVK. IX . 2, 2
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ÚJLAKY MIKLÓS. 

1464— 1476.

15»  16«

1. Előlapi
körirata : +  JR . RIGOLAI. D . G . R . BOSRG (Moneta Nicolai Dei Gratia 

Regis Bosnae).
Képverete: Felül tom pa, alúl csúcsos csürlódeden szelt paizs.
Hátlapi
körirata: J11ATRI RGGNI.
Képverete: Mária ü lve, jobbján kisdede.
Kiadta K oehne, Cappe berlini gyűjteményéből.
Koehne, Zeitschrift für Münz-, Siegel- und Wappenkunde. Dritter Jahrgang. Berlin, 

Posen und Bromberg. 1842. 8 . 310— 313. 11. T. VII. n. 8 .
Ki azt jegyzi m eg , hogy ez éremnek mind elő lap i, mind hátlapi képverete, Lajos 

tesi vezér (Dux ¿e Tech) és (1412— 1435) aquilejai patriarcha érmeinek utánzása.

2. Hasonló az előbbihez, csakhogy hátlapján: MATŰR RŰGRI ol
vasható.

Kiadta Reichel.
K oehne, Mémoires de la Société d’ Archéologie et de Numismatique de St. Péters- 

bourg. 1849. 8 . Vol. III. 163. 1. T. VI. n. 8 .

II
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Elölapi
körirata : +  JU . IQOLA . D * G , R . BOSRG Moneta Nicolai D. G. Re

gis Bosnae.
Képverete : Az előbbiektől különböző címer.
Hátlapi
körirata: *RIGOL*AV*S R BRIGOLA.
Képverete: Nyilt szárnyú sas. E  példány egészen aquilejai veretú.
Dr. Szabó.
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II.

A SZERB KIRÁLYOK, CÁROK ÉS DESPOTOK ÉRMEI.

I. NEMANICS ISTVÁN *) VJENCSÁN.

1205— 1224.

1 .

f

1
El alapi
körirata jobbról: STOPA balról: S STOP AN.
Képverete .* szent István első vértanú Szerbország védszente fénykürüs 

fejjel állva, jobbjával magas kettős keresztet nyújt a jobbról álló koronás ki
rá ly n ak , baljában könyv; a király és kereszt között: RGX, alúl: NO.

Hátlapjának
fölira ta : 10 XO (azaz: Jésus Christus).
Képverete: Krisztus fénykörös fővel palástosan karszékben ülve s köny

vet ta rtv a , alúl : R.
K iadta: Hier. Franc. Zanetti, De nummis regum M ysiae, seu Rasciae ad Venetos 

typos percussis. V enetiis, 1750. 8 .
Reçus. In Argelati Collect. Dissert. De monetis Italiae. M ediolani, 1750. 4. P. III.

p, 18. 22.
Zanetti az előlapon látható NO (NG ) betűknek Nemanya Gens; a hátlapi R betűnek 

pedig Rasciae, vagy Regni Rasciae (moneta) értelmet tulajdonít, de ezt, és pedig helyesen 
csak gyanítólag; mert e betűk nem állandók, hanem másmás példányokon sokfélekép 
változnak.
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2. 3.

I. Elólapi
körirata jobbról: STEFAN balról : S STEFAN.
Képverete az előbbihez hasonló; de sz. István nem keresztet, hanem 

vsak üres nyelet nyújt a jobbról álló királynak; a k irá ly  és nyél között R EX . 
alul: TO .

Hátlapja az előbbihez hasonló ; de a téren TO , a karszéken belül balról 
csillag, és alul az R betű hiányzik.

Dr. Stur.
2. Elólapti
körirata: STocFAN balról: S.ToCFA N .
Képverete : az előbbihez hasonló ; de sz. István kettős keresztet nyújt a 

jobbról álló királynak; a király és kereszt között R E X . alul: TO.
Hátlapja az előbbihez hasonló ; de a csillag h iányzik , és a téren P R .

Néhai Weszerle József ( f  1838. jul, 29. 57. évében) rézlapjain. Tab. II. n. 14. sa 
ját gyűjt.

RADOSZLÓ, III. NEMANICS ISTVÁN 

1224— 1230.

4. 5.
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1. Előlapi
körirata : . PAETj Xtf N :. CTE4>AN : azaz: Rab Christu N. (Nemanics) 

Sztefan. Krisztus szolgája N. István. A cyrillisták nem szokták az Isten és szen
tek neveit egészen k iírn i, hanem azokat t—t, j—J vagy ro  jegyekkel megrövi
dítve állítják éld; ámbár itt a Xtf (Christu) szóban a hiányjel is kihagyatott.

Képverete : a király koronás fővel, hosszú köntösben, övesen szemközt 
állva, melléhez hajolt kezekkel egyszerű keresztet ta rt; a téren két csillag.

Hátlapján : IC XC (Jésus Christus). Krisztus fénykörös fővel ülve.
W eszerle. Tab. III. n. 7. saját gyújt.
A 2. számú példány előlapi
körirata: PAET> Xtf CTG<M azaz: Rab Christu Stefa. Krisztus szol

gája István.
Képverete s hátlapja mint az előbbié, csakhogy hátlapján a szék karjai 

között C N  (azaz: Stefan Nemanics) betűk láthatók.
W eszerle.
Radoszló keleti szertartás szerint koronáztatott m eg, és akár azért, mivel sz. Ist

ván első vértanií Szerbországnak védszente v o lt , akár az először megkoronázott atyjának, 
Istvánnak emlékezetére, István nevet választott, miben ntódi is híven követték.

6. 7. 1

1. Előlapi
körirata: b / \  Xtf +  CT6<Í>A +  (P felfordítva). Azaz: Rab Christu Ste- 

pha. Krisztus szolgája István. A téren három keresztke.
Képvereté és hátlap ja , m int az előbbieké.
Dr. Stur.
2. Előlapi
körirata : PAETj Xtf CT6<I>AN (a két utolsó betű egybe van kapcsolva) 

azaz : Rab Christu Stephan. Krisztus szolgája István.
Képverete s hátlapja mint az előbbieké ; de az előlapi téren két virág-

csa, a hátlapi téren pedig betűk láthatók.
Dr. Stur.
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I. VLADISZLO, IV. NEMANICS ISTVÁN 

1230— 1237.

S .  9

1. Elólapi
körirata : PAET> XOI BÆA^HCAABT) azaz : Rab Christu Vladislav. Krisz

tus szolgája Vladiszló.
Képverete s hátlapja Radoszló érmeihez hasonló; csakhogy az elólapi 

téren A B. (B A?).
W eszerle. Tab. III. n. 1. O ezt II. Vladiszlónak, Dragutin fiának tulajdonítja.

2. Elólapi
körirata: PAB tfX (Xtf helyett) BAA4HC azaz: Rab Christu Vladis 

(lav). Krisztus szolgája Vladiszló.
Képverete s hátlapja az előbbiekhez hasonló.

Elólapi
körirata: CT6<Ï>AN B4A4HC4AB azaz: Stephan Vladislav. A szokott 

Ai (Jer) mind a két szó végén hiányzik.
Képverete s hátlapja Radoszló érmeihez hasonló,

, W eszerle. Tab. III. n. 2. ezt is II. Vladiszlónak, Dragutin fiának tulajdonítja.

IO
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I. UROS, AZ ÚGY NEVEZETT NAGY KIRÁLY. 

V. NEMANICS ISTVÁN.

1237—1272.

11.

Elölapi
körirata , VR0S1VS balról : S. STGF
Képverete: sz. István fénykörös fővel állva, jobbjával magas egyszerű 

keresztet nyújt a jobbról hajadon fővel álló királynak, baljában könyv; a király 
és kereszt között: RGX.

Hátlapja térén két csillag, szokott fölirattal és kép verettel.
Kiadta Banduri ; de nagyítva, ki azt utolsó Nemanicsnak tulajdonitja 0- 
Zanetti így k ö z li, mint itt látható * 2).

19. 13.

1. Előlapi
körirata: VROSIYS RÖX STOFAN. 
Alul: S.

‘) Anselmi Banduri, Numismata Imperatorum Romanorum a Trajano Decio ad Palaeologos. Lutetiae 
Parisiorum, 1718. foi. Tóm. II. pag. 769. 772.

2)  Zanetti, De uumis Regum Mysiae seu Rasciae. Venetiis, Í750. 8. pag. 25. seqq. In Tab. n. VI.
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Képverete: sz. István fénykörös fővel állva, jobbjával magas kettős 
keresztet nyújt a jobbról álló koronás királynak.

Hátlapja térén M B szokott fölirattal és képverettel.
Kiadatott a budai szerb Évkönyvekben (1826. IY. fűz. I. sz.) Weszerle. Tab. II. n. 16. 

2. Elölapi
körirata: VROSIV R&X-SST6FAN 
Képverete: mint 1. szám alatt; 
alul: N B.
Hátlapja szokott P R betűkkel.
Kiadta Zanetti, In Argelati Collect. Dissert, de monetis Italiae. P. III. pag. 19,22. n. V.

14* 15.

1. Elölapi
körirata: VROSSIVS RoÇX S. SToÇFVN.
Képverete: sz. István fénykörös fővel magas kettős keresztet nyújt a 

jobbról álló koronás királynak.
Alul: R I.
Hátlapja : szokott T N. betűkkel.
Dr. Stur.

2. Elölapi
körirata: VROSSIYS R o Q X --------- YS
Képverete, m int 1. szám alatt, csak hogy a király baljában nem tekercs, 

hanem keresztke, s alul K 0 .
Hátlapja szokott fölirattal és képverette l, a téren karika.
Dr. Stur,

M. AKAD. ÉVK. IX .  2. 3
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16. 17.

1. Előlapé
körirata: VROSIYS R 6X -SSTG FA N .
Képverete: sz. István fénykörös fővel magas keresztes zászlót nyújt a 

jobbról hajadon fővel álló királynak.
Hátlapja szokott.
Dr. Stur.

2. Példány hasonló az 1. szám alattihoz csekély különbséggel.
Dr. Stur.

IS. 19. 1

1. Előlapi
körirata: VROSIVS RQX-SSTOFAN.
Képverete: sz. István magas zászlót nyújt a jobbról hajadon fővel álló 

királynak.
Hátlapja szokott.
Weszerle. Tab. II. n. 17.

2. Az 1. szám alattihoz hasonló.
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20. 21.

19

1. Elólapi
körirata: ST6FANVS R flX -SSTO FA N .
Képkerete: sz. István jobbjával kereszttel ékes magas zászlót nyújt a 

jobbról hajadon fővel álló királynak.
Hátlapja szokott.
Dr. Stur.

2. Elólapi
kárirata: STGFAN. RQX STÖFAN.
Képverete: mint 1. szám a la tt, csakhogy sz. István palástján és alól 

kétkét keresztke látható.
Dr. Stur.

22. 23.

■\ x " ,3 -■  b\

1. Elólapi
körirata: STŒFAN. R Q X - SST&FAN.
Képverete: sz. István magas zászlót nyújt a jobbról álló hajadon k i

rálynak.
Hátlapja szokott.
Weszerle. Tab. II. n. 15. saját gyűjt., csakhogy ő e példányt I. Nemanics Istvánnak 

tulajdonítja ; de ez mindig koronás fejjel tűnik elő.
2. Az 1. sz. alattihoz hasonló.

3 *
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DRAGUTIN, VI. NEMANICS ISTVÁJV. 

1272— 1275.

24.

Elolapi
körirata: +  ST 6FA -N -R H X
Képverete: A király koronás fővel szem közt ü lv e , jobbjában kereszt, 

baljában a keblén keresztül helyzeti kardnak markolata.
Hátlapja szokott (N) G betűkkel.
Dr. Stur.
Hasonló : A szerb zsupánok, királyok és czárok pénzei. Budán, 1843. 8. 37. 1. 

Weszerle. Tab. II. n. 18.

95. 96. 1

1. Elolapi
körirata: +  CTGÆANT» KPAÆL azaz: Sztefan krály (István király). 
Képverete: A király koronás fővel szem közt ü lve, jobbjában rövid 

kereszt, baljában a keblén keresztül lielyzett kardnak markolata.
Hátlapja: szokott N G betűkkel.
2. Az 1. szám alattihoz hasonló.
A szerb zsupánok, királyok és czárok pénzei. Budán, 1843. 8. 36. 1.
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27.

Ezen érmet Sestini adta k i, s azt II. Hethum (1289—1293., és ismét 1295— 1296) ör
mény királynak tulajdonítja; de ez az örmény érmek sorába épen nem illik, és inkább roszűl 
olvasott Dragutin érme.

Dissertazione sopra alcune Monete Armene dei Principi Rupinensi della collezione 
Ainslieana. Fatta dali’ Abate Domenico Sestini académico Etrusco. Livorno, 1790. 4. Tab. 
II. n. IX. p. 29. 38.

«8.

Előlapi
körirata: MONÖTA RÖGIS STOFANI
Képverete: A király füdetlen fővel szem közt ü lve , jobbjában keresz t, 

baljában a keblén keresztül helyzett kardnak markolata.
Hátlapja: szokott.
Dr. Stur.
Ennek W eszerle, Tab. II. n. 21. hasonlót tulajdonít.

M ILLTIN, II. UROS, VIL NEMANICS ISTVÁN 

1275— 1321.

2 9 .  3 0 .
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1. Elólapi
körirata: MONDTA RGGIS VROS

Képverete : A király koronás fővel szem közt ü lv e , jobbjában líliomos 
korm ánypálcza, baljában egyszerű kereszttel ékes gömb.

Hátlapja szokott.
Dr. Stur.

2. Elólapi
körirata: OIíKiTA (moneta) RdG. VROSI
Képverete és
hátlapja y mint 1. sz. alatt.
Dr. Stur.

31. 33. 1

1. Elólapi
körirata: MONOT A ROGIS YROS1
Képverete : A király koronás fővel szem közt ülve, mellét nyakáról lógó 

díszjel ékesíti, jobbjában líliomos kormánypálca, baljában kettős kereszttel 
ékes gömb.

Hátlapja szokott, de két liliommal díszes.
Dr. Stur.

2. Elólapi
körirata: MONGA RGGIS VROSI.
Képverete és
hátlapja y mint 1. sz. alatt.
Dr. Stur.
Ide tartoznék azon aranyérem i s ,  melyet Banduri következőleg irt le: „Nuinuni 

praeterea aureum Vrosii vidisse nonnulli testantur, cujus ectypum in Cimelio Baudelotiano 
conspexi: in eo Rex sedet cum stemmate insolenti, dextra crucem, laeva globum cmcigerum
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tenens; in ambitu legitur: MON6 TA RGGIS VROSI, aversa pars superiori simillima est, nisi 
quod ad Christi latera stellarum loco lilia Francica expressa sunt.“ *)

E példány hihetőleg csak meg volt aranyozva ; mert arany a szerb érmek rend
szerébe épen nem illik.

Ilii. 31.

1. Elólapi
körirata: VROSIVS RGX
Képverete : A szakálas és bajuszos koronás király szem közt ü lve, mel

lét nyakáról lógó keresztke ékesíti, jobbjában líliomos korm ánypálca, baljában 
kettős kereszttel ékes gömb.

Hátlapja szokott, de két liliommal ékes.
Dr. Stur.

2. Mint 1. sz. a la tt, csakhogy ennek körirata máskép van fölosztva.
Dr. Stur.

3 5 '  3 0 '

) Anselmi Banduri, Numismata Imperatorum Romanorum a Trajano Decio ad Palaeologos. Lutetiae 
Parisiorum , 1718. föl. Tóm. II. p. 772. — Zanetti , In Argelati Collée. P. III. p. 19.
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1. Elólapi
körirata: STQFAN RQX
Képverete : A szakálas és bajuszos koronás király szem közt ü lv e , mel

lét nyakáról lógó díszjel ékesíti, jobbjában líliomos kormánypálca, baljában 
kettős kereszttel ékes gömb.

Hátlapja szokott; de két liliommal díszes.
Dr. Star.

2. Hasonló az 1. sz. alatti példányhoz.
Dr. Stur.

37.

,

i f

W S f M
Az itt látható érmet Zanetti adta ki száz évvel ezelőtt, saját gyűjteményéből, mely 

többé nem is fordult azóta elő.
Elólapi
körirata: KARVLVS S STGFAN
Képverete: sz. István fénykörös fővel állva, jobbjával m agas, alól 

egyenkarú kereszttel ékes zászlót nyújt a jobbról szerb [ díszöltözetben álló 
koronás k irá lynak , baljában könyv. A király jobbjával a zászlóhoz nyúl, bal
jában vezénybot. A király és zászló között RÖX olvasható.

Hátlapjának,
fölirata : IQ XQ azaz : Jésus Christus.
Képverete: K risztust fénykörös fe jje l, palástosan karszékben ülve s 

könyvet tartva állít elő ; a téren két liliom látható.
Zanetti ez érmet Robert Károly magyar királynak tulajdonítja, űgyde ennek nem tu

lajdonítható; részint azért, mert e schismaticus jellegű érem Robert Károlynak érzelmeivel és 
vallásos buzgalmával merően ellenkezik, részint mivel Zanetti VROSIVS helyett KARVLVS 
nevet olvasott, mint a következő rokon példány mutatja, és Robert Károlynak nincsen szerb 
veretű érm e, mint másutt megbizonyítottam. Q

38.

) Új Magyar Múzeum. Pesten, 1853. 8. 11. Hivat. Közi. 1852. jul. 3.
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Előlapi
torirata : VROSIVS. R6X S ST6FAN.
Képkerete: sz. István fénykörös fővel állva, jobbjával magas, alul egyen- 

karú kereszttel ékes zászlót nyújt a jobbról álló koronás királynak.
Hátlapja szokott, P T betűkkel.
Éger.
E  példányból láthatni, hogy Zanetti VROSIYS helyett KARYLYS nevet olvasott : 

mert e példány előlapja Zanetti érmének előlapjához egészen hasonló.

39. 40.

1. Előlapi
to r  irata: ROBERR X B ST6FAN
Képver et e : sz. István első vértanú Szerbország védszentje, fénykörös 

fővel állva, jobbjával magas kettős keresztet nyújt a jobbról szerb díszöltözet
ben álló koronás k irá lynak , baljában könyv ; a király jobbjával a kereszthez 
nyúl, baljában keresztke.

Hátlapjának
fölira ta: IC XC azaz: Jésus Christus.
Képverete szokott, a téren két liliom.
Kiadta Reichel 0  , ki arra akar bennünket tanítani, hogy Robert Károly nem csak 

Zanettiféle szerb, hanem hasonló bosznaországi érmeket is veretett. De ezen oktatása el nem 
fogadható, mint másutt megbizonyíttottam. * 2)

Hogy Reichel ezen példánya széléből egyedül a Y betii pattant ki s körirata ez : YR0S1 
R6 X  S ST 6 FAN, arról a

2. szám alatti érem tesz bizonyságot, mely dr. Stur példánya s II. Uros Milutin szerb 
király kétségtelen érme épen xígy , mint Reichelé ; mert mind a kettő ugyanazon nemű pél
dány , csekély különböző változatban.

0  Koehne , Mémoires de la Société' d’Archéologie et de Numismatique de St. Pétersbourg. 1849. 8.
Vol. III. 154—170. VI. 4.

2) Új Magyar Muzeum. Pesten , 1853. 8. II. Hivat. Közi. 1852. jul. 3.
M. AKAD. ÉVK. IX . 2. 4
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DECSÁNI (DECIAN) III. UROS, VIII. NEMANICS ISTVÁN.

1321— 1336.

41. 49. 1 2

1. Elolapi
körirata: CTG^HNTj O^POIITL KPÍLI TPTH. Azaz: Sztefan Uros krály 

trti. Uros István harmadik király.
Képverete: A király koronás fővel szem közt ü lve, jobbjában rövid ke

resz t, baljában a keblén keresztül helyzett kardnak markolata.
Hátlapja szokott E_ jegygyei.
W eszerle. Tab. III. 3. Jankovich Miklós gyűjt.

2. Elolapi
hörirata: a király jobb vállánál kezdődik é s e z :  CTGÍ>HNT) OyPOLLTL 

KPH TP6TII azaz : Sztefan Uros kra(ly) treti. Uros István harmadik király.
Hátlaptja szokott, más jegyekkel.
A szerb zsupánok, királyok és czárok pénzei. Budán, 1843. 8 . 4 5 —48. 11.
W eszerle. T. III. n. 5. saját gyűjt.
Zanetti írja : „Constantinum (Milutin fia) etiam Andronici Caesaris ex  filia nepotem 

aliquando regnasse prodit Nummus insequens argenteus Scodrae signatus, in cuius antica : D. 
REX CONSTANTINVS. Constantinus sedens corona ornatus, sceptrum dextera, laeva globum 
tenens. In postica: S. STEFAN. SCYTARI. (Zanetti, De nummis regum Mysiae seu Rasciae. 
V enetiis, 1750. 8 . pag. 19, 20.)
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DUSÁN (szilni, azaz: hatalmas, erős). 

IX. NEMANICS ISTVÁN.

1336— 1356. 

a) mint király: 1336— 1346.

43. 44.

1. Elölapi
körirata: STGFANUS DGI GRA RGX.
Képveretét majd harangnak, majd sisaknak, majd, a mi leghihetobb, erek

lye szekrénynek mondják.
Hátlajya szokott N G betűkkel.
2. Mint 1. sz. a la tt, de hátlapját két koronás fe j, mit Dalmátország cí

mere ékesíti.
A szerb zsupánok, királyok és czárok pénzei. Budán, 1843. 8 . 53. 1.

45. 46.

4*
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1. Elolapi
körirata: STGFANVS DGI GRA. RGX.
Képverete: másféle ereklye szekrény.
Hátlapja szokott N G betűkkel.
Dr. Stur.

2. Mint 1. sz. alatt különböző ereklye szekrénynyel. 
Hátlapját két koronás fe j, m int Dalmátország címere ékesíti. 
Dr. Stur.

44. 48.

1. Elolapi
körirata: STGFANVS. DGI GRA.RGX. 
Képverete ereklye szekrény.
Hátlapja szokott N G betűkkel.
Dr. Stur.

2. Mint 1. sz. alatt.
Dr. Stur.

49.

Elolapi
körirata: +  .MONITA R6X  ST6FA (Moneta Regis Stephani helyett). 
Képverete: különböző ereklye szekrény.
Hátlapja szokott M B betűkkel.
A szerb zsupánok, királyok és czárok pénzei. Budán , 1843. 8 . 54. I.
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Ugyanaz.

b) mint cár 1346— 1356.

50.

Elolapi
kör irata: STÖFANVS IMP0RATOR.
Képverete: ereklye szekrény.
Hátlapja szokott N 0  betűkkel.
A szerb zsupánok, királyok és czárok pénzei. Budán, 1843. 8 . 55. 1.

51.

Elolapi
körirata : +  A í --------- S T . I P . R O . V . A . azaz : +  A --------- STephanus

IP (Imperator) ROmaniae, Vgrovlachiae, Arbaniae.
Képverete : A császár koronás fővel, szem közt ülve, kezeiben a keblén 

keresztül helyzeti kard.
Hátlapja szokott R V betűkkel.

52.

Elolapi
körirata : . STÖPFIANVS. IMPURATOR.
Képverete : A császár két oroszlánfej között koronás fővel ülve, jobbjá

ban líliomos kormánypálca, baljában egyszerű kereszttel ékes gömb.



3 0 ÉRDY JÁNOS.

Hátlapi
körirata: S . TRIPHON.. ÖATllARHN.
Képverete: Ezen szent monorií szemcsés körbe foglalva, jobbjában pál

maág, baljában keresztke.
Dr. Stur.

53.

EUlapi ^
fö lira ta : CtKb (Sztefan) ZP (cár).
Képverete: A cár két sárkányfej fölött állva koronás fővel, koronáját 

két felül angyalok érintik , melléhez hajolt kezeiben kereszt.
Hátlapja szokott S +  jegyekkel. Hasonló föliratu példány került kezem

hez , melyen Dusán lóháton tűnik eló ; de ennek rajzát nem vétethettem.

54.

Elolapi _
fö lira ta :  +  COHB

Bb XÀ EÂ BA 
rOBhPHII 

UPBH 6

Azaz : +  Sztefan 
v* Kriszta Boga bla- 

govjerni 
cár i(dalje)

István Krisztus Istenben igaz hívó cár stb. 
Hátlapja : szokott R V betűkkel.
Dr. Stur.



BOSZNA ÉS SZERB REGI ÉRMEK. 3 1

55.

Elolapi
fö lír ata: CŰ>Hb 

B X BAA 
rOBRPHH:

CV
UPb

Azaz : Sztefan 
vo Chriszta bla- 

govjerni cár.
Krisztusban hivő István cár. 
Hátlapja szokott R V betűkkel.

5 6 .

Előlapi
körirata : ST6FAVS IPA HLHNA IPATX. Azaz: Stephanus Im pera

tor Elena Imperatrix.
Képkerete: A császár és császárné szem közt állva, ez jobbjával, amaz 

pedig baljával magas nyelű keresztet tartanak; a császár jobbjában, és a csá
szárné baljában keresztke. Alul P.

Hátlapi
fölirata: 1(1 (X ) Q (Jésus Christus).
Képverete: Krisztus monorú korbe kerítve , a téren hat csillag.
Három példány fordult meg kezemen.
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9 7 .

Elolapi
fölirata : C<bb ZP. Azaz : Sztefan cár.
Képverete: jobbról a császár, balról fia s örököse IV. Uros, mind a 

kettő koronás fővel szem közt állva és magas kettős keresztet tartva.
Hátlapja szokott.
Kiadta Reichel 0 , ki azt Decsáni III. Urosnak tulajdonítja ; de mivel Dusán Ilona 

nejével szintúgy fordul elő mint itt fiával, azért inkább ennek tulajdonítható.

IV. UROS X. ÉS UTOLSÓ NEMANICS ISTVÁN.

1356—*1367.

5 8 ,

Elolapi
körirata: VROSIUS LfftPÖRATOR.
Képverete : ereklye szekrény.
Hátlapi œ  œ

fölirata: tfPOHIb D,Pb (Uros cár).
Képverete: a cár hajadon fővel ü lve, jobbjában kereszt. 
YVeszerle. Tab. III. n. 13. cs. múzeum.

') Koeluie , Mémoires de la Société d’Archéologie et de Numismatique de St. Pétersbourg. 1849. 8. 
Vol. III. 160. VI. n. 5.
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59.

Előlapi
körirata : VROSIVS IMPÖRATOR.
Képverete: A császár két sárkányfej között koronás fővel ü lv e , jobbjá

ban líliomos korm ánypálca, baljában keresztes gömb.
Hátlapi
körirata: S .T R IPH O n KATARflN.
Képverete: E  szent monorű körben állva, jobbjában pálm aág, baljában 

keresztke.
W eszerle. Tab. III. n. 12. cs. museum.

MERNYAVICS VUKASIN.

1367— 1371.

60.

Előlapi
fö lirata: .BB XA

Ed EAro 
EfrPHEI 
KPA EA 
KAIHI

Azaz: Vo Chriszta 
Boga blago- 

vjerni 
krály VI- 
kasi(n).

(Krisztus Istenben igazhivd Vlkasin király). 
M. AKAD. ÉVK. IX. 2. 5
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Hátlapja szokott.
Weszerle. Tab. III. n. 14. cs. museum. 
1854. máj. 16. fordult meg kezemen.

GREBELJANOVICS LÁZÁR. 

1371— 1389.

61.

Előlapi
körirata: KHQ3b C .4A3Pb.

Azaz : Knjaz szerbszki Lázár.
Szerb herceg Lázár.

Képverete : Lázár szem közt ü lv e , fején háromszegletes kalapféle (Rei
ch el szerint byzanti korona), jobbjában háromágú kormánypálca.

Hátlapja szokott.
Kiadta Reichel.
K oehne, Mémoires de la Société d’Archéologie et de Numismatique de St. Péters 

bourg 1849. 8 . Yol. III. YI. n. 2.
1854. máj. 16. fordult meg kezemen.

6 2 .

Elolai “ cv cv 
fö lirata: KP .IP
Azaz : Krály Lázár.

Lázár király.
Képverete: A király lóháton, jobbjában kormánypálca. 
Hátlapi
körirata : kopott.
Képverete: ereklye szekrény.
W eszerle. Tab. III. n. 15.
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LAZAREVICS ISTVÁN.

1389— 1427.

63.

Elölapi
fö lira ta : HÓBA 

UHKAr 
HA46C

noT
Azaz: Nova(cz)

Czekag- 
na Desz- 

pot
Moneta Stephani Despotae.
István Despot érme.
Hátlapi
fö lira ta: IC XC (Jesús Christus).
Képverete: Krisztus monorú körbe foglalva, a téren hat csillag. 
W eszerle. Tab. III. n. 25.

64.

Elölapi
kör irata : : . 4@CnOT CTE4>dII 

(Deszpot Sztefan)
Képver ete: két szarvú sisak, felül és balról csillag.
Hátlapja : szokott, a téren két csillag.
Kiadta Reichel.
K oehne, Mémoires de la Société d’Archéologie et de Numismatique de St. Péters- 

bourg. 1849. 8 . Vol. III. 158. VI. 3.
5*
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BRANKOVICS GYÖRGY.

1427— 1457.

0 5 .  6 0 «

1
E

1. Elólapi
körirata: 46CII0Tb riOPbrb 

(Deszpot Gjurgj).
Képkerete: György koronás fővel szem közt állva, fölemelt jobbjában 

k a rd , baljában keresztes gömb.
Hátlapi
körirata: CM/1PB0 (Szmederevo, Semendria, Szendrő, sz. Endre). 
Képverete: jobbra futó oroszlán, alatta két csillag.
2. Mint 1. sz. a la tt, csakhogy György két keresztke között á ll, és hát

lapján a két csillag hiányzik.
Széchényi, Cat. III. 47. Tab. 8. n. 65. Appel, Repert. III. B. II. Abth. 991. A szerb 

Évkönyvek. 1826. IY. 2. 3. sz.
W eszerle. Tab. III. n. 22. 23.

67.

Elólapi
körirata: +  THb 4ECII0T rbH3Pbrb*I 

Goszpodin Deszpot Gyurgj. 
Dominus Despota Georgius. 

Képverete : jobbra futó oroszlán.



Hátlapi
fölirata: IC XC (Jésus Christus).
Képverete: Krisztus két kereszt között ülve.
W eszerle. T. III. n. 18. Jankó wich-gyűjt.

63,
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Elölapi
körirata: +  TOCIKMHHb i m r b  

Goszpodin Gju(r)gj.
Dominus Georgius.

Képverete: jobbra lépdeld oroszlán.
Hátlapi

fö lira ta :  IC XC (Jésus Christus).
Képverete: monorú szemcsés körben álló Krisztus.

69. 70.

1. Előlap: r m
4ecno  

ib  r
(Goszpodin Deszpot Gyurgj). 
Dominus Despota Georgius. 
Hátlap: jobbra lépdeld oroszlán.
2. Elölapi 

fö lira ta: TH4C
CnOTb
rioprb
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Azaz : Goszpodin Deszpot Gjurgj.
Dominus Despota Georgius.

Hátlapi
hörirata: CMGAGP6B0 

Azaz : Szmederevo.
Semender, Sem endria, Senderow , Vég-Szendrö. 

Képverete: jobbra lépdeld oroszlán.
Dr. Stur.
W eszerle, Tab. III. n. 19.

71.

Elólapi
fö lirata: THE

4€cno  
TE riop 
brb A

Goszpodin Deszpot Gyurgj L ?
Dominus Despota Georgius L?
Hátlapján : jobbra lépdeld oroszlán, a téren négy csillag.

72. 73. 1

1. Előlap: 4€CnOTb (Deszpot) névrejto jegybe foglalva, öt csillag, há
rom virágcsa, és négy gömböcs között.

Hátlap : TlOPrb (Gjurgj) szinte névrejto jegybe foglalva, felül koronás 
fej, mint Dalmátország cím ere, a téren csillagok, virágcsák és gömböcsök.
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Kiadta Du V a l1) ,  ki azt aranynak állítja, a mi meg nem fér a szerb érmék rend
szerével. Ö e példányt I. Tancred (1189— 1192) siciliai királynak tulajdonítja. Hogy Bran- 
kovics György érm e, azt a következő példányok bizonyítják, melyeken hasonló névrejtő je 
gyek fordulnak elő.

2. Előlapi
körirata: +  TIHb 46CÍ10TL \
Azaz : Goszpodin Deszpot G(jurgj).

Dominus Despota Georgius.
Közepeit : riO Prb (Gjurgj) névrejtd jegybe foglalva.
Hátlapján szemcsés körben jobbra lépdelő oroszlán, és hét csillag.
W eszerle, Tab. III. n. 20.

Ï4. 15.

1. Előlap : 46CnOTb (Deszpot) névrejtő jegybe foglalva; a téren rövi
dítőjel, három csillag és két liliom.

H átlap: TlOPrb (Gjurgj), szinte névrejtő jegybe foglalva; szintazon je 
gyekkel.

Dr. Szabó.

2. Előlap: 4€CII0Tb (Deszpot) névrejtő jegybe foglalva ; a téren rövi
dítő je l, öt csillag, két liliom, és két gömböcs.

Hátlap: FlOPrb (Gjurgj) szinte névrejtő jegybe foglalva; felől koro
nás fe j, mint Du Val bécsi példányán; a téren két liliom, öt csillag és négy 
gömböcs.

Dr. Stur.

lit.

') Monnaies en or, qui composent une des differentes parties du Cabinet de S. M. L Empereur, de
puis les plus grandes pièces jusqu’ aux plus petites. Vienne, 1759. fol. pag. 112.
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Előlapi
kör irata : +  • IOllAïWS D . ÎIW . R . VRGARI.
Képverete : felül tom pa, alul csúcsos négy térre szelt vért vagy paizs ; 

felül négy fekmentes csikolat és kettős kereszt, Pannóniának régi címere; alul 
holló, Hunyadi Jánosnak nemzetségi címere s hasonló csikolat.

Hátlapi
kör irata: D 6 S P .0  G V it.
Képverete : Brankovics György szem közt állva, fölemelt jobbjában kard, 

baljában keresztes gömb.
W eszerle. Tab. III. n. 24. cs. museum.
Ez akkor veretett, mikor Hunyadi János magyarországi kormányzó, és Brankovics 

György szerb despot, ak oztok  sokáig fönforgott heves gyűlölség és ellenségeskedés után 
1451-ben békealkura léptek, mely alku olvasható: Philip. Ernest Spiesz, Archivische Neben- 
arbeiten und Nachrichten. H alle, 1783. 4. 173. — K atona, Hist. Crit. Tóm. XIII. 778.
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Hangviszonyok. Hanglépték.

A hangok viszonyait azon rezzenések számával lehet k ife jezn i, melyeket 
a hangot adó test, adott időben véghez visz. Több számú rezzenéseknek ma
gasabb , kevesebb számuaknak alsóbb hangok felelnek meg.

Hangléptékünk tizenkét hangból á ll, u. m. hét fóhangból és üt küzbe ik
tatott hangból. Azon hangm enetelt, melyet a hét fóhang egymásutáni köveit 
kezése képez, diatoníkai, azt pedig, mely mind a tizenkét hang egymásutáni 
következése által képeztetik , kromatikai hangléptéknek hívják.

A fóhangok az abc betűivel neveztetnek alulról felfelé egymásután c, d, 
e , f, g, a , h -nak , mely után a nyolcadik ismét c, és ügy tovább. Hogy pedig 
az alsóbb és felsőbb hangokat, nevük s eljelölésök szerint, meg tudhassuk egy
mástól különböztetni, az alsóbb és felsőbb octávák jelölésére nagy és kis betűk 
szoktak használtatni alól és felül vont vonalakkal, ekképen:

c p  5  F  g  A H  C D E F G A H  C D E F G A H  c d e f g a h  
c d ë f g â l ï  ë d ë f g â l ï  é d l F g â E  e d ó f g á í i s t b .  

m ihezképest a c d e f g a h  octáva, mely a zongoráknak közepére esik, s mely
ben az à hang épen az , a mit a kis hegedű a húrja ad egy vonásos, a felsőb
bek k é t, három stb. vonásos octáváknak; a vonás nélkül kis betűkkel jegy
zettek k is , a vonás nélkül nagy betűkkel jegyzettek nagy, az alűl egy vonás
sal kontra, az alul két vonással és nagy betűkkel jegyzettek mély hangoknak 
neveztetnek.

Az öt közbe ik tatott hangok továbbá c és d; d és e; f  és g; g és a; a és h 
közé esnek, s úgy szoktak tekintetni, mintha az alsóbbnak felemeléséből, vagy 
a felsőbbnek lenyomásából szárm aznának, s ehhezképest kétféleképen jelöltet
nek és neveztetnek az alsótól is, a felsótól es hozzátétellel, ekképen:

c is  V: d e s ;  d is  v :  e s ;  fis v :  g e s ;  g is  v :  a s ;  a is  v :  h e s ;  a z  u t o l s ó  e l n e v e z é s  h e 

l y e t t  a z o n b a n ,  hes h e l y e t t  bét h a s z n á ln a k .  A f e l e m e l é s  j e g y e  (Íj), a l e n y o m á s é  ( t ? )
1*



4 GYŐR Y SÁNDOR.

melyet meg is szoktak kettőztetni t>fr), s akkor az alsóbb hangot egy egész 
hanggal emelik felebb, a felsőt egy egész hanggal nyomják alább.

Tapasztalatból tud juk , hogy két vagy több hangok együtt hangzása néha 
kellem etlenül, néha kellemetesen hat füleinkre. Ezen utóbbiaknak szám viszo
nyai meghatároztatván, tígy találtatott, hogy azon hangok, melyekben a rezgé
sek száma az alaphangot egységnek vévén, 1 : %: 2 viszonyban van, legszebb
öszhangzatot képeznek. Különösen pedig az 1: 2 közötti úgynevezett octáva 
viszony akárhányszor fel- és aláfelé m egújítta tik : 1: 2: 4: 8 . . . .  s tb , vagy 
1 : y2: % : %.. s tb , mindenkor öszhangzatban marad egymással és a többi ösz- 
hangzatokkal, a mi nem úgy van a többiekre nézve, m elyeket ha egymás fe
libe és egymás alá rakunk, sem egymás közt sem a többivel nem képeznek üsz- 
hangzatokat. Ezeknél fogva ha az % és h  viszonyokat az 1: 2-nek fel- és alá
felé folytatott viszonyai között akárhol m egújítjuk, m indenkor ahhoz hasonló 
öszhangzatra találunk, mint 1 : \  között létezik, azért is ezen öszhangzato-
kat fülünk nem különböztetheti meg másképen, mint egyedül az által, hogy fel
sőbb vagy alsóbb hangok által képeztetnek és hangléptékünkben mind azon 
hangok, m elyeknek viszonyai 2-vel sokszorozás vagy elosztás által származ
nak, ugyanazon betűvel szoktak jelöltetni és octáváknak neveztetni.

így tehát üszhangzati viszonyunkban a 2 csupán az alaphang ismétlése 
lévén, ezen három marad fel: 1 : V2 s diatonikai hangléptékünk megállapítá
sára ezek szolgáltak alapul. Ugyanis :

Látnivalóképen ezen legszebb üszhangzati viszonyokat rendszerünkben 
annyiszor kell ism ételnünk, a mennyiszer csak lehet. Ism ételhetjük pedig az 
által hogy, ha valami alaphangból kiindulván s azt c-nek nevezvén, % és % vi
szonyokkal felfelé megyünk. Tegyük c =  l ,  m ihezképest nevezzük % =  e; és 
y2 —  g-nek. Azután g-ből ismét ezen viszonyokkal felfelé m envén, g X ^ == 
% X % “  legyen =  h hasonlag: g X % =  % X % =  legyen =  3 s en
nek alsó octávája % =  d , végezetre vegyük c-nek felső octáváját c =  2 , mely
ből a quinta viszonynyal lefelé menvén, c X % =  2 X % —  % legyen =  f ,  in
nét a tertia viszonynyal felfelé f  X % —  \  X  % =  % legyen =  a, melyek után 
a diatonikai hanglépték következő viszonyok szerint leszen megállapítva: 

c, d , e , f, g , a, h , c , 3 ,  ë , stb.
1 X; %; !/2; 5/3; ls/8; 2 ; X; stb.

2 . § .

Távközök.

Hangrendszerünkben egyik hangnak távolsági köze a másiktól távköznek 
(intervallum ) neveztetik , mely a hangoknak egymástóli hányadiksága által 
szokott m egkülönböztettetni, mihezképest a legközelebb megállapított rendben
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c-hez a d-ét legközelebbinek vagy másodiknak (proxima v. secunda) , az e-t 
harmadiknak (tertia), az f-et negyediknek (quarta), a g-ét ötödiknek (quinta), 
az a-t hatodiknak (sexta), a h-át hetediknek (septima), a c-ét nyolcadiknak (octa
va), a d-ét kilencediknek (nona), az ë-t tizediknek (decima) m ondjuk, s így 
tovább.

Ezeknek viszonyai kétfélék lehetnek : a) mértani, m elyet úgy találunk 
fel, ha az egyik hang viszonyát a másikéval elosztjuk; b) számtani, ha az egyi
ket a másikból k ivonjuk, mely kettőt a könnyen származható félreértés eltá- 
voztatására szükség egymástól megkülönböztetnünk.

A diatonikai hangléptékben tehát c-ét vévén alapul és egységnek tév én , 
egymásutáni következés szerin t, következő távközöket találunk:

c-hez
»

» ft 
»

»  > >  

f f  f f  

f f  f f

a) mértani viszonyok. 
d második (secunda) =  % =  1,125 
e harmadik (tertia) =  % =  1,25 
f  negyedik (quarta) =  % =  1,333—  
g ötödik (quinta) =  % — 1,5
a hatodik (sexta) =  % =  1 ,6 6 6 6 6 . . . .
h hetedik (septima) = % =  1,875 
c nyolcadik (octava) =  2 =  2 ,0 0 0

b) számtani viszonyok. 
c-hez d második (secunda) =  /i =  0 ,125 
,, ,, e harmadik (tertia) =  % =  0 ,25
,, „ f  negyedik (quarta) =  \  —  0 ,333
,, „ g ötödik (quinta) =  % =  0 ,5
„ „  a hatodik (sexta) =  V8 =  0 , 6 6 6 6 . . .
„ „ h hetedik (septima) =  /s =  0 ,875
,, „ c nyolcadik (octava) =  1 —  1 ,0 0 0

Hogy ezen viszonyok öszvetévesztése tetemes hibákra szolgáltatna alkal
m at, ki fog tetszeni néhány öszvehasonlításból.

1 5
Például: d-nek mértani viszonya g-liez =  1 ,16

számtani viszonya „ 0 ,5  —0,125 =  0,375
0 5

és ha d-ét számtani viszonyokban hasonlítjuk g-hez =  ^
Hasonlag: c: g-hez mértani viszonyban =  1, 5 

számtani viszonyban =  0 ,5  
d : a-hoz m értani viszonyban =  1,481481 —  

számtani viszonyban =  0 ,541666 ...
Következőleg: c: g-hez mértani viszonyban nagyobb mint d : a-hoz, 

mivel 1 , 5 >  1,481
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Ellenben : c: g-hez számtani viszonyban kisebb mint d : a-hoz?
mivel 0 ,5  <  0 ,5 4 1 6 6__

Melyeknek megértésére szükséges tudni, hogy:
Midőn az alaphangot egységnek teszszük, azzal azt fejezzük k i, hogy az

alatt, míg az alaphang egyszer rezzen, addig a többiek mértani viszonyok sze
rint annyiszor, számtani viszonyok szerint pedig annyival rezzennek többet, 
m int a nekik megfelelő viszonyok mutatják. Például : e-nek mértani viszonya 
Vx lévén, ezen viszony azt fejezi k i, hogy míg a c egyet rezzen , addig e %-ed- 
rész, azaz: egy és %-edrész rezzenést viszen véghez, g pedig, melynek viszo
nya % =  1 -+- y»f egyet és felet. Számtani viszonyok szerint pedig e egy ne
gyedrész , g fél rezzenéssel fog többet rezzenni.

De ha az alaphangot azon rezzenések száma által határozzuk meg, me
lyeket adott időben véghez v isz , akkor hogy a távközöknek megfelelő hangok 
rezzenéseinek számát m egtudhassuk, a viszonyokat is az alaphang rezzenései
nek számával kell sokszoroznunk. Például: ha c egy másodperc alatt 64-et 
rezzen, akkor e hasonlag egy másodperc alatt 65 X \  —  80-at; g pedig 64 X 
% =  96-ot fog rezzenni.

Ezek szerin t, nem csak az egységhez, hanem akármi más szám hoz, kö
vetkezőleg egyszersmind nem csak a c-hez, hanem akármi más egyéb alap
hanghoz hasonlított távközök viszonyait, nem különben az adott távközöknek 
megfelelő hangok viszonyait i s , egyszerű sokszorozás és elosztás által feltalál
hatjuk.

Minthogy tehát nem csak a c-hez, hanem akármelyik más hanghoz hason
lított távközök ismeretére is van szükségünk, ha ezeknek viszonyait kiszá
m ítjuk, úgy fogjuk találni, hogy diatonikai hangléptékünkben, a különben 
helyzetüknél fogva, egymástól egyenlő távolságra eső távközök, nem egyen
lők. Ugyanis :

A proximák : c O  d =  % =  1,125 ; d 0 e  =  ^ ) ( y 9 =  % = :  l , t l l l . .  
© C f = X X * 5  =  %» =  1 ,0 6 6 6 ... .

A tertiák : c O  e =  % =  1,25 ; d O  f  =  % X 8/9 ^  5%7 =  1> 185185. _
e C g = % X ^  =  6/5 =  1 ,2 0 0

A quarták : c O  f  =  % =  1 ,3 3 3 .. a O  d =  % X % —  2̂ 2o =  1, 35 
A quinták : c O  g —' % =  1, 5 ; d O  a =  % X % =  4%7 — 1? 481481 ...

Ezen egyenetlen távközök megkülönböztetésére, az : e O  f  =  h O  c táv- 
közöket, m elyeknek viszonyai közel felényiek, mint a többi egymásmellé esőké* 
félhangoknak,

c C d  =  f C g  =  a C h  =  ^ nagy egésznek, 
d C e  =  g C a  =  “/9 távközöket kis egész hangoknak,

Azon tertiákat, melyek két egész hang által képeztetnek, nagy y . kemény? 
azokat, melyek egy egész és egy fél hang egymásutáni következéséből szármáz-
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n ak , his v. lágy tertiáknak nevezik. A kétféle kis tertiák d O  f  =  1,185 és 
e O g  =  1.,2 0 0 , valam int a quarták és quinták között is , noha azok sem egyen
lők , nem szoktak különbséget tenni, a mi sok tévedésekre adott alkalm at, 
m int az alábbiakból bővebben ki fog tűnni.

Minthogy azonban hangléptékünk nem h ét, hanem tizenhét hangból á ll , 
ezen elnevezések minden egyéb távközök kitételére nem lévén elegendők, kü
lönösebben így osztályoztatnak :

a) A diatonikai hangléptékben egymásután következők nagy távkö
zöknek

b) Ha azok lenyomás jegyével (b) egy félhanggal alább nyomatnak, kis
távközöknek

c) Ha kettős jegygyei (bb) nyomatnak alább , megkisebbített
d) Ha felemelés jegyével (¿j) egy fél hanggal felebb emeltetnek, felesle

ges (übermássig, superflue) távközöknek neveztetnek.
Ezeken kivül egyéb távközök, m elyeknek ism eretek szükséges :

1) Félhangok, négyfélék:
a) Nagy félhangok (semitonium majus) e C f  = h O c  =  % ,  így 

neveztetnek, mivel a nagy egész hangnak mintegy felét teszik.
b) Kis félhatig a nagy tertia  viszonya a kis tertia viszonyával el

osztva , azaz : % X y6 =  T24
c) Legnagyobb félhang , a nagy egész hang a kis félhanggal eloszt

va , azaz : % X  %  =  2725
d) Közép félhatig, a nagy egész a nagy félhanggal elosztva, azaz:

y V  ^  —  W  /8 A '16 --- '128
e) Legkisebb felhang, a legnagyobb félhang a közép félhanggal el

osztva , azaz : 2725 X 128/i35 == 12/i25
2) Negyedrész hang-nak neveztetik azon távköz, mely az alsó fel

emelt és felső lenyomott hangok, például : cis és des között felmarad.
3) Kommák. Rominának neveztetnek általában az ugyanazon fokozatéi 

távközöknek különbözései egymástól.
a) Liözönséges kommá, a nagy egész hang a kis egész hanggal el

osztva % X îo —  %  =  1, 0125 feltalál tátik egyéb távközökben is.
b) Legnagyobb kommá v. Pythagoras kom m ája, azon különbség, 

melylyel tizenkét quinta viszonya a hetedik octávát, melylyel rendszerünkben 
öszve kell esni, felmulja I7» =  5SH% 42s8

c) Lüs kommá, a nagy félhang a kis félhanggal elosztva %  X
__ 2048/---- '2025-

d) Némelyek kommának nevezik azon különbséget is , melylyel az 
egész hang távközének közepe a felemelt vagy lenyomott hangtól különbözik.
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Végezetre: Mivel a távközüknek a mindennapi közbeszédben előfordulni 
szokott elnevezései sok félreértésekre adhatnak alkalmat s a legvilágosabb 
előadást is homályba boríthatják , ezekre nézve némely felvilágosításokat adni 
elkerülhetetlenül szükségesnek látszik. Azért is:

A hangrendszert (Ton-System) és hangjegyrendszert (Noten-System) meg 
kell egymástól különböztetnünk, m ert a távközök elnevezése hol egyikre hol 
másikra vonatkozhatik , pedig a kettő nemcsak az hogy nem mindegy, hanem 
egészen más lévén, ezeknek öszvetévesztése nemcsak homályt és zűrzavart 
okoz, hanem világos képtelenségekre vezet. M ert:

1) A közönségesen és gyakorlatilag elfogadott hangrendszer tizenkét hang
ból á ll, melyről e munkában elméletileg is be fog bizonyíttatn i, hogy sem 
többől sem kevesebből nem is állhat. Hogy ezen tizenkét hangot több névvel 
nevezzük mint épen tizenkettővel, arra sem ok sem szükség nincsen, minél
fogva a tizenkét hangnak megfelelő tizenkét elnevezés :

c, cis, d , d is , e , f ,  fis, g , gis, a , ais, h , c 
a gyakorlatban elfogadott tizenkét hangú rendszerben tehát ces, des..s tb . s egy
általában semmi es végezettel képzett elnevezések, következőleg efféle han
gokból öszvetett távközök sem léteznek.

Hogy ezt nem én mondom először s nem magamtól m ondom , mindenki 
meggyőződhetik felőle, ha megolvassa Sulzer következő cikkjeit:

Cis A mai hanglépték tizenkét hangjainak egyike.
Dis A mai diatoniko-kromatikai hanglépték negyedik húrja.
Es így nevezik Németországban ném elyek azon hangot, mely hangrend- 

szerünk alsó hangjával névszerint c-vel tiszta kis tertiá t képez. Ezen hang a 
mi orgonáinkon és zongoráinkon nem fordul elő, hanem helyette a negyedik 
húr azaz dis liasználtatik.

Fis Mai hangrendszerünk hetedik húrjának neve.
Gis A kilencedik húr neve stb.
Enharmonisch. Némelyek igy nevezik azon hangokat, m elyeknek megfe

lelő húrok rendszerünkben nincsenek, milyenek es, fes, d e s .. .  sat.
A mi pedig azt illeti, hogy közbe iktatott hangjaink nevezetei a felemelés 

is végezete által k épez te ttek , annak oka igen szembetűnő. Mivel a betűk ter
mészetes sora szerint felfelé megyünk s ehhezképest például cis úgy tekinthető 
m int c-nek felem elése, s így a többi. Természet ellenes lett volna pedig c-ről 
elébb d-re ugrani s azután az elnevezést lenyomási nevezettel d-től kölcsönözni.

Azonban csaknem általánosan elfogadott szokás szerint legtöbben az ais-1
6-nek nevezik , mihezképest a-ból kezdve hangjaink természetes rendben a , b , 
c, d . . .  szerint következnének ugyan, de mivel hasonlag elfogadott szokás 
szerint hangléptékünk legalsó hangját c-nek nevezzük s a-ból nem b-re hanem 
h-ra megyünk által, helyesebbnek látszott előttem b helyett munkám folya-
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mataban m indenütt ais-t írni és mondani, m elyet, noha nem épeit szokatlan, 
ha mégis valaki merész újításnak tartana, senkire sem erőszakolok, annyi leg
alább bizonyos hogy ez semminemű félreértésre alkalmat nem szolgáltathat.

2) A hangjegy-rendszerre nézve (Noten-System) egészen m ásképen van a 
dolog. M értebben , arra hogy a hangnemeket egymástól m egkülönböztessük, 
sem a fölemelési sem a lenyomási jegyek magokban véve nem lévén elegen
dők , m int arról öngondolkozása után is kiki m eggyőződhetik, mind a kétfélét 
kell használnunk, következőleg a hangjegyrendszerben huszonegyféle jegy , hu- 
szonegyféle távköz, és huszonegyféle elnevezésnek kell szárm azni, melyeknek 
öszvetévesztése a hangrendszer csupán tizenkét hangjával, csupán tizenkét 
távközével, és csupán tizenkét elnevezésével látnivalóképen érthetetlen zűr
zavart okozhat, a mit pedig könnyű eligazítani, mihelyt meggondoljuk, hogy 
a hang és hangjegy nem m indegy, és hogy minden közbeiktatott ugyanazon- 
egy hang eljelölésére kétféle azaz mind a fölemelési mind a lenyomási jegy gyei 
é lü n k , sőt élni kényteleníttetünk. Világosításul a legtöbbször hallható félre
értések közöl némelyeket és azoknak eligazítását nem leszen felesleges meg* 
említeni. Például:

Némelyek a három b-vel jegyzett kemény hangnemet Es durnak, mások 
Dis durnak nevezik s amazok azt v é lik , hogy a Dis dur tudatlanságból eredő 
hibás elnevezés. Pedig nem úgy van, m ert ez m indkettő megállhat együtt, s a 
különbség csak abban á ll, hogy amaz a hangjegyrendszerre, emez pedig a 
hangrendszerre vonatkozó elnevezés. M ert, ugyanazonegy hangnak k itételére, 
melyet hangrendszerünkben efc's-nek nevezünk s ebben es, mint lá ttuk , nem is 
létezik; kétféle jegyünk lévén jjd azaz dis és b e  azaz es, ez csak azt teszi, hogy 
akár egyik akár másik jegy forduljon elő, mindig ugyanazon egy hangot kell 
ü tnünk , tudniillik azt, a minek tizenkét hangú rendszerünkben dis nevezetet 
adtunk.

Némelyek azt mondják dis =  es , gis =  a s . . .  stb. ugyanaz. Egyáltalában 
nem. Mert tizenkét hangú rendszerünkben a dis valóságosan létező hangot je 
len t, az es pedig csupán a hangjegyrendszerben előforduló jegye a dzs-nek. 
Ha pedig hangot értünk alatta: dis =  d és es =  2%5e mindegym ástól, mind 
a tizenkét hangú rendszer dis hangjától egyáltalában különbözik.

Mások ismét azt m ondják, dis a c-hez nem kis te rtia , hanem nagyított 
proxim a, es a c-hez kis tertia. Igen, de ha dis a c-hez nem kis tertia , es 
pedig tizenkét hangú rendszerünkben nem is lé tez ik , mi leszen a c-nek felső 
kis tertiája? azt kell m ondanunk, semmi sem ; pedig azt csakugyan senki 
sem állíthatja, hogy tizenkét hangú rendszerünkben kis tertiák nem léteznének.

A kis tertiákat fülünk közvetlenül meg tudja különböztetni egyéb szét- 
hangzatoktól és öszhangzatoktól, és azokat nem széthangzatoknak hanem ösz- 
hangzatoknak ítéli. Ha tehát c: dis nagyított proxima tehát széthangzó, és 

M. AKAD. ÉVK. IX. 3. 2
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csak c: es kis tertia azaz üszhangzatos, ezeket meg nem tudnók egymástól 
különböztetni, ha csak valaki jelen nem volna, a ki mindenkor kikiáltaná, 
hogy a nevezett hang mostan d is , vagyis nagyított proxima tehát széthangzó, 
mostan ismét es azaz kis tertia  tehát öszhangzó. Ki hiszi ezen képtelensége
ket? m elyeknek felvilágosítása felette könnyű, mihelyest tu d juk , hogy jegy
rendszerünkben és a huszonegy hangú rendszerben c : dis nagyított proxima ; 
tizenkét hangú rendszerünkben pedig egyáltalában nem m ás, hanem kis tertia.

3) Hihetőleg a jegyrendszer huszonegy jegyének utánzásából eredett a 
huszotiegy hangú rendszer akképen, hogy a hét főhangnak mindegyike 2%4 vi
szonyban fölem eltetett, és viszont %  viszonyban lenyom atott, minek követ
keztében a huszonegy jegynek megfelelő liasonlag huszonegy hang származott. 
Ezen huszonegy hangú rendszernek nemcsak fogyatkozásait, hanem lehetet
lenségét munkám folyamatában több helyeken érintettem és kimutogattam. 
Miután ugyan i s , ezen huszonegy hangú nem rendszer, hanem hangzavarék, 
részint kényelemből részint kénytelenségből elfogadtatott, m ert e szerint a 
többi hangok viszonyait is ,  a hét főhang ismeretes viszonyaiból könnyű volt 
kiszám ítani, ezek azután a távközöknek nemcsak elnevezésére, hanem viszo
nyaiknak kiszámítására is alapul kezdtek vétetni s mivel igen term észetes, 
hogy ezek az egyedül lehető tizenkét hangú rendszer viszonyaival öszve nem 
egyezhetnek, az innét eredő zavarok közöl is említendek némelyeket.

Mindenki tudja , hogy két egész hangnak egymásután következése nagy 
tertiát képez. Tehát, tizenkét hangú rendszerünkbeu cis-ből indulván, a két 
egész hang ekképen következik: cis, dis, f , ezen szerint cis-hez f-nek nagy te r
tiát kell képeznie, a mi pedig a huszonegy hangú rendszerben megkisebbített 
quarta.

Másfelől azonban a huszonegy hangú rendszerben cis =  % , a tizenkét han
gúban cis =  25?243; mi leszen tehát f  a cis-hez? ha sem megkisebbített quarta, 
sem nagy tertia nem lehet?

A huszonegy hangú rendszerben és a jegyrendszerben cis-nek felső nagy 
tertiája: eis. De ez egy olyan rendbontó hang, melynek noha a többiek szár
mazásának törvénye szerint fes-1 meg kellene előznie, mégis a hangviszonyok 
szerint utána következik , s ehhez hasonló a his és ces. Ha tehát valaki ezen 
rendszert létesíteni k ívánná, vagy létezhetését v ita tná , méltán kérdhetjük, 
hogy miképen lehetne az ilyen rendbontó hangkeverékből, melyben még azon 
felül az alaphangok egy harmada használhatatlan lenne, mivel azoknak meg
felelő üszhangzatos tertiák és quinták benne nem találtatnának — rendszert 
alkotni?

4) Nehézségek adják elő magokat a leírásban, kivált ha azt egyszersmind 
a hangviszonyok kiszámítására alkalmazzuk. Például :
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Rendszerünkben három nagy tertiával a felsó octávára érünk, mindenki 
tudja. Tehát

— X X ~~r~ =  — =  mindenki látja, 
c e gis c

c . , c
De ha azt m ondjuk, nem nagy te rtia , hanem megkisebbitett quarta , -^ 7

, c e w gis w c
helyett ha nagy tertiat akarunk je lö ln i,—- k e l l  Írnunk, leszen — A ----  A ~

clSl C G ^ ̂as
gis c

----- mely semmiképen nem lehet felsó octáva, hacsak nem gis =  as, s azt

m ondják, úgy is van valósággal, azért is a közbeiktatott hangokat kétféleké
pen kell jelölnünk : cis =  des ; fis =  ges ; gis =  a s . . .  stb.

Mondtam ugyan már hogy a kettős elnevezések csak a jegyrendszerben 
s az úgynevezett huszonegy hangú rendszerben fordulhatnak eló , s egyikben 
sem azonosok, mindazáltal fogadjuk el kísérletül ezt is.

Négy kis tertiával hasonlag a felsó octávára kell érnünk , leszen tehát:
dis == es x fis =  ges x X rc dis =  es / '  fis =  ges ' a

Mindenki m egbotránkoznék benne, ha azokat, a mik egymással egyenlők, 
nem helyettesítjük egymásnak, s az által kitételünket rövidebbre nem vonjuk 
s értelmesebbé nem teszszük.

De hát miképen? mert péld. ezen kitételből ——----- a következő négyet
disz = s esz

fisszármaztathatjuk : , már most az volna a kérdés, me
dis es dis es

lyiket tartsuk meg?
Ha pedig a helyettesítést a sorzókban végre nem hajtjuk , akkor a tény-

zet így fog állani: dis fis =  es fis =  dis ges =  es ges ; ki tűrhetné eze-
dis fis =  es fis =3  dis ges =5  es ges 

két s az efféléket még öszvetettebb esetekben i s , például ha a tizenkét quintát 
a felső hetedik octávával akarjuk öszvehasonlítani ?

H át abból mi lesz, ha azt mondjuk hogy dis =  es m indegy, mégis c: 
dis nagyított proxim a, c: es kis te rtia , tehát ugyanazon hang c-vel kétféle 
még pedig öszhangzatos és nem öszhangzatos távközt képez ?

Mindezen zűrzavaroknak eleit vehetjük az által, ha m indenkor szem előtt 
ta rtju k , hogy lenyomási es végzetü elnevezések soha sem tizenkét hangú 
rendszerünkre, hanem mindenkor vagy a jegyrendszerre vagy a huszonegy 
hangú rendszerre vonatkoznak, következőleg tizenkét hangú rendszerünkbe 
az es végezeteket soha belé nem keverjük. Ily  értelemben tehát, mivel én 
mindenkor kirekesztőleg a tizenkét hangú rendszerről s annak számviszonyai-

2 *
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ról szólok, a közbe iktatott hangok elnevezésire hasonlag mindenkor kire
k esz tő ig  a fölemelési elnevezéseket használom.

3. §.

Mérséklet.

Diatonikai hangléptékünkben, a m ellett, hogy az a legszebb öszhang- 
zati viszonyokból van alkotva, másfelül igen tetemes hiányokat vehetünk 
észre. Ugyanis a hangközök egyenetlensége szükségképen azt hozza magával 
hogy, ha a megállapított hét fóliáiig közól c-én kivül más valamelyikből me
gyünk előre, ugyanazon hangmenetet nem ismételhetjük. M ert, ha azon cse
kély eltérést, mely a nagy és kis hangok között m utatkozik, tekintetbe nem 
veszszük is , ha c-ból indulunk nagy tertiából a quartára, és septimából az octá- 
vára, fél hangokon megyünk által. Ellenben d-ét vévén alapul, proximából ter- 
tiára fél hangon, tertiából quartára egész hangon, sextából septimára ismét fél, 
septimából octávára egész hangon kellene általmennünk. S ehhez hasonló 
egyenetlenségek adják eló magokat minden más többiekre nézve is.

Ezenkívül: azon három öszhangzatnak, melyekből a hét fóhangot alkottuk, 
alapjául vett három hangon, c, f , g-én kivül, a többinek nincsenek megfeleld 
öszhangzatai. Például: d-nek, e-nek nincsenek nagy tertiá i, h-nak sem felsó 
nagy tertiá ja , sem felsó quintája, f-nek alsó quintája.

E két hiánynak helyrehozására tehát, első tekintettel látható, hogy min
den egész hang közé még fél hangokat kellene ik tatnunk, mely által egyfelül a 
hangmenetel egyetlenségei is kiegyenlíttetnének, másfélül pedig az is világos, 
hogy a hiányzó tertiáknak és quintáknak hasonlag az egész hangok távközeibe 
kell esniök.

De itt azon nehézség adja magát eló, hogy a hangok szaporodásával a 
kivántató öszhangzatok is szaporodnak, mivel a közbe iktatott hangoknak, 
hasonlag megfeleld öszhangzatos tertiákat és quintákat kell rendszerünkbe fel
vennünk , mely kívánatnak pedig a tertiák =  % és a quinták =  % eddig isme
retes viszonyaival lehetetlen eleget tenni.

Erről ön tapasztalatai után is meggyőződhetik akár ki.
Hangolja fel például c-hez e-t, e-hez gis-t tiszta tertiára; ekkor gis O  

c C  dis-nek öszvehangzóknak kellene lenni, a mi pedig nem ügy van, mert 
gis a c-vel felette kemény zordon tertiát fog képezni, s ugyanezen eset adja 
magát eló minden octáva-közökben egyenkint.

Számokban : c =  1-hez képest gis =  (/4)2 tehát gis O  c =  2 X — 5%s 
=  1,28, mely te rtia -viszony, a tiszta tertia viszonyát számtani arányban:
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(1,28 — 1,25) =  0,03 közel harm adfél, mértani arányban pedig: X % —
12S/j25 =  1,024 közel két kommával múlja felül.

Ezen tertia-viszony pedig tűrhetetlen lévén, annak elhárítására nem lát
szik más m ód, hanem ha az t, a tiszta tertia- és quinta-viszonyok megrontá
sával, akképen igyekezünk meglágyítani, hogy mindenik alaphangnak meg
felelő" öszhangzatok, legalább turhetók legyenek, a mi csupán gyakorlattal 
szerzett ügyesség által szokott tö rténn i, és m érsékletnek (tem peratura) nevez
tetik.

Innét látni való, hogy a mérséklet számtalan sokféle lehet, mindazáltal 
általában kétfélét különböztethetünk meg egymástól. Egyenetlen mérséklet, ha 
a nevezett felette kemény tertia feleslege a többiek között egyenetlenül osz- 
tatik fel akképen, hogy némelyek a lehetőségig tisz ták , némelyek kem ényeb
b ek , mások ismét legkem ényebbek, mindazáltal m indnyájan turhetók legye
nek. Egyenlő mérséklet, melyben minden tertiák  és quin ták , következőleg 
egyéb távközök i s , egymással a lehetőségig egyenlőkké tétetnek.

Az egyenetlen mérséklet eszközlésére mutatványul szolgálhat azon m ó d , 
melyet Rameau után Rousseau előad, itt-o tt megállapított mérsékletnek (tem 
pérament établi) nevez, s úgy látszik, legjobbnak tart. E  végre:

1) c-én a zongora közepe táján kezdvén, a négy első quinta felfelé any- 
nyira gyengíttetik , hogy a negyedik =  e e-vel lehetőleg tiszta (bien juste) 
nagy tertiát képezzen , a m it első próbának hívnak.

2) A hangolás quintákon felfelé folytattatván, a fölemelt hangokon a quin
ták egy kissé m egerősíttetnek, noha ez által a tertiák szenvednek, s gis-nél 
megállapodván, ennek e-vel tiszta, legalább tűrhető nagy tertiát kell képezni. 
Második próba.

3) Ismét c-én kezdvén, lefelé hangolunk f-re , b-re, es-re, d e s = c is r e ;  
elsőben gyenge, azután a következő hangok alább szállításával mindig erősebb 
quintákon, míg nem des =  cis-re é rvén , ennek gis-szel, melyen elébb megál
lapodtunk, quintát kell képeznie. Harm adik próba.

Az utolsó quinták egy kissé erősek lesznek ugyan, valamint a nagy te r
tiák is , mely miatt a b és es hangnemek nagy távközei (les tons majeurs de si 
Rémol et de mi Bémol) egy kissé kemények és zordonok lesznek, de ezen ke
ménység kellő kiegyenlítés által (si la partidon est bien faite) tűrhetővé fog 
válni, különben is ezen tertiák helyzetüknél fogva ritkábban fordulnak elő 
mint egyebek, és csak óvatosan alkalmazandók.

Ezen mérsékletre nézve, a további észrevételeket alábbra hagyván, itten 
elég legyen megjegyeznünk hogy, ha szinte némi szabályszerűség látszik is 
benne, utoljára még is azon végződik, hogy a fent maradt zordonságot kellő 
kiegyenlítés által kell tűrhetővé tenni. M ely, ha úgy van , sem az első, sem a 
m ásodik, sem a harmadik próba által helybe hagyott hangolások nem érnek
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sem m it, mert a mérséklet lényege épen abban áll hogy, mivel akármi rend
szert követünk a hangolásban, mindig tűrhetetlen zordonságok maradnak fe l, 
azokat valamiképen igyekezzünk kiegyenlíteni.

Annyi azonban ellenmondhatlanul igaz, hogy, ha az öt közbe iktatott 
hangot, mind egymással mind a hét fő hanggal, akárm iképen, habár mér
séklettel is , öszhangzatba tudjuk hozni, ezeknek is szükségképen kell szá
mokban kitétethető viszonyaiknak lenni, melyek által minden távközök meg
határozhatók lévén, ha a hangolás azok szerint hajtatik végre, az által ugyan
azon öszhangzatokat találjuk fe l, m int azon mérséklet á ltal, melyből az ösz- 
hangzati viszonyok vétettek.

Eloadandok tehát a hanglépték kiszámításai közöl ném elyeket, hogy meg
ítélhessük , vajon eleget tesznek-e azon kivánatoknak, melyeket a mérséklet 
által igyekszünk elérni.

De mivel egész értekezésem ezen kérdés : lehet-e az eddig divatozott, sem
mi szabályokra, annyival inkább tisztán elméletileg bebizonyított törvényekre nem 
alapítható, bizonytalan, tétovázó mérséklési hangolást megszüntetni} s ezen fel
adat : miképen lehet azon hangrendszert megállapítani, melynek megállapított 
hangviszonyai azoknak minden megváltoztatását, következőleg mérséklését kizár
já k ; s ugyanazon megállapított hangviszonyok tiszta viszotiyok szerinti változat
lanul szabályszerű hangolás által létesíthetők legyeitek—  megoldása körül forog, 
szükségesnek látom a mérsékletről eddig elmondott nézeteim et, nagy nevű 
tudósok és zenészek véleményeivel is öszvehasonlítani és felvilágosítani.

1) Baumgartnernél (Naturlehre. Wien 1839. I. R. 217, 1.) ezeket olvassuk: 
„H a tizenkét quintával felfelé hangolunk, az alaphang felső hetedik octávájára 
érünk. Mivel azonban a tizenkettedik quinta szám viszonya (%)12, a hetedik octá- 
váé 27, az elkövetett hiba =  (T2)12 —  27. Mivel tehát minden quinták és octávák 
egyszersmind tiszták nem lehetnek , az octávákon pedig a legkisebb eltérés is 
fülünknek szenvedhetetlen, a fentebbi hibát a quintákon kell eloszlatni, azaz 
a quintákat kell m érsékelni, még pedig vagy mindnyáját egyenlően, vagy csak 
némelyiket. Amaz az egyenlő, emez az egyenetlen mérsékletben történik.u

Ezekből látható :
a) Hogy itt a mérséklés lényegének m ondatik , a qiűnták és octávák kö

zötti eltérés eloszlatása csupán a quintákon.
Fentebb előadott nézeteim szerint ellenben három tiszta tertiának eltéré

sét az octávától, s az innét eredő hibának (^ )3 — 2 eloszlatását neveztem m ér
séklésnek.

E  kettő ugyan némileg egyre megyen k i, m ert akár tiszta tertiákon han
goljunk felfelé, ekkor az első; akár tizenkét quintával, akkor a hetedik octá
vától térünk e l , s általában ezen hangolási hibáknak eloszlatását nevezhetnők 
mérsékletnek. Mindazáltal még sem egészen mindegy. Mert a tizenkét quintán
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elkövethető hiba =  1 ,0 1 3 6 4 ... a három tertián =  1,024 lé
vén, nemcsak az , hogy: a fentebbi, különben is csekélyebb hibának eloszlatá
sából látnivalóképen kevesebb esik egy quintára, hanem egyszersmind a quin- 
ták kiegyenlítésével nem is szükségképen já r együtt, hogy a tertiák hibái ha- 
sonlag helyrehozattassanak, mint erről minden hangoló ön tapasztalásából meg
győződhetik, s Euler viszonyaiból is 4. §. 6 . sz. szembetűnő lehet, melyekben 
noha a quintákon széthangzó eltérés nem m utatkozik , még is négy tűrhetetlen 
tertiá t találunk. Hasonlag a francia mérséklés szerint, m int legközelebb láttuk, 
a b és es hangnemek nagy te rtiá i, a quinták mérséklése után is zordonak ma
radnak és csak jó l történt eloszlatás által tétethetnek tűrhetőkké. A mérséklés 
tehát nem csupán a quinták, hanem egyszersmind a tertiák hibáinak is ki- 
egyenlítése akképen, hogy a mérséklés végrehajtása után mind ezek mind 
amazok öszhangzatosak legyenek, s minden esetre a tertiák kiegyenlítése 
több bajjal j á r ,  és nagyobb figyelmet érdem el, m int a quintáké.

b) Itten az m ondatik , hogy a mérséklés azért szükséges, mivel tizenkét 
quintával nem érünk a hetedik octávára mint kellene, s ezen hibát el kell osz
latni.

Ú gy, de a quinták kérdésben forgó eltérése a hetedik octávától =
1,01364... nagyobb lévén egy kommánál, m ely, a m int mindenki tudja, tű rhe
tetlen, ezen hibát szükségképen el kell oszlatnunk. Mi történnék pedig akkor, 
ha ezen eltérés csupán számítás által kim utatható, gyakorlatban pedig észreve- 
hetlen csekélység volna? Kétségen kivűl nem egyéb, hanem az , hogy ezen 
hibát nem kellene eloszlatni, következőleg a mérséklés szükségtelen volna.

Minthogy tehát a hangolásnak nem múlhatatlan fe ltétele , hogy a z , kire- 
kesztőleg csupán quinták által hajtassák végre , m ert erre egyéb tiszta viszo
nyok is használhatók, például: a quartáké, melyek megfordításai a quinták- 
nak; a tertiáké és sextáké, melyek megfordításai a tertiáknak: azon kérdés 
marad fe l, nem lehet-e mindezen viszonyok öszveállításából olyan hango
lási módra akadni, mely által az illető octávát is , egy kommánál kevesebb 
eltéréssel megközelíthessük, s egyszersmind az ekképen képezett tertiák is 
öszhangzatosak legyenek. H a ezt m egtehetjük, akkor látnivalóképen semmi
nemű hibák eloszlatására, tehát semminemű mérséklésre nem leszen szüksé
günk, következőleg a mérséklésnek egyáltalában meg kell szűnni.

Az alábbiakban megállapítandó rendszer következtében három quintával, 
hét quartával és két sextával a hatodik octávára kell érnünk. Leszen tehát:

f t )5 X (f)’ x (f)’ =  =  =  6 4 ,7 3 , és mivel a hatodik octá-

vának =  64-nek kell lennie, az eltérés : ^ 5— =  1, 0 0 1 1 4 .. ez pedig kisebb 
lévén egy kommánál, eloszlatása szükségtelen, ső t, ha ezt is el akarjuk ősz
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látni, rendszerünk tiszta viszonyait minden ok nélkül rontjuk el a mérséklés
sel. Világos teliát, hogy ezen rendszerre nézve a mérséklésnek meg kell szűnni.

2) Biot physikájában (Leipzig, 1838. 40. 1.) a mérséklésnek következő ér
telme adatik: „Fia a zongorák s egyéb efféle hangszerek, a legjobb hangoló 
mesterek által csupán azon belátás szerint, a m it a mindennapi gyakorlat adhat, 
akképen feligazíttatnak, hogy rajtok mindenféle zenedarabokat fülünknek 
türhetóképcn elő lehessen adni, a hibának ezen eloszlatását a zenészeiben mér
séklésnek nevezik."

Biot is tehát a hibának eloszlatását nevezi mérséklésnek; a hibát azonban 
nem nevezi meg különösen, hogy az a quintáknak és octáváknak öszve nem 
egyezéséből eredne. Aminthogy valóban a mérséklés által nem csak ezeknek, 
hanem általában minden öszhangzatos viszonyoknak hibáit el kell oszlatni és 
kiegyenlíteni. Ezenkívül, azon hangolási módot nevezi m érséklésnek, melyet 
a hangoló mesterek követnek, s melynek semmi megállapított szabályai nem 
lévén, egyedül a mindennapi gyakorlaton alapúi. Melyből ismét egyenesen kö
vetkezik , hogy Biót szavainak értelmében a megállapított viszonyok, és olyan 
megállapított szabályok szerint végrehajtható hangolás, miszerint a megálla
pított hangviszonyok tűnnek elő, nem mérséklés. Úgy is van valósággal a do
log, m ert, ha rendszerünknek hangviszonyait elméletileg akképen k i tudjuk 
m utatni, hogy azok az öszhangzatos távközökben egyűl egyig kétségtelenül 
öszhangzatosak legyenek, s azokat gyakorlatilag is tudjuk létesíteni, az ilyen 
szabályszerű hangolás nem lehet m érséklés, hanem annak épen ellenkezője. 
Mert a mérséklés a hibának eloszlatása lévén, azok szerint, mint legközelebb 
m ondottam , sem a rendszerben sem a hangolásban nem lehet h iba, a mit el 
kellene oszlatni. Mert a mérséklés számtalanféle, és a mennyiben mérséklés, 
mindenik jó lehet, csak hogy benne az öszhangzatos távközök mindenütt tű r
hető öszhangzatokat képezzenek, a megállapított hangviszonyokhoz képest 
szabályszerű hangolás pedig csupán csak azon egyetlen egy, mely által azon 
viszonyokat lehető legtökéletesebben létesíthetjük. Mert a m érséklés, mint 
mindenki tudja, akképen tö rtén ik , hogy elsőben ugyan a hangoló tiszta vi
szonyok szerint hangol ; de mivel ennek következtében az öszhangzatok csak
hamar tűrhetetlenekké válnak, az elébbi hangolás tiszta viszonyait meg kell 
változtatn i, hogy a kívánt öszhangzatok tűrhetőkké tétessenek, s ezen vál
toztatás a tulajdonképen úgynevezett mérséklés; a megállapított hangviszo
nyokban pedig egyáltalában nem történhetik változtatás , tehát mérséklésnek 
sem lehet helye; a mérséklés csupán tétovázáson és tapogatódzáson, ez pedig 
elméletileg bebizonyítható öszhangzatos viszonyokon alapúi stb stb.

A nevezett tudósok véleményeiből egyszersmind azt is láthatjuk, hogy 
azokból egyáltalában nem lehet azon következtetést húzni, mintha a mér
séklést megszűntetni lehetetlen volna. Mert az első szerint csupán annak ada
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tik oka, hogy hangrendszerünk eddigi hiányos ismeretéhez képest miért szük
séges a m érséklés; Biót pedig, midőn kirekesztdleg azon hangolási módot ne
vezi m érséklésnek, a mely minden megállapított szabályok nélkül csupán a 
mindennapi gyakorlatból vett belátás szerint hajtatik végre, a mérséklés meg
szüntetésének lehetőségét nemcsaknem tagadja, hanem hihetőleg gyanítot
ta is. Ellenben :

3 ) Rousseau világosan kim ondja, hogy, ha a hangviszonyokat minden 
hangnemekre nézve, mind a diatonikai mind a krom atikai hangmenetelben 
szabatosan ki tudnók szám ítani, annak következtében a mérsékletnek meg 
kellene szűnni. Azonban meg kell jegyeznem , hogy e végre a kiszámítás ma
gában elégtelen. Ennek elérhetésére másik múlhatatlanul megkivántató feltétel, 
hogy rendszerünk kiszámított hangviszonyait tettlegesen tiszta viszonyok sze
rin t végrehajtható hangolással létesíthessük* A mi ismét azt hozza m agával, 
hogy rendszerünkbe annyi tiszta viszonyokat hozzunk b e , a mennyit csak 
lehet; m ert, ha benne annyi tiszta viszony nem talá ltatik , a mennyi minden 
hang meghatározására szükséges, azokat, a m iket a tiszta viszonyok által meg 
nem határozhatunk, mérséklés által kell meghatároznunk. Például szolgálhat 
az egyenlő m érséklet, melynek hangviszonyait könnyű kiszám ítani; de mivel 
azok nem tiszta viszonyok, az egyenlő m érsékleti hangrendszert tettlegesen 
nem lehet másképen létesíteni, hanem , ha annak hangviszonyait, például a 
quintákét, elsőben tisztára hangoljuk, azután pedig mindenik quintát valami 
csekélységgel alább eresztjük, azaz mérsékeljük.

Alábbiakban olyan hangrendszer fog m egállapíttatni, melyről elméletileg 
bebizonyíttatik nem csak a z , hogy annak azon hangviszonyai, melyeknek 
öszhangzatosaknak kell lenniük, valósággal öszhangzatosak, hanem egyszers
mind az is, hogy a lehető legtöbb tiszta viszonyokból van öszvetéve, minek 
következtében annak gyakorlati létesítésére i s ,  benne elegendő tiszta viszo
nyok találtatnak fel. H a vizsgálataink eredménye az lett volna, hogy rendsze
rünkben annyi tiszta viszonyok nem találtatnak, a mennyi annak tettleges lé
tesítéséhez múlhatatlanul m egkivántatik , nyilván volna egyszersmind az is ,  
hogy az ilyen rendszerrel lehetetlen volna a m érséklést megszüntetni.

4) A mondottaktól eltérő vélemény azoké, kik a m érsékletet azért tart
ják szükségesnek, mivel rendszerünkben tizenkét hangnál többnek kellene 
lenni. Feytou (Encycl. Méthodique. Art. Dissonance) azt mondja: „Mérsékelni 
annyit tesz , mint két hang között egy középsőt vetüli, melyet mikor szükségünk 
van reá , akár egyik akár másik helyett használhat tóik, és alább: a mérséklet 
tehát a hangok számát felétiyire szállítja a lá j  Fram ery pedig Art. Accord ezt: 
„Gis és as nem ugyan azon egy hang, hanem kénytelenek vagyunk mindkettőt 
ugyanazon egynek venni, mert mindkettőnek kitételére ugyanazon egy tapintó szol
g á l j  Ezen nézetnek alaptalansága alábbiakban több helyeken ki lévén tűntetve,

M. AKAD. ÉVK. IX. 3 .  3
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itten csak azért em lítte tik , hogy azon rendszerrel, melyről be van bizonyít
va, hogy tizenkét hangnál sem többől sem kevesebből nem állhat, a mérséklés 
ezen nézet szerint sem férhet öszve.

Mostan térjünk vissza elméletink félbe szakasztott fonalához.
A mérséklés azért szükséges, mivel semmi hangolási módot nem isme

rü n k , mely által az öszhangzatok minden hangnemekben öszhangzatosakká 
tétethetnének; ezeket tehát a hangolás hibáinak helyrehozásával, vagy is az 
úgynevezett mérsékléssel kell öszhangzatosakká tennünk. A mi hogy való
sággal így van , onnét is világos lehet, m ivel, ha mindjárt eleintén olyan han
golási mód találtatott volna fe l, melynek következtében minden öszhangzat 
minden hangnem ben, m indenkor ugyanazon biztos szabályok szerint öszhang- 
zatossá tétethetett vo lna, kétséget nem szenved, hogy mostan a mérséklést 
nevéről sem ism ernék. Minthogy továbbá a kivántató öszhangzatokat, mér
séklés által, legalább tűrhetdleg eló tudjuk állítani; azon számviszonyokat el
lenben, melyek azoknak megfelelnek, nem ism erjük, a mérséklésnek szük
ségképen tétovázáson, tapogatódzáson kell alapulni, melyet hogy megszün
tethessünk, a rendszerünkbe felvétethető öszhangzatok számviszonyainak is
merete mulhatlanul megkivántatik.

Lássuk tehát az ide tartozó ismeretesebb kísérleteket.

4.  §.

A hanglépték kiszámításai.
Mérséklet által azt akarjuk elérn i, hogy a tertiák  fentebbiekben kimu

tatott tűrhetetlen viszonya s%5 m eglágyíttassék, a mi határzatlanul sokfélekép 
eszközöltethetvén, mind addig, míg a közbe iktato tt hangoknak viszonyai 
változatlanul megállapítva nincsenek, sem azt el nem Ítélhetjük, m elyik mér
séklet jobb a m ásiknál, m ert mindenki azt tarthatja jobbnak , a melyikhez 
füleit szoktatta; sem azt nem tudhatjuk, mi rendszert kövessünk a hangolás
ban , m ert az csupán tétovázás és tapogatódzás után hajtatik végre; sem azt, 
hogy a hangolás hibái mennyiben tulajdoníthatók term észeti, legyózhetlen 
akadályoknak, mennyiben nem? mivel minden hibák fedezgetésére készen 
állanak az efféle mentségek, akár igaz, akár nem: hogy a húrok leereszkedtek, 
hogy a zongora a hangolást nem tartja meg stb.

A hanglépték kiszámításaitól ellenben azt követeljük, hogy abban a táv
közök ismeretlen viszonyai, elméletileg akképen legyenek megállapítva, mi
szerint kitűnjék, hogy azok a lehető legtisztább viszonyokból vannak öszvetc- 
ve , s a  lehető legszebb öszhangzatokat foglalják magokba, egyszersmind pedig 
gyakorlatilag a legjobb hangolás végrehajtására állandó rendszert szolgáltas
son kezünkbe, mely által a mérsékleti tétovázás és tapogatódzás megszüntes-
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sék , mikhez képest az olyan szám ítások, melyekről m egm utathatjuk, hogy 
még a mérséklet által elérhető kivánatoknak sem tesznek eleget, nem csak 
haszontalanok, hanem tévedéseken alapúinak és tévedésekre vezetnek. Eze
ket előre bocsátván :

1) Malcolm szerint (1. Rousseau, Dictionnaire de Musique. Art. Tempé
rament) mind a nagy , mind a lds egész hangokat, a közbe iktatottak á lta l, 
a nagy fél hang =  arányában kellene kétfelé osztani, a mi nem teszen 
egyebet, hanem, hogy a nevezett távközöket képező alsóbb hangokat: c, d , f, 
g, a %5 arányban kellene fölebb emelni. Mihezképest a fóhangok viszonyai 
változatlanul m aradván, a közbe iktatottakét találnék .*

cis =  16/is ; dis =  6/s ; fis =  %  ; gis =  % ; ais =  % 
melyekből, ha minden tertiák és quinták viszonyait kiszám ítjuk,

nagy tertiák:
f    g __ a __ ais

cis dis f  fis
c

gis
Yi =  1,25

1,264197ifis __ SlV
~d

J L  =  % 1 =  1,265625 
ais

disgis _  _ci^ =  _tus __ 5y _  1 28 
c a h

quinták :
g __ gis __h c cis d dis e f

cis e f  fis g gis a ais 2 ’

4  =  - ^  =  %  =  1 ,4 8 1 4 8 1 .. . .
d dis

fis == 1o2%75 ==î 5 ! 0 7 . . .

Az ekképen alkotott hanglépték nem lévén egyéb , mint a diatonikainak 
kétszeri felesleges ism étlése, mely onnét világos, mivel annak viszonyai, 
ugyanazon szám által történt sokszorozás következtében, változást nem szen
vedhetnek , látnivalóképen ezzel amannak hibáit helyre nem hozhatjuk, azért 
is valósággal három tűrhetetlen tertia találtatik benne 5%5 viszonynyal, sót a ne- 

fisgyedik is — =  5%os ~  1 ,2 6 4 1 9 7 .. mely a tiszta viszonynál csaknem egy 

kommával nagyobb, minden bizonynyal nem fog az egy kommával kisebb 

=  %  quintaközbe beléilleni.

2) Malcolm szerint másképen : a nagy egész hangokat 18/i6 ekké-
3 *
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pen: %  X v/u  ; a kis egész hangokat =  l% =  % ekképen: % X kellene 
fél hangokra felosztani, melyek igen keveset különböznének egymástól.

Erre azon tévedés adhatott a lka lm at, mivel némelyek azt gondolják, 
hogy a közbe iktatott hangoknak, a nagy egész és kis egész hangok távközei
nek épen közepére kell esniük. D e , ha ez így volna is , noha nem lígy van, 
azt a Malcolménál nagyobb pontossággal is könnyű volna kiszámítani. Például :

l /  =  1,06061 =  1 -4-/16+y2___ '
közelítő törekek : V16 =  1,0625, közelít óbb : 5%s =  1,060606 . . .
] /  % =  1,05409 =  1 -f- yx8+ ys ___
közelítő törekek: %  =  1,0555... közelítőbb: %  =  1,054054 . . .

Ezekről alább azt olvassuk, hogy Salmón állítása szerint a Royal Society 
előtt próbák tétetvén, a legjobb kezekből került műszerekkel tökéletesen üsz- 
veegyezőknek találtattak. Maga Malcolm pedig megvallja, hogy számításai után 
az első rendbeli hanglépték viszonyaiban kevesebb, de nagyobb, a másiké
ban tö b b , de kisebb hibákat talált.

Rousseau az első felosztásban következő hibákat vészén észre:
a) Azon fél hangok, melyeknek kis fél hangoknak kellene lenni, nagy 

fél hangokká té te tnek , ellenben: gis O  a-hoz nagy fél hang tartoznék lenni, itt 
pedig kis fél hangot képez.

b) Több nagy tertiák mint a C  cis ; e O  gis egy kommával nagyobbak 
a tiszta viszonynál, mely m iatt tűrhetetlenek.

c) A közép fél hang a legnagyobb fél hangnak lévén helyébe téve, mind
azon távközöket, a melyekben előfordul, hibásakká teszi.

3) Rousseau tehát jobbnak és természetesebbnek találja azon felosztást, 
miszerint a nagy egész hang kis fél hangra =  2%4 és legnagyobb fél hangra =  
3725, a kis egész hang kis fél, és nagy fél hangokra szakasztatnék.

Hogy azon bajoskodásokat m egérthessük, melyeket már eddig a hanglép
ték kiszámítása okozott, szükségesnek látszik ezeket is fölvilágosítani. Az:

a) alatti ellenvetések megszüntetésire tegyünk tehát a nagy fél hang =  
16/u helyett m indenütt kis fél hangot =  % , melylyel c, d , f, g, a, felebb emel
te tvén , leszen:

5* 3 . 5 *  _ 5* 5* 2 . 5 *
C1S 1 2.* 3 > d l S  -----  26 fis ’ 2  31 ! ^|1S *—— 2* 5 ais -----  gj

t 1 r f  __ 2* y  2.* 3 __ 2* ___ 32 fis __  5* y  2« __ 2.*5*
ena cis 3 ^  5’ 5* 25 » d 2- 3* A 3* 3‘

=  =  1,23456; C _ _  2 X2 «  
gis 5"

Hl
5*

32 _ g _  ___ 3 _  y  2«
25)  d is  2  3- 5’

32 2- 5* y  2yP  _  2 *  '

25» fis 3» A  5*" 3 í
3  __  3* y
ais 23

3*
2.* 5»

2*
5'

=  1 ,215 ; a O  eis =  h O  dis =  e gis =  Vi.

3»
2. 5*

243
200
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Mely kiszámításokból tehát nyilván látható, hogy a Malcolm felosztása 
szerint felette kemény tertiák  kiigazíttatnának ugyan, ellenben ugyanannyi, 
cis O  f  =  gis O  c =  dis O g  =  és szintolyan hibás tertiák  tétetnének 
helyükbe, sót még ezeken kivűl fis-nek nem lenne felsó te rtiá ja , m ert fis G  
ais, melynek tertia-viszonyban kellene lenni, quarta-viszonyba =  % hozatnék, 
d O  fis és a isO  d pedig, melyeknek nagy tertiáknak kellene lenni, több mint 
egy kommával kisebbek.

b) Hogy a nagy tertiák egy kommá eltérés miatt a tiszta viszonytól tű r
hetetlenek lennének, alaptalan állítás, miután fentebbiekből lá ttuk , hogy a 
kommá eltérés minden távközök viszonyaiban feltaláltatik, s még is sehol sem 
okoz tűrhetetlen keménységet. Malcolm hibás tertiái nem egy , hanem szám
tant arányban közel harm adfél, mértatii arányban pedig közel két kommával 
térnek el a tiszta viszonytól, m int a fentebbiekben ki volt mutatva.

c) Oda, a hova Malcolm közép fél hangot te tt , Rousseau pedig annak he
lyébe legnagyobb fél hangot kíván té te tn i, sem egyik, sem másik nem alkal
mazható , m int a fentebbi számításokból ezt is világosan láthatni.

4) A távközök kiszámítására (Art. Système) négy haszonvehetetlen formu
la terjesztetik eló Boisgelou-tói. E zt is csak azért em lítem , hogy azon zűrza
var, miképen halmoztatnak tévedések tévedésekre, ebből is bővebben kitűn
jék. Azok szerint minden táv közök, a quarták és quinták viszonyaiból szár
m aznak, tehát mindnyájokat ezekből kell kiszámítani. —  Láttuk pedig a fen
tebbiekben (2 . § .), hogy sem a quarták sem a quinták viszonyai már csak 
diatonikai hangléptékünkben sem egyenlők; tehát hol és m ikor, m elyik vi
szonyokkal számítsunk ?

Még nagyobb hibába esik azonban, midőn azt mondja : „A quinta viszo
nya =  %, mely eddig tiszta  viszonynak tarta to tt, nem egyéb közelítőnél, s igen 
kemény quintát szárm aztat, s ez a mérsékletnek valóságos alapja, melyet csak 
visszaélésből nevezünk annak, mert a quintának gyengének kell lenni, hogy jó  le- 
gyen.u Ezen állítását pedig (a quinta viszonyát n-nek nevezvén) kétségbe von- 
hatlanul bebizonyítva hiszi ezen megmutatás következtében : 

n4 =  5 úgy m ond, tapasztalati adat. Tehát: 
n =  5}4 =  1,49535 . . . Holott pedig ezen viszony még az 

egyenlő mérséklet quintájánál =  1 ,4 9 8 3 1 .. is kisebb.
Igen de, szintolyan tapasztalati adat ez is n 12 =  27, tehát kellene lenni 

egyszersmind n 12 =  55 =  27 =  125 =  126, a mi pedig képtelen. Horniét van ez?
4. 5

Onnét, m ert igaz ugyan, hogy c-ből négy quintával e-re =  ~j~ — 5 erünk, 

de azon négy quinta között d Q a  =  - ¿ r ,  és csak a többi három =  ha 
tehát úgy számítunk, a mit ke ll, úgy találjuk, a mint kell
3* 2.*  5
2i  X '~3 r~ ~  5 tapasztali adat, n4 =  5 pedig tévedés.
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5) Mások ismét úgy vélekednek, hogy a hét fóhangoknak mindegyikét 
a nagy —- 5/4 és kis tertia =  % közötti viszonynyal % X  % =  3%4 kellene föi- 
emelni és lenyom ni, tehát 21 hangra volna szükségünk, mivel pedig csak 12 
van , ezek nem elegendők a rra , hogy közöttük minden alaphangnak megfelelő 
tiszta öszhangzatok találtassanak. Miknél fogva a következő huszonegy hangra 
volna szükségünk:

C =  1 =  1,00000 
cis =  %t =  1,04161 
des =  %s =  1,08000 
d =  ys =  1,12500 
dis =  % =  1,17187 
es =  % =  1 ,2 0 0 0 0  
e =  =  1,25000
eis =  1,30208
fes =  %  =  1,2800 
f  =  % =  1,33333 
fís == 2̂ 8 =  1,38889

ges =  %  =  1,44000
g =  y2 =  1,50000
gis =  2X,6 =  1,56250 
as =  8/3 =  1,60000
a === \  =  1 ,66666
ais =  %  =  1,73611 
hes =  r5 =  1,80000 
h =  % =  1,875 
his = ' % * =  1,95313 
ces =  48/25 =  1,920 
c =  2 =  2,0000.

De a fölemelések és lenyomások a diatonikai hanglépték haszontalan is
métlései lévén, miszerint hangmenetünknek Ces, C , és Cis-ból szükségképen 
egyenlőnek kell lenni ezekkel, annak hiányait helyre nem hozhatjuk, mert egy 
az, hogy a hangok szaporításával a megkívántaié öszhangzatoknak is szaporodni 
k e ll, más a z , hogy a kis tertiák viszonya kétféle lévén , egyik módosításával 
nem lehet a másikat is kiegyenlíteni, miknél fogva, ezen három kis tértidből: 
e 3  S =  a 3  c —  h 3  ú =  %, ha az illetékeshangokat %t viszonyban fölemeljük 
és lenyom juk, tiszta tertiákat nyerünk ugyan, ebből ellenben d ^ í 1— 5̂  sem
miképen nem. Például:

A d felsó' nagy tertiájának vagy fis-ból vagy ges-ból kellene kiteln i, már 
pedig:
fis 52 23X ~  10%i egy kommával kisebb a tiszta viszonynál, ellenben :2.32 32

ges __ 22.32 v
A  A

— =  s%5, mint tudjuk, tűrhetetlen. 
52d 5a /N 32

Hasonlag az f  alsó nagy tertiájának vagy cis-ból vagy des-ból kellene k i
telni , úgyde:

f  22 w 23.3 25 sy - , ,---- — — X - ^ r  =  =  2̂5 tűrhetetlen ;cis
f  22 53

X 35==10^ 1 eSY kommával kisebb a tiszta viszonynál, melyekből vilá

gos hogy sem d-nek felsó, sem f-nek alsó tiszta tertiáira még a huszonegy hang 
között sem akadhatunk, s ugyan ez igaz des és d is, fes és fisre nézve is.
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#Kérdhetjük azonban azt is , hogy m iért kellene huszonegy hang, ha csak- 
ugyan nincsen több tizenkettő-nél és csak tizenkettőnek viszonyait kívánjuk 
tudn i, s miképen kerül ki a huszonegyből a tizenkettő? Erre azt felelik, hogy 
a lenyomott és fölemelt hangok között kevés különbség lévén, ha a kettőnek 
közepétveszszük, az innét származó még csekélyebb eltérés érezhetetlen. A m i 
nagyon rövid és alaptalan elutasítás, mivel épen azt kellene bebizonyítani, ha 
érezhető-e vagy nem minden viszonyokban, ezt pedig méltán kétségbe vonhatjuk.

Hogy tehát ezen kétség elhárítására valamihez tarthassuk m agunkat, lát
tuk hogy a diatonikai hangléptékben nem m utatkozik egy kommánál nagyobb 
eltérés a tiszta viszonyoktól; láttuk azt is hogy, ha egy octávában két tertiát 
egymásután tisztára hangolunk, a harmadikon, mely e m iatt tűrhetetlen, nem egé
szen két kommá eltérés találtatik, honnét bizonyos hogy két tertia között ezen 
eltérést is ki lehet akképen egyenlíteni, hogy valamint a diatonikai hanglépték
ben, úgy itt se legyen egy kommánál nagyobb eltérés. Ezekhez képest:

Tudjuk már hogy Malcolm szerint (1. sz.) mind a nagy, mind a kis egész 
hangokat ^ - e l  kellene fölem elni, pedig 16/15 a nagy hangnak közel fele (valami
vel nagyobb) lévén , ezen felosztás hibáit, azzal hogy épen felényivel emeljük 
fölebb, ki nem egyenlíthetjük. Láttuk azt is, hogy a nagy hangok kellő közepé
től % ,  a kis hangokétól s%7 csak 250,000-ed részszel távozik e l, ha tehát ¡̂5 
helyett a nagy egész távközök alsó hangjait 5%5-al, a kis egész távközök alsóit 
% -el emeljük fölebb, ezzel azoknak közepét minden kivánatot felülhaladóké- 
pen megközelíthetjük. így pedig leszen :

cis =  %  ; fis =  ?- X 5%3 ; ais =  % X %O

dis =  X %  ; Sis =  % X 5%7 > melyekből :&
Cis ___ 3S/ V  2.y __IV . ^ V V V 3V ---89V7----- /33 A  /5----  /11 > —------55 A /* À /35 ---- /700

A  ais A

mindkettő más fél kommával %  X  % =  s%5 =  0,0182 távozik el a tiszta viszonytól.
6 . Euler is közlött egy kiszámítást a berlini akadémia Évkönyveiben (Mé

moires de l’Académie de Berlin. Tóm. XX.) hihetőleg a szokott hangolási mód 
u tán , mivel ezt Írja fölibe :

Voici le Système ordinaire.
F  =  29 =  512
Fis =  22.32.5 =  540 
G =  26.32 =  576
Gis =  23.3.52 =  600 
A =  27.5 =  640
B =  3 \5 J =  675
H  =  2 \3 2.5 =  720

C =  28.3 =  768
Cis == 25.52 =  800 
D _  25.33 =  864 
Dis = ^ 2.32.52=  900 
E =  26.3.5 =  960 
F  =  210 =  1024
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ezekben négy tűrhetetlen tertia találtatik :

_Ç_=A
Gis B Cis dis

Euler ezen kiszámitásokat következő észrevételekkel kiséri:
„Tudjuk, úgym ond, hogy az öszhangzati mérsékletben némely quinták nem 

tökéletesek, noha fülünk azoknak veszi. Például: B-nek arányaf-hez 675 :1024, 
a tökéletes quinta =  % arányát 201%025-el múlja fö lü l, mégis fülünk alig tudja 
megkülönböztetni a tökéletes quintától. Hasonlag A : d-hez ezen arányban fog
laltatik 2 0 :2 7 , melyet fülünk 3:4-el téveszt öszve, noha a különbség egy egész 
kom m á, melynek aránya 80:81-hez. Ezen távközt is Gis:C-hez 25 :32  nagy 
tertiának ta rtjuk , mintha ezen viszonyban volna 4 : 5 ,  noha a különbség 
125 .128 .

Az öszhangzati mérsékletben vannak quinták, melyek mértani arányban 
egy kommával különböznek egymástól, pedig a kommá egy egész hangnak, 
melyet 8 : 9-el fejezünk ki, mintegy tized része; ezen eltérés érezhető is, és, úgy 
látszik, ez birta rá a zenészek nagyobb részét, hogy az egyenlő mérsékletet fo
gadják e l , melyben a hiba tizszerte kisebb. Lehet hogy egy kommának fele 
vagy harm adrésze, még szenvedhető a quintákon és nagy tertiákon , melyek
nek tökéletes viszonya 4 : 5 ,  mitől az egyenlő mérséklet két harmadrész kom
mával távozik el, a kis tertiákon pedig egy egész kommát sem lehet észreven
n i, mivel az öszhangzati mérsékletben két ilyenféle tertia talá ltatik , melyek 
közöl egyiknek viszonya 5 : 6 ,  másiké 2 7 :3 2 , melyre a gyakorlatban semmi 
ügyelet sincs, noha a különbség egy egész komma.a

Ezekre nézve némi felvilágosításokat nyerhetünk az eddig mondottakból.
1) Euler az előadott számviszonjmk szerinti hangolást öszhangzati mérsék

letnek (tem pérature harmonique) nevezi. Még pedig öszhangzatinak azért, mi
vel öszhangzati viszonyokból 2 . 3 . 5  van üszvetéve. Mérsékletnek ellenben egy
általában nem neveztethetik , m ert egy az hogy, ha a hangolást, akármi válto
zatlanul megállapított viszonyok szerint, végre tudjuk hajtani, ottan a mérséklet 
megszűnik; más az , hogy itten négy tűrhetetlen tertia találtatik , már pedig a 
mérséklet nem egyéb mint a tűrhetetlen öszhangzati viszonyok kiegyenlítése.

2) A miket az öszhangzati viszonyok különbözéseiről előád, nem lehet 
egymással öszveegyeztetni. Mert a quintákról elsőben azt m ondja, hogy: „ fí- 
nek aránya f-hez  675:1024 a tökéletes quinta =  2 : 3 arányát 201 *2025 ( =  1,0113- 
al) imája fö lü l, mégis fülünk alig tudja megkülönböztetni a tökéletes quintától. 
Hasonlag A: d-hez ezen arányba foglaltatik 2 0 :2 7 , melyet fülünk 3 :4 -el teveszt 
öszve, noha a különbség egy egész kommá. Alább pedig ezt: Az öszhangzati mér
sékletben vannak quinták, melyek mértani arányban egy kommával különböznek 
egymástól, ezen különbség érezhető is, és, úgy látszik, ez birlará a zenészek nagyobb 
részét, hogy az egyenlő mérsékletet fogadják el, melyben a hiba tizszerte kisebb.ík
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Már hát mit értsünk ezen szavaiból, hogy a kommá különbség észrevehető ? 
Azt-e hogy tűrhetetlen? de ezt nem állítja, sőt legközelebb épen ellenkező ér
telemben nyilatkozott, hogy fülünk A : d =  20: 27 quarta arányát 3 : 4-el té
veszti öszve, m ert a mi A: d-ről quarta-viszonyban igaz, d : a-ról is quinta-vi- 
szonyban igaznak kell lenni. A z t-e , hogy noha a kommá különbséget fülünk a 
tiszta viszonynyal öszvetéveszti, m égis, ha figyelmezünk, megkülönböztethet
jük  egymástól, mint B : f-ről m ondotta, melyben a különbség hasonlag csak
nem egy kommá. De így ismét miképen bírhatta volna re á , ezen alig észre
vehető különbség a zenészek nagyobb ré szé t, hogy az egyenlő m érsékletet fo
gadják el? miképen m ondhatja, hogy a quintákon és nagy tertiákon egy kom- 
mának csak fele vagy harmadrésze szenvedhető, s egyszersmind ezzel épen 
ellenkezőleg a z t, hogy G ist: c-hez =  25: 32 (melyen a különbség igen közel 
két kommá) nagy tertiának tartjuk  ? mint ha ezen viszonyban volna 4 : 5.

3) Mindezen ellenmondásokat tehát az által lehet m egszüntetni, ha a mér
séklet lényegét, szokás szerint nem abban keressük, mintha azt egyedül a 
quinták tiszta viszonyainak megrontásával lehetne és kellene végrehajtani, ha
nem abban, a mi a m érsékletet valósággal szükségessé teszi, a nagy tertiák  
tűrhetetlen keménységének meglágyításában vagy mérséklésében (3. §.). A nagy 
tertiák ezen tűrhetetlen keménysége nélkül, a m érséklet egyáltalában szük
ségtelen volna, s az Euler által kiszámított viszonyok is szépen megférnének 
egymással. Mostan pedig, midőn négy tertiában m indenütt, csaknem két kom 
má eltérést tudunk kim utatn i, s ezen eltérés mindenki által könnyen ismétel
hető tapasztalat után tűrhetetlennek m utatkozik , a quinták eltérései ellenben 
a tiszta viszonyokról legfölebb egy kommára mennek s alig észrevehetők, ama
zoknak mellőzésével minden hibának okát ezeknek tulajdonítani szembetűnő 
következetlenség.

5. §.

Hangolás egyenetlen mérséklettel.
Már hát eddig két hangolási rendszert ism erünk, egyik : a mit Rousseau 

előad, és megállapított m érsékletnek (tem péram ent établie), m ásik : melyet 
Euler kiszámított és közönséges rendszernek (système ordinaire) nevez. Lás
suk : m indkettő szerint mi eredm ényekre fogunk jutni.

1) Az elsőt (3. §.) ott hagytuk el hogy, miután mind a három próbán 
keresztulestünk is , tűrhetetlen keménységek maradnak fe l, melyek csak az 
által tétethetnek tűrhetőkké, ha az eloszlatás jói történik. De hát mi az oka, 
hogy a három próbás mérséklet sem felel meg kivánatunknak ? s miképen 
kell az eloszlatásnak történnie, hogy jó  legyen?

a) Az első próba hibás. Mert c-hez e lehetőleg tisztára igazíttatván, ha 
M. AKAD. ÉVK. IX. 3. 4
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c-bdl a hangolást quintákon felfelé folytatjuk, hogy az e-nek második felső 
octávájára érjünk, nem a quinták viszonyait kell megkisebbíteni, azaz: meg
rontani, hanem g =  g C  d =  a C e “ 2̂ és d 3  a =  %  viszonyokkal 
felfelé hangolni, m int a 4. §. 4. sz. ki volt mutatva.

b) A második próba sem ér semmit. Mert egy az hogy, mikor azt mond
ju k , gis-nek e-vel tisz ta , vagy legalább tűrhető nagy tertiát kell képezni, nem 
állapítunk meg semmit; más az hogy, ha e-hez gis valósággal tiszta nagy te r
tia , azon eset adja magát elő, m iszerint: gis 3  c tűrhetetlen , mint a 3. §-ból 
látható.

c) Minthogy pedig ezek u tán , gis-hez cis; cis-hez dis; .. stb quinta vi
szonyokra hangoltatnak, hasonló turhetetlenségeknek kell mutatkozni a c is , 
dis, b , felső te rtiá in , m elyeknek helyrehozására legjobb volna az elrontott 
tiszta viszonyokat ismét helyreállítani, s a nagy tertiák turhetetlenségét azok
hoz képest kiegyenlíteni ; a ki pedig ezen viszonyokat nem ism eri, kénytelen 
az eloszlatással addig bajoskodni, míg valami turhetőt állíthat elő.

2) Euler kiszámításai után könnyen hangolhatunk. Mert azokban a quin
ták és nagy tertiák viszonyait következőképen találván:

d   dis
g gis

dis
h

quinták : e fis _  g _ gis • _ b h c
A T T c cis dis e T ~

f ____  1024/---  /6T 5  j
a cis

%B d fis

tertiák : e fis _  Sis _ a b h _ cis
c d e f fis g a

d f _ g _ c II ut
=  y,

___ b 1*3 ___ “  ___ ___ y

«  cis dis gis 
látnivalóképen bennük a diatonikai hanglépték tiszta viszonyai sértetlenül 
m egtartatnak, azt pedig könnyű épen úgy hangolni, m int a hét főhang vi
szonyait (1. §.) leszármaztattuk. Tudniillik:

Hangoljuk fel a-hoz, mely a hangoló-villa által adatik f  3 a 3 ®-ét; c-hez 
c 3  ê 3  g®t> g-hez g 3  ^  CT tiszta öszhangzatokra s hozzuk le d-ét alsó 
octávára—  d , melyek után a diatonikai hanglépték kész lévén, a még hiányzó 
fölemelt vagy lenyomott hangokat a tertiák és quinták kim utatott tiszta viszo
nyai szerint közükbe iktathatjuk.

De ekkor négy tűrhetetlen tertiánk lesz, m int legközelebb név szerint 
lá ttu k , melyeknek viszonyai igen közel két kommával térnek el a tiszta 
viszonytól. A mérséklet tehát, mely nem egyéb, mint ezen tűrhetetlen viszo
nyok kiegyenlítése, még ezentúl kezdődik. Ezt Euler ki nem számíthatta, mi
vel számtalanféle lehet, s megállapított szabályok nélkül hajtatik végre.

Azonban legtermészetesebbnek látszhatik, a m érsékletet úgy intézni, 
hogy azok által egyszersmind a quinták eltérő viszonyai is kiegyenlíttessenek.
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Minélfogva az
B

1024 210= ---- — = -------nagyobb lévén a tiszta viszonynál, ennek
675 33.52

210 2 211eltérését találjuk — X  — =  —, melylyel B felebb em eltetvén, a tiszta
OH J

: ——, honnét : — =  2 5. 35 
3 B

33.5 :

34. 5:
viszony helyre állíttatik, s leszen B =  33.5 2 X

v  3 34 81 . 1 „ . . . .  34 v  22 34
X ~2 n:==~2 ^ ==' ö i 9 meIynek eltérésé a tiszta viszonytól —  X - y  =

81=  —— épen egy kommá. Ezek u tá n , ha még b-hez dis ; dis-hez gis ; gis-hez 
80

cis, lefelé tiszta quintákra hangoltatnak, mind a quinta- mind a tertiaviszo- 
nyok ki lesznek egyenlítve. Még pedig:

A quinták ú g y , hogy a diatonikai hanglépték változatlanul hagyatván, —
d

40 2"marad a mint volt = ---- ; cis p e d ig -------
27 ’ 1 6 34. 52

25.5 2 X 5—— =  — , honnét: Ü"L 
A 3 \5 2 3*. fis

vei felebb em eltetvén, leszen 

214 163842^  y  1
34. A 22.3 3. 5 37. 5 10945

1,49831 a tisztánál érezhetetlen csekélységgel k isebb , a többi tiz  tiszta.
A tertiák  ú g y , hogy ¡ c ^ e ;  d 3 f i s ; f 3 a l ë 3 k tisz ták , A 3  cis > H  

dis ; e 3  gis ; fis Q  b , melyeknek eltérései 1 , 0 1 1 1 1 . . .  egy
34. 52 2025

kommánál kevesebb, kem ényebbek, végezetre: cis 3 ^ 5  d¡s O g ;  g i s 3 c > 
b 3  d ,  melyeknek eltérései egy egész kom m á, legkeményebbek.

A kommá eltérésen pedig nincs m iért felakadni. Mert hogy az a nagy 
tertiákon tűrhetetlen volna, egyáltalában alaptalan gyanítás. Sót inkább a kom
má minden egyéb távközökben is feltaláltatható öszhangzatos eltérés, szint
úgy a nagy mint a kis te rtiákon , mely utóbbiakban d 3  f  hasonlag egy kom- 
mával különbözik e 3  g-tól.

Ezek szerint a szelid , szenvedélyes és zajos indulatok kifejezésére há
romféle tertiákat találunk, m elyekből, s egyszersmind a nagy és kis hangok 
változó egymásután következéséből a hangnemek különböző jellem ei származ
nak , s ezek a zenészeinek egyik fó szépségét tesz ik , melyek nélkül a zene
művek hasonlók azon festett képekhez, melyeknél az árnyéklat hiányzik. És 
valóban Sulzer is a hangnemek jellemeit a nevezett nagy tertiák kim utatott 
viszonyaihoz képest ekképen osztályozza :

tiszták *. C , D , F , G 
keményebbek : A , H , E , Fis 

legkeményebbek: Cis, D is, Gis, B
Mindazáltal az itt előadott m érsékletet, a hangviszonyok ismeretéből el

4 *
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méletileg határoztuk meg. Egészen másképen van pedig a dolog azokra nézve, 
a kik ezen viszonyokat nem ism erik , vagy a fentebbiekben kifejtett tévelygő 
nézetek szövevényeiből ki nem tudnak bontakozni. Ezekre nézve a számtalan 
lehető' mérsékletek közöl egyiknek vagy m ásiknak, ha nem is a legjobbiknak, 
legalább tiírhetőnek eltalálása m indenkorra tétovázás és tapogatódzás marad, s 
valóban ez , nem pedig más valami csekély ok birta rá a zenészek nagyobb ré
szét , hogy az egyenlő m érsékletet fogadják e l , melyről mindjárt bővebben fo
gunk szólani.

6 . $.

Egyenlő mérséklet.
Minthogy tehát a m érsékletet egyfelől a hangviszonyok nem ismerése te

szi szükségessé, másfelől pedig minden eddigi fáradozások, melyekkel a köz
be iktatott hangoknak a hangléptékben megállapított viszonyait igyekeztek föl
keresni, sikeretlenül m aradtak: Rameau Franciaország egyik leghíresebb zene
művésze azt hozta javaslatba, hogy a hanglépték egymással egyenlő tizenkét 
fél hangra osztassák föl. M iszerint, mivel az alaphanghoz C =  1-hez képest 
a felső octávának C =  2-nek kell lenni, ezen távközöknek mindegyike látniva
lóképen annyi mint 2y,S  melyet első távköznek vévén, a második =  2y,j; a 
harmadik =  • következőleg az egész hangléptéket könnyű lévén logarith-
musokkal kiszám ítani, leszen:

C =  1 =  1 ,00000
Cis =  2 y12 =  1,05946 
D =  2\ 2 =  1,12246 
Dis =  2YU =  1,18921 
E  =  2Yn =  1,25992 
F  =  25/12 =  1,3 3 4 84 
Fis =  26/12 =  1,41422

G =  27i2 =  1,49831 
Gis =  28/12 =  1,58740 
A =  2Y12 =  1,68179 
Ais =  2 %  =  1,78180 
H  = 2 %  =  1,88775 
C =  2 =  2,00000.

A hangolást pedig ezen viszonyoknak megfelelőképen azáltal véli eszkü- 
zölhetőnek, hogy, mivel az ekképen kiszámított quinta viszonya =  1,49831 a 
tiszta viszonytól igen csekélységgel távozik e l , még pedig annál valamivel ke
vesebb, igazítsuk föl az alaphanghoz az első quintát tisz tára, azután ereszszük 
lejebb észrevehetetlen csekélységgel ; ebből ismét hangoljunk tisztára fölfelé, 
ereszszük le ismét észrevehetetlen csekélységgel s így tovább, míg mind a tizenkét 
quintán általmegyünk. Látnivaló tehát, hogy ezen kiszámításoknak megfelelő
képen, tiszta viszonyok szerint nem hangolhatunk, hanem mérsékletre kell szo
rulnunk , minélfogva azon hangolási m ód , melylyel mind a tizenkét távközt 
lehetőleg egyenlővé igyekezünk tenni, akármiképen hajtassék végre, egyenlő 
mérséklet-nek neveztetik.
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Ezen egyenlő mérséklet ellen akkor sokan k ikeltek , kikelt Rousseau i s , 
kinek szavai ekképen következnek:

„Ezen m ód, melyet most Rameau úr előad, már ezelőtt javasoltatott a hí
res Couperin á lta l, s ismét abban hagyatott. P. Mersenne is terjedelmesen elő
adja és Gallée-t nevezi föltalálójának, ki is a tizenegy közép arányt is kiszámí
totta , melyre Rameau úr algebrai formulákat ad. — Mindamellett hogy ezek 
némi tudományos színt mutatnak, úgy látszik mindazonáltal, hogy gyakorlatba 
vételök mindeddig sem a zenészeknek, sem a műveseknek nincsen ínyökre. 
A mi az elsőbbeket ille ti, ezek nem tudják ráhatározni m agokat, hogy azon 
erőteljes változatosságról lem ondjanak, mely a megállapított mérséklet hangjai 
különféleségének hatásából származik. Rameau úr hiába mondja nek ik , hogy 
csalatkoznak, hogy azon változatosság a hangnemek közbe-szövődéséből, vagy 
az alaphangok felsőbbségeinek s alsóbbságainak fokozataiból, s épennem a táv
közök megmásításából szárm azik; a zenész azt feleli, hogy egyik nem zárja ki 
a m ásikat, hogy a puszta állítás még nem cáfolat, és hogy a hangok különféle 
hatása semmi arányban sincs azoknak magassági fokozatával.

A mi az orgona- és zongoraműveseket ille ti, azoknak tapasztalatai sze
rint, az ekképen föligazított zongora koránt sincs olyan öszhangzatos, m int Ra
meau úr állítja. A nagy tertiákat keményeknek és fülsértőknek tapasztalják, és 
ha azt mondjuk, hogy szoktassák hozzá magokat a tertiák változtatásához, mint 
ezelőtt a quintákéhoz, azt felelik, hogy meg nem foghatják, miképen lehessen az 
orgonák verdeséseit (battements) ezen mérséklet mellett megszüntetni, s hogy 
fülsértők ne legyenek, lehetővé tenni. Minthogy hát az öszhangzatok természe
ténél fogva, a quinták nagyobb eltérést megszenvednek mint a tertiák, a nélkül 
hogy verdeséseket okozzanak és fülsértők legyenek, nem okszerü-e az eltérése
ket ezekre hárítani, s egyéb távközöket, melyeken az öszhangzatok megrontása 
nélkül változást nem tehetünk, arányosabbaknak hagyni.u (Art. Tempérament)

és alább :
„Mindazonáltal ezen szép és erőteljes változatosságtól akarja Rameau a ze

nészetet megfosztani, egyenlőséget és egyhangúságot (monotonie) hozván bé 
minden öszhangzatokba a maga mérsékleti rendszerével, mely már annyiszor 
javaslatba hozatott s ismét abban hagyatott. Véleménye szerint az öszhangzatok 
tökéletesebbek lennének általa. Annyi azonban bizonyos, hogy e részben sem
mit sem nyerhetünk, a nélkül hogy más részről szintannyit veszítsünk, s ha föl- 
teszszük is, hogy az öszhangzatok általában tisztábbak lennének (a mi pedig nin
csen úgy): vájjon ezen nyereség kipótolná-e azon veszteséget, melyet más rész
ről az indulatok kifejezése tekintetében szenvednénk?1* (Art. Ton)

Mellőzvén a tévedéseket, azon legfőbb ellenvetés, mely az egyenlő mér
séklet ellen tétethetik , hogy általa a hangnemek jellemei megsemmisíttetvén, 
a zenészét egyik legfőbb szépségétől fosztatik m eg, igaz ugyan, és föntebb
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(5. §. 2. sz.) szigorú kiszámítások által be volt bizonyítva; mindazáltal vala
mint Rameau úgy mások is sokan kétségbe hozzák, noha az egyenlő mérséklet 
ellenei leginkább ezen oknál fogva ragaszkodnak az egyenetlen mérséklethez. 
Ezen vitatkozásban sem lehet eldöntő ítéletet hozni m indaddig, míg a távkö
zöknek kétségbe vonhatlan következéssel kiszámított viszonyait nem ismerjük, 
m ert mindegyik fél egyenlő joggal mondhatja hogy a másik csalatkozik, s a mi 
különösebb, a mérsékleti hangolás mellett m indeniknek igazsága lehet. Ezen 
különösség okát könnyen általláthatni a következőkből.

Felvilágosításul a fentebbiekben kétféle egyenetlen mérséklettel ismer
kedtünk meg, s mind a kettőből k itű n t, hogy a hangolás végrehajtása után 
tűrhetetlenségek maradnak fö l, m elyeket a tertiák szerfeletti keménységeinek 
eloszlatásával kell kiegyenlíteni, s attól függ m inden, ha ezen eloszlatás jó (si 
la partition est bien faite). Úgyde, ezen eloszlatás látnivalóképen, tudtunk s 
akaratunk ellen is kétféleképen történhetik , azaz: egyenlően vagy egyenetle
nül. H a egyenlően, akkor akármi rendszert követtünk is a hangolásban, a vég 
eredmény egyenlő mérséklet leend, a miben, ha szinte egyenetlen mérsékletnek 
tartjuk is , a hangnemek különféle jellem eit hiába keressük, m ert azt, épen úgy 
mint Rameau állítá, a hangok felsőbb és alsóbb fokozatain kivűl semmi másban 
föl nem találhatjuk. Mivel tehát az egyenetlen mérsékletet eltalálni, úgy a mint 
kell, fölötte nehéz, az egyenlő eloszlatás ellenben sokkal könnyebb: igen gya
kori esetnek kell lenni, hogy a m it különben egyenetlen m érsékletnek tartunk, 
valósággal egyenlő, vagy legalább ahhoz igen közeljáró  mérséklet, s erről vett 
tapasztalatok után nem lehet egyebet állítani, m int azt, a m it Rameau állított, ez 
pedig ismét nem lehet meggyőző azokra nézve, a k ik az egyenetlen mérsék
letet voltaképen ism erik , s méltán m ondhatják, hogy a puszta állítás nem 
cáfolat.

Ehhez hasonló alaptalan vitatkozásra adhat alkalmat az is, hogy az egyenlő 
vagy egyenetlen mérséklet öszhangzatai tökéletesebbek-e ? Az egyenlő mérsék
let pártolói ennek öszhangzatait tartják tökéletesebbeknek, az egyenetlen mér
séklet pártolói ellenben tagadják. Annyi bizonyos lehet, hogy a jól hangolt 
egyenlő mérséklet öszhangzatai tökéletesebbek a rosszul hangolt egyenetlen 
mérsékletéinél, és viszont; e mellett azonban mindenki azon öszhangzatokat ál
líthatja szebbeknek vagy türhetőbbeknek, a melyekhez füleit szoktatta.

A többi állítások a hangviszonyok nem ismeréséből eredő tévedések, me
lyekhez hasonlók mivel más szerzőknél is, mindenütt, a hol azoknak ismeretük 
mulhatlanul szükséges volna, gyakran előkerülnek, egészen érintetlenül hagyni 
nem lehet. Ilyenek:

a) Akármit mondottak az akkori orgona- és zongorakészítők az egyenetlen 
mérséklet tűrhetetlen nagy tertiáiró l, az csakugyan ellenmondhatlan igazság 
m arad, hogy ezen tertiákon a lehető legkisebb eltérés találtatik, mert minden
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hibát csupán egyenlő elosztás által lehet legkisebbé tenni. Innét pedig ellen
in ond hatatlanul következik hogy, ha az egyenetlen mérsékletben vannak ter
tiák , melyek kevesebbé távoznak el a tiszta viszonytól, szükségképen olya
noknak is kell lenni, melyek tetemesebben térnek el.

b) Hogy az öszhangzatok természeténél fogva, a quinták nagyobb eltérést bír
nak meg mint a tertiák, egészen alaptalan állítás. Mert a diatonikai hanglép
ték viszonyaiban a quintákon sem találunk nagyobb eltérést egy kommánál, ez 
pedig minden egyéb távközökben föltaláltatik, kivévén a nagy te rtiáka t, mint
hogy azokat a diatonikai hangléptékböl, melybe tizenkettő" közöl csak három 
foglaltatik, mind nem ismerhetjük. E llenben, a df és eg kis tertiák egy kom- 
mával térnek el egymástól, a nagy tertiák pedig nem egyebek mint a kis ter
tiák pótlékai tiszta quintára. A kommá eltérés továbbá minden távközökben 
öszhangzatos eltérés, melyet a ki öntapasztalatai után tűrhetetlennek állít, an
nak okát ne a kommá eltérésben hanem a hangolásban elkövetett hibákon 
keresse.

c) Az eltéréseket a quintákra hárítani, s egyéb távközöket, melyeken az ösz- 
hangzatok megrontása nélkül változást nem tehetünk, arányosabbaknak hagyni. 
Ügyde, az egyenlő mérséklet quintái sem maradnak tiszta viszonyban, s itt 
épen azon eset adja magát elő, a mi a) alatt a tertiákról mondatott. Mert ha va
lamelyik tertia tiszta viszonyának m egtartásáért, mivel egy tertia négy quintá- 
ból származik, az illető quintákat még az egyenlő m érséklet quintáinál is kiseb
beknek veszszük, a többi nyolcnak szükségképen nagyobbnak kell lenni s ezek
ből szükségképen az egyenlő mérséklet tertiáinál nagyobb tertiáknak származni.

Biót az egyenlő mérsékletről ezeket mondja:
„H a az orgona vagy zongora a legjobb hangoló mesterek által, csupán azon 

szabályok szerint, m elyeket mindennapi gyakorlatból merítenek, akképen fölhan- 
goltatik, hogy rajtok a zeneműveket fülünknek turhetőképen elő lehessen adni, 
s azután egyik hangot a másik u tán , a függőleges monokord hangjaival öszve- 
hasonlítjuk, úgy fogjuk találni, hogy azok az egyenlő felosztás távközeivel (in
tervallum) annyira öszveütnek, mennyire azoknak megítélésében, érzéki tehet
ségeinket alig tarthatnék képeseknek. A hibáknak ezen eloszlatását a zenészei
ben mérsékletnek nevezik, melynek végbevitelére különféle módok vannak, és 
mindeniknek vannak pártolói. De az idézett tapasztalat azt bizonyítja, hogy 
a nevezett egyenlő mérséklet, az olyan hangműszereket illetőleg, melyeken min
denféle zenedarabokat kell előadni, legalkalmazbatóbb."

Kár hogy Biót az idézett tapasztalatokat csupán szavakban, nem pedig meg
határozott szám viszony okban közli, melyek nélkül az em lített, s érzéki tehet
ségeink bámulatos képességét bizonyító szabatos öszveegyezésekről sem tudo
másunk nem lehet, sem nem ítélhetünk. Különös azonban, hogy az itt mon
dottakat alig lehet öszveegyeztetni azokkal, a miket másutt a származó hangok
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i(5l előad. Két hangnak együtt hangzása közben tudniillik egy harmadikat is le
het észrevenni, melyet származó hangnak neveznek. Ezekről Biót Physikájá- 
ban ezeket olvassuk : „Uyféle tapasztalatok legkönnyebben az orgonával tétethet
nek, melynek hangjai, a mechanikai szerkezeten alapult szabatosságon k ívü l, 
azon elónynyel is b irnak , hogy azokat tetszésünk szerint annyi ideig lehet ki
tartani, a meddig akarjuk. Ennélfogva a származó hangok már régtől fogva al
kalmazásba vett eszközül szolgálhatnak, hogy azoknak helyes hangolását vizs
gálat alá vehessük. Ugyanis igen egyszerű számolás által tudhatjuk, hogy két 
hangból, m elyeknek viszonyai ismeretesek, mi hang fog származni. Ha tehát két 
s íp , melyeknek hangolását vizsgálat alá akarjuk venni, ezen hangot származ
tatja, azoknak helyes hangolásáról bizonyosok lehetünk. Ezen próba egyszers
mind a legszigorúbb mindazok között, melyeknek a hangokat alája vethetjük, 
mivel a legkisebb eltávozás is a tiszta viszonytól a származó hangokban tete
mes különbséget okoz."

U gyde, ha az orgonák egyenlő" mérsékletre hangoltatnak, melynek egyet
len egy hangja sem egyezik a tiszta viszonyokkal : miképen vethetjük azt ezen 
próbatétel alá? Miképen lehetett az már régtől fogva alkalmazásban, ha csak 
akkor nem , mielőtt az egyenlő mérséklet divatozásba kezdett jőni, és azon or
gonákon, melyek nem egyenlő mérséklettel, hanem a hét fő hang tiszta viszo
nyai szerint hangoltattak.

Ellenben a mondottakkal jobban öszveegyező tapasztalati adatokat is hoz
hatunk fö l, Baumgartner és Ettingshausen Physikájából (Naturlehre. W ien, 
1839), melyben a 215-ik lapon a hét fő hangnak megfelelő rezgések száma kö
vetkezőképen találtatott:

C ; D ; E  ; F  ; G ; A ; H  ; C
64 ; 72 ; 80 ; 85,3 ; 96 ; 106,7 ; 120 ; 128
1 ; 9/8 ; K ; r3 ; 3/2 ; 3̂ ; % ; 2

melyeken az egyenlő mérsékletnek még csak nyoma sem m utatkozik, mivel 
azok az öszhangzati tiszta viszonyokkal igazán annyira öszveegyeznek, hogy 
azoknak felfogására érzéki tehetségeinket alig tarthatnék képeseknek.

Mindazáltal Biót tapasztalatait sem akarjuk kétségbe vonni, csakhogy még 
azokból nagyon elhirtelenkedett következtetésnek látszik, hogy az egyenlő 
mérséklet volna legalkalmazhatóbb, m ert ennek eldöntésére a kétféle mérsék
letet kellett volna öszvehasonlítani, s mind a kettő mellett és ellen fölhozott 
okok tekintetbe vételével részrehajlatlan Ítéletet hozni.

Annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy mostan egészen másképen áll a 
dolog mint Rousseau és Rameau idejében, mikor az egyenlő mérséklet divatba 
kezdett jönni, és am int láttuk, sokan ellene nyilatkoztak. Euler föntebb idézett 
szavai mutatják, hogy a zenészek nagyobb része már akkor is az egyenlő mér
sékletet kezdette elfogadni; Biót idézett tapasztalatai szerint pedig az orgonák



A H AN G RI NDSZER KISZÁMÍTÁSÁRÓL. 3 3

és zongorák hangviszonyai csaknem hihetetlen pontossággal öszveütnek az egyenlő 
mérséklet felosztásával, melyekből kitetszik , hogy az egyenlő mérséklet mind
inkább divatba kezd jőni.

De ha ez így v an , mi hasznát veszszük annak hogy a legszebb öszhangza- 
tok tiszta viszonyait ismerjük, s más részről azt á llítjuk , hogy azok hanglépté
künkbe föl nem vétethetők, s őket mint rendszerünkkel öszve nem férhetőket 
félre kell vetnünk. S mit állítunk helyükbe ? Ism eretlen , soha nem létesíthető 
aránytalan viszonyokat, egy új rendszert, mely az ismeretes öszhangzati viszo
nyokkal semmi üszvefüggésben nincsen, mely az imént mondott, soha nem léte
síthető aránytalan viszonyokra épül. S mi következetességgel? Azzal, hogy az 
öszhangzati viszonyokból -kiindulván, elsőben a diatonikai hangmenetelt meg
alapítottuk; vég eredményül azonban sem abból egyetlenegy tiszta viszonyt, 
sem ebből egyetlenegy megállapított hangot vagy távközt is meg nem tarto t
tunk. Hová lesz a zenészeinek egyik legfőbb szépsége, az öszhangzatoknak és 
hangmeneteleknek változatos árnyéklatai, melyek nélkül örökös, csupán csak 
tűrhető egyformaság untatja Ízlésünket a né lk ü l, hogy a tiszta öszhangzatok 
szépségeit valahol élvezhetnők. Azt higyük és mondjuk-e hogy, noha az egész 
természet egy nagyszerű öszhangzatos változatosság, ennek szépségei az ösz
hangzatok rendszeréből száműzve vannak, s azok, a kik benne ezen szépségeket 
keresték és feltalálhatóknak vélték , csalatkoztak?

E tárgy méltán magára vonhatja figyelmünket, m ert az előadott, eligazít- 
hatatlannak látszó elméleti zűrzavarok szükségképen a gyakorlatban is úgy 
vannak, és soha addig, míg a mérséklet divatozni fog , míg azt a hanglépté
künkbe fölvett minden öszhangzatok kétségbe vonhatlan következetességgel 
megállapított viszonyainak ismerete által meg nem szüntetjük, a hangműszerek 
tökéletes üszveegyeztetlietéséről, és a zeneművek azon legnagyobb hatásáról, 
melyet érzelmeinkre gyakorolhatnak, szó sem lehet.

7. §.

Ellenvetések, cáfolatok.

Nem is állítja senk i, hogy az egyenlő mérséklet öszhangzatai minden ki- 
vánatot kielégítők volnának, hanem csak az t, hogy türhetők; m iért is az 
egyenlő mérséklet elfogadására csak az által kényszeríttetünk, ha jobbakat és 
szebbeket előmutatni nem tudunk. És még eddig valóban nincs másképen. Lát
tuk hogy azon kétféle egyenetlen m érsékletű hangolásban, melyeknek m ind
egyike közönségesen elfogadottnak m ondatik , tűrhetetlenségek maradnak fö l, 
ezeknek kiegyenlítése pedig számtalanféle lehet, s miképen sikerül, bizonyta
lan ; a hangviszonyok kiszámításai ellenben, melyekből felvilágosítást kellene 
várnunk, a mérsékletnél is kevesebbet teljesítenek. Ennek okát némelyek ré

si. AKAD. ÉVK.UX. 3. 5
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szint abban keresik , mivel több hangra, némelyek szerint huszonegyre, mások 
szerint hatvanra és többre, volna szükségünk ; részint abban : hogy rendsze
rünkben, melyet octávásnak neveznek, az öszhangzati viszonyokat az octávák- 
kal nem lehet öszveegyeztetni.

A mi az elsőt ille ti, a huszonegy hang elégtelensége már föntebb (4. §. 5 . 
sz.) k i volt m utatva, s épen ügy van a dolog a hatvan vagy akárhány hangra 
nézve i s , ha azokat a többi viszonyokkal öszve nem tudjuk egyeztetni ; mert a 
hangok szaporodásával az alaphangok is szaporodván, az ezeknek megfelelő ösz- 
hangzatokat ismét a hangok további újabb meg újabb szaporítása által kell ke
resnünk vég nélkül.

À mi a m ásikat ille ti, annak bebizonyítására következő megmutatások
kal élnek:

1) Rendszerünkben három nagy tertiának egy octávaközt tökéletesen be 
kell töltenie, mi annyit tesz, hogy: mivel a nagy tertia viszonya =  három

nagy tertia egymás felibe téve =  az octávával =  2 egyenlő tartoznék

lenni, holott:

=  1,953125 < 2 .

2) Hasonlag négy kis tertia egy octávaközt foglal e l , miszerint négy kis

tertiának =  ( —|
w

kellene lenni =  2 , már pedig:

/ =  =  2,0736 . . . >  2.

3) Tizenkét quintával a hetedik octávára é rü n k , tehát a quinták viszonyán

(
Q \ 1 2
— j =  2 7, holott:

( ! ) ’ =  " » % »  =  129,746 >  2J =  128.

4) A negyedik quinta az alaphang felső nagy tertiájának második felső oc- 

távájára esik, tehát kellene lenni: s=  5, holott:

( | ) ‘=  %  =  5,0625 >  5.

Lássuk ezeket általános kitételekben :
a) c-től c-ig egy octávába következő három nagy tertia foglaltatik, u. m.

— • f melyek öszvesokszoroztatván :
c e gis V

V V =  — =  y, =  2 , m int lenni kell. 
c e gis c
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b) Hasonlag a négy kis te rtia :

—  X  P-  X  X  ez is «gy van.c dis fis a
c) Tizenkét quinta öszvesokszorozásából találjuk:

g X  gis X  a X  ais X  h X  ë X  ëis X  tî X  dis X  e >< f  X  fis
c X c i s X d  X dis X e X f  X  fis X  g X  gis X  a X a i s X h  

c =  2c; cis =  2 cis . . . stb. helyettezésével : 
g X g i s X a X  a i s X h X 2 c X 2 c i s X 2 a X 2 d i s X 2 é X 2 f  X 2 f i s
c X  cis X  d X  dis X  e X  f  X  fis X  g X  gis X  a X  ais X  h 

azaz : a közös számítók és nevezők kihagyásával :
2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 = = 2 7 

vagyis : tizenkét quintával a hetedik octávára é rü n k ,
a m int kívántatik.

d ) c-ből kezdve, négy quinta egymásra téve :
g X a X a X ö __=

c X g X c t X á ”
ë pedig a c felső tertiájának felső második octávája, tehát ebben sincs hiba. 
Mind ezekből nyilván látható, hogy, mivel az előbocsátott ellenvetések 

ezen általános lehozatokkal meg nem állhatnak, azokban következetlenségnek 
kell lappangani. Ugyanis:

Egy octávában például: c-től c-ig csak egy tertiát ismerünk — = % ,a m á -
c

o*is c ,sik kettő t, -H_ é s ----- 1 úgy kellene meghatároznunk hogy a három együtt az
e gis

egész octávaközt betöltse. Azok ellenben, k ik  a felhozott ellenvetésekkel él
nek, mit sem gondolván a föladat megoldásával, nem azt teszik, hogy az isme
retlen mennyiség értékét igyekeznének m eghatározni, hanem annak önkénte
sen olyan értéket tulajdonítanak, mely a felállítandó rendszernek egyenletekbe 
foglalt törvényeivel meg nem állhat ; s minthogy ekképen a kivántató rendszert 
megállapítani lehetetlen, mégis a rendszert vádolják, hogy benne a tertiák  és 
quinták viszonyai az octávákéval öszve nem férnek.

Ezek mellett felejtik azt is , hogy a tertiák és quinták ugyanazon viszo
nyai a diatonikai hangléptékben sem férnek öszve az octávákéval, mégis az 
kifogás nélkül meg van alapítva, s nem veszik tekintetbe hogy azokat itt is ,

más viszonyok behozatala által lehetett öszveegyeztetni, milyenek az — kis
d

tertia és quinta viszonyai, melyek a — kis tertia és — quinta viszonyoktól egy

kommával térnek el. Nagy következetlenség tehát azt kívánni hogy, noha a
5 *
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diatonikai hangléptékben is minden távközük egyenetlenek, mégis egész rend
szerünkben a nagy tertiák együl egyig nem különben a quinták%viszonyban 
maradjanak.

Lehetetlenséget nem kívánhatunk, csak azt kívánhatjuk, hogy rendsze
rünkben minden alaphangnak meglegyenek a maga öszhangzatos quintái és tér
tiéi. Ha pedig erre azt feleljük, hogy azok nem lehetnek mindnyájan % és % 
viszonyban: még ezzel semmit sem m ondunk, m ert az a kérdés, hogy tehát 
mi viszonyban kell lenniük ? Rendszerünk megállapíthatásának lehetetlenségét 
sem bizonyíthatjuk be általa; m ert onnét, mivel % és Y7 öszhangzatos viszonyok, 
semmi okoskodási szabályok szerint sem lehet következtetni, hogy ezeken kí
vül más öszhangzatos viszonyok nem létezhetnének.

8. § .

A diatonikai hanglépték hiányai.
A legközelebb felhozott kivánatoknak épen ellenkezője történik a m érsék

leti hangolásban. Mert annak következtében nemcsak a z , hogy azon kívánat
n ak , miszerint minden tertiák és quinták tiszta viszonyban m aradjanak, elég 
nem té te tik , sőt inkább azok közöl vagy egy sem , vagy csak alig marad egy- 
kettő tiszta viszonyban, a mi az egyenlő mérsékletről magában világos, mivel 
abban egyetlen egy hang sem maradhat akárm elyik másikhoz képest tiszta vi
szonyban. De a 3. §-ban például fölhozott egyenetlen mérsékletben is láthat
tuk, hogy abban minden quinták tiszta viszonyai el vannak rontva, melyhez 
végezetre még a fölmaradt turhetetlenségek eloszlatása is já ru lván , látnivalő- 
képen egy hang sem hagyatik m eg, talán C-ét és e-t kivévén, azon tiszta vi
szonyokban, mint a diatonikai hanglépték megállapíttatott. Hogy pedig ennek 
nem úgy kell lenni, kitetszik a következőkből:

1) Rendszerünk alapjául a tiszta viszonyok szolgálnak, s azoknak törvé
nyei szerint állapítottuk meg a diatonikai hangléptéket; már hát, ha ezen viszo
nyoktól eltávozunk, felállítandó rendszerünknek semmi biztos alapot nem ad
hatunk , egyfelől azért: mert a tiszta viszonyokon kivül, számtalan nem ismert 
öszhangzatos viszonyok létezhetnek (különben a mérséklet sem volna lehető), 
s nincsen ok, hogy azok közöl egyiket vagy másikat rendszerünkbe fölvegyük, 
a többieket kirekeszszük ; másfelől azért m ert, ha következetesek akarunk lenni, 
ha már a diatonikai hangléptéket egyszer megállapítottuk, nem ronthatjuk ismét 
el, sőt inkább a többi öszhangzatos viszonyokat is ahhoz kell alkalmaznunk és 
azon törvények szerint kell meghatároznunk, melyeket a diatonikai hanglépték 
megállapításában követtünk.

2) Az egyenlő mérsékletnek van ugyan elméletileg meghatározott alapja, 
t. i. a tertiáknak 1,25992 . . .  a quintáknak 1,49831 , . .  viszonyai, de ezek, egy
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az: hogy olyan ismeretlen viszonyok, melyeknek hallásunkban semmi m érté
kük nincs, annálfogva gyakorlatilag alapul nem szolgálhatnak ; más az : hogy 
az egyenlő mérséklet rendszerünk kivánatainak eleget nem tévén, ha a fönteb- 
biekben (6 . §.) bővebben kifejtett okok ellenére is divatba kezdett jönni, egye
dül annak tulajdonítható, mivel ezenkívül más rendszer megállapítása minded
dig lehetetlennek m utatkozott, az egyenetlen mérséklet pedig ennél is sokkal 
bizonytalanabb és legtöbb esetben tökéletlenebb.

3) A tiszta viszonyokat, a mennyire csak leh e t, két nyomos oknál fogva 
meg kell tartanunk. Mert egy a z , hogy azok legszebb üszhangzatokat képez
nek ; más az, hogy a hangolás csak a tiszta viszonyok szerint eszközöltethetik 
legtökéletesebben, egyéb viszonyokat pedig csak elméletileg mutathatunk elő, 
gyakorlatban pedig közvetlenül soha sem , mivel azoknak megkülönböztetésére 
hallásunk elegendő képességgel nem bír.

4) Mindezeknél fogva a tiszta viszonyok kirekesztését csak azzal igazol
hatnék, ha azokat megtartani egy általában lehetetlen volna, a m it pedig semmi
képen nem következtethetünk. Bizonyos ugyanis hogy rendszerünkben vala
mennyi tertiák és quinták nem lehetnek tiszta viszonyban; de hogy egy sem le
hetne, s e m iatt a m ár megállapított hét fő hang tiszta viszonyait vagy egészen 
vagy legalább nagy részben a mérséklet által el kellene rontanunk, azt semmi
képen be nem bizonyíthatjuk.

Minthogy tehát már eddig a rendszerünk ellen tétetn i szokott ellenveté
sek, valamint azon okok is , melyek a mérséklet szükséges voltának bebizonyí
tására szoktak felhozatni, eléggé meg vannak cáfolva; azon feladat megfejtésére 
kell általmennünk: miképen lehet a diatonikai hanglépték tiszta viszonyainak 
megtartásával a rendszerünk kiegészítésére megkivántató öt hangot, a hét fő 
hang közé, ugyanazon törvények szerint, közbe iktatni, melyeket azoknak meg
állapításában követtünk?

9. §.

A közbeiktatandó öt hang viszonyai megállapítása.

Azon elvből indulván k i , hogy rendszerünkben a tiszta viszonyok annyi
szor isméltessenek, am ennyiszer csak lehet, az úgynevett octávaviszony =  1 :2 
természetéből világos, hogy azt minden megszorítás nélkül annyiszor ismétel
hetjük, a mennyiszer akarjuk. Ugyanis ezen viszony azon tulajdonsággal b ír, 
hogy akárhányszor egymás alá, vagy egymás fülibe rakjuk, az ekképen szárma
zott hangok mindig öszhangzatosak —  a mi a többi viszonyokra nézve nem úgy 
van. Az octáváknak ezen tulajdonságából pedig az is következik, hogy a mely 
hangok valamelyik octávaközben öszhangzatosak, azoknak octávái más octáva- 
közben is ugyanazon viszonyban m aradván, szintúgy öszhangzatosak lesznek,
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mihez képest csak egy octávaköz üszhangzatos felosztását kell vizsgálat alá ven
nünk, mivel ezen felosztásokat hasonlag minden egyéb octávákban ismételhet
jü k  s mindenikben üszhangzatosak lesznek.

A hét fd hang tehát, mint az l.§ -b an  láttuk, ezen elvek szerint meg lévén 
állapítva, ha azokat a többi octávákban ugyanazon viszonyok szerint ismétel
jük  , minden octávák következőképen lesznek felosztva :
...........C , D , E ,  F, G, A, I I ,  c , d , e, f, g, a, h, c, d, ë, f, g, a, F, ë ............ stb.
melyből a diatonikai hanglépték felosztásának következő törvényei tűnnek sze
münk elé :

1. Kétféle egész hangjaink vannak:
a) Nagy egész hangok: C 3  b  =  F ( 2  G =  G ^  A =  =  =

g 3  a • * • * stb, m elyeknek viszonyai, mint már tudjuk, =  %.
b) Kis egész hangok : D 3 ^  ^  3 í í ;=  d 3  e =  a G * 1___ stb, m elyek

nek viszonyai «= 10%.
2. A nagy egész hangok két tiszta quintából szárm aznak, ha azokat egy

másra teszszük és a felsőbbiket egy octávára lehozzuk. Például : C Q D  úgy 
származik hogy: C-re G-ét; G-re d-ét quintára hangolván, a felsőt =  d egy oc
távára =  D lehozzuk; a mi hogy a többiekre nézve is úgy van , magában 
látható.

Ellenben a kis egész hangok is két quintából származnak ugyan, de azok
25 5közöl csak egyik van tiszta viszonyban s=%, a másiknak viszonya pedig — = % .
O

Például: D ^ E  kis egész hangnak származtatására D-hez A-t quintára kell 
ugyan hangolnunk, de nem % hanem 4%7 viszonyban, azután A-hoz C-t tiszta =  % 
viszonyban, melyet alsó octávára =  E  lehozván, a D ^ E  kis egész hang szár
mazik, s ehhez hasonlóképen A ^ H i  d 3  e • • * • st^ kis egész hangok.

3. Minthogy a nagy tertiák két egész hang által képeztetnek ,  ezeknek 
származtatására négy quinta kivántatik, melyek egymás felibe tétetvén, a fel
sőbbiket második alsó octávára kell lehoznunk. Például : C 3  nagy tertia 
akképen származik, ha : C 3  G ; G 3 á ;  d 3  a > a 3 ® quintákat egymás felibe 
rakjuk s a legfelsőt =  ë a második alsó octávára ==E  lehozzuk. Ezek szerint 
pedig ha többféle quintáink vannak , a nagy tertiák  viszonyai látnivalóképen 
ezeknek öszvetételétől függenek és megfordítva.

Minthogy tehát a diatonikai hangléptékbe mindeddig csupán tiszta tertiá- 
kat =  % igyekeztünk fölvenni, ezeket, föladatunk azon kivánatához képest, 
hogy a quintákban is annyi tiszta viszonyokat tartsunk meg, am ennyit csak le
het, nem szárm aztathattuk m ásképen, hanem hogy a nagy tertiák képzésére 
megkivántató négy quinta kozol három tiszta quintát m egtartván, a negyedik

nek szükségképen 25.5
33

=  4/27-nek kellett lenni.
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4. Ha három tiszta tertiát egymás fülibe teszünk, például : egy octavaban 
c-től c-ig, az utolsó nem fog épen c-reesni, hanem annál valamivel alább marad, 
mely m iatt a c-hez közel, nj hang származik, s innét tovább m envén, három 
tiszta tertia után ismét másik új hang s igy tovább, melynek következtében a 
hangok száma, minél tovább megyünk, annál többre szaporodnék. Hogy ennek 
elejét vegyük, az első octávához =  c közel eső hangot ki kellene hagynunk; de 
ha ezt teszszük, akkor a második tiszta tertia felső hangja =  gis nem fog a c- 
vel öszhangzatos lenni. így tehát azon feladat áll e lő ttünk , hogy mivel g és a 
közé e-hez tiszta tertiát nem iktathatunk úgy, hogy az egyszersmind c-vel is 
öszhangzatos legyen, gis ismeretlen lévén, annak öszhangzatos viszonya, rend
szerünk eddig kifejtett törvényei szerin t, határoztassék meg.

Nem elég tehát azt m ondani, hogy rendszerünkben három nagy tertiának 
egy octávaközt egészen be kell te lteni, három nagy tertia  pedig tiszta viszony
ban nem tölti be egészen, m ert amaz a feladat megfejtésének föltétele lévén, 
em ezt, azaz: ha a föltételnek eleget nem teszünk , annyival inkább nem lehet 
ellenvetésül felhozni, mivel általánosan tiszta viszonyok szerint (7. §.) a hét fő 
hangot sem állapíthattuk meg. A rra, hogy minden alaphangnak megfelelő tiszta 
tertiái és quintáí legyenek, az octávaköznek végeden számú részekre kellene 
felosztatni, következőleg sem huszonegy, sem hatvan, sem akárhány véges számú 
hang nem lenne elegendő.

Rendszerünktől annak föltételeivel és törvényeivel ellenkezőket nem kí
vánhatunk ; hanem mivel végeden számú felosztásokat nem tehetünk, sőt a vé
ges száinu felosztás is minél több részekből á ll, annál több gyakorlati nehéz
ségekkel van öszveköttetve, okszeruleg csak ezeket kívánhatjuk:

a) Hogy annyi tiszta viszonyok foglaltassanak benne, a mennyi csak
lehet,

b) A díatonikai hanglépték ezen elv szerint lévén m egállapítva, változat
lanul maradjon.

c) Nemcsak véges szám ú, hanem lehető legkevesebb hangból álljon, mégis 
e m ellett;

d) elegendő legyen a rra , hogy általa a diatonikai hanglépték 3. §-ban k i
mutatott fogyatkozásai helyrehozassanak, mely is mivel öt hang közbeiktatása 
által megtörténhetik,

e) ezen öt hang következetesen legyen megállapítva, ugyanazon törvények 
szerint, melyeket a hét főhang megállapításában követtünk.

Ha ezen kivánatoknak határozatosan eleget tehetünk, rendszerünk meg le
szen állapítva, és a mérséklet megszüntetve.

Láttuk pedig már (l.§ .) , hogy a hét főhang a tiszta öszhangzat háromszori 
ismétlésé áltál hataroztatván meg, ezen két hangból több tiszta öszhangzat nem
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telik. Még hát azt kell m egkísértenünk, hogy a tertiák és quinták tiszta viszo
nyait külön választva hányszor ismételhetjük.

A tertiákról hasonlag legközelebb láttuk hogy, ha csak a hangok számát 
szükségtelenül szaporítani nem akarjuk , egy octávaközbe három tertiát kell 
behoznunk, s azok között tiszta viszonyban egynél több nem lehet.

A mi a quintákat ille ti, ezekről is tudjuk hogy nem lehetnek mindnyájan 
tiszta viszonyban, mert a diatonikai hangléptékben d ^  a-nak viszonya nem

hanem =  % .
33

Tudjuk azt i s , hogy minden tertia képzésére négy quintát kell egymás 
Ibiibe tennünk, és a felsőbbiket második alsó octávára alá hoznunk. Ezen mun
kálatnak, három tertia képzésére háromszori ismétlése által tizenkét quinta és 
hat octáva képeztetvén, hogy a hangok száma határtalanul ne szaporodjék, az
zal a C-nek felső octávájára =  C vagyis, tizenkét quintával C-től C-ig egy, és 
még ezenkiviíl h a t, azaz.* együtt a C-nek hetedik octávájára kell érnünk.

Ezek szerint tizenkét quintát hét octávához egyenlítvén, ha d 3  a-n kivul 
a többi tizenegynek tiszta viszonyát veszszük, kellene lenni :

( ! ) " * ? ^ = 2 ’ =  128 ; de mivel ^  =  128,14,

látnivalóképen tizenegy quintát tiszta viszonyban nem vehetünk, azért is egyet 
ismeretlennek tévén =  Q , leszen:

Q7 5  OH
i -  X Q  =  2 ', melyI,ól Q =  ±  =  =  1,49831 . . .
6 0 .0

mely kitalált quintaviszony a tiszta viszonytól =  % =  1,5 érezhetetlen cse
kélységgel távozik el. Következőleg:

A három nagy tertia képzésére, melyeknek egy octávát egészen be kell 
tölteni, megkivántató tizenkét quinta közöl találjuk : tíznek viszonyát =  % ; egyet
25.5 , , . 2 4----  es meg eg i/e t------
35 b 37.5.

Ezek közöl négy quintának egymásra tételét négyféleképen állíthat
juk elő:

a) Mind a négy tiszta 25 5b) Három tiszta, egy =  —
ó

2U 23 5 214c) Három tiszta, e g y =  —  d) K ettő tiszta, egy -ÿ - , egy =  —
37.5

melyekből ugyanannyi tertiaviszonyok származnak :

a) | X | - 2= | = % =  1,26562

b) ?x¥xi-*-w
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0 5  0 1 4  -I 0 9

0  I  X |j  X

*> ï x  ¥  x  f i x  - • • 2 4 8 w -
Mivel továbbá három nagy tertiának egy octávaküzt egészen be kell töl

ten i, a füntebbiekból azokat választván, melyek ezen kivánatnak eleget tesz
n ek , ilyenek:

!> X  ¡P X  ¿ 5  =  2 > m int lenni kel>-

Már hát ott vagyunk, hogy a rendszerünkbe fölvétethető minden nagy 
tertia és quinta viszonyait ism erjük, de még azoknak elhelyezését nem tud
juk. Erre nézve azonban a hangnemek eddig szokásban volt osztályozatához 
tarthatjuk m agunkat, mihez képest

Sulzer a hangnemeket ekképen osztályozza :
tiszták : C ; D ; F  ; G 

kem ényebbek: A; E ; H ; Fis 
legkem ényebbek: Cis; D is; Gis; Ais; 

ezen osztályozat megtartásával
1) D-nek felső tiszta tertiá já t vévén , leszen :

F i s = D x r . = | x | = Ç = %  =  l , 40625

2) A , E , H-hoz keményebb tertiákkal :
A .2’ 5 w  2’  2S ....

1S 3‘.5 2.3 X  3* 5 3S 2<
1,05349

Gis =  1 ^ 1 = I  X  ^  =  I  =  =  1,580243‘.5
P 1, _ H .2 » _ 8 . 5  y  2* _ 2 *

3 4  5  0 4  A  Q 33.45 % 1,185185

3) Mivel Ais legkeményebb alsó tertiája d-nek:

Ais= — =  | X |  =  | = % = 1,7777 . . .

Ezen viszonyok következetesen vannak rendszerünk törvényei szerint megha
tározva, s ellenök semmi kifogás nem tétethetik. Láthatjuk pedig belőlük, 
hogy a közbe ik tatott öt hangnak viszonyai koránt sem a két szélsők közepére 
esnek , hanem attól hol többet hol kevesebbet különböznek; sőt Cis, Dis, Fis, 
Gis-nek a közép értéken alul kell m aradni, Ais-nak ellenben annál föntebb 
esni. Ugyanis:

M. AKAD. ÉVK. IX . 3. G
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közép érték igaz érték eltérés
Cis =  1,06066 1,05349 -4- 0,00716
Dis == 1,18585 1,185185 0,000665
Fis =  1,41258 1,40625 H- 0,00633
Gis =  1,58114 1,58024 -+- 0,00090
Ais =  1,76776 1,77777 -4-  0 ,0 0 1 0 0 .

Mind ezek alább a 14-dik §-ban tisztán elméletileg s a diatonikai hanglép
ték előleges megállapításától függetlenül fognak bebizonyíttatni. Melyekből k i
tűn ik , hogy a közbe iktatott hangok szintolyan fő hangok mint a többi, nálok 
nélkül a hét fő hang rendszert nem képezhet, s egyedül ezek által egészíttetik 
rendszerré.

10. §.

Hangolás tiszta viszonyok szerint mérséklet nélkül.
M árm ost, az öt közbe ik tato tt hangoknak is mindeddig ismeretlen vi 

szonyai meg lévén állapítva, hangléptékünk minden tizenkét hangjának követ 
kező viszonyai lesznek :

C =  1 =  1 =  1,00000 

Cis =  % =  *%, =  1,05349
oJ

D =  ^  =  % =  1,12500 
2*

Dis =  | |  =  %  =  1,185185

E  =  i  =  % =  1,25000
22

F =  -  =  ys =  1,33333 
3

Fis =  =  %  =  1,40625
A

G =  2- =  % =  1,50000 

Gis =  | '  =  ■% =  1,58024
o

A =  I  =  « =  1,66666
o

Ais =  - |1  =  % =  1,77777.

H  =  M  =  '% =  1,87500
23

melyekből könnyű lévén minden tertiák és minden quinták viszonyait névsze 
rint k iszám ítani, találjuk :

a nagy tertiákat :

C Q  E =  D O  Fis =  F  Q  A =  G 3  H =  K =  1,25 

A O  Cis =  E  3  Gis =  II C  Dis =  Fis G  Ais =  J l = s% s =  1,26419
o .0

Cis G  F  =  Dis G  6  =  Gis G  C =  Ais G  d =  -¿T- =  %  =  1,26562
A
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mint az elóbocsátott osztályozathoz képest k iván ta to tt, s ezek küzdi három 
nagy tertia az illetékes octávaközt egészen betölti ;

a quintákat :

C 3  G =  Cis G  Gis =  Dis O  Ais — E Q  H  — F  3  c =  G Q  d =  Gis 3  dis =  
=  A O  e =  Ais O  f = H  C  fis =  % =  1,5

D Q A = y = %

F is C C is  =  | ^  =  ' “ % 9is
0 .0

melyekkel tökéletesen a 7-dik octávára érünk.
A hangolást tehát a kim utatott tiszta viszonyok szerint könnyű végrehaj

tani következőképen :
1) Minthogy kiszámításainkat C alaphanghoz képesíte ttük , s a hét fo hang 

ezen alaphoz képest van m eghatározva, gyakorlatilag ellenben a hangoló-villa 
által a szokott adatni, hogy elsőben C-ét meghatározhassuk, hangoljuk föl a-t 
a hangoló-villa alsó octávájára s ehhezképest f, a, c-ct tiszta teljes üszhangzatra, 
ekkor számításaink és a diatonikai hanglépték alapja =  C meg lévén hatá
rozva.

Hangoljuk föl továbbá : c, ë, g-ét, nem különben: g, fï, cf-ét hasonlag tiszta 
teljes üszhangzatra.

Vegyük C-nek felső octáváját —  ü, melyből f-et alsó tiszta quintara hangol
ván és f , â , ë tiszta öszhangzatot a-nak közbe hangolása által kiegészítvén, ha
9-ét alsó octávára 3-be lehozzuk, egy octáva C-tdl C-ig és még 3 föl leszen 
hangolva, s egyszersmind annak jóságáról is biztosíthatjuk m agunkat, mert 
látnivalóképen :

f-hez f-nek ; a-hoz a-nak tiszta octávát ) , ,, . ,
1 _ , _ ,  , . . . , > kell kepezni ;a-hoz e-nek; e-hez lí-nak tiszta qmntat )

ellenben d —  a-hoz nem leszen ugyan tiszta quinta =  %, hanem 4%7 viszonyban, 
mindazáltal d-nek a-val annyira öszhangzatosnak kell lenni, hogy annak elté
rését csak igen gyakorlott fül veheti észre, mely ha nem úgy van, hiba tör
tént a hangolásban.

Még nagyobb biztosításul szolgál azonban, ha lï-hoz fist is tiszta quin
tara fölhangoljuk. Ekkor 3 ,  f is , a-nak annyira öszveegyezd öszhangzatot kell 
képezni, mely szépségre a többi tiszta üszhangzatoknak semmit sem enged.

2) Ezentúl fis-bol cis-re nem hangolhatunk, mivel az nem tiszta quinta 
lévén, annak kiszámított viszonyát közvetlenül el nem találhatjuk, hanem:

f-bdl lefelé tiszta quintákon hangolunk b-re, ennek felső octavájából b-bdl 
3 is-re; dis-bdl gis-re; gis-bdl cis-re s ennek felső octavájára cis-re, melyek 
után fis-nek ëis-hez a kiszám ított quinta-viszonyban kell lenni.

6
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H a a hangolás jól hajtatott végre, minden öszhangzatnak a, cis, e; 
b> f  j Ï ï> d is, f i s 5 cis, f , g is5 d is ; g; b , e ,  gis, h ; f is ,  b , cisj gis, c , dis 
noha nem tiszták , szépen öszhangzóknak kell lenni, még pedig lígy, hogy a, 
h , e , fis-nek, nem különben: cis, gis, d is, ais-nak nagy tertiái egymás közt 
egyenlők, az előbbiek a tiszta tertiáknál kem ényebbek, az utóbbiak legkemé
nyebbek legyenek. Ha valamelyik az ugyanazon osztályba tartozók közöl szeb
ben, vagy valamelyik nem oly szépen öszliangzatos m int a többi: hiba van a 
hangolásban, m ert az előbocsátott kiszámítások szerint az egy osztályba tartozó 
öszhangzatoknak egymással egyenlőknek kell lenni.

Mindazáltal az itt előadott rendet egyáltalában nem szükség követni, mert 
az csak például hozatott fö l, az előbocsátott kiszámításokhoz alkalmazva. A 
hangolás lényege látnivalóképen nem abban á ll, hogy annak végrehajtásában 
mi rendet követünk; hanem egyediül abban, hogy minden quintát tökéletesen 
kiszámított viszonyokra hangoljunk, azaz: a ^ d - é t  =  % ;  fis 3  ci s t =  1685% 9 3 5  , 
a többit tiszta viszonyok =  % szerint.

Kezdhetjük tehát a-n, folytathatjuk e , h , fis-ig fölfelé, s a többit ezekhez 
igazíthatjuk, d :fist tiszta tertiára hangolván.

Nemkülönben : kezdhetjük a-n, s folytathatjuk lefelé d, g, c, b-re stb, csak 
hogy ekkor az a 3  d quintaviszonynak eltalálására hangoljuk föl elsőben a- 
hoz d-ét tiszta quintára, azután d-ét emeljük föl mindaddig, míg az öszhang- 
zat engedi.

Vagy pedig: ha hangolásunkat a-ból kezdve fis-ig fo ly tattuk , hangoljuk 
a-hoz d-ét elsőben tiszta quintára, azután d-ét emeljük föl fis-hez tiszta tertiára 
m indaddig, míg d , fis, a, hármas öszliangzat k iv án ja , végzetül hangolhatunk 
lefelé d-ből g-re, c-re . . . stb.

Ezen különféle hangolások részint gyakorlatul, részint a beférkezett hi
bák fölfedezésére segédeszközül szolgálhatnak.

Általános panasz, hogy jól hangolt zongorára ritkán akadhatni. Egy leve
lező így ir az Encyclopédie Méthodique szerkesztőjéhez:

„A zongorát kétféleképen lehet hangolni. Tiszta quinták szerint. Mindenki 
tu d ja , hogy az octávák kemények lesznek , minélfogva kényteleníttetünk a 
távközöket megkisebbíteni, hogy visszaérjünk oda, a honnét elindultunk. Ennél 
semmi sem lehet kellem etlenebb, nemcsak a m érsékleti helyen, hanem a zon
gorának azon részein i s , hol a quinták tiszták m aradtak , mert az ilyen hango
lás tűrhetetlen. Azért is változtassunk meg inkább minden quintát gyengé- 
deden, akkor valami ösztönszeru kiváltat vezetend bennünket a tökéletesség
nek azon matliematikai pontjára, melyet ha élezünk nem szükség számítgatni. 
Minden öszliangzat valami kellemetes gyöngédséget veend m agára, s valami ki 
nem fejezhető gyönyört éreztet velünk. Melyik énekes nem érzette kebelét 
zongorakíséret mellett néha szorulni, néha dagadni? Egy jeles éneklő (Gizziello),
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kit Rómában láttam, azon házakhoz, hol művészi ügyességét akarta kitüntetni, 
a maga hangoló m esterét szokás szerint előre elk iildötte, nemcsak azért, hogy 
a zongora kelletinél magasabbra ne legyen hangolva, hanem azért is, hogy az 
öszhangzatokat megigazítsa. Nem hallottunk-e nőket, kiknek gyenge hangmií- 
szerök nagyobb gyönyörrel töltötte el érzelmeinket, m int másoknak zengzetesebb 
és szabatosabb hangszavuk í Gyakran kellett zongorámat kedvetlenül elhagy
nom , mivel nem adta vissza belsőmben fogamzott érzelm eim et, mígnem né
hány évnek múltával észrevettem , hogy mindennek az igen tisztára hangolt 
quinták voltak oka.í£

Erre a szerkesztő (Fram ery) következő észrevételeket teszen :
„Ezen cikk minden elméleti elvekkel ellenkezik. Ha a zongora némely 

quintái némely hangnemekben igen szabatosak, a tertiák és quinták viszont 
hibásak lesznek másokban. A fölemelt g és lenyomott a nem mindegy, hanem 
kénytelenek vagyunk a kettő t egynek venni, mivel mind a kettőnek hangozta
tására ugyanazon billentő szolgál eszközül. Ha hát A -ból, melybe a fölemelt g 
foglaltatik, zongoránk jól van igazítva, Es-ből, melyben a lenyomott « jö n  elő, 
hibás leend. Furcsa volna a hibás hangoztatásnak zenészed szépséget tulajdo
nítani. A női hangszó szép lehet a m ellett, hogy gyönge, de nem azért, mivel 
nem szabatos. A szerző nem panaszkodhatik zongorájának szerfeletti szabatos
sága ellen, m ert ha a quinták tökéletesek voltak, a zongora szükségképen rosz- 
szul volt hangolva.£í

Mind a két vélemény teli van ugyan azon hibás nézetekkel, melyek már 
eddig eléggé meg vannak cáfolva ; mindazáltal adatul szolgálhat annak bizonyí
tására, hogy jól bangóit zongorára ritkán akadhatni. De ennek oka sem nem a 
quinták szerfeletti szabatosságában keresendő, sőt inkább az volna kívánatos, ha 
azoknak a föntebbiekben kiszám ított viszonyait m athematikai pontossággal el 
tudnók találni; sem nem abban, hogy gis és as nem m indegy, m ert a mint 
már meg volt m utatva, a f ő  hangok lenyomása és fölemelése által rendszert tiem 
alkothatunk, és ha mind a kettőnek kitételére nincsen több hangunk egy
nél , akárhogy nevezzük azt kétfé leképen , még sem lehet más hanem ugyan
azon egy.

Ellenben: mivel az öszhangzatos viszonyok származásának törvényei sze
rin t a távközök egyenetlenek lévén, háromféle secundákat, te rtiáka t, quartá- 
k a t, quintákat stb találunk, látnivaló hogy, ha ezek közöl mindenik a maga 
helyén a maga meghatározott viszonya szerint nem hangoltatik, ha a tétovázó 
mérséklet következtében, a tiszta viszonyokat vagy egészen k i, vagy a magok 
helyükről másuva m érsékeljük, ha a tisz ta , kemény és legkeményebb ter- 
tiakat minden megállapított szabály nélkül összevissza forgatjuk, ha a hang
szerző nem tarthatja magát a hangnemek változatlanul megállapított jellem é
hez, s ha a hangmű nem azon jellem ű hangnemben adatik elő, m int a miben



46 CrVÖRY SÁNDORi

készült stb stb, nem csuda, ha az ekképen hangolt zongorák érzelmeinket visz- 
sza nem hangoztathatják.

Hasonló esetekben, hogy zongoráját e miatt kedvetlenül kellett elhagyni, 
talán minden zongorajátszó gyakorta lehetett, a mi nem is lehet másképen, 
míg a szabálytalan tétovázó mérsékletet meg nem szüntetjük, s míg a zongora
játszók nagyobb része zongoráját Önmaga nem tudja hangolni. Mert a mi az 
elsőt illeti, a számtalanféle lehető m érsékletek kozol, ugyanazon egyet lehe
tetlen lévén több ízben egymásután eltalálni, valahányszor a zongora felhangol* 
tátik, annak öszhangzatai mindenkor más-más viszonyba hozatván, lehetetlen , 
hogy mindig ugyanazon érzelmeket adják vissza. A másodikra nézve pedig : 
minthogy sem a húrok, sem a csavarok ellentállása, melyekre a húrok fölfeszít- 
tetnek, tökéletesen egyenlő nem lehet, a legjobb hangolás is alig tarthat tovább, 
mint a míg a hangoló mester jelen van , annyival inkább néhányszori játszás 
után előbbi feszültségökből a húrok nagyobb részint kiverődnek, a hóimét ere
deti hibákat mindaddig folytonosan helyre kellene hozni, míg a húrok megálla
podnak. De hát lionnét ismerjük meg, s hogyan hozzuk helyre, ha a hangolásnak 
semmi szabályai, az öszhangzatoknak semmi megállapított viszonyai nincsenek ? 
Nem másképen, hanem újabb mérséklet által, melynek bekövetkező változásai 
ismét újabb meg újabb m érsékletet tesznek szükségessé.

Ellenben az előbocsátott kiszámítások által minden öszhangzati viszonyok 
változatlanul meg lévén állapítva, azok szerint mindig egyformán hangolhatunk, 
még pedig úgy , a m int a hangnemek jellemei kívánják. De hogy ezen hango
lás tökéletes legyen, azon viszonyokat mathematikai pontossággal el kellene 
találnunk, a mi ha egy részről természeti akadályok miatt lehetetlen i s , más 
részről mégis némely elővigyázatok mellett a kivántató szabatosságot kielégí- 
tőleg megközelíthetjük. Ilyenek :

1. D-nek a-hoz quintának kell ugyan lenni, de, a mint már sokszor mondva 
volt, nem % hanem 4%7 viszonyban. Ezen viszonynak, noha a tiszta viszonytól 
egy kommával tér e l , mégis öszhangzatosnak kell lenni. Nagyon megérdemli, 
hogy a ki hangolással foglalkodik, megismerkedjék vele, m ert a hangolásban el
követett minden hibák csaknem egyedül ezen viszonynak meg nem tartásából 
erednek.

Megkísértheti akárk i, hogyha a fő hangokat akképen hangoljuk, mint 1. 
§-ban előadatott, a d föntebb leszen «-hoz képest mint a quinták tiszta viszonya 
kívánja, melyről könnyen meggyőződhetünk, ha két húr hangzását d-nél elfog
ván, a harm adikat lejebb eresztjük s azután «-hoz tiszta quintárahangoljuk, ek
kor ezen harmadik húr alább marad valamivel a többi kettőnél s a különbség 
egy kommát teend. Mindazonáltal a d mind a kétféleképen öszhangzatos leszen 
«-val, sőt öszhangzatos leszen akkor is , ha a leeresztett húrt tiszta viszony
ban, a másik kettő t 4%7 viszonyban meghagyjuk s mind a hármat együtt han-
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goztatjuk. Nemkülönben h-hoz fis tiszta quintára, d-hez tiszta tertiára igazíttat- 
ván, dm ind a két viszonyban öszhangzatos leszen fis-szel ésa-val, noha a leeresz
tett d és fis a tiszta tertiánál egy egész kommával keményebb tértiét fog képez
ni. Mely tapasztalatokból tehát kitűnik, hogy a kommá mind a quintákon mind 
a nagy tertiákon öszhangzatos eltérés. A kik azt mondják hogy, ha C-ből négy 
tiszta quintával é-re hangolunk, s ezen ö-t második alsó octávárae-be lehozzuk, 
c Q e  tűrhetetlenül kemény tertia fog lenni, a hangolásban könnyen hibázhat
nak, ha a négy tiszta quinta közűi egyet vagy többet valamivel fölebb hangolnak 
kelletinél. Szabatos hangolással ellenben a tiszta tertiánál egy kommával kem é
nyebb, mindazonáltal öszhangzatos tértiét fognak találni.

V iszont, ha d-ét a-hoz mondottképen 4%7 viszony szerint hangoljuk, azu
tán két húr hangzatát elfogván, a harmadikat csak valami csekélységgel akarjuk 
is fölebb em elni, a d és a közötti öszhangzat azonnal érezhetőképen kellemet
lenebb. Honnét ismét az következik, hogy ha a %  viszonynyal némileg gyakor
latiképen megism erkedtünk, azt úgy is könnyű eltalálni, ha az alsó quintát a 
felsőhöz elsőben tisztára hangoljuk, azután az alsóban két húr hangzását elfog
ván, a harmadikat valamivel fölebb emeljük mindaddig, míg az öszhangzat kel
lemetlenebbé kezd lenni.

2. A föntebbi 2. sz. szerint hangolásunkat f-ből lefelé folytatván, egymás
után a b , e s , a s , des legkeményebb öszhangzatokra érünk, m elyeknek egymás
sal egyenlőknek és olyanoknak kell lenni mint d ,  fis, a, ha, amint legközelebb 
mondatott, d-ét a-hoz tiszta quintára hangoljuk, fist változatlanul megtartván.

3. Azon tapasztalat, hogy az octávák kivételével, két hang együtt hang
zása egy harmadikat szárm aztat, még pedig a quinták együtthangzásában a 
származó hang az alsó quintával azonos, és igen nehezen észrevehető, az octávák 
pedig semmi hangot nem szárm aztatnak, a hangolásban nagy segítségünkre le
het. Ugyanis, ha két hang, nem épen tökéletesen van feligazítva, a származó 
hang helyett a hangoknak hol erősbülését hol gyengülését, úgynevezett lükteté
sét vagy lebegését (battem ent, sclnveben) vehetni észre. Mivel tehát a jól 
hangolt octávák és quinták együtthangzása közben ilyen lebegés, sőt észreve
hető harm adik hang sem szárm azhatik , a quintákat és octávákat úgy hangoljuk 
öszve, hogy azoknak együtthangzása közben minden lebegések és mellékhan
gok lehetőleg eltávolíttassanak.

4. Sok hangot egyszerre ne hangoljunk öszve, m ert ezek által csak az 
öszveegyezés megítélhetése nehezíte tik , annyival inkább, mivel a hangok meg
erősítésére több húrok szoktak használtatni, m elyeket sok hangban eg y ü tt, le
hetetlen tökéletesen öszveegyeztetni. Legbiztosabban hangolhatunk, ha egy oc- 
távaküzben például C-től c-ig a középső hangokat f-et, g-ét quartára és quintára 
a megfelelő alsó és felső octávákkal minél tökéletesebben üszveegyeztetjiik.

E zen , s ezekhez hasonló elővigyázatok szemmel tartása m ellett, lehet



48 GYŐRY SÁNDOR.

ugyan olyan tökéletesen és minden kivánatot kielégítőleg hangolni, a mint csak 
a leggyozhetetlen természeti akadályok engedik; mivel azonban a gyakorlati 
ügyesség megszerzésére huzamos tapasztalatok kivántatnak, eleintén, míg a han
golást kellőképen végrehajtani nem tu d jak , hogy addig is legalább haszonvehe- 
tőképen hangolhassunk, a felmaradt hibák eloszlatásával meg kell elégednünk.

11. §.

A felmaradt hibák eloszlatása.

Ha a hangolást a füntebbiekben kiszám ított viszonyok szerint tökéletesen 
eltaláljuk, akkor a kim utatott tiszta öszhangzatoknak tökéletesen tisztáknak, a 
többieknek pedig nemcsak túrhetőknek hanem szépen öszvehangzóknak kell 
lenniük, melynek bebizonyításául szolgálhatnak a legközelebbi l . é s 2 . szám alatt 
megemlített s könnyen megkísérthető tapasztalatok. De mivel ezt a kezdő, mig 
a szükséges gyakorlati készséget magának meg nem szerezte, nem teljesítheti, 
némely öszhangzatokban észrevehető hibák maradnak föl s eleintén azoknak el
oszlatásával meg kell elégednie; azonban ezáltal is hangolását legtöbb esetekben 
jobbá teheti, mint a szokásban levő mérsékletek által.

Hangolásunknak k é t, külön választható része van.
Egyik , mely által a hét fő hangot állapítjuk meg. Ekkor d-nek a-val, no

ha tiszta quinta-viszonyban nem le h e t, mégis szépen öszhangzónak kell lenni. 
Azonban mivel a hangolás alulról fölfelé történik, igen hajlandók vagyunk arra, 
hogy valami érezhetetlen csekélységgel fölebb hangolunk ; mert miután a tiszta 
viszonyt eltaláltuk i s , azt még jobbá akarjuk tenni s észrevétlenül fölebb visz- 
szük. Az innét eredett észrevehetetlen hibák öszvehalmozódása egyszer valahol 
észrevehetővé válik , s innét könnyen megtörténhető hogy, midőn d-re érke
zünk, d az a-val nem fog öszveegyezni.

Ezen esetben ereszszük le d-ét s azt először a-hoz tiszta viszonyra hangol
ván, azután vigyük fölebb addig, míg az öszhangzat egyezése engedi, s végre a 
többieket ezen megigazított d-hez hangoljuk tiszta quintákra visszafelé.

Másik része hangolásunknak, mely által a fő hangok közé a még hátra lé
vőket közbe iktatjuk. Ebben is hasonló okból hasonló hiba történhetik , mely 
h, dis, fis hármas öszhangzaton mutatkozik legelébb, amellett hogy b, d, f, még 
szépen öszhangzatos lehet. Mert b Q d  legkeményebb tertiák közé tartozván, 
ha b-ét valamivel fölebb hangoljuk, azáltal ezen legkeményebb tertia inkább a 
tiszta tertiához fog közelíteni; ellenben, mivel h 3  dis-nek a tiszta tertiánál 
különben is csaknem egy konunával keményebbnek kell lennie, ha dis kelleti- 
nél fölebb van hangolva, tűrhetetlenné válik. Ezen hibának helyrehozására 
szállítsuk alább a dis-t valamivel, úgy, hogy egyszersmind h, dis, fis és dis, g, b 
hármas öszhangzatok öszveegyezzenek.
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Utolsó hibák a C is, f ,  gis; és fis, b , cis; hármas üszhangzatokon m utat
koznak, melyeknek helyrehozások épen úgy történhetik , m int az eldb- 
benieké.

Mindezen hibák azonban csak a lehető legroszabb hangolásban fordulhat
nak eló, és csak azért volt szükség m indnyáját megemlíteni, mivel hol egyik hol 
másik mutatkozhatik. Egyébiránt a nem épen legroszabb hangolás hibáinak 
ekképen lehető kiegyenlítése után vagy a lehető legjobb hangolás eredm ényei
re fogunk jutni, vagy legalább így is jobban fogjuk zongoránkat hangolni tudni, 
mint különben a tétovázó m érséklet által.

12. § .

A hangnemek jelleme.

Mindeneket öszvevetvén, úgy látszik hogy, noha mielőtt az egyenlő mér
séklet közönségesebbé kezdett lenn i, az egyenetlen mérséklet inkább találga
tások mint állandó szabályok szerint hajtatott végre, mégis annak eredményei 
vagy épen azok, vagy legalább igen közel járók  lehettek a fentebbiekben k i
számított viszonyokhoz. Sulzer osztályozatát és a hangnemek jellem eit lehet, 
hogy sokan, kik az egyenlő m érsékleten kivúl jobbat nem hisznek, nem ismer
nek, mostan, miután az egyenetlen mérséklet feledékenységbe kezd menni, két
ségbe vonják; de azon időben az egyenlő mérsékletnek az tul aj doni itatott legna
gyobb hibául s élénk vitatkozásokra és szakadásokra adott a lkalm at, hogy ál
tala a hangnemek jellemei megsemmisíttetnek. Miután már most mind a fó , 
mind a közbe iktato tt hangok viszonyai ki vannak számítva, erről is elhatározó 
ítéletet hozhatunk.

Valóban meglepő, hogy Sulzer nemcsak minden elméleti alapelvek vezér
lete nélkül, sót mindamellett is ,  hogy azok a tapasztalati adatokat is homályba 
boríthatták volna, mégis a hangnemeket tisz ta , kemény és legkeményebbekre 
osztályozza: mivel, úgymond, a tertiák és sexták nem minden hangnemekben 
egyenlők. Hogy Sulzernek ezen csupa tapasztalatból m eríte tt, némelyek által 
kétségbe vont, és még akkor elméletileg semmiképen bé nem bizonyítható osz- 
tályozata és állítása, kiszámításainkkal tökéletesen öszveegyezik, látnivalóképen 
lehetetlen puszta történetnek tulajdonítani. Ugyanis:

1) Láttuk már a 6 . §-ban felhozott, orgonán te tt tapasztalatok szerint, 
hogy abban a hét fó hang tökéletesen azon tiszta viszonyok szerint találtatott, 
mint elméletileg lenni k e ll, mely egyáltalában minden olyan mérsékletet kire
keszt, a mi által ezen tiszta viszonyok változást szenvednének. Miír pedig a hét 
fó hang között három tiszta te rtia találtatik c 3  e — f  3  a = 5 g G  h* melyekhez, 
ha a magok illető octáváikban például : C-től C-ig még két tertiát veszünk, úgy 
hogy azok üszhangzatosak is legyenek, az octávaközt is egészen betöltsék, 

M. AKAD. ÉVK. IX . 3, 7
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e 3  g*s és g*s C  c tertiák ; ha gis 3  c-ët keményebbnek veszszük, e 3  gis-nél 
épen azon viszonyban leendenek, a mint kiszámítottuk. Hasonlóképen lévén a 
dolog f ,  f  és g , g octávákra nézve is , ezeknek hasonló mérséklete által kilenc 
nagy tertia fog meghatároztatni a kiszámított viszonyok szerint. H átravan még 
három , melyeket had , d octávaközbe iktatunk, akkor igen természetes, hogy itt 
is az első tertiát =  d 3 ús épen úgy , mint amazokban történt, tisztának ve
gyük , a másodikat =  fis 3  b kem ényebbnek, a harmadikat =  b Q d  legkemé
nyebbnek, s így az egész mérséklet a kiszámított viszonyokkal tökéletesen ösz- 
veegyező fog lenni.

2) Láttuk azt is, hogy azon szokott hangolási mód szerint, melynek viszo
nyait (4. §. 6 . sz.) Euler kiszám ította, a bét fő hang tiszta viszonyai hasonló
képen változatlanul m aradnak, hanem ezen hangolást úgy, a mint ki van szá-

t t t // V/m ítva, a benne találtató négy tűrhetetlen tertia: —— = _  g __ %Gis B Cis Dis 
ha csak el nem mérsékeltetik, haszonvehetetlenné teszi. A kivántató mérséklet 
pedig a nevezett tertiák kiegyenlítésével itt is épen úgy történhetik, mint legkö
zelebb 1. sz. alatt.

3) A 3. §-ban előadott francia mérsékletnek hibái az 5-dik §-ban eléggé 
körülményesen ki vannak m utogatva, melyeket Rameau elsőben fedezgetni 
akart ugyan, de később csakugyan ezek indították a rra , hogy az egyenlő mér
sékletet hozza javaslatba, mely már most az eleintén történt ellenmondások 
dacára mindinkább közönségessé kezd lenni. Mindezek mellett Rameau mégis 
azt mondja hogy, ha az eloszlatás jól tö rtén t, a fölötte kemény tertiákat túrhe- 
tőkké, azaz: öszhangzatosakká lehet tenn i, a fő hangok pedig eredeti tiszta vi
szonyaikba hozatnak. Már pedig ha ezen állítása igaz, ismét ott vagyunk, a hol 
az 1 . 2 . számok alatt voltunk, azaz: minden üszhangzatok öszveegyeztetésének 
vagyis a helyes eloszlatásnak akképen kell történni, mint fentebbiekben elő
adatott.

Ugyanis a nevezett francia m érséklet onnan indúl k i, hogy c 3  e tiszta 
tertia legyen, e 3  gis pedig legalább öszhangzatos. Úgyde gis-nek nemcsak e- 
vel hanem c-vel is üszhangzatba kell hozatni, mely ha akképen történik , hogy 
e 3  gis-nél gis 3  c keményebb, nem történhetik másképen, mint ha e 3  S*s és 
g is3 c a 10 . §-ban megállapított viszonyok szerint hangoltatik.

Tovább mén vén ugyanezen mérséklet szerint c-liez f-et, b-ét stb alsó 
quintákra kell hangolni, úgy hogy gis-liez Cis quintára öszveegyezzék, követ
kezőleg Cis-nek is azon viszonyba kell hozatnia, mint a 10 . §-ban megálla
píttatott.

Végezetre a hibák eloszlatása következik. De ha már C, Cis, c, gis ugyan
azok, mint a 10. §-ban, és még e mellett Rameau állítása is igaz, hogy tudniillik 
a fő hangok eredeti tisztaságuk m egm arad, a hibák ezen eloszlatása csak úgy
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eshetik m eg, hogy általa az elrontott tiszta viszonyok ismét helyre állíttatnak. 
Melyek szerint nyilván v a n , hogy ezen m érséklet i s , hosszas haszontalan ta- 
pogatődzás után ugyanazon viszonyokra vezet, melyek a 1 0 . §-ban megálla
píttattak.

4) Mindezek azonban csupán gyanítások lévén, mivel a mondottakat csupán 
tökéletesen hangolt orgonáról vagy zongoráról vett tapasztalatok után lehetne 
kétségtelenül bebizonyítani, sajnálnunk kell, hogy sem aBaum gartner Physiká- 
jában fölhozott tapasztalatok a közbe iktatott hangokra ki nem te rjesz te ttek , 
kétség kiviíl azért, mivel ezeknek mindeddig állandóul megállapított viszonyai 
nem lévén, nem tartattak figyelem rem éltóknak; sem Biót, a ki azt állítja, hogy 
az orgonák és zongorák hangjai az egyenlő mérséklet viszonyaival csaknem hi
hetetlen pontossággal öszveegyeznek, a maga tapasztalatait, m elyeknek az 
előbbiek, annyiban legalább, hogy ezen utóbbiak nem lehetnek általánosak, egye
nesen ellent mondanak, nem közli. Annál nagyobb meglepetésünkre szolgálhat 
tehát, hogy Sulzertől (Art. Consonnance) mintegy mellékesen felhozva olvassuk,

a hangok rendszere úgy, mint a mostani zenészeiben gyakorlatban van:

C; Cis; d ; dis; e ; f  ; fis
•I . 243/ . 8/ .  2V . KJ . *J . IV
1  } /256 ) /9 ) /32  5 /5  5 /3  ) / 4 5

g; gis; a ; ais; h ; c
y  . si/ . i6i/ . y  . 8/ . y
/ 3 ,  /128 5 / 2 7 0  J / 1 6  J /1 5 )  / 2 .

Ezeket Sulzer kétségen kivul jól hangolt zongorán vagy inkább orgonán 
te tt tapasztalatok u tán , nem pedig elméleti elvekből határozta meg; különben 
nem m ondhatná, hogy a m int a mostani zenészeiben gyakorlatban v an , s kü
lönben nem tehette volna ï ï = 16Y210, a minek elméletileg ellenmondhatlanul %-nek 
kellene lenni.

Már pedig ezen viszonyok a monochord húrja hosszaságának arányaival k i
fejezve egyedül az a-t kivé vén, nemcsak az hogy hihetetlen pontossággal köze
lítők azon viszonyokhoz, m elyeket a 1 0 . §-ban megállapítottunk, hanem töké
letesen azok.

A mi pedig a-t illeti, bizonyos hogy annak a tiszta viszonyok szerint %- 
nek kell lenni, és hogy ezen viszony gyakorlatilag is megállhat, a 6 . §-ban fel-

106 7hozott tapasztalatokból világos, melyek szerint a = ------— =  1,66719 az % =

1,66666  . . .  tói igen keveset különbözik s ennek is oka a tizedes törtekben 
van , mivel 106,6666 . . . helyett közelítőleg 106,7 té te te tt, melyhez képest 
idézett helyen a jegyzetben olvassuk, hogy ezen tapasztalatok szerint a-nak az
az a felső második octávának 426,7-nek kell lenni, mely tehát négygyei osztva
426,7 =  106,67.

4 7*
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Miért van tehát ottan m/m =¡= 1,677, itten 1,666 . . . könnyű okát adni; 
m ert ezen különbség nem egyéb mint a d Q a é s a Q e  quinták egymásközti ki- 
egyenlítése mérséklet által, melynek következtében f  3  a valamivel keményebb 
tertia leend a tisztánál, a ^ c i s  pedig valamivel lágyabb, mint különben lett volna. 
Ebben az a quintára hangoltatott d-hez fölfelé és e-hez lefelé , amabban pedig 
ugyanazon a az f  3  c quintaközbe hangoltatott f-hez tiszta tertia viszonyra.

Már hát végezetre, ezen kiszámítások szerint a hangnemek lényegesen kü
lönböznek egymástól a következendókben :

1. A quinták és quarták eltérő' viszonyaiban. Tiz quintát tisztának talá

lunk , egyet: =  1,481481 . .  egyet ^ -  =  163% 935=  1,49831.
d fis

2. A tertiák háromfélék : tiszták, kemények, legkeményebbek, melyek sze
rint a hangnemeket három szakaszra lehet osztályozni, m int láttuk.

3. A hangmenetelben. Háromféle közelsők (proximák) vannak :
, , i ^  « dis r ns g ais nnagy egesz hangok : — - =  — =  —— =  - — = ---- =  — = ----- =  —

Ais c cis dis e f  gis a
c= 9/8=  1,125

fis

kisebbek: ^ - = ^ -  =  409%645 =  1,12373 
H  fis

kis egész hangok: —=  1% =  1,11111 . .
« g

A tiszta tertia egy nagy, és egy kis egész hang álta l, a keményebb ter
tia egy nagy és egy kisebb, a legkeményebb két nagy egész hang által képez- 
tetik, s ezek sem mindig ugyanazon rendben következnek egymásra.

4. A vezérhang (subsemitonium módi) és az alaphang eltérő viszonyaiban, 
melyek egymás közt fél hangot tévén , azoknak viszonyai :

C is= dis_== gi1  =  2»== i  3
C d g 35
e __fis

dis f

_ L = j L
e fis
d __ 37 
cis 2 n

= J L = J L  =  I ^  =  i% í =  1,05468
gis ais 2 7

=  ? ÍL = _ £ _  =  % = 1 ,0 6 6 6 6
a h

=  21% «  =  i , 06787.

13. §.

Öszhangzati viszonyok.

Ha valami hangzó test hangot á d , a legérezhetőbb alaphangon kivűl még 
különféle gyengébb, de mégis megkülönböztethető hangokat lehet észrevenni,
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melyek ezen viszonyokban következnek egymás után : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 :  
1 0 : 1 1 .......... stb s melyeket 5 -ig kevés gyakorlottság mellett is meg lehet egy
mástól különböztetni, de a felsőbbeket csak igen finom hallás veheti észre. 
Ezen tapasztalatot vévén alapul Sulzer, az üszhangzatokról így értekezik:

„Tapasztalati adat egyszersmind az is, hogy az 1 : 2 ; 2 :3  ; 3 : 4 ; 4 : 5 ;  5 :6  
azaz: octáva, quinta, quarta, nagy és kis tertia távközök tetszetes öszhangza- 
tokat képeznek; 8 :9  ellenben észrevehetőleg kellemetlenül hat fülünkre s két
ségen ki vili széthangzónak tekintethetik.

Gondoljuk meg egyszersmind azt is , hogy az első legnagyobb távköz 1 :2 
vagyis az octáva üszhangzatosabb a m ásodiknál, 2 :3  azaz quintánál, ez ismét 
öszhangzatosabb a quartánál 3 :4  stb; ezekből ügy lá tszik , hogy az öszvehang- 
zás azon arányban fogy, melyben a távközök egymáshoz közelítenek; követ
kezőleg a távközöket természetes rendben egymásután vévén, 1 :2 ;  2 :3 ;  3 :4 ; 
4 :5 ;  5 :6 ;  6 :7 ;  7 :8 ;  8 :9 ;  9 :1 0  . . .  stb végetlenig, melyek névszerinti : oc
táva , quinta, quarta , nagy te rtia , kis te rtia , kisebb tertia ( 7 : 8 -nak nincsen 
megállapított elnevezése) proxima stb, észre vehetjük, hogy a széthangzás an
nál érezhetőbbé leszen, minél inkább közelít a távközök viszonya az egyenlő
séghez, még pedig 8 :9-nél észrevehetővé kezd lenni s attól fogva mindig kelle
metlenebb. Ugyanis még 8 :9  nem oly kellemetlen mint 9 :1 0  s ez ismét tűrhe- 
tőbb mint 15:16 .

Mindezeket egy más észrevétel még inkább megerősíti. Tudniillik két 
ugyanazon nemű hangszernek, például fuvolák öszveegyeztetésénél a széthangzat 
annál tűrhetetlenebb, minél inkább közelítünk az egyenlőség =  1 :1  viszonyá
hoz. Azon távköz, melynek viszonya 99 :100 s méginkább 999 :1000, tűrhetet
len széthangzat, mely azonban a legszebb öszhangzatba olvad, midőn ugyanazon 
hangzatuvá válik.

Ezen észrevételek folytában, tapasztalati adatokra alapított kétségtelen 
igazságoknak vehetjük föl a következő tételeket:

1. Hogy a legtökéletesebb öszhangzat az egyenlő magasságú vagy is ugyan
azon hangok között van.

2. Hogy a legtűrhetlenebb széthangzatot azon hangok képezik, melyek igen 
keveset különböznek az egyhangúságtól, például ezen viszonyban 99 :100.

3. Hogy a széthangzatok kellemetlensége azon aránybankevesedik, am int 
a nevezett viszonyok eltávoznak az egyenlőség viszonyától, s e közben egészen 
megszűnik, midőn valami bizonyos nagyságra növekszik.

4. Mihelyest ezen távköz nem kisebb 5 : 6 -nál, azontúl nincsen széthangzat.
5. Ezen távköz 5 :6  hangjainak együtt hangzása már így is tetszik a fül

nek; még kellemetesebb öszhangzat származik pedig akkor, ha a mondott vi
szony az egyenlőségtől még inkább eltávozik.
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6 . Ezen növekedésnek azonban bizonyos határa van, melyen túl az öszhang
zat kellemetessége ismét fogy, s ezen határ épen az l : 2 -re esik , úgyhogy 
1 :3  már nem olyan szép öszhangzat, noha az egyenlőségtől jobban eltávozik 
mint 1 : 2 .

Már m ost, ezen észrevételek segedelmével, ismét a hangok távközei
nek azon viszonyaira, melyeket maga a természet szárm aztat, visszatér
vén , azaz :

1 :2 ; 2 :3 ;  3 :4 ;  4 :5 ;  5 :6 ;  6 :7 ;  7 :8 ;  8 :9 ;  9 : 1 0 stb észrevehetjük hogy 
azon határok, melyek az öszhangzatokat a széthangzatoktól elválasztják, a 6 :7  
és 7 :8  távközökre esnek; mert a 8 :9  félreismerhetlen széthangzat, 5 :6  pe
dig még kellemetes öszhangzat. Egyébiránt másutt már láttuk, hogy 6:7-hez is 
a leggyakorlottabb fülek ítélete szerint még az öszhangzatok közé sorozható. E 
szerint tehát 7 : 8 -hoz lenne az elválasztó vonal, am ely az öszhangzatokat a szét
hangzatoktól megkülönbözteti, és csak ez az egy távköz, melyről bizonyosan nem 
mondhatjuk, hogy ez vagy amaz osztályba tartozik , a mi más egyebekre nézve 
is meg szokott tö rténni, midőn a különbségek fokonkint változnak. Ki merné 
meghatározni azon pon to t, hol a nagyság m egszűnik, vagy a hol a gazdagság 
szegénységbe megy által, vagy a jólét nyomorrá válik? Nem akadhatunk föl te
hát rajta, ha a zenészetben is találtatik egy távköz, mely sem nem öszhangzó 
sem nem széthangzó, szerencsénkre pedig ezen közönbös távköz hanglépté
künkbe nem foglaltatik.

Az öszhangzatok határa tehát a föntebbi észrevételek következtében elég 
valószinúséggel ki van jelö lve, s elvül vehetjük föl, hogy azon kis te rtia , 
melynek viszonya 6 :7 , legtökéletlenebb, az octáva pedig 1 :2  legtökéletesebb 
öszhangzat, minélfogva az öszhangzatok ezen távközök egyikéről a másikig 
terjednek.

Az octávánál nagyobb távközök, mint 1 :3  s több effélék nem jöhetnek 
külön tekintet alá ; ugyanis mivel az alaphanggal =  1 annak octávája =  2 is 
hallható, világos, hogy 1 :3 s általában minden octávánál nagyobb távközt azon 
távközhöz lehet hasonlítani, mely az alsó hangnak octávára lett fölemeléséből 
szárm azik, m iszerint az öszvetett 4 :9  távköz ugyanazon tulajdonsággal b ír, 
mint az egyszerű 8 :9. Következőleg felesleges volna az öszhangzatok határait 
az octávaközön túl terjeszteni, azért is őket a kis tertia és octáva között %és% 
viszonyok közé foglalhatjuk.

Azonban úgy látszik, hogy ezen állításból az következnék, mintha minden 
távköz, mely octávánál kisebb és kis tertiánál nagyobb, szükségképen öszhang- 
zatos volna. Úgyis volna valóban, ha egy különös körülmény nem adná elő 
magát, a mit nem hagyhatunk figyelem nélkül, mely is a z , hogy minden alap
hanggal együtt annak octávája és quintája érezhetőleg hallható. E  m iatt az ösz
hangzatok szabályát szőkébb térre kell szorítanunk, s ebből láthatjuk azt i s ,
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hogy a septima, noha az öszhangzatok határain bellii esik, miért széthangzó, a mi 
onnét van, mivel ezen széthangzat nem az alaphang, hanem annak octávája által 
képeztetik, a mi a septimátél egy secunda távközre esik. Ha tehát ut és si szét
hangzók: annak oka, hogy az ut hangzása közben annak felső octáváját is hall
juk  s ekkor si, ut kisebb mint 6 :7 . Azért is, hogy ezen kivételt is szabályunkba 
foglaljuk, azt kell mondanunk, hogy a 6 : 7-nél nagyobb távközök öszhangzato- 
sak , ha 1 : 2-hez nem nagyon közelítenek.

Mennyire közelíthetnek pedig 1 :2-höz, a nélkül hogy öszhangzatosak lenni 
megszűnjenek, annak meghatározására tegyük azt nagyobb számokban 1 :2  =  
6 :1 2  s tegyük fel egyszersm ind, hogy az alsó és felső octáva között bizonyos 
szám ú, például tizenegy hangok léteznek, melyeket a következő számokkal 
jelölhetünk :

634, 7 , 7y2, 8 ,  834, 9 ,  9y2, i o ,  ioy2, í i ,  n y 2
s látnivalóképen az öszhangzatok a 7-nél kezdődnek s a 10-en végződnek, me
lyen tűi a többiek széthangzók nem ugyan 6-al hanem annak octávájával, 12-vel; 
mert 1034:12 =  2 1 :2 4  kisebb mint 6 :7 .

Hanem , hogy a gyakorlati ismeretekhez inkább közelítsünk, fordítsuk fi
gyelmünket a hangok azon rendszerére, m int a mostani zenészeiben elfogadta
to tt , mely is a következő :

u t ,  úti), re , reg, m i, fa , fa^, so l, so l^
l  243/ 8/ VV V  3/ I?/ VJ 81/1 j  /256 » h  f  '5 2  j  /5  > 4  j  4 5  > 4 »  /128

la , si b, s i, u t ,
161, y  8/ i /

/270 > '1 6  }  /15 ) /2  >

itten az öszhangzatok re jj- tői si 6-ig terjednek. És valóban u t, rei már valami
vel nagyobb mint 6 :7  ; ellenben si b , u t vagyis 716:34 =  8: 9 kisebb m int 6: 7, 
minélfogva a következő hét hangoknak rej|, mi, fa, fa*’, sol, sol?), la, mindegyi
ke ut-tal öszhangzatos tartozik lenni.

De vájjon igaz-e, hogy a mi hangléptékünknek a re és si b közé foglalt 
hangjai öszhangzatosak ut-tal, mint az általunk felállított elvekből következik ? 
Ezt nem mondhatjuk. Mert mindenki é re z i, hogy a triton u t , fa Ü és az álquin- 
ta fa?), ut széthangzók. Azonban úgy látszik, hogy itt nincsen közvetlen szét
hangzat sem a fa i, ut, sem az u t, fájj között, hanem a széthangzat a felső han
gok fájj és ut s az azokra következő fél hangközök sol, és ut jj között vagyon , 
mivel minden hanggal együtt egyszersmind annak quintája is hallható. Már pe
dig láttuk, hogy a fél hangköz igen érezhető széthangzatot képez. Azért is a 
tiszta quintanak érzete szükségképen kizárja a tritont vagy felesleges quartát 
és alquintat, melyeket ezen oknál fogva a széthangzók közé kell sorolnunk, 

Ugyanezen oknál fogva azt kellene m ondani, hogy a quarta és sexta 
hasonlag széthangzók so/-lal, mégis ezen két távköz általánosan az öszhangzatok
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közé számláltatik ; de ez csak a megfordításban igaz, soha sem pedig a való
ságos alaphangra nézve.

Tehát általános szabályul lehet felállítani, hogy arra nézve, miszerint 
valami hang az alaphanggal öszhangzatos legyen, m egkivántatik, hogy egy
szersmind, annak octávájával és quintájával is öszhangzatot alkosson. Mivel tehát 
a kisebb tertia 6 : 7 legkisebb öszhangzatos távköz, innen az következik, hogy 
az alaphanggal öszhangzatos hangnak az alaphang octávájával és quintájával 
legalább 6 : 7 távközt kell képezni, és így a sexta nem elfogadható öszhang- 
zat, hanem ha annyiban, hogy a quinta együtthangzására nem ügyelünk.

Itten helyén lesz egyszersmind megjegyezni azt is hogy, ha valami hang, 
az alaphang diatonikai léptékébe nem foglaltatik, ha szinte különben ösz
hangzatos volna is, bizonyos tekintetben széthangzóvá válik azon hangnemben, 
a hova nem tartozik.

Az eddig mondottak szerint tehát öszhangzatos távközök a quin ta, tertia , 
quarta és sexta. Tökéletes öszhangzatoknak neveztetnek az octáva, quinta és 
quarta, m ert azok sem nagyobbíthatók sem kisebbíthetók az öszhangzat meg
szűnése nélkül. A tertiák és sexták tökéletlen öszhangzatok, m ert azokat lehet 
nagyobbítani és k isebbíteni, s láttuk m ár, hogy háromféle tertiák vannak ; 
nagy, k is , és kisebb tertia s hasonlag van a dolog a sextákkal.

Minden öszhangzatoknak fő tulajdonuk, hogy tetszenek a fülnek és meg
nyugvást okoznak. A széthangzatok ellenben nyugtalanítják hallásunkat és 
megnyugtató hangokat k ivántatnak, azért is a zenemüvekben a széthangzat 
némi tekintetben előre jelenti a következő hangot s a hangmenetelt megha
tározza; az öszhangzat ellenben ezen hangmenetelt határozatlanul hagyja, m i
vel kellemetlenséget nem éreztetvén, nem is kívántat semmit.

Mondottuk m ár, hogy az öszhangzatok is azon hangnemben, a hova nem 
tartoznak, némileg széthangzatot képeznek, azért is az öszhangzatos távközök 
s több öszhangzatok együtthangzása a széthangzatéhoz hasonló hatást gyako
rolhat. Ha például C sol ut hangnemben re-vel nagy tertiát hangoztatunk, noha 
öszhangzat, arra készíti fü lünket, hogy G r e , so/-ba menjünk által, épen 
úgy mint a széthangzatok a következő üszhangzatokat előre elkészítik.

Sulzer ,  Art. Consonnance.
Ezek iránt többféle kifogásokat lehet tenni.
1) Az öszhangzatokról és széthangzatokról nem Ítélhetünk addig, míg 

azoknak megkülönböztető tulajdonságait voltaképen nem ismerjük. Itten  két 
megkülönböztető jel föltételeztetik, egyik; bogy az öszhangzatok fülünknek 
tetszenek, m ásik: hogy az öszhangzatok bán megnyugvást találunk, a szétliang- 
zatokban nem. Az első igen önkénytes fö ltéte l, melyre a megszokásnak van 
legnagyobb hatása, a másik szerint pedig, mint az idézett cikk folyamatából 
látható, a más hangnembe tartozó öszhangzatok is a széthangzóknak ugyan
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ezen tulajdonságával bírnak. Nem csuda te h á t, ha az öszhangzók és széthang- 
zók megkülönböztetése iránt a vélemények egymástól felette eltérnek. Néme
lyek a quartákat a tökéletes öszhangzók közé sorozzák, mások széthangzók- 
nak tartják. Némelyek alapúi vévén, hogy: akármi hang mindig több más han
gokkal együtthangzik, m elyeknek viszonyai a természetes számsor 1 , 2 , 3 ,
4 , 5 , 6 ___stb egymásután következő tagjai által k itétethetők, ezeknek pedig
mindeniknek a magok helyén öszhangzatosaknak kell lenni, különben az alap
hangból nem származhatnának —  minden számtani viszonyt öszhangzatos vi
szonynak állítanak. így pedig, ha következetesek akarunk lenni, minthogy 
a természetes számsorba valamennyi lehető viszonyok befoglaltatnak, az ösz
hangzók és széthangzók között minden különbségnek szükségképen meg kell 
szűnni. Némelyek csak a tökéletes öszhangzat viszonyait 1: /2: 2 tartják
öszhangzatosaknak; mások ismét úgy vélekednek, hogy ezen viszonyok ele
mei 2 , 3 , 5 lévén, minden egyéb öszhangzatos viszonyoknak hasonlag ezen 
elemekből kell öszvetétetni.

2) Itten kiváltképen csak két hang öszhangzatáról van szó; úgy látszik 
pedig, hogy az öszhangzat elitélésére két hang nem elégséges. Euler kiszámí
tásai között, mint 4. §. 6 sz. alatt látható, vannak tertiák, melyeknek viszonyuk 
Rf25; ezek felette kem ényeknek tetszenek, és a tiszta quintaközben valóban tű r
hetetlenek, azon quintaközben pedig, melynek viszonya ugyanazon =  102%7i» 
öszhangzatosak. Próbát lehet vele tenni hogy, ha zongoránk akképen fel van 
hangolva tiszta viszonyok szerint mérséklet nélkül, mint a 10-dik §-ban elő
adatott, azután a B-ét Fis-hez tiszta tertiára hangoljuk, akkor B : d-hez %5 és 
B : f-hez 102%7s viszonyba hozatik , s egyszersmind B : d : f  öszhangzatos leend. 
Innét van , hogy az idézett cikk folytában is , noha elsőben csak két hang ösz- 
hangzata vétetett vizsgálat a lá , végzetül azon szabály állíttatik fe l, miszerint 
az öszhangzónak nemcsak az alaphanggal, hanem egyszersmind annak quintá- 
jával és octávájával is öszhangzónak kell lenni. Mindezekből pedig követke
zik hogy, ha szinte 6: 7 két hangra nézve a leggyakorlottabb fülek Ítélete 
szerint is , öszhangzatos viszonynak ism ertetik e l, még abból sem annak ösz- 
hangzatosságáról egyebekhez hasonlítva, voltaképen meg nem győzettcthetünk, 
sem pedig ezen viszonynál elválasztó vonalat annálinkább nem húzhatunk, 
mivel 6: 7-től 8 : 9-ig, mely elhatározottan a széthangzó viszonyok közé van 
sorolva, számtalan egyéb viszonyok léteznek.

3) Tapasztalati adatul nem vehetünk fel többet, mint a mit tapasztalunk. 
Már pedig általánosan el van ism erve, hogy ezen viszonyok közöl 1, 2, 3 , 4 ,
5 , 6 , 7 . . . .  stb csak az 5-ig terjedőket lehet biztosan megkülönböztetni, m ár 
a 6-ot csak igen gyakorlott fül veheti észre, annyival inkább a 7-et stb. Ezen 
viszonyok elébb haladását tehát határozatlanul tovább terjeszteni, annál me
részebb felvétel, mivel a tapasztalás alá eső viszonyoknak nemcsak azon tu-

M .  A K A D .  É V K .  I X .  3. 8
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lajdonságait veszszük észre , hogy folytonosan egyenlő számtani haladásban 
m ennek előre, hanem egyszersmind azt is , hogy öszhangzatosak; tudjuk pedig 
hogy 8 : 9-hez széthangzó, annál fogva már itt a számviszonyok és öszhang- 
zatok ellenkezésbe jönnek egymással.

Azonban másik tapasztalati adatul szokott felhozatni, hogy : ha több 
hangokat, például tizenhatot, a mondott arányban 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ___16 együtt
hangoztatunk , úgy veszszük észre , mintha csak az alsónak hangzását hallanék. 
Valóban különös volna hogy, ha egy hangot hangoztatunk, a mellett meg le
het különböztetni a gyengébben hangzó 2 , 3 , 4 , 5 , 6 . . .  ot stb ; ha pedig 
mind ezeket erősebben együtthangoztatjuk, ugyanazokat nem lehetne egy
mástól megkülönböztetni. Ebben csak annyi lehet igaz , hogy az alsó legerő
sebb hang legérezhetőbben hangzik, a többieket pedig, részint azért, mivel 
az öszhangzatok egymásba olvadnak, részint a z é r t, mivel a széthangzók za- 
varékát nehéz egymástól megkülönböztetni, ha úgy akarjuk , könnyen azono
síthatjuk az alsóval. Mindazáltal az olyan gyakorlott fülek, melyek egy hang 
hangoztatása közben még a 6 , 7 , 8 stb viszonyok között is különbséget tud
nak tenni, minden bizonynyal ugyanazon különbségeket ugyanazon hangok 
erősebb együtthangoztatásában még inkább észre vehetik.

K érdhetjük azt is: hány hang kívántatik határozottan a rra , hogy azoknak 
együtthangzása csak az alsóban legyen érezhető? Sem több sem kevesebb ti
zenhatnál, és m iért? vagy talán kevesebb is, például 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ugyan
azon hatást gyakorolhatja hallásunkra, ekkor pedig látnivalóképen a többiek 
feleslegesek lév én , tapasztalati úton a kérdéseit haladás tovább terjesztését 
nem igazolhatjuk, valamint különben is véges számú kevés bizonytalan ada
tokból a végetlenre következtetést egyáltalában nem húzhatunk.

4) Ha szinte 8 : 9-et széthangzó, s ennél 15: 16-ot még széthangzóbb 
viszonynak ismerjük is el, ebből sem következtethetjük, hogy minden további 
viszonyok azon arányban széthangzóbbak, a miben az egyenlőséghez közelíte
nek. Mert vájjon nem lehető-e, hogy valamint az első öszhangzati viszonyok 
8 : 9-nél széthangzatba mennek által, úgy a továbbiak ismét valami határon 
túl öszhangzatosakká lesznek, s így tovább váltogatva mind addig, míg a 
legkisebb eltéréseket meg nem tudjuk különböztetni, s azokat azonosoknak 
tartjuk. A m i, hogy nemcsak lehető, hanem valószínű is, k i fog tetszeni a kö
vetkezőkből.

Sulzer szabálya szerin t, hogy valami hang az alaphanggal öszhangzatos 
legyen, annak nemcsak az alaphanggal, hanem egyszersmind annak quintájá- 
val és octávájával is /& =  1 ,1 6 6 6 ... nál nagyobb távközt kell képeznie.

Euler kiszámításaiban 5. §. 6. sz. B-nek aránya f-hez 675: 1024, melyről 
azt mondja, hogy fülünk alig tudja a tiszta quintától megkülönböztetni. Lás
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suk tehát, hogy az em lített szabálynál fogva ezen arányt üszhangzatosnak ta
láljuk-e?

B-nek tiszta quintája 675 X  % =  202%; f  =  1024.
Már hát, hogy B az f-fel üszhangzatos legyen, f-nek a B tiszta quintájával 

y6 == 1,1666 . . .  nál nagyobb távközt kellene képezni ; úgyde :
2o% 25 =  i ,0 1 1 3 . . . .  <  Z6 =  1 ,1 6 6 6 ........

így tehát vagy az nem igaz, hogy minden viszony, mely kisebb mint 
széthangzó, vagy az , hogy az üszhangzónak az alaphang quintájával üszhang
zatosnak kell len n i, vagy talán egyik sem.

Hasonlag van a dolog d : a-val is =  27: 4 0 , mely a tiszta aránytól =  2: 
3 egy kommával tér e l, mégis azt széthangzónak épen nem mondhatjuk. 
S itten akárki megkísértheti hogy , ha d : a-hoz 27: 40 arányban hangoltatik , 
mint a 10. §-ban előadatott, azután a d  hangot adó hlírok valamelyikét «-hoz 
tiszta quintára alább eresztjük, ezen leeresztett húr a másik ke ttőve l, s egy
szersmind fis, a-val is üszhangzatos leend.

A mi végezetre azon vélem ényt ille ti, hogy az üszhangzatok elemei 2 , 
3 , 5 lévén, minden öszliangzati viszonyoknak ezen szorzók üszvetételéből kell 
alkotva lenni; annyi bizonyos hogy, ha rendszerünk alapjául ezen viszonyokat 
teszszük 1 : %: y2: 2 , s abban minden hangokat ezen viszonyok ismétléséből 
származtatunk, akkor azok szükségképen 2 , 3 ,  5-nek összetétele által akképen

határoztatnak meg, hogy általános alakjok leszen 2m 3" 5r 
2P 3q 5‘ ’

mindazáltal ebből

sem következtethetünk semmit. Mert egy az , hogy mindazok nem lesznek 
öszhangzatosak egymással, más az, hogy azon általános kitétel által akármi 
lehető viszonyt annyira megközelíthetünk, a mennyire te tsz ik , úgy hogy azt 
akármi más számokban adott viszonynyal egyenlőnek tarthatjuk.

Úgy látszik tehát, hogy az üszhangzatok és széthangzatok megkülönböz
tetésére a számviszonyokban biztos jelenséget hiába keresünk, mert a szám
viszonyok az üszhangzatoknak és széthangzatoknak nem megkülönböztető, ha
nem általános tulajdonságai, és csak annyit mondhatunk ró lok , hogy mind az 
öszhangzatokat mind a széthangzatokat számviszonyokban lehet kifejezni; 
megkülönböztető tulajdonságaikat pedig számviszonyokba foglalni még eddig 
legalább, nem tudjuk. De ha mind e mellett is az üszhangzatok és széthang
zatok megkülönböztetését szükségesnek véljük , legbiztosabb azokat, —  mint
hogy rendszerünk különben is csak tizenkét hangból áll —  a távközök megne
vezése és azok viszonyainak kiszámítása által meghatározni.

A számoknak valami bűvös erőt nem tulajdoníthatunk. Legvalószínűbbnek 
látszik tehát, hogy az 1 , 2 ,  3 ,  4 ,  5 számok által kifejezhető viszonyokat 
azért tartjuk üszhangzatosaknak, mivel azok az alaphanggal elválhatlanul együtt- 
hangzanak, s azoknak üszhangzatához mindenkori észrevétel által hozzá szo-

8*



6 0 GYŐR Y SÁNDOR.

kun k , s innét van , hogy azoknak viszonyait csupán hallásunk segedelmével 
csaknem hihetetlen pontossággal el tudjuk Ítélni; azonban a csekély eltérés ezen 
viszonyoktól még nincsen halló műszerünkre kellemetlen hatással. Azon elté
rés a 10-ik §-ban megállapított rendszerünkben legfelebb egy kommára hág; 
azért is a legkisebb üszhangzatos távköz a tiszta kis tertiáná! egy kommával 
kisebb lévén =  % X %  =  4S%o2 =  1,169 nagyobb, azaz a tiszta viszonyhoz 
közelebb já r ,  annál fogva öszhangzatosabb mint : 76 =  1,6666 . . .  melyet Sul- 
zer állítása szerint —• s arról nincs okunk kételkedni — a leggyakorlottabb 
fülek is öszhangzatosnak ismertek el. Innét pedig nyilván van hogy, ha zon
goráinkat szabatosan a 10-dik §. viszonyai szerint hangoljuk, azoknak ösz- 
hangzatai, a tűrhetőség határain jóval belül esvén, azokat nemcsak tűrhetők- 
n ek , hanem szépeknek is állíthatjuk.

14. §.

Egyéb rendszerek.

Rendszerünk octárds-nak neveztetik, s gyakran halljuk em legettetni, 
hogy rendszerünkben a quintákat és egyéb öszhangzati viszonyokat az octávák- 
kal nem lehet öszveegyeztetni, e miatt csak a hét fő hang viszonyait lehet 
meghatározni; a közbe iktatottakról pedig csak annyit tudhatunk, hogy azok
nak a fölemelt és lenyomott hangok közé kell esni, minél fogva azoknak vi
szonyai határozatlanok lév én , azoknak közbeiktatására a mérsékleten kivűl 
gyakorlatilag sincs más mód — lehetségesek volnának az octáváson kivül más 
rendszerek is —  stb.

Ezen vélemények nagy része, már az eddigiekben eléggé világosan meg 
van cáfolva; hogy pedig rendszerünkről és egyéb lehető s nem lehető rend
szerekről világosabb fogalmat nyerhessünk, mint a mivel mindeddig b írtunk , 
szükséges leszen ezekről is részletesebben szólani.

Rendszerünk octávás elnevezése kétértelmű. Mert vagy azt érthetjük 
a la tta , hogy ezen viszony 1 : 2 hét felé van osztva , s azért neveztetik octá- 
vának, vagy az t, hogy az octáváknak nevezett viszonyokban mindig ugyan
azon viszonyok űjíttatnak meg, melyek azoknak egyikébe befoglaltatnak.

Első tekintetben rendszerünk nem lehet octávás, mert az 1 : 2 viszony 
nem hét, hanem tizenkét felé van felosztva. Hogy zongoráink s egyéb efféle 
hangszereink hét alsó és öt felső tapintóval (tast) b írnak , s az öt felsőt az el
osztások közé nem szám láljuk, elég különös; de annak a felosztással semmi 
köze, valamint annak sincs, hogy a felső tapintókat az alsóktól kölcsönzött 
elnevezéssel nevezzük — mert hiszen lehetne tizenkét egyenlő tapintóval is 
zongorákat készíten i, s azoknak mindegyikét külön névvel nevezni.

Az octávás elnevezésnek tehát nincs egyéb oka, hanem csak az , hogy
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rendszerünk alkotásában, melyhez tizenkét hang kivántatott volna, azok küzdi 
hétnél többet határozottan megállapítani nem tudtunk.

Másik értelemben pedig, ha csak az octávaviszonyokat rendszerünkből 
ki nem rekesztjük — a mi egyáltalában menthetetlen volna —  minden rend
szernek szükségképen octávásnak kell lenni. Mert ha az octávának nevezett 
1 : 2 távküzt akármiképen osztjuk is fe l, azután mindezen felosztásokból szár
mazott hangok mindegyikének octáváit is vcszszük, az által egyszersmind min
den octávában ugyanazon viszonyokat líjítjük meg. Innét van , hogy ezen ér
telemben az octáváson kivűl más rendszert mutatványképen sem látunk fel
hozatni sehol.

A mi azon kérdést illeti, hogy a tertia s egyéb öszhangzatos tiszta viszo
nyokat öszve lehet-e egyeztetni az octávákéval í kétségen kivűl lehet. M ert, 
ha nem lehetne, gyakorlatilag sem volna lehető; ha pedig gyakorlatilag akár
m iképen, habár mérséklet által is , lehet, annak elméletileg is kell okának 
lenni. Mindazonáltal az üszveegyeztetést nem azon értelemben kell vennünk, 
a mi ellenmondhatlanul lehetetlen, hogy minden te rtiák , s egyéb öszhangzati 
viszonyok tiszták maradjanak ; hanem csak abban, a minek lehetőségéről nem 
kételkedhetünk, hogy a lehető legtöbb tiszta öszhangzati viszonyok m egtar
tása m ellett a többiek is öszhangzatosak legyenek. Ezen kérdés mellőzésére 
elutasító kifogásokkal nem élhetünk, hanem a tudományos vizsgálatoktól an
nak feloldását méltán várhatjuk és követelhetjük.

Fentebb a 9-dik és 10-dik §§-ban előadott felfejtésünk nem volt szigorún 
mathematikai, a mennyiben azt, könnyebb felfoghatás kedviért részint a hét 
fo hang eloleges meghatározásából hoztuk le , s ennél fogva azt lehetne mon
dani, hogy rendszerünk, ezen §-ban kifejtett nézetek ellenére is , csakugyan 
octávás, mivel annak megállapításához a hét fo hang eloleges meghatározása 
kivántatik, részint azon elméletileg be nem bizonyított tényből hoztuk le , hogy 
tizenkét quintával a hetedik octávára kell érnünk.

Mostan rendszerünk megállapításán kivül más nézetek is állván elő ttünk, 
tudniillik egyfelűl annak bebizonyítása, hogy rendszerünknek tekintet nélkül 
az octávás felosztásra, szükségképen tizenkét hangból kell dllani, melyek egy
általában nem a f ő  hangok fölemeléséből és lenyomásából, hanem azoktól egé
szeit függetlenül származnak —  másfélül annak felvilágosítása, hogy: ha több 
hangból álló rendszert akarnánk behozni, ahhoz hány hang és mi öszhangzati 
viszonyok kivántatnának, lássuk feladatunknak tisztán elméleti megoldását, 
tekintet nélkül a hét fo hang eloleges meghatározására. Erre nézve:

1. Az octávákon kivűl, melyeket minden megszorítás nélkül, akárhány
szor egymás alá, és egymás felibe rakhatunk, még a tertiákat és quintákat is 
egymás felibe kell raknunk; m ert minden tertiából és quintából más meg más 
hang szárm azik, s ezeknek ismét más meg más tertiáknak és quintáknak kell 
megfelelniük.
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2. Minden egymásra rakott tertiákat és quintákat, ha azokat a felsőbb oc- 
távákból, egy bizonyos alsóbb octávaközbe alább hozzuk, ezen alsóbb octáva
közbe lehet foglalni, lígy hogy ebben annyi hang leend, ah án y  a tertiák  és 
quinták egymásra rakásából származhatik.

3. Hogy tehát a hangok száma végetlenre ne szaporodjék, a tertiáknak és 
quintáknak egymással és az octávákkal öszve kell esniök, különben míg ez 
nem tö rtén ik , mindig más meg más hangok származnak ; ha pedig öszveesnek, 
az öszveeső hangok az alsóbb octávaközben is azonosak leendenek.

4. Mivel pedig a tiszta viszonyok egymással soha tökéletesen öszve nem 
esnek, azokat egymással nem egyeztethetjük öszve másképen, hanem ha azon 
csekély eltávozásokat, melyek m iatt a 13. §. 4. sz. értelmében még öszhangzato- 
sak m aradnak, tekintetbe nem vévén, a tiszta viszonyok helyébe, az ilyen 
csekély eltéréssel megnagyobbított vagy megkisebbített viszonyokat teszszük, s 
ezekről tapasztalatból tud juk , hogy a kommá eltérés öszhangzatos; azon tertia 
ellenben, melynek viszonya =  s%5, felette kemény és a tiszta quintatávközben 
tűrhetetlen. Ezek után :

H a a tertiák tiszta viszonyait az octávákéval öszvehasonlítjuk, kellene 
lenni :

a) (%)m =  2n, melyből
T 5/ T 0 m Lóg 2 0,3010300m Lóg Vi =  n Lóg 2 : ---- = » — 5—  =  _J------------

ö b ’ n Lóg % 0,0969100
m
n

3 ~ i - i
9 - t - 1

2 . . . stb. 
mHa tehát az első közelítésnél---- =  3 ; n =  l ;  m =  3 , megállapodunk ;
n

hogy a tertiák az octávákkal legkisebb számokban öszveessenek, egy octávába 
három tertiát kell helyeznünk.

Ezek u tán , hogy a tertiákat a quintákkal is öszveegyeztethessük, mivel 
egy octávában három tertiának kell lenni, a tertiák közép értékével =  2%

•>) (¿¿̂J ’ me|yból:

p Lóg 2 '4 =  q Lóg ’á ; L = ^ Í L = _ 2 l l Z Í ° ^ Í  
V 8 4 8 ’ q Lóg 24 0,1003433

= 1
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azaz: a negyedik quintának a hetedik tertiával ősz ve kell esnie. És mivel az is
meretlen tertia =  t >  % tartozik lenni, s egyszersmind kisebb mint % , hat te r
tia helyett a) alattiak szerint két octávát =  4 helyettezvén

e/2)* =  4t; =  t > 5/,
4

8%t =  t > f 4 s egyszersmind kisebb mint %5, a mint kívántatik,
c) Már mostan két tertia ismeretes lévén, azokból a harm adikat találjuk:

2 __ 512
4 0 5 '

E n n ek , és a tiszta tertiának =  % öszveegyeztetésére ismét kellene lenni :
& y _ _  5 és ( y2y __512

4 4 4 405
De mivel ezen egyenletek négy quintával, melyeknek mindegyike =  sem 

512az Yi sem az tertiaviszonyokkal meg nem állhatnak, három quinta tiszta

viszonyának megtartása m elle tt, a negyediket ismeretlennek tévén , leszen :

^  =  * é s : í M = 5 L 2 ,h o n n é t:
4 4 4 405 ’

n — 40 . Q / _ 16384 
H 27 10935*

Ezek szerint a tertiáknak és quintáknak ugyanazon viszonyait találtuk fel, 
mint a 9-dik §-ban, s ezekből a rendszerünkbe foglalt tizenkét hangnak ugyan
azon viszonyai következnek, mint a fentebbiekben lá ttuk , melyeknek kiszámí
tását újra ismételni felesleges volna.

Ezen lehozatok pedig a diatonikai hanglépték hét fö hangjának elöleges 
megállapításától egészen függetlenek s tisztán elméletiek lévén , láthatjuk belő
lük, hogy az octávás rendszer azon értelem ben, miszerint az 1 :2  viszony hét 
felé osztassék, egyáltalában lehetetlen; m ert arra, hogy rendszert alakíthassunk, 
a nevezett viszonynak legalább tizenkét felé kell osztatni. Innét van, hogy ezen 
elméleti lehozatokkal egyezöleg, a gyakorlati zenészét is, hét hanggal meg nem 
elégedhetett; de viszont huszonegy vagy több hang fölvételére sem szorult, ha
nem tizenkét hanggal mindekkorig beérte. Nem különben rendszerünk octávás 
elnevezése, mivel abban mind a tizenkét hang egyaránt szükséges, és egy
mástól független lévén , sem egyik sem másik egymásból nem szárm azik , ha
nem mindegyik egyaránt az öszhangzati viszonyok által határoztatik meg — 
helytelen.



64 GYŐR Y SÁNDOR.

15. §.

A sokhangu rendszerekről különösebben.

Nem elég mondani, hogy tizenkét hangú rendszerünk hibás, mivel több 
hangra volna szükségünk, némelyek szerint huszonegyre, mások szerint hat
vanra vagy többre, azt sem tudjuk : hányra —  mert az efféle alaptalan gyan tá
sokkal sem föl nem világosítunk sem nem bizonyítunk semmit. H anem , ha ti
zenkét hangú rendszerünk hibás vagy hibátlan voltáról s annak mind előnyeiről 
mind fogyatkozásairól voltaképen meg akarunk győződni, öszve kell azt más, 
több hangú rendszerekkel is hasonlítanunk. Erre nézve pedig ismét az kívánta
tik , hogy több hangú rendszereket is tudjunk alkotni, melyekről minden této
vázás nélkül kimutathassuk: hány hangból állanak, és mi törvények szerint 
alkot vák?

N}ilván van pedig hogy, ha több hangú rendszert akarunk alkotni, annak, 
nemcsak legalább, hanem még inkább eleget kell a zenészei mindazon kivona
tainak ten n i, m elyeket a tizenkét hangú rendszerrel elérünk. Ellenkező eset
ben pedig akárhány hangnak akármiképen történt meghatározása, ha azokat 
olyan rendszerbe nem tudjuk hozni, mely a zenészét kivánatainak m egfeleljen, 
látnivalóképen nem hangrendszer, hanem hangzavar.

A zenészét főbb kivánatai tehát, melyeket tizenkét hangú rendszerünkkel 
elértünk, következők:

1) Nem felette sok hangból áll. Mert a felette sok számú hangrendszer, ha 
lehető, és jobb volna is a tizenkét hangúnál, a gyakorlatot fölötte nehezítené 
sőt lehetetlenné tenné. De ha még azt is be tudjuk bizonyítani, hogy tetemesen 
több számú hang fölvételével is semmi lényeges javítást nem eszközölhetünk, 
világos: hogy elfogadott rendszerünk ellen minden e kútfőből eredő vádasko
dásokat alaptalanoknak kell elismernünk és félre vetnünk.

2) Tizenkét hangú rendszerünk minden egyes hangjai külön külön alap
hangul használhatók, azaz : mindegyiknek vannak öszhangzatos te r tiá i, quar- 
tá i, quintái stb stb még pedig úgy, hogy egyiknek eltérése sem nagyobb egy 
kommánál a tiszta viszonytól, ezen eltérés pedig még fülünknek tetsző ösz- 
hangzatot képez. Mivel ellenben a kommánál nagyobb eltérés, ha szinte egész 
szabatossággal ki nem tudjuk is mutatni, mennyivel? széthangzatba (dissonanz) 
megy által: azt legalább a több hangú rendszerektől is m éltán, és még inkább 
megvárhatjuk, hogy bennök egy kommánál nagyobb eltérés ne találtassék.

3) Minden ugyanazon nemű öszhangzatoknak megfelelő tapintók (tast) 
mindenütt ugyanazon távolságra esnek egymástól. Például : a felső nagy tertiák 
c-hez e; e-hez gis; gishez c ; f-hez a stb stb mindenütt az ötödik; — a quin- 
ták : c-hez g; g-hez d . . stb stb mindenütt a nyolcadik tapintóra esnek. Ezen
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mulhatlamil megkívántaid elrendelés nélkül lehetetlen rendszert alkotn i, mert 
hiszen a rendszer lényege a célszerű elrendelés; k i kívánhatná pedig a gyakor
latban hogy a zenész ugyanazon öszhangzatokat más-más távolságra eso tapin
tókon keresgélje? Innét tehát következik, hogy azon hangokból, melyeket így 
elrendelni nem lehet, például a diatonikai hanglépték fölemelt és lenyomott 
hangjaiból, nem különben a számtani haladás (arithm etica progressio) egymás
után következő viszonyaiból rendszert alkotni sem lehet.

4) Mivel fülünk csak az úgynevezett tisz ta , öszhangzati viszonyokat ké
pes m egism erni, ennélfogva: hogy rendszerünk nemcsak kiszám ítható, hanem 
létesíthető is legyen, abba legalább is annyi számú tiszta öszhangzati viszo
nyoknak kell befoglaltatni, a mennyi minden hangok meghatározására elégsé
ges legyen. Kiszámított tizenkét hangú rendszerünkben 10 tiszta quintát és 4 
tiszta tertiát m utattunk ki, a m i, mivel tizenkét hang meghatározására csak ti
zenkét tiszta viszony k íván tatik , nemcsak elégséges, hanem felesleges is. E l
lenben az egyenlő mérsékleti rendszerben, noha annak számviszonyai is kiszá
m íthatók, egyetlenegy tiszta viszony sem találtatván, benne egyetlenegy han
got is gyakorlatilag szabatosan meghatározni nem lehet, hanem csupán csak 
mérséklés által lehet némileg megközelíteni.

Miután eddigiekben a tizenkét hangú rendszer szerkezetét részletesen k i
mutogattuk , általmehetünk a több hangú rendszerek alkotására i s , mely köz
ben egyszersmind már most biztosan el fogjuk ítélni tudni, hogy azok tökélete
sebbek-e vagy hiányosabbak am annál, és mennyiben? Ezekre nézve:

Hogy hangjaink végetlenre ne szaporodjanak, szükséges a tertiákat és 
quintákat egymással és az octávákkal akképen öszveegyeztetnünk, hogy, a hol 
azok egymáshoz igen közel, minden esetre egy kommánál kevesebb eltéréssel 
öszvejönek, egymásra ejtsük. Mert valamíg ez nem tö rtén ik , ezen eltérések 
mindaddig újabb meg újabb alaphangokat szárm aztatnak, melyeknek ismét 
megfelelő öszhangzatos tertiákat és qu in tákat, s ezeknek ismét megfelelőket 
kell rendszerünkben kim utatnunk, vég nélkül. Ezen öszveejtéseket pedig, mint 
már a föntebbiekben lá ttuk , közelítő törekek által lehet feltalálni. Ugyanis:

a)  Hogy a tértink az octávákkal öszveessetiek,

kellene lenni : (%)m =  2n; mLog% =  2 n L o g 2 , melyből:
m __Lóg 2 ___3 , 1  __3 28 59 146

1 T — Lóg % ”  ~ T ’ ~9~’ TsT’ 1 7
2 - f - j l

2 . . . stb.

stb stb.

b) Hogy a tertiák a quintákkal öszveessenek , 

Q/i)m =  (%)n ; mLog% =  nLog% ; melyből:
M. AKAD. ÉVK. IX. 3. 9
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m'
n

Lóg y2 t  1
Lo g% 1 • 1_

4-f-J.
2

__ 2  9  2 0  1 2 9  ^  ,

~ T '  5 ’ T P  7T b b-

6 . . . stb.

Melyek u tán , mivel a tertiáknak, quintáknak és octáváknak, rendszerünk
nek azon törvénye szerin t, hogy az ugyanazon nemű öszhangzatok mindig 
egyenlő távolságra levo tapintókra essenek, lígy kell egymással öszvefüggeni, 
hogy a tertiákkal öszveeső bizonyos számú felsó quinta, octávákon alább 
hozva, egymásután mindig az alaphang felsó tertiáját képezze*— látnivalóképen 
rendszerünkben m X  n ' számú hangra leend szükségünk. Például :

Azon rendszerben, melyben az első közelítés szerint három tertiát te
szünk egy octávába s ezen harmadikat az octávával öszveejtjük m = = 3 , és ha 
ezután a felsó íiegyedih quintát a hetedik tertiával ejtjük öszve n' =  4 , tehát a 
szükséges hangok száma m X n ' =  3 X  4 =  12. És ha c-hez a negyedik felsó 
quintát =  I  két octávával alább hozzuk c-hez, e felsó nagy tertia stb. stb.

Hasonlag, ha a tizenkét hangú rendszerénél, mind a tertiákra mind a quin- 
tákra nézve, a tiszta öszhangzatok viszonyaihoz közelebb járó viszonyokból 
akarunk rendszert alkotni, elsőben azon közelítéseket kell fölkeresnünk, me
lyekben az eltérés egy kommánál kisebb. Találjuk pedig a) alatt a tertiák és

octávák közelítő törekei között 2-dik helyen — =
n 9

28

vei
512

azaz: a 28-dik tertia a 

= 516,98; 29 =  512 s mi- 

1,00974 egy kommánál kisebb eltérés, tehetjük m =  2S.

9-dik octávához leginkább közelít. Leszen tehát (%)28 
516,98

Nem különben, a tertiák és quinták közelítő törekei között b) alatt 2-dik 
helyen egy kommánál nagyobb eltérés m utatkozván, találjuk a 3-dik helyen

^ T = = -^ - azaz: a huszadik tertia a 11-ik quintához leginkább közelít, honnét:

(/'i)M=  15,62 ; (f2)u =  15,6207 és mivel: 15,6207 =  1,00028 egy kommánál
15,62

sokkal k isebb, leszen n' =  11, honnét a szükséges hangok száma ezen rend
szerben m X  n' == 28 X  11 =  308. Melyekből kitűnik hogy, ha olyan rendszert 
akarunk előállítani, melyben mind a quinták, mind a tertiák viszonyai a tiszta 
viszonyokhoz küzelítőbbek legyenek, mint a tizenhét hangú rendszerben, arra 
sem huszonegy, sem hatvan hang nem lenne elégséges, sőt ezekből rendszert 
sem lehetne a lko tn i, hanem 308 hangra lenne szükségünk.

A mi már most, ezen 308 hangú rendszer minden hangviszonyainak kiszá
mítását illeti, mivel az egyfelől igen fáradságos munkába kerülne, másfelől pe
dig szükségesnek látszik, ezen ily sokáig homályban hagyott tárgyat, sokhangú
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rendszerre alkalm azott tettleges kiszámításokkal is felvilágosítani, lássuk e z t , 
kevesebb hangból alkotható rendszerben.

Tudjuk ugyan is hogy, ha a quintákon egy kommá eltérést megengedünk, 
a hetedik tertiát a negyedik quintával üszveejthetjük , m int fentebb a tizenkét

t m / 7hangú rendszerben ki volt mutatva. Leszen tehát ezen esetben —— =  — ; n' == 4 
° n ' 4

m 2Sés ha az octávák és tertiák második közelítését veszszük alapul----=  ; m =  28,
n 9

honnét m X  n' =  28 X  4 =  112, melyek szerint ezen fölvételekhez képest 112 
hangú rendszernek kell származni.

Minthogy tehát ezen rendszerben a 28-dik tertiának a 9-ik octávával öszve

(5 V 7 
— J ^

263t' =  2% melyből a 28-ik tertia t / =  -^ - . Ez pedig kisebb lévén a tisztánál, quin-
ö

táinkat ezen tertiával nem ejthetjük öszve m ásképen, hanem ha a negyedik 
quintát ezen egyenletből :

O S p; 0 2  0 6 3

( W  X  X  9 = = - * - m eghatározzuk, melyből találtatik: 
o o

9 = 2 \3 5.265 264.3
32.2S.528 528.

Ezek szerint 112 hangú rendszerünkben következő quintaviszonyok len
nének : huszonkét tiszta tertia képzésére

27 X  3 =  81 tiszta quinta % viszonyban

„ 27 quinta viszonyban
* ¿ 7

a huszonnyolcadik tertia képzésére pedig
2 tiszta quinta =  %

1 quinta =  —

. • ,  2“ 31 quinta =  — ,

m elyeknek, egymásra téve, valamelyik octávával öszve kell esniük;
leszen tehát:

0=)“  X  X  ( % r )  =  m L o g 2, innét:

83 Lóg y2 28 Lóg 40
27

Lóg /  264.3 \
\  528 /

m
Lóg 2

9*
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azaz : 14,615575 H- 4,7794944 -f- 0,1718809
=  65

0,3010300
és hogy ezen 112 quintának a 65-ik octávával öszve kell esnie, onnét is követ
kezik , mivel

4 quinta =  2 octáva-f-1 tertia lévén,
112 =  4.28 quinta =  56 octava -4-  28 tertia ; 

úgyde 28 tertia =  9 octava, tehát 
112 quintának egymásra téve a 65-dik octávával kell öszveesni. 

Kiszámítása és hangolása ezen rendszernek a fentebbiekben kifejtett leho
zatok folytában következő:

a) A tiszta tertiák származtatására négy quinta szükséges u. m. három % a 
40negyedik —— viszonynyal, m elyeket ha egymásután azon rendben rakunk egy- 
£  7

más felibe, m int a tizenkét hangú rendszerben megállapítottuk :

1 ) C : G = | ;  2 ) G : d  =  | ;  3 ) D . A = i 5 - ;  4 ) A : e = |

C =  1-et alapul vévén , találjuk
3 9 9

az első q u in tá t=  — ; másodikat=  — vagyis, egy octávával alább hozva =  — =  
2 4 8

— : innét a harmadikat
25
hozva =  —

22

32.5 g
=  % ; negyediket =  -- vagyis egy octávával alább

3 32 5
Már ha ezeknek mindegyikéből :

2 ’ 2*’ 3"’ 2*2 huszonh®t tertiát egymás felibe rakunk akképen, hogy

az octávát felülhaladókat az alsóbb octávába lehozzuk, a 28-dik tertiát pedig 
az alaphang felsó' octávájával üszveejtjük: látnivalóképen egy octávában 28 X  
4 =  112 hang, következőleg az egész rendszer minden hangjai meg lesznek ha
tározva.

Azonban hogy az ekképen feltalálható és kiszámítható hangviszonyokat a 
magok illető helyeikre Írhassuk, tudnunk k e ll, hogy a quinták és tertiák há
nyadik tapintóra (tast) esnek. Ennek fölkeresésire :

Tegyük a quinták tapintójának határozatlan hányadiksága számát =  m ; a
112 hang egymásutáni következését, H í;  H 2; H s ____ H,n ; H m+ r, H ra + í;
H m + s . . . . H n2-vel jelölvén, állani kell a következő egyenletnek;

Hm. Hm + i» Hm 4 * 2 • • • • Hn2. hj. h,. I13 . . . . hm — 1
H l  H 2. H 5 .................Hm. Hm -H L Hm + 2 . . H

=  265
112

hí . h2 . h3 . . . . hm 1 2 H i. 2H2. 2H 2. . . .  2Hm i
vagyis : — — —— ”, --------—------- azaz : ---------------------------------------- ---- 26’

Hj . H2.H3----- Hm_i Hí. H2. H3 . . . .  Hm — i
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honnét: 2m"“ 1 =  2 65 ; m =  6 5 - f - 1, tehát ezen rendszerben a quintáknak a 6 6 -ik 
tapintóra kell esni. Általánosan pedig: ha az octáváknak számát; melylyel min
den egymásra rakott quintáinknak öszve kell esni, (m )-nek nevezzük, az elsó 
quintának az (m -f- l) -d ik  tapintóra kell esni.

Nem különben a tertiákra nézve. Mivel 28 tertia kilenc, tehát 112 tertia 
36 octávát képez, ha a tertiák határozatlan hányadiksága számát (m )-nek ne
vezzük , állani kell :

H m. Hm + l • H m + 2 • • • • H 112. hj . hí • I13 . . . . hm — 1

vagyis :

H í . H 2. H 3................ H  m • H m -f-1 . H m + 2 • • H 122

h , . h2. h3.......... hm _  1 2Hi. 2H 2. 2H s ------- 2Hm _  i

== 256

2S6
’ H l. H 2. H 3 . . . H m  — 1 H l  H 2. H 3 ............ H m _ i

honnét : 2m — 1 =  23S ; m —. 1 =  36 ; m —  36 - f - 1, tehát ezen rendszerben a ter- 
tiáknak a 37-dik tapintóra kell esni. Általánosan pedig: ha az octáváknak szá
mát, melylyel minden egymásra rakott tertiáinknak öszve kell esni, (m )-nek ne
vezzük, az elsó tertiának az ( n H - l ) - d ik  tapintóra kell esni, s igy tovább min
den quintáknak és tertiáknak egyenlő távolságra egymástól.

Ezek után általmehetiink minden hangviszonyok kiszám ítására, úgy hogy 
azoknak illető helyeiket is meghatározhatjuk. Ugyanis : az első quinta =  % a

131 az-(65-4-1) azaz 66 -dik helyre fog esni; a második = — a (66  -4- 65)
í

32
az octávával alább hozva —a (131— 112) =  19-dik helyre; a harmadik =  % a

(19-4— 65) =  84-dikre, a negyedik —  5/2 a (8 4 - f - 65) =  149 azaz: octávával 
alább hozva % =  (149 — 112) a 37-dik helyre stb stb fognak esni. Mely viszo
nyoknak kiszámításából és elrendezéséből a következő 112  hangú rendszer 
származik:
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A száztizeinkét hangú rendszer számviszonyai.

1 1 18
3.5®
2 2° 35

32.516
2 40 52

” 525 
2“ .3

2
3.5!0

19
32

36
59

53
517

2 48 2 3 219.3 2 39

3
32.512

20
521

37
5

54
3.53

2 51 247.3 2 2 2 22

4
55

21
513

38
3.521

55
32.5

210.3 2 50 2 50 2 5

5
525

22
3.55

39
32.51S

56
522

25® 2 13 2 33 249.3

6
3.517

23
32.525

40
56

57
5W

241 261 212.3 232

7
32.59

24
518

41
525

58
3.5'

2 24 240.3 2®° 2 15

8
52

25
510

42
3.518 59

32.526
25.3 2 23 243 2 63

9
522

26
3.52

43
32.510

60
519

251 2 6 2 26 242.3

10
3.514

27
32.522

44
53 61

511
2 34 254 25.3 225

11
32.56

28
515

45
523

62
35.53

2 17 233.3 2 53 2 8

12
5 27

29
57

46
3.515 63

32.523
261.3 2 16 2 36 2 56

13
5 1 9

Ï.30?
3.527

47
32.57 64

516

2 44 264 2 19 235.3

14
3.5U

31
22.519

48
528 65

5®
227 ~2 47 265.3 2 18

15
32.55

32
512

49
520

66
3

2 10 226.3 246 2

16
524

33
54

50
3.512 67

32.520
254.3 2 9 2 29 249

17
5 1 6

34
3.524

51
37.5‘

68
513

2 37 2 57 2 12 22®.3
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69
55

80
54

91
32.52

102
3.5

2n 27.3 27 23

70
3.525

81
524

92
523

103
32.521

259 555 251.3 251

71
32.517

82
3.516

93
515

104
5U

242 238 234 230.3

72
510

83
32.58

94

00 ón NI

105
5S

221.3 221 217 215

73
52

84
5

95
32.527

106
3.52S

2* 3 265 261

74
3.522

85
521

96
520

107
32.518

252 248 244.3 244

75
32.5U

86
3.513

97
512

108
511

255 231 227 223.3

76
57

87
32.55

98
3.54

109
53

214.3 2U 210 26

77
527

88
52S

99
32.524

110
3.523

262 258.3 258 254

78
3.519

89
518

100
517

111
32.515

245 241 237.3 237

79
32.5n

90
3.510

101
59

112
58

228 224 220 216.3

113 =  2.
Noha tehát ezen rendszer csaknem tízannyi hangból állana mint a tizenkét 

hangú, mégis alig birna valami elsőbbséggel amannál. Mert benne a tertiák 
ugyan négyen kivűl mind tiszták lennének, ellenben tiszta quinta csak 83 ta
láltatnék; 28 pedig, azaz : minden quintáknak negyed része a tiszta viszonytól 
egy egész kommával térne el, ilyen pedig a tizenkét hangú rendszerben tizen
két quinta között csak egy találtatik.

Ellenben a 308 hangú rendszerben, tizenegyen kivűl minden tertiák és 
28-on kivul minden quinták tiszták lennének, sót ezen utóbbi 28 quintán is 
fülünknek egyáltalában érezhetetlen eltérés mutatkoznék a tiszta viszonytól. 
Mindazonáltal azon kívánatnak, hogy valami rendszerbe aránylag több tiszta vi
szonyt hozhassunk b e , mint a tizenkét hangúban találtatik , a nevezett 112 és 
308 hangú rendszereken kivűl m ásképen, lehetetlen eleget tenni.

Egyébiránt ezen utóbbi rendszer kiszámítása is , mindenben hasonlatos 
lenne az elébbihez, csak hogy i t t ,  a fentebbi 28 tertiát tizenegy quinta felibe
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kellene raknunk, melyek közöl tíz , tiszta viszonyú volna, a tizenegyedik pe
dig alig negyedrész kommával térne el a tiszta viszonytól. Ezen kívül :

Mivel a tizenegyedik quintát a 20-dik tertiával öszve kell e jtenünk, te
hát: 11 quinta =  20 tertia ; 308 quinta =  l l  X  28 quinta =  2 0 X 2 8  tertia,

28 tertiának 9 octávát helyettezvén
308 quinta =  180 octáva, azaz: a 308-dik quintának a 180-dik octávára, s 

egyszersmind az első quintának a 181-dik tapintóra kell esni.
Hasonlag mivel 28 tertia =  9 octáva,
308 =  28 X 1 1  tertia =  99 octáva, az első tertiának a 100-dik tapintóra 

kell esni.
Hangolásuk mindezen rendszereknek tertiákon és quintákon igen egysze

rűen haj tátik végre. Ugyanis :
A 112 hangú rendszerben a =  % a 84-dik tapintóra esik , mely is a han

goló villa által adatván, abból e-re, h-ra, fis-re, hangolhatunk, ekkor fis-hez d-ét 
alsó tiszta tertiára igazítjuk. Ezután fis-ból ism ét három tiszta quintát egymás 
felibe rakunk, s az utóbbinak alsó tiszta tertiáját veszszük. Mely munkálat 
28-szormegiíjíttatván, 28 X  4 =  112 hangot fogunk meghatározni épen azon vi
szonyok szerin t, melyek rendszerünkbe foglaltatnak.

A 308 és több hangú rendszerekben pedig akármi adott hangot alapul vévén 
(n '— 1), quintát rakunk egymás felibe, az utolsóhoz alsó tiszta tertiát veszünk, 
s hangolásunkat mindaddig folytatjuk, míg valamennyi hangot meghatároztunk.

Hogy ezen sokhangu rendszerek hangolása mérséklés által lehetetlen volna, 
magában látható. Mert a mérséklő sem azt nem tudhatná, hogy hány-hangot 
kell és lehet egymással öszveegyeztetni, sem azt, hogy tertiái és quintái melyik 
tapintókra esnek. A rendszer kiszámítása és annak mérséklése egymással me
rőben ellenkeznek. Kiszámítás által a rendszer hangviszonyait megállapítjuk; 
mérséklés által pedig ugyanazokat elrontjuk és megsemmisítjük, honnét világos, 
hogy mérséklés által akármi kiszámított rendszer hangolása ellenmondás és le
hetetlenség.

Az octávaköz, helyesebben 1 :2  viszony felosztásán k iv ű l, más lehető 
rendszerek alapjául, a tertiák és quinták különféle öszhangzatos viszonyai szol
gálhatnának. Például lehetnek az egyenlő m érséklet viszonyai, melyekben a 
quinták viszonya nem 1,5 hanem e helyett 1,49831 . . a tertiáké nem % =  
1,25 hanem 1,25992 . . .

De ezen rendszerek nem a természet által közvetlenül adott öszhangzati 
viszonyokra volnának alapítva, mai rendszerünket pedig úgy, a mint annak 
viszonyai a 10. §-ban m eghatároztattak, mivel az nem egyéb mint a term é
szeti tiszta viszonyok legegyszerűbb öszveegyeztetése legkisebb szám okban, 
lehető legtöbb tiszta viszonyok m egtartásával, méltán legtermészetesebbnek 
mondhatjuk.
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Mindazonáltal Feytou az Encyclopédie Méthodique több cikkjeiben nem
csak az, hogy más természetes rendszert akar felállítani, hanem egyszersmind 
a zenészét legfőbb szabályait is ezen általa természetesnek követelt rendszer
ből akarja kikövetkeztetni.

Feytou rendszere s annak öszvehasonlítása mai rendszerünkkel, Art. Accord,
következő :

természetes
rendszer

mai
rendszer

ut 32 ut 32
sit 31
si 30 si 30
zai 29 = : 2% lafl 25%
za 28
/a 27 = % la 80/3
?a 26
soljj 25 soli 25
sol 24 sol 24
ja# 23 = % fájj %
Ja 22 = % fa %
mifl 21 = 63/3
mi 20 mi 20
reg 19 = re# %
re 18 re 18
UtJ 17 = % utf 5%
ut 16 ut 16
si 15 sí 15
za 14 = % la 4%
?a 13 = %
sol 12 sol 12

ba 11 = % fa
mi 10 mi 10
re 9 re 9
ut 8 ut 8
za 7
sol 6 sol 6
mi 5 mi 5
ut 4 ut 4
sol 3 sol 3
ut 2 ut 2
|ut 1 ut 1

M AKAD. ÉVK. IX. 3.

Hogy Feytou rendszere s öszvehasonlításai 
semmiképen meg nem állhatnak, ki fog tetszeni 
a következőkből :

1) Mivel mai rendszerünk csak tizenkét 
hangból á ll, világos, hogy azt hasonlag csak ti
zenkét hangból álló természetes rendszerrel kel
lene üszvehasonlítani, mely is , az alapszámot
12-nek vévén, 24 -ig  terjedne és a következő 
volna :

u t utfl re re | mi fa faj) sol sol# la lajj si ut 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

De ebben, egy az, hogy a tertiaviszony, 
m elynek az ötödik hangra kellene esni, a negye
dikre esnék; más az , hogy sem ebben sem a 
többiekben nem lennének meg minden hangnak a 
magok megfelelő öszhangzatos tertiáik  és quin- 
táik.

Például: utónak sem mi sem f a  nem lehet 
felső te rtiá ja , m ert %  =  1 ,2 3 ; %  =  1 ,3  sem  
egyik sem másik nem % =  1 ,25 , s így van a d o 
log a többiekkel is.

Már pedig a zenészét kivánata az, hogy 
minden hangnak legyenek megfelelő öszhangza- 
t a i , s a hangviszonyok akárm inem u olyan ős z- 
veállítása, mely ezen kívánatnak eleget nem tesz, 
nem rendszer.

2) Mai rendszerünk, azon nézet e llenére , 
hogy a közbe iktatott hangoknak az alsó hang 
fölemeléséből vagy a felsőnek lenyomásából kel
lene szárm azni, melyhez képest huszonegy hang
ra volna szükségünk, mint meg volt m utatva, t i -

10
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zeniét egymástól független hangból áll, ő pedig tizenhat hangból álló term é
szetes rendszert vészén fel üszvehasonlításul, melyet sem a tizenhét sem a 
huszonegy hangból álló mai rendszerrel üszve nem lehet hasonlítani. Nála e sze

rin t utfl =  cis a mai rendszerben =  5%; rejj =  dis =  —
24 ’ 8 .24

n e k ....... stb té te tik , a mi egyáltalában nem igaz, mivel mai rendszerünkben
Cis =  Des ; Dis =  E s . . .  stb azaz : Cis =  Des >  Ci ; Dis =  Es >  Di.

3) Minden ok nélkül az alaphangot 16-nak vévén, abban egy octávában 
tizenhat hangot származtat; mivel pedig ezen felosztás mai rendszerünkkel sem 
akkor üszve nem egyezik, ha abban tizenkét hangot szám ítunk, sém ák k o r, 
ha azoknak számát huszonegyre teszszük, folytathatná tehát természetes rend
szerét 32-tdl 64-ig, innét 128-ig, s így tovább végetlenül, miszerint termé
szetes rendszerében, akármi egy octávában létezhető számviszonyokat fel
találhatna.

Mindezek ellent nem állván, Feytou több czikkeiben emlékeztet ben
nünket , hogy ő a hangok viszonyait nem a mai rendszerből, hanem ezen , ál
tala úgynevezett természetes rendszerből veszi. Elgondolhatjuk tehát, meny
nyi szövevényeknek kell keletkezni abból, ha szabályait azon határozatlan 
és mai rendszerünkkel semmiképen üszve nem hasonlítható képzetes rendszer
ből hozza le , melyben akármi kívánható viszonyokat feltalálhat, s azokat mai 
rendszerünkre alkalmazza. Valóban méltán mondhatta Marx : Allgemeine Musik- 
lekre. Leipzig 1846. a 45-dik lapon: „So hat man redlich dafür gesorgt, sich und 
die Lernenden ohne Noth zu plagen und von dem TVesen dér Sache abzubri?igen.((

16. §.

Záradék.
Vizsgálatink eredményeit rövid átnézetül következőkbe foglalhatjuk:
1) A hanglépték eddigi kiszámításaiban elkövetett hibák k i vannak mu

togatva, a hangviszonyok nem ismeréséből származott tévedések megcáfolva 
és helyre igazítva, s ezeknek ellenében mai rendszerünk hangviszonyai szigo
rú mathematikai számítások és megmutatások következtében változatlanul meg
állapítva. Melyek

2) Egyszersmind Sulzer és Baumgartner tapasztalataival is tökéletesen 
öszveegyezők lévén , minden egyéb mérsékleti viszonyokat illető állítások, s 
különösen Biot azon állítása hogy: „Ha a zongorák s egyéb efféle műszerek a leg
jobb hangoló mesterek által akképen feligazittalnak , hogy rajtok mindenféle ze
nészen darabokat fülünknek tűrhetőképen elő lehessen adni, azok hangjainak 
viszonyai, az egyenlő mérséklet számviszonyaival csaknem hitelt felűlmúlókép
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öszveegyezneku, s még inkább azon következtetése, hogy az egyenlő mérséklet 
volna legalkalmazhatóbb és elfogadhatóbb, meg vannak cáfolva.

3) A kiszám ított viszonyok gyakorlati alkalmazása á lta l, meg lévén mu
ta tv a , hogy a zongorákat s egyéb efféle hangszereket, mérséklet nélkül mindig 
ugyanazon tiszta viszonyok szerint lehet hangolni, ennek következtében a mér
sékletet megszüntethetjük, s rendszerünket azon vád alól, hogy az csupán m ér
sékleti, nem pedig határozottan megállapítható rendszer volna, fölm enthetjük, 
annak biztos alapjait, szerkezetének törvényeit, és tulajdonságait tudjuk és k i
mutathatjuk.

4) Azon kérdés irán t, hogy a hangnemeknek vannak-e megkülönböztető 
jellemei? elhatározó feleletül adhatjuk, hogy az egyenlő m érsékletben nin
csenek, megállapított rendszerünkben pedig minden bizonynyal vannak. Ezen 
kérdés eldöntése, s a mindig ugyanazon viszonyok szerinti hangolás következ
tében pedig lehetővé válik, hogy a zenemüvek mindig ugyanazon jeliem u hang
nemben adathassanak elő, a melyben eredetileg készültek.

5) Meg van m utatva, hogy más rendszer tizenkettőnél kevesebb hangok
kal, következőleg a hét hangú octávás rendszer, a minek mai rendszerünk hibá
san neveztetik , lehetetlen; minél fogva a gyakorlati zenészei hét hanggal be 
nem érheti ugyan , ellenben tizenkettőnél többre azon elfogadott balvélemény 
ellenére is, hogy huszonegy hangra volna szükségünk, egyáltalában nem szorul. 
H a pedig tizenkettőnél több hangból álló rendszert akarnánk behozni, akkor 
nem huszonegy hanem 112 hangra lenne szükségünk, kevesebből rendszert al
kotni lehetetlen volna.

6) A kim utatott viszonyok szerin t, minden zenészeti müvekben és hang
szerekben, ha azok mindig ezen viszonyok szerint hangoltatnak, tökéletes öszve- 
egyezést lehet behozni. A zongorákra nézve különösebben megjegyzendő lé
vén hogy, ha azokat ezen viszonyok szerint hangoljuk, s velők a hegedűket 
ősz ve akarjuk egyeztetni, nem elég csupán az à öszveegyezése, hanem ahhoz 
d-nek öszveegyezése is kívántatik ; mivel rendszerünkben d : a-nak nem azon 
tiszta viszonya v an , melyre a hegedűk hangoltatnak, hanem annál egy kom- 
mával kevesebb, vagyis, d-nek a-hoz képest egy kommával magasabban kell 
á llan i, mint a tiszta viszony kívánná.

7) Az öszhangzati viszonyokra nézve kitűnik , hogy azon viszonyok, me
lyeket szokás szerin t, de nem szabatosan tisztáknak nevezünk, nem egyebek 
m int az öszhangzati viszonyoknak legkisebb számokban kifejezhető viszonyai, 
melyek azonban egy kommával felebb vagy alább hangolva is öszhangzatosak 
maradnak. S ezekről egyáltalában nem lehet mondani hogy csak tu rh e tő k , sőt 
igazán azt sem , hogy amazok szebbek volnának; és ha ezt mondjuk, csak any- 
nyiban mondhatjuk, a mennyiben sem nagyon kemények sem nagyon lágyak

10*
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Maga helyén alkalmazva pedig a kemény hangviszony szebb az úgy nevezett 
tisztánál, ha az nincs maga helyén alkalmazva. S valóban az egyszerű arányok 
tulajdonságaiból kihúzott következtetések nem valószinűek.

Mondják hogy az octávák, melyeknek viszonya legkisebb számokkal fejez
tetik k i , legtökéletesebbek s a legcsekélyebb eltérést sem tűrik.

Ámde kísértse meg ak árk i, hangoljon fel négy vagy öt octávát egymás
után egymás felibe, s hasonlítsa öszve a legfelsőt a legalsóbbikkal : bizonyos 
lehet benne, hogy e kettő r itk án , vagy talán soha sem fog tökéletesen öszve- 
egyezni; a m i pedig nem történhetnék, ha az octávák legcsekélyebb eltérést 
sem tűrnének.

Mondják, hogy a tertiák legnagyobb eltérést megszenvednek, például egy 
kom m át, a quinták, m elyeknek viszonya kisebb számokkal kitétethetó, keve
sebbet, az octávák semmit sem.

Miképen lehetne ez? holott elismert igazság, hogy ugyanazon a hiba minél 
nagyobb mennyiséghez hasonlíttatik, annál kevésbbé észrevehető. Például senki 
sem tagadhatja hogy érezhetőbb hiba, egy öl tíz ölön mint százon stb. Ennek 
következtében pedig inkább azt kellene mondanunk hogy, mivel a tertiák leg
kisebb távolságra esnek egymástól, ezek legkevesebb eltérést szenvednek meg, 
a quinták többet, az octávák legtöbbet.

Mondják hogy az octávák legszebb öszhangzatokat képeznek, a quinták 
kevésbbé, a tertiák legkevésbbé.

Épen ellenkezóképen van a dolog. Mindenki érzi hogy fülünknek legtet- 
szóbb öszhangzatok a te rtiáké , kevésbbé a quintáké, legkevesbbé az octáváké.

Annak pedig, hogy az octávákat azonos hangoknak ta rtju k , mint a fenteb
biekben bővebben k ifejtettem , egészen más oka van , t. i. az, hogy minden 
octávában ugyanazon öszhangzati viszonyok újulnak meg, s ennek az octávák 
üszhangzati legnagyobb szépségével és tökéletességével semmi köze.

H át azt miképen lehet ellenmondhatlanul bebizonyítani, hogy a nagy tertiák 
viszonya egyáltalában csak %, a quintáké Y2, az octáváké csak 2 és semmi egyéb,

például - ——-—  vagy s több efféle nem lehet. Mert onnét csakugyan
3 ,9 9 9 ... " w  2,000.. 1 

n em , hogy a kik  a hangviszonyokat monochorddal vagy akármi más eszközök
kel méregetik, nem ügyelvén a csekély eltérésekre és sem eszközeik sem érző 
tehetségeik tökéletlenségeire, azokat körülbelül akképen találják, s mindig egyen
lően annyira teszik.

Ezeknek következtében pedig ismét miképen m ondhatjuk, hogy a hangzó 
test a számtani haladás viszonyait 1. 2. 3. 4. 5. 6 . . stb hozza elő? holott csak 
annyit tapasztalhatunk, hogy a legérezhetőbb alaphangon k ivű l, egyszersmind 
annak octávája, quintája, tertiája is kivehető ; de hogy ezek mindig a legkisebb
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számokkal kifejezhető viszonyban volnának, nagyon kétlem , hogy valaha valaki 
be tudná bizonyítani. Sót nem hihető-e hogy valamint a hangzó testek rugé- 
konysága, szilárdsága, tümüttsége, terjedhetdsége stb különböző, azonképen 
az általok előhozott öszhangzati viszonyoknak is különbözőknek kell lenni.

Ezekből csak annyi bizonyos, hogy az úgynevezett tiszta viszonyokat fü
lünk a hangolásban legszabatosabban, még pedig alig hihető szabatossággal el 
tudja ítélni. De ezzel épen úgy vagyunk, mint például valami vonal felezésé
vel , melynek ha felét közelítőleg eltaláltuk , azután azt a vonalnak mind két 
végéről felteszszük reája, akkor annak igaz közepét szemünk könnyen el tudja 
ítélni. Hasonlag, mivel a felső és alsó kommá eltérés egymáshoz igen közel eső 
szélsőségeket képez , ezeknek közepét is fülünk szabatosan el tudja ítélni.
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BIZOTTMÁNYI JELENTÉS

GYÖRY SÁNDOR ÚR MÓDSZERÉRŐL.

ÍJyőry  Sándor lírnak szorgalommal és mély buvárlattal készített értekezését a 
fo elvben elfogadjuk és helyeseljük; azonban itt-o tt a részletességekben kény
telenek vagyunk tőle eltérni.

Hogy vélem ényünket kellőleg indokolhassuk, világosság okáért némelye
ket előre kell bocsátanunk.

A term észeti (C ) lejcsőnek (diatonika scala) számviszonyai, melyek csal
hatatlan physikai kísérleteken (a hangzásba húzott húrok vagy más eszközök 
által bizonyos időben véghez vitt rezgéseknek felszámításain) alapszanak, és ál
talában elfogadvák, e következők:

A természeti lejcső zenehatigjainak (zengéinek) vagyis azok rezgéseinek szám- 
viszonyai az alajjzengéhez (Értékek) :

C D E F G A H c

i  r* K % % n % 2

Ezekben különösen a főhangzat (C E G) zengéi ekkép állanak: 1 , 
vagy egész számokká alakítva : 4, 5, 6 ; azaz midőn a C bizonyos időben 4 rez
gést végez, akkor az E  ugyanazon időben 5 s a G 6 rezgést csinál.

Ezen számok az egyes felsőbb zenehangoknak (zengéknek) csak az alap- 
zengére (C-re) vonatkozó viszonyait fejezik ki.

Azonban felette szükséges tudnunk egymáshozi, s különösebben közelső 
(proxima) viszonyaikat is. Ezek egyszerűen, t. i. a közönséges hármas szabály 
szerint a föntebbiekből könnyen kiszámíthatók.

T. i. a kiszámítandó (felsőbb) számhoz a közelebbi alsó alapúi ( = 1 )  vé
te tvén , az arány például az E-nél ekként lesz: E :D  ( = 1 )  =  %:% tehát 
E  X  % =  1 ( =  D) X  K s E =  % : % = %  X  % —  %> —  %  Röviden : a közelső zen- 
ge úgy van az alsóbbhoz, mint amannak értéke az alsóbb értékéhez.

így a többiek is.
Tehát az egész lejcső ekképen fog állani :

M. AKAD. ÉVK. IX. 3. 11
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Közelső viszonyok a természeti lejcsón (Közelségek) :

D : C =  % : 1 =  ̂ 8
E : D = ^ : r 8 =  %
F : E  =  ̂  =  %
G :F  =  %
A .G  =  %:% =  '%
H :A  =  yi8:^  =  r8 
C:H =  2 :^ 8= ^ 5

Látható ezen összeállításból hogy ezen viszonyoknál csak három szám for
dul eló , ó. m. %, melynek legyen a neve nagyobb vagy nagy egész, l% kis vagy 
kisebb egész, és (közönséges) fé l. Ezek a vezérszámok.

Ezekből a számtan szabályai után többféle következtetések vonathat
nak le. U. m. :

1. H a a nagy egészet a kis egészszel elosztjuk, előáll a kettő közti külön
bözet, vagyis %:1% =  %>. Ennek a zenetanban kommá a neve. S minthogy a 
gyakorlatban a D és E  egészek teljesen egyenlőkül v é te tn ek , úgy hogy a fül 
n e m , vagy felette gondos figyelemmel is csak alig érzi a kettő közti különb
séget (kom m át), azért ez az elméletben is mellőztetik. S innen eredtek az el
méleti zenetanban némely tévedések, mert hogy az elméletben, melynek esz
ményül kell szolgálni minden gyakorlatra nézve , a legszigorúbb megkülönböz
tetést is figyelembe kell v en n i, mondanunk alig szükséges.

2. A (közönséges) fél is %5 számtanilag sem egyik sem másik (nagy vagy 
kis) egésznek, mint pusztán egy tekintés által is észrevehető, nem tökéletes 
fe le , hanem csak a gyakorlatban ragadt reá ezen nevezet ; azonban mégis tud
nunk k e ll , hogy mennyiben különbözik az mind az egyiktől mind a másik
tól. Tehát

3. Ha a kisebb egészet a féllel elosztjuk, előáll a kettő közti különbözet 
vagyis u/9 : %  =  2/2í- Ezt a zenetanban közönségesen kis félnek hívják. Azon
ban alkalmasb és szabatosb neve lesz neki: kis egészítő, minthogy a felet kis 
egészszé egészíti, mivel különben is annyinak adják a „fél* nevet, hogy utol
jára azt is alig tudhatjuk , melyik az igazi fél.

4. Ha a nagyobb egészet osztjuk el a fé llel, előáll szinte a kettő közötti 
különbözet vagyis %: 1%5 =  155/us- Ezt mások közép félhangnak hívják. Lesz ez 
nekünk a füntebbi okból : nagy egészítő.

5. Hogy a nagy és kis egészítő közti különbözet (13%28: 2̂24= 8V8o) ismét a 
kommá, a füntebbi működésből önként következik.

6. Ha már most a nagy egész ak is  egészítővei hozatik viszonyba, ismét 
más különbözet áll elő. Lesz tehát % :2%4 =  2%5. Ezt a zenetanban legnagyobb 
félhangnak hívják; mi csak nagy vagy nagyobb félhangnak nevezzük, nem lé-
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vén szerintünk több fé l , mint ez és a közönséges (vagy már most kis vagy ki
sebb) fél (% 5) , valamint egész is kettő  van : nagyobb és kisebb egész.

7. A nagyobb és kisebb fél közötti különbözet (%5:16/í5 =  8%0) ismét a kom
má. Tehát már három helyen nyerünk kommát.

8. A kis fél és nagy egészítő közti különbözet (%  : 1!%2b) == 104%o25- Ennek a 
zenetanban kis hómmá a neve.

9. Ha a nagyobb kommát a kis kommához teszszük (%  X  20%ss =  128/ns), 
előáll az úgynevezett negyedrész hang, mely is épen annyi mint a nagy fél és
nagy egészítő vagy kis fél és kis egészítő közti különbözet V25: 1S5/i28 és %  : 2%*
___ 128/--- /115.

10. Ha a természetes lejcsőn levő hét zenge közelső viszonyai egymással

(
9 3  V /  1 0 2  \

két kis e g é s z k é t

közönséges fél ezek épen 2 egész számot tesznek.

Mindezek Győry úr munkájában is megvannak ugyan, bár nem ily rend
szeres kifejtéssel, érin tve; azonban még több más körülm ényre is kell fordí
tanunk figyelmünket.

T. i. fentebb a közelső viszonyok összeállításából látható az is, hogy nagy 
egész nagy egesz mellett, vagy fos egész fos egész mellett sehol sem á ll, hanem 
mindig vagy egymást fe lvá ltva , vagy a f é l  által elkülönítve.

Ezen körülmény azért érdemli figyelmünket, m ert föltéve, hogy zenei 
hangszereink tökéletesen utánozhatnák ezen természeti viszonyokat, akkor 
valamennyi lejcsőn, ű.m . a fölemelt és lenyomott zengék lejcsőin is, ezen elvnek 
kellene uralkodnia. Alább példákkal szolgálunk.

Azonban e szabály a gyakorlatban nem lehetséges azon okból, minthogy 
külön fölemelt és lenyomott zengék •— a hegedúneműeket kivéve —  hangsze
reinken nem, vagy csak igen nagy bajjal volnának kivihetők s a zenész játékát 
kimondhatlanúl nehezítnék; például ha a zongorán az egy nyolcadban levő 12 
hang helyett 21 használtatnék, (pedig ennél több is lehet, mivel, m int tudjuk, a 
zenei helyesirásban kétszeri fölemelés és lenyomás is fordul elő , péld. fis-is, 
cis-is, bb stb.) a zongorajátszás igen sokkal nehezebb lenne. Különben is a 
fölemelt és lenyomott hang (például Cis és Des) közötti különbözet oly csekély 
t. i. mint alább lá tju k , épen a negyedrész hang vagyis egy közönséges és 
egy kis kommá), —  hogy ha ezt még két részre o sztjuk , egyik egyik zengére 
még csak egy kommá sem ju t ,  a mely különbözet pedig már maga is , mint 
fentebb érintettük, a fülnek észre nem, vagy alig vehető.

Ezért a gyakorlati zenészetben az egymásmelletti, fölemelt és lenyomott 
két vagy több zengék a hangszereken összeolvasztatnak. A kérdés csak min
dig az volt, m iként történjék ezen összeolvasztás valamennyi zengére nézve,

11 *
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melyek egy nyolcad rendben léteznek s melyek egyszeri fölemeléssel és lenyo
mással 7-szer 3 =  21 , kétszerivel 7-szer 5 =  3 5 , háromszorival 7-szer 7 =  
49 , négyszerivel 7-szer 9 =  63 , ötszörivel 7-szer 11 =  77 , hatszorival 7-szer 
13 =  91 , hétszerivel 7-szer 15 =  105 stb; s ha a felső nyolcad hozzájok véte
tik , m indenütt egygyel többen volnának.

Mielőtt tovább mennénk, némelyeket kell még érintenünk.
A zenei hangszerek készítése és hangolásában, különösebben a zongora- 

és orgonáéban, szükséges legalább a harmadok és ötödök szám viszonyait ös- 
mernünk.

Ezen számítás kétképen történhetik. Vagy ügy t. i. mint a közelső viszo
nyokat kiszám ítottuk, a felsőbb zenge alapviszonyát elosztván az alsóbb alap- 
viszonyával ; péld. kérdés : FA harmadnak micsoda számviszonya van ? Fele
le t: % :% =  % X  % =  %  —  Vagy pedig a kiszámítást csak a közelső viszo
nyokkal eszközöljük, péld. FA harmad áll G nagy egészből és A kis egészből. 
Tehát ha ezek számviszonyait egymással sokszorozzuk % X  1% =  ö%2= % ,  az 
eredmény épen ez a mi fentebb ; az utóbbi számítás azonban célszerűbb azon 
okból, minthogy benne m indjárt az egyes részeket is látjuk.

Ez a nagy harmad (majore vagy Dur-Terz).
Ugyanezen viszony jön ki a C E és G H  harmadoknál is.
Más viszony van ezekben : E G , A C és II  d ; ezek t. i. egy nagy egészből 

és egy közönséges félből állanak, tehát % X  =  uYno —  %•
Ezen viszony a kis harmad (minore vagy Moll-Terz). Különbözik szám

ban ezektől a D F  harm ad, mely is áll egy kis egészből ( E ) , és egy közönsé
ges félből (F ), tehát l% X  =  16%35 =  Legkisebb harm ad, mely a kis har
madtól egy kommával különbözik s gyakorlatban ezzel egynek tekintetik.

Az ötödök számítása is kétképen történhetik. Az egyik, ha az értékek vé

tetnek tekintetbe osztás által péld. E H = ,%:% =  1% —  Vagy a

közelségek utján az ötödtávolban foglalt két harmadnak sokszorozása á lta l, pl. 
E l i  áll E G  kis harmadból (= % ) és G H  nagy harmadból ( = % ) ,  tehát % X  
% =  3/2o =  %í m int fentebb. Ugyanezen viszonyt találjuk a C G , F c ,  G d , A e 
tiszta ötödöknél is.

Különbözik ezektől számban a D A , mely is áll D F  legkisebb harmadból 
( = % )  és F A  nagy harmadból (= % ) ,  tehát %  X% =  1%>8 =  % ,  mely szám 
az előbbitől egy kommával különbözik s a gyakorlatban nem szokott figyelembe 
vé te tn i, mivel mind kettő tisztán hangzik.

Van még a természeti lejcsőn egy ötöd, ti. m. H f ,  mely csak egy kis és 
egy legkisebb harmadból áll (H d X  d f= %  X  s%7 =  6%5) ;  de ez nem tiszta ötöd 
lévén , most midőn hangolásról van szó , m ellőzzük, minthogy tudomás szerint 
a hangolás a zongorán s több más hangszereken főképen a tiszta ötödök által
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történik, ezek mellett a negyedik is (melyek nem egyebek m int az aláfordított 
ötüdük) s néha a liarmadok is segítségül vétetvén. Tiszta ötöd is tehát a fen
tebb érintettek szerint kétféle van a természetes lejcsdn is.

Tudnunk kell még némelyeket a közbeigtatott (fölemelt és lenyomott) han
gok kiszámításáról is.

Például kérdésbe jö h e t, mennyi a Cis számviszonya? —  A Cis-nek az A- 
hoz nagy harmadnak kell lennie. A nagy harmad ped ig , a fentebbiek szerint 
egy nagy és egy kis egészből állván (% X 1%==%)j az A cis harmadot is épen 
ezen viszonyba kell hoznunk, mely így történik : H  az A-hoz nagy egész , te
hát m -nek  kis egésznek kell lennie. Minthogy pedig c a H-hoz kis vagy kö
zönséges fél ( % ) ,  tehát ez a kis egészítő' által (% 0  lesz, m int fentebb előad
tuk , kis egész, 16/n X  =  %  És igy a cis viszonya 25/2i.

Ezen számot teszik többnyire alapjául a természetes zengék mind föleme
lése-, mind lenyomásának a zenetanban, de hibásan; mert ezt csak ott lehet 
ten n i, hol már van nagy egész a kiszámítandó példiíul harmados viszonyban, 
de a hol az nincs, ott ezen számmal a másik egész is csak kicsi m aradna; úgy 
de fentebbi feltevésünk szerint két egyenlő (nagy vagy kis) egész egy harmad
ban sem lehetséges. Vegyük például a JFis-t (F  és G k özö tt), mely nagy har
mada a D-nek. Az E  a D -hez, mint tud juk , kis egész (*%), tehát a FYs-nek az 
E-hez nagy egésznek kell lennie, következőleg az F  mint fél ( ^ 5) nagy egészí
tővei ( 15%27) lesz emelendő. És igy 16/l5 X  1% 8= % , megvan a nagy egész, mely 
a FYs-nek az E -hez közelső viszonyát fogja tenni. Már most ha az F  alapviszo
nyát vagy értékét is , mely %, a nagy egészítővei (13/128) sokszorozzuk, előáll a 
Fis értéke, ekképen : % X  n5/ns =  %2*

Ily nagy egészítő a fokküli (chromatisch) lejcsőn még két helyütt : a többi 
két nagy egésznél (D :C  és H :A  között) fordul e lő , t. i. az Ais-ni, 1 fölem elés, 
a Des-nél lenyomás végett. Amott m ert az A«s-nak a Fis-hcz, i t t ,  mert az F- 
nek a Des-hez szinte szabályszerű nagy harm adoknak kell lenniök. Ezen két 
számítást is többnyire mellőzték az eddigi zenetanban, minthogy a kommával, 
mely a különbséget alkotja, nem gondoltak. A többi fölemelés és lenyomás az
tán mind a kis egészítővei tö rtén ik , még pedig a fölemelés sokszorozással, a 
lenyomás elosztással.

Ezen elvek szerint kidolgozotton mellékeltetik ide egy táblázat, melyben a 
mondottak szerint három érték pontos kiszámítás szerint egy kommával eltér az 
eddig általában elfogadott viszonyoktól.

C . . 
Cis . 
Des .

Alapviszonyok (értékek) a teljeshangú lejcsón.

1

%  > .
16/  f Baumgartennél egy kom- 
'1 5  í inával magasb

D ............. K
Dis . . . .
Es . . . .  Vi
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E . . • • - h
Fes . • . . %s
Eis . . . .
F  . . . .  y.
Fis . • • • *̂52
G es. • - . %
G . .
As .
A . . .  • y.
Ais . • • • 22̂128
B . . . . . rs

Baumgartennél egy kom
ijával mélyebb

Baumgartennél egy kom- 
mával mélyebb

H . . . . .  ^8
C es. • • - %
H is. 12 3/

• • • /64

C . . . . . 2
H a ezen felsőbb octávát foly

tatni akarjuk, a fentebbi számokat 
2-vel kell mindenütt sokszorozni ; 
tehát
cis . . .  2%4 X  2 =  =  2?13
des . . . =  %
d . . . . r8 X  2 =  18/80 =  % stb.

Ezen táblázatban valamennyi közelső emelt és nyomott hangok közti kü
lönbözet , péld. Des : C is, Esz : D is , Ges : Fis stb. =  128/125 épen az ngy nevezett 
negyedrészhang (annyi mint a nagyobb és kisebb kommá együtt), azon meg
jegyzéssel, hogy F  és C már magokban félhangok lévén, ezeknél a különböze
tek kiszámítása egyik részről magokkal a természetes zengékkel történ ik , így 
F e s :E ,  F :E is  és C es :H , C :H is.

A fentebbi alapviszonyok után bármelyik hangnemben vagy hangcsaládban 
kiszámíthatjuk a közelső viszonyokat és úgy fogjuk találni, hogy föntebb felál
lított azon elvünk, miszerint két nagy vagy két kis egész soha sem fordtíl elő 
egymás m ellett, m indenütt tökéletesen á ll, és hogy azon kiszámításokban a 
quinták s tertiák is tökéletesen azok mint az alap- vagy természetes scálán, a 
mennyiben t. i. még további fölemelések vagy lenyomások nem kívántainak. 
Vegyük például a Cis hangcsaládot melyben minden fokozati zenge föl van egy
szer emelve :

Cis alaphang.
DiS:Cis =  7/64:%  =  %
Eis : Dis =  12%6 : 7/'ti == X%
Fis : Eis =  %2 : 12%6 =  77/n 
Gis : Fis =  2?16 : % 2  —  r%
Ais : Gis =  22%28 : % = %
HiS:Ais =  12̂ : 2% s =  10/9 
e is:H is  =  2r12: 12%4==%.

íme a nagy és kis egész (% és *%) sehol sincsenek egymás m ellett, hanem vagy 
mindenütt váltogatják egym ást, vagy az azonnemuek valamelyik félhang által 
vannak elválasztva egymástól. Ugyanez áll a többi hangcsalád- (Tonart)-ról is. 
Sőt ennek kell óllani, ha a fokozat vagy természetes zengék két- vagy többszö
rösen is emeltetnek fel és nyomatnak alá.

Tudniillik a gyakorlatban is találjuk sokszor hogy némely zengék kétsze-



résén is vannak fölemelve vagy lenyomva. Az elméletnek tehát ezek viszonyait 
is ki kell fejtenie.

Kísértsük meg a kétszeri fölemelést épen azon szabályok szerin t, mint 
föntebb az egyszeri fölemelésnél (és lenyomásnál) előadtuk. T. i. a már egyszer 
fölemelt zengéket emeljük ismét a körülmények szerint vagy nagy vagy kis 
egészítővei.

Lesz Cisis =  2%5 X  1S%28 (nagy egészítővei, minthogy Cis és Dis közt nagy 
egész v an , s Ais-hoz Cisis-nek nagy harmadnak kell lennie) =  112%024.

Disis =  7%4 X  2%4 = 6% 2
Eisis == 12%6 X  % 8  (ism ét nagy egészítővei, m ert az Eis és Fis közt nagy 

fél van s mert különben Fis lenne ezzel fölemelendő, a mi nem lehetséges 
minthogy Fis és Gis közt csak kis egész van) =  56%,96

Fisis =  %  X  =  57%56 
Gisis t=  2%6 X  2̂ 24 =  62%84 
AÍSÍS =  2% 8X 2%4 =  18%24 
H i s i s = % X ^ 2 4 = sl2W

Jegyzet. Az Ais és Gis közt is nagy egész van ugyan, amazt mégis csak kis egészítővei 
sokszoroztuk, minthogy itt ha a kétszeres lenyomásokat is előadni akarjuk, látni fogjuk, hogy 
a kétszeres lenyomásnál BB veszi jobban igénybe a nagy egészítőt.

így állíthatjuk elő (de itt már elosztás által) a kétszeresen lenyomott zen
géket is. E  szerint lenne most egy nyolcadrendben 21 X  14 =  3 5 , és magának 
a nyolcadnak odaszámításával 36 zenge.

Állítsuk most össze a fentebbi alap viszonyokat közelségek szerint, például 
a Cisis hangnemben, hol m indenik kétszeresen fölemelt zenge előfordul:

Cisis alapzenge
Disis : Cisis 62%12 : 112%024=
Eisis : Disis 5 6 % 9 6  : 6% 2  =  %
Fisis : Eisis s%6 :56%>96 =  %s 
Gisis : Fisis 62%84 : !%6 =  '%
AisiS: Gisis «%*4
Hisis : Aisis 51% 36 : 18T1024 =  10/9
Cisis : Hisis 112̂ o24 X  2 : 31% 56 =  % .

Kell-e még több bizonyíték fentebbi állításunk igazolására f hogy t. i. két 
nagy vagy kis egész sehol sem fordul elő egymás m ellett, valamint annak iga
zolására is, hogy a szigorii természeti viszonyok szerin t, tehát az elméletben 
a nagy és kis egészek, nagy és kis fe lek , ha 22 vagy 36 vagy 106 zengét ve
szünk is fel egy nyolcados rendszerben, egy hajszálnyit sem térnek el a fentebbi 
számoktól. A ki nem hiszi, ott a fentebbi két táblázat már nem 21, hanem 28 
zengéről, számítsa utána.

GYŐR Y SÁNDOR ÚR MÓDSZERÉRŐL. 8 7
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A bizottmány előadójának egyik kézirati munkájában nem csak az egyszer 
hanem kétszer fölemelt és lenyomott valamennyi (35) zengék is összeállítvák 
a hangnemek szerint, melyekben m indenütt csak a fentebbi tökéletes viszony 
találtatik. S az előadott elvek szerint ily viszonynak kell maradni, ha a term é
szeti (diatonikus) zengék háromszor vagy hétszer vagy akárhányszor is emel
tetnek felebb és nyomatnak alá, minthogy ugyanazon emelési és nyomási sza
bály szerint állíttattak elő. A hétszeri felemelés (7 X  7 =  49) és hétszeri lenyo
más (7 X  7 =  49) a természeti zengékkel együtt már 105 és az octávának hozzá 
számításával 106 zengét fog eredményezni (m int fentebb is érintve volt) és 
mégis sehol két zenge össze nem esett. És további felemelések és lenyomások
kal sem fogna összeütni, m ert itt valóságos quadratura circuli létezik, ha töké
letes viszonyokat akarunk előállítani. A zért itt minden szabadkozás a gyakor- 
latbani mérsékléstől hasztalan erőlködés.

A feladat itt: a legjobb megközelítés.
Ezeknek előbocsátása után átmehetünk magának a vélemény alá adott ér

tekezésnek megvizsgálására.
Győry Sándor ú r , elsőben is a hangolásnak előtte megkisérlett és kiszá

m ított módjait adja elő és birálja meg; melyek hogy tökéletesen kim erítők-e, 
megítélni képesek azért nem vagyunk, mert az egész világ zenetani irodalmát 
nem ösmerjük, nem ösmerhetjük ; azonban azt tudjuk, hogy gyakorlatban legin
kább csak a hallás utáni mérséklés divatozik, és hogy saját irodalmunkban ed
dig még ez csakugyan egyetlen munka e nem ben, valamint azt is elism erjük, 
hogy szerzőnknek legfőbb elve szerencsésen el van találva, s megérdemli, hogy 
a gyakorlatban figyelemmel kísértessék, lehetőleg utánoztassék. T. i.

Legfőbb elve (azon általánosan elfogadott elven k iv ű l, hogy a zenei han
gok számai ne szaporíttassanak, hanem maradjon csak az 5 közbeigtatott hang) 
azon alapszik, hogy hangrendszerünkben annyi tiszta (jobban természeti) vi
szonyok foglaltassanak, a mennyi csak lehet, következőleg a diatonikai hatig- 
lépte (természeti vagy fokozati lejcső) változatlanul maradjon (9. §. a. b. stb).

Ennek kimutatását és kivitelét igen szerencsés*) eredménynek tartjuk, mi 
is főleg abban á ll, hogy a D A kisebb (mindazáltal szinte tiszta) ötöd lévén, a 
D  az adott A-hoz a lehető legmagasbra, de szinte tisztán hangoltassék, ezenkí
vül pedig a többi mint nagyobb ötödök távolabb tartassanak. A ZJ-nek lehető 
fölebb emelése m iatt lesz az FD harmad is a legkisebb harmaddá mint imént 
előadtuk, a mi szinte elüt az eddigi számításoktól.

A  ,szerencsés4 jelző itt azon okból alkalmazható, mert Győry úr előtt is tudta minden 
szakértő, hogy DA kisebb a többi ötödöknél a diatonikai lejcsőn, de a csekély különb
séget nem tartá figyelemre méltónak.
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Szerencsésnek mondjuk ezen eredm ényt a szerző lír előadta okokon felül 
még azért is :

1. Mert az eddig nem csupán gyakorlatilag, hanem még az elméletben is 
csaknem közönségesen elfogadott általános mérséklési módszerben a hangoló 
csak tapogatózva já r t ,  minthogy valamennyi zenge mérséklése lévén adatul k i
tűzve, ha egyik vagy másik teljesen nem egyezett a m ásikkal, jobbra balra 
igazítgatta őket, s ilyenkor többször m egtörtént, mint nem, hogy itt-o tt kisebb, 
bár szinte tiszta ötüdük m aradoztak keze a la tt, csakhogy nem az illető helyen 
(D A ), hanem összevissza, a mi megint a többivel bajlakodást tévé nélkülöz- 
hetlenné. Most pedig már mindenki tu dha tja , hogy D-ben rejlik  a hangolás tö
kéletes nyitja, ezt lehet, sőt kell kissé fölebb tartanunk , a többinél pedig kissé 
távolabb (illetőleg alább) nyom ozgatnunk, a meddig t. i. a mindenütti tisztaság 
megengedi.

2. Szerencsés az eredmény másodszor azon tekintetből i s , m ert a mint a 
fentebbi táblázatokban lá ttuk , egy nyolcadrendben a D fölött még két nagy 
egész (G és H) létezik, s e két nagy egésznek alsó közelsői (F  és A) emeléskor 
már a természet adatai után is fölebb fokozandók (nagy egészítővei emelendők) 
lévén, épen a D-nek fentebb emelése hozza magával amazoknak önkénti emel
tetését is , m iáltal, m int alább is k i fog tetszeni, legalább is 14 helyett csupán 
öt közbe igtatott hangoknak egygyé olvasztása igen könnyíttetik ; minthogy a 
Fis és A/s már egy kommával lévén a természetnél fogva is m agasbak, ekkép 
felső közelsőikkel Ges és /?-vel sokkal könnyebben olvaszthatok egybe, mint 
különben, különösen a B  a szigorú term észeti viszonyban oly magasan áll, hogy 
a felső f - fel, épen úgy mint a D az A-val csak kis ötödöt (% ) képez. Mert f 
(a felsőbb octavában) úgy van aB -re m int 8/3:% =  %  (Lásd a föntebb felállítot
tuk táblát).

Nem oly szerencsés, azonban csak másodrangu, az öt közbeigtatott zene
hangoknak kiszámitása. Ugyanis

Szerző által megállapított viszonyai az öt közbeigtatott (fokküli — chro- 
m atikus—) zengéknek így állanak:

1. CiS =  25%43 =  1,°53«
2. Dis =  %  =  1,185185
3. Fis =  %2 =  1,40625
4. Gis =  128/sl= = l ,58024
5. Ais =  1% =  l , 77777.

Hasonlítsuk tehát össze ezeket a fentebbi táblázatban előadott természeti 
viszonyokkal.

Cis a természeti viszonyok után 2%4* Győry űr szerint ennél magasabb lé
vén a különbözet (25%43: 2%* = )  2048/2025 , épen a kis kommá.

Ugyanazon közbeigtatott hang mint Des a természeti viszonyok szerint 16/15.
M . AKAD. ÉVK. IX . 3. 12
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Gyory úr szerint mélyebb leven , a különbözet (%>:25%« = )  épen a közön
séges kommá.

Ugyancsak ezen számok jönnek ki Dis és E s, Gis és A s, Ais és fi-nél.
Fis természeti viszonya % ,  melylyel a Gyory úr megállapította viszony 

egészen összeüt.
Azonban ez mint Ges természethíven annyi m int %3, melynél amaz mé

lyebb lévén, a kettő közti különbözet (®%5 X  % > = ) 128/i25 a negyedrészhang.
Tehát a Fis-en kivúl Gyory úr a fölemelésben egy kis kommával tér el a 

természeti viszonytól, s a lenyomásban egy közönséges kom m ával, a Ges-nél 
pedig egy közönséges és kis kommával.

Tagadni nem lehet, hogy egy kom m á, mint fentebb m ondottuk, a hali- 
érzékre különbséget nem gyakorol, de ha például nagy harmadban egyik (t. i. a 
nagy) egészhez a másik (t. i. kis) egész helyett, még egy nagy egész járul, ezen 
harmadban már két kommá van, s lehetetlen hogy szerfeletli keménységet vagy 
élességet ne okozzon a fülnek.

Például szolgáljon a Des máskép Cis lejcső vagyis hangnem , melyet a tö
kéletes elkülönítésnél a fentebbiekből már ismerünk. Ez Gyory úr viszonyai 
szerint így állana:
Cis alaphang
Dis : Cis =  %  X  2%56 =  % nagy egész
Eis (v. F ) :Dis =  Y5 X  = %  > ismét nagy egész
Fis : Fis =  %  X  h —  1S%28 nagy egészítő, mely a kis félnél még egy kis Kom

mával kisebb
Gis ; Fis — 12%! X  %  =  *°%>45 kis egésznél egy kis kommával nagyobb
Ais : Gis =  % X  8̂ i28 =  % nagy egész
His ( =  c) : Ais =  2 X  =  % » ismét nagy egész
Cis : His =  2%t3 a kis félnél egy nagy kommával kisebb, minthogy %5: 8%0 =  25%«, 
vagy a kis egészítőnél egy kis kommával nagyobb.

Láthatni ezekből, hogy e lejcsőben van 1. négy nagy egész, m égpedig 
kettő-kettő egymás mellett, a melyek tehát a szabályszerűnél élesebb harmadot 
fognának képezni;

2. van ezeken kivúl egy kis egésznél egy kis kommával nagyobb egész ;
3. egyik fél helyett egy nagy egészítő, mely egy kis félnél egy kis kom

mával kisebb ;
4. a másik fél helyett egy új szám (2% 5) , mely a kis félnél egy közönsé

ges kommával kisebb.
Mind ezek oda mutatnak hogy nem csak a nagy harmadok szerfeletti éles

sége hatna már sértőleg a fülre, hanem az egész lejcső ezen viszonyok között, 
különösen a félhangoknak is tetemes összeszorulása miatt igen döcögős fogna 
lenni, minthogy az egészek a szabályszerűnél jóval (mind együtt véve egy
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nagy és egy kis kommával) nagyobbak, a felek pedig ugyanannyival ki
sebbek.

Ilyformán ütnének ki a viszonyok a többi fokküli lejcsőn is.
I tt tehát kikerülhetetlen a még nagyobb de közelítőbb m érséklés, (m e rt, 

bármint tiltakozzék is ellene szerző, az előbocsátottakből tisztán á l l , hogy már 
a fentebbiek is csak m érséklések), a mi igen egyszerűen azáltal eszközöltethe
tik , hogy a közönséges kommá és kis kommá helyett, melyek által olvasztá 
egybe (azaz mérséklé) szerző a két közelső fölemelt és lenyom ott hangot, és a 
melyek együtt véve negyedrészhang név alatt és 128/i25 számviszonyban ösmere- 
tesek, ezeknek tökéletesen két egyenlő része vétessék ekképen jX 128/^ , mely 
viszonyt a fentebbiek szerint nyolcadrész hangnak nevezhetünk. Ezáltal mind a 
fölemelés mind a lenyomás észrevehetetlemíl vagy nagyobb közelítéssel fog 
m érsékelteim , minthogy akár egyik akár másik mérséklése még csak egy kö
zönséges kommát sem teszen, a harmadok két nagy egészig sehol sem terjednek, 
ekképen a fokküli lejcsők a lehető legnagyobb bőséggel megközelítik a term é
szetes lejcsőt s a közelső zengék némi szabályossággal siimílnak egymáshoz. 
Vegyük például a fentebbi Cis lejcsőt:
Cts alaphang
Dis : Cis= 7%4 X  \ / m/i25 : X  l / 128/i25 =  7%4 X  %  =  % nagy egész
Eis ( = F )  : Dis =  % : ( 7%4 X  v /^28/i25) a kis egésznél csak egy nyolcadrészszel 

nagyobb.
F is :E is  (a számokat elhagyva) a nagy félnél egy nyolcadrészszel kisebb,
Gis : Fis kis egész,
Ais : Gis nagy egész,
His ( = C )  : Ais =  2 : p 2/ ^  X  l / 128/m ) a kis egésznél csak egy nyolcadrészszel 

nagyobb,
Cis : His =  X  ( /  128/i25 a kis egészítőnél egy nyolcadrészszel nagyobb vagyis a 

kis félnél ugyanannyival kisebb.
Világosnak látszik teh á t, hogy ezek közelebb járnak a természeti viszo

nyokhoz ; azonban ezen elmélethez nem ragaszkodunk, minthogy a közbeigta- 
tott öt hangnál a gyakorlatban elvégre is a hallás utáni mérséklés dönti el a le
hető legtökéletesebb hangolást, s itt elégnek tartjuk újólag megjegyezni hogy a 
nyolc természeti vagy fokozati (diatonikai) zengének hangolására nézve , fen
tebb előadott okainknál fogva, tökéletesen egyet értünk szerzővel, és szerencsés 
gondolatnak tartjuk , hogy egyetlen egy közönséges kommának — m ert csak 
ez teszi a különbséget —• az egész nyolcadrendben (octávában) felosztása he
ly e tt , azt az illető helyen (D -nél), meghagyja; miáltal az egész természeti lej
csőn a természeti viszonyok háborítlanúl megmaradnak s e szerint csak az 
öt közbeigtatott hangnak azokhoz alkalmazása (azaz mérséklése) lön szük
ségessé.

1 2 *
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H átra van még azon hibák megérintése, melyeknek kiigazítását a megvizs
gált értekezésben nagyon óhajtottuk volna.

1. Szerzó a küzbeigtatott zengék elnevezésében csupán a fölemelési jegye
ket és neveket használja ÇCis, Dis stb) a lenyomásiak ( Des, Es stb.) helyett is. 
Ezzel az általán elfogadott zenészeti helyesirástól annyira eltér, hogy a munkát 
zeneértönek (pedig ilyen számára van írva) csaknem olvashatlanná teszi. A zené
szeti nyelv és irály szinte megkívánja a maga helyesírási elveit és szabályait nem 
csak, hanem e nélkül a legnagyobb zavarok és nehézségek keletkeznek. Például 
a szerző szerint a C—E sz , F — As kis vagy lágy harmadok így volnának Íran
dók: C—D is, F — Gis, holott ezek (nagyobbított közelsők) amazoktól a hang- 
egyezményi tanban mint ég és föld különböznek ; továbbá a szerző által minde
nütt nagy harmadokűl használt és nevezett Cis— F ,  Dis— G , Gis— c, Ais— d 
viszonyok a hangegyezményi tanban kisebbített negyedek. Ezen és hasonló 
megkülönböztetések nélkül egy emberfia sem fogja megérteni a harmonia elveit 
és szabályait, melyeknél nem annyira jegyek mint az ábécé betűi szerinti tá
volok jőnek tekintetbe; sőt az úgynevezett generalbassista, mely az öszhangza- 
tokat nem is kóták, hanem leginkább csak számok után játszsza, számoknál pe
dig, például C is— ( D —-E — ) F  hangok közeiből lehetetlen harmad viszonyt 
sütni k i , a legelső ily hangzat fogásánál kibontakozhatlanűl megakad, minthogy 
a kisebbített negyednél egészen más az átmenet a következő hangzatba, mint 
a harmadoknál. A hegedunemúek játszásánál is egészen más a szabály az ujjak 
rakásaiban a lenyomott m int a fölemelt hangoknál stb. Ezeket tehát szerzőnek, 
ha olvasót akar, kívánatos vala kiigazítnia olyképen, hogy néhutt, a hol t.i .  a 
nevek magokban állanak, mind két nevet megemlítse p. o. Cis vagy Des, másutt 
pedig, a hol t. i. másokkal állanak —  leginkább harmad viszonyban —  a hang
családi nevezetekkel cserélje fö l, péld. Des— F  harmad (nem : Cis— F).

2. Yét még szerző szerintünk némely jelzők használatában is , például a 
nagy harmadokat többnyire tisztáknak mondja. Holott a kis vagy lágy harma
dok is tiszták. A tiszta jelző általán a zenetanban csak nyolcad-, ötöd- és ne
gyedeknél használtaik  és használtathatik, m ert ezek a szigorú viszonytól el 
nem térhetnek a nélkül, hogy visszáshangzatba (dissonantia) ne jőjenek. A har
m adok, hatodok, hetedek és közelsőknél mindig csak ,nagy‘ ,kisf és ,nagyob- 
bított* ,kisebbített4 jelzők használtatnak. Lásd a többek közt Ludwig tan Bee
thoven s Studien im Generalbasse, Contrapunkte stb. 2-ik kiadás, m indjárt az 
első fejezetben. Ezen hibán tehát segítni kellene szerzőnek, különben azt fogják 
róla s rólunk mondani a szakértők, hogy nem értünk a zenéhez.

3. Az u t, re , mi stb nevezetekkel a mai zenész-közönség, legalább nálunk 
és szomszédainknál, nem igen ösmeretes : ezek helyett vagy m ellett tehát szo- 
kottabb betűk leirása nem ártott volna.

A zongora-hangolás kiviteli módjára nézve, szinte megjegyezzük, hogy
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legelőbb célszerű csak a legközelebbi hangoknál m aradni, és eleinte csak a 
tiszta viszonyok (nyolcadok, ötödök és negyedek) állapítandók meg, (figyelem
mel a fentebb mondottak szerint a DA kisebb és többi nagyobb ötödökre) a 
harmadokban nem lehetvén bizakodni, m ert minden gyakorló zenész tapasztalta, 
hogy azok némi eltéréssel is tisztáknak hallatszanak. Másodszori próbánál aztán 
harm adokat, sőt hetedeket is foghat. A világos előterjesztésre legjobb a le- 
kótázás.

Kisérletűl ide mellékelünk egy hangolási kótázato t, melyet legcélszerűbb
nek tartunk, s melyben az a után legelsőben is a jellemzetes d következik.

stb stb.

Még a címre volna egy-két észrevételünk.
„A hangrendszer kiszámításáról és zongorák hangolásáról mérséklet nél

kül, tiszta viszonyok szerint.u
1. ,Mérséklet nélkül* nem mondható, mert a közbeigtatott hangokról, mint 

fentebb előadtuk , lehetetlen állítani hogy nem mérséklés által alakultak. Azon 
kifejezés csak a fentebb előadtuk táblázatba vagyis ebben foglalt 14, felében
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fölem elt, felében lenyomott hangokról áll. Tehát vagy az volna írandó : ,a ter
mészetes lejcsön (v. lépcsőn) mérséklet nélkül* ; ,vagy lehető legkevesebb mér
séklettel* ; vagy más megfelelő kitétel.

2. ,Tiszta viszonyok szerint* szinte nem egészen szabatos kifejezés, m ert, 
m int fentebb előadtuk, a ,tiszta* jelző több közökre (intervallumokra), különö
sebben a te rtiák ra , melyek igen sokszor érintetnek a m unkában, nem illik ; 
tehát inkább természeti* v. ,természetim* viszonyok szerint.

FO G A RA SI. BRA SSA I. MÁTRAY.

ELŐADÓ FOGARASI.
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AZ ALTAJI NÉPEK ÖSVALLÁSA.

I.

Mi volt a magyarok osvallása?
Alapjában nem lehetett m ás, mint azon luínszittya népeké, melyek a 

történet kezdetétől fogva ugyanazon téreken mozogtak, honnan, hagyományaink 
és a legrégibb történeti nyomok szerint, őseink e földre jöttek. A vallások tör
ténete tanúsítja, hogy azonegy éghajlat a la tt, hasonló természeti benyomások 
közepett, egyforma életmód m elle tt, a műveltség ugyanazon fokán egyképen 
alakúi a népek vallásos szemlélete. Herodot skythái s a húnok , avarok és bol
gárok például mind saját, egyéni jellemvonásokkal jelennek meg a történetek
ben, de, különbözéseik dacára is, annyira közös jelleggel, mely egy tekintetre 
szembetűnik. Különösen feltűnő e hasonlat, ha vallásukat egybevetjük. É rde
kes és tanulságos párhuzam , melyből magából eldöntő következtetést vonhat
nánk eldddeink osvallására.

Az újabb idők azonban egy tudom ányt alapítottak meg, mely a nyo
mozó történetirót még távolabbi időkbe vezeti vissza; s külön családokban cso
portosítván a népeket, kim utatja e népcsaládok dsi fészkeit, és szavaik os értel
mében föltárja előttünk a népek os világnézletét. A hasonlító nyelvtudom ányt 
értem , mely a szanszkrit és zend nyelvek tanulmányozása által a szanszkrit és 
zend nép közös honába vezette vissza a történetiró t, s ez oshonban keresi és 
találja föl Europa legműveltebb népei műveltségének első sarjait. A rokon nép
törzsek ugyanis szükségkép addig éltek egymás közelében és távol nem rokon 
törzsektől, mig nyelveik közös jellemüekké váltak. Különben nem fejthetjük 
meg a nyelvfajok különbségeit. S ha minden nemzet legdsiebb történetei ok
vetlenül rokon népek közelében folytak le : mi természetesebb, mint a magyar 
nemzet őstörténeti nyomdokait is a rokon népek közt keresnünk ?

A magyar os vallás nyomozói m indeddig, kivétel n é lk ü l, más utat kö
vettek. Majd sém i, majd indogerman párhuzamokba bocsátkoztak; s történet- 
iróink és költőink vizsgálatlanul fogadták el Cornides állítását a parz hasonlat-



4 CSENGERY ANTAL.

i ó l, holott csak azon kis munka is megingathatta nézetükben, a mely Engeltól, 
a magyarok eredetéről, Cornides értekezésével együtt látott világot]). Engel 
m unkája, Sajnovics és lle ll, Wöldik és Fischer tekintélyére hivatkozván, hatá
rozottan kimondja már a magyar nyelv rokonságát a finn nyelvekkel; utal im
már a torok-tatár és magyar nyelvek közötti hasonlatra is , ha — úgymond 
Kollár szavaival — „ingenium utriusque lingvae et structuram orationis spectes/* 

Hol állana most nyelvtudom ányunk, ha nyelvészeink a Kollár és Engel 
által kijelö lt, s Révay által követett ösvényen haladtak volna mindez ideig? 
Mellőzöm e kérdés taglalását; csak azt jegyzem m eg, hogy a ki oly helyes 
módszert követett az ósmagyar rokonság kinyomozásában, Engel maga sem 
látta által e tárgyban Cornides tévedését. E  körülmény okát a mythologiai üs- 
m eretek fejletlenségében kell főleg keresnünk. A múlt század végén, a görög 
és római mythologián k ív ü l, kevés anyag volt még egybehordva ; s az egybe- 
gyújtott anyaghalmazt sem rendezte valódi tudománynyá a bölcselő ész. Az
előtt csak úgy tűnt föl a népek ós vallása, mint bálványozás, papi csalfaságok 
és babonás előítéletek tömege, melytől undorral fordult el a középkor naiv ke
resztyén érzelm e, s a melyet megvetett a XVIII-dik század egyoldalú bölcse
leté. Csak napjainkban kezdik átlátni a mythologiai tanulmányok nagyobb je 
lentőségét. A mi régebben legfölebb a költői képzelem játékának tetszett, most 
a népek ős világnézi étét tárja föl előttünk, legelső fogalmaikat az istenekről, az 
emberről és —-a  fejlődés egy későbbi fokán —• a világegyetemről. Mik egye
bek a bölcselkedés tárgyai? Nincsen-e oka Rüthnek kelet ősvallásaiban nyo
mozni a nyugati bölcselem kezdeteit?

Az ősvallások eme tárgyilagosabb, bülcselmibb felfogását sok tényező moz- 
dítá elő. A keleti nyelvek tanulmányozása dús forrásokat nyitott a mythologiai 
nyom ozásnak, melyeket a romanticusok, főleg Németországban, oly hévvel 
igyekeztek kizsákmányolni. A Yedák, a Zend könyv, az égyiptomi hierogly- 
phák és az ékiratok a népek fejlődésének oly korszakaiba vezettek vissza, me
lyekről azelőtt semmit sem tudott a történetírás. É le t, mozgalom és alakulás 
áll előttünk, a hol eddigelé csak a társadalom m egkövesültét, a szellemi élet 
pangását láttuk. Mélyebb pillantást sikerült vetnünk a vallások fejlődésének 
történeti folyamára ; s az utazási m unkák, melyek a műveltség különböző fo
kozatán álló népekkel ism ertettek m eg, lehetővé tették az egybevetést, az ál
talános párhuzamot. Látjuk, hogy két tényezőből alakúi főleg a pogány népek 
ősvallása: a kül term észet tüneményeinek benyomásából, mely az éghajlatok 
szerint különböző, s a mely elemet ez okból változónak, esetlegesnek mondhat
n i; s azon állandó elemből, mely az életmód és műveltségi állapot kifolyása,

') Danielis C o r n id e s  etc. Commentatio de R e l ig io n e  v e t e r u m  H u n g a r o r u m  , edidit, suamque de O r i 

g in e  H u n g a r ic a e  G e n t is  dissertationem adjecit Christianus E n g e l  etc. Viennae , 1791.
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E tényezők eredményét csak erős kül befolyás vagy oly nemzeti belforradalom 
módosíthatja, minőt Zoroaster és Buddha hitújítása idézett elő , mely azonban 
már a polgárisodás magasabb fokán szokott bekövetkezni. A művelődés legalsó 
fokún, a legmostohább életviszonyok közt, nyert természet-imádókkal találko
zunk. A fetisism us, samanismus, polytheismus már magasabb fejlődési moz
zanatok. Elmondám más alkalom m al, minő életviszonyoknak felel meg min
denük mozzanat. Kijelöltem mindenik ős vallásforma főbb jellemvonásait. E 
jellemvonások összege vezethet csupán helyes eredményre a népek ősvallásai 
egybevetésében. Egyes adatok találkozása már azon okból is csalhat, m ert a 
vallási fejlődés fensőbb fokozatán is megtartja sokszor egyik másik nép az al
sóbb fokozat némi sajátságait. A samanismusba átviszi a fetisimádó kócisteneit, 
s a daemonologiát a görög polytheismus sem szorította végkép háttérbe. A tűz- 
imádás, éjszaki Ázsia népei közt, merőben más jelentőséggel bir, mint a tűz cul- 
tusa a parz vallásban. Azok magát az elemet imádják, míg a nyugat-áriai nézlet 
csak az istenség nyilatkozatát, symbolumát látja a tűzben. Ki fogja most már a 
samán varázslókat a zend nép mágusaival egybezavarni?

Oly különbségek, melyeket félszázad előtt még nem láthattak annyira 
tisztán, mint napjainkban.

Csuda-e, ha tévedett Cornides'l
O a zend nép vallását sem ismerhette annyira, mint Anquetil du Perron 

után jelenleg ismerjük. S Anquetil du Perron nem esett-e maga is hasonló téve
désbe a skythák vallására nézve, mint Cornides a magyar ős vallás nyomozása 
közben? Nem feledkezett-e meg ó is ama nagy szellemi ellentétről, mely Tu
ráni Irántól elkülönzé ? S ha több százados érintkezés nem tudta megdönteni e 
nagy ellentétet a skythák és médperzsa népek közt : m int tehetni föl, hogy azon 
rövid idő közben, mely alatt őseink állítólag Persia szomszédságában laktak, át
vették volna a perzsa vallást? Ez érintkezés, ha e részben Nes^ornak hitelt 
adhatunk, 625-ben kezdődött, s nem épen barátságosan. Heraclius császár 
zászlóját köArették őseink a kazárokkal a persák ellen. A persa birodalom már 
bukó félben volt; s nem sokára a szent tűz a birodalom távol keleti részébe 
menekült az izlam elől. Nem oly időszak, melyben a parz vallás terjeszkedésére 
lehetne gondolni. S Engel számítása szerint 681-ben már Constantin Lebediájá- 
ban találjuk őseinket.

D e b a  Cornides tévedett, ú jra fölmerül a kérdés, melyet e cikk élere 
tűztem : mi volt tehát a magyarok ősvallása ?

Ismétlem, a mit kezdetben mondtam, hogy alapjában nem lehetett más, 
mint azon népek vallása, melyekkel azonegy éghajlat a la tt, hasonló természeti 
benyomások közepeit, egyforma életmód mellett, a műveltség ugyanazon fokán 
találkozunk; nem lehetett más, mint azon népeké, melyek közt nemzetünk leg- 
ősiebb történetei szükségkép lefolytak.
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E szerint a vallások bölcseleté s a hasonlító nyelvtan egyaránt az altaji 
népek ösvallása nyomozására utal bennünket.

S épen e nyomozást tűztem ez értekezés föladatául.

II.
A turkok, úgymond Theophylactus1) , tisztelték a leget (vagy eget) és a 

v ize t, s hymnusokat énekeltek a, földnek. Ezen természeti tárgyak tiszteletét 
föltaláljuk az összes altaji népcsaládnál. Vizsgáljuk rendre.

a)  A lég , ég , menny.

Semmi sem alkalmasabb az egyszerű, természeti állapotban levó ember 
csodálkozását, s azt a félelmet és tiszteletet, mely a vallás kútfejét képezi, any- 
nyira fölébreszteni, mint a látható lég, a menny vagy az ég , a ragyogó égi tes
tekkel. A mennyből hallatszik a dörgés, ott cikáznak az ijesztő villámok, on
nan ragyog az éjszaki fény , ott származik a hó, az esó, a jég , a zivatar, annyi 
jótékony és annyi félelmetes természeti tünem ény, meg annyi megfoghatatlan 
dolog, rettegett vagy hálával fogadott csuda a természet fiára nézve. A menny, a 
látható ég vagy bizonyos abban rejlő hatalmak tisztelete, mond ez okból Ca- 
strén 2) ,  egész Ázsiában otthonos; de sehol sem inkább, mint az altaji népek
nél. A mennyet tisztelték a mongolok tengri, s a mongol eredetű chinaiak ten vagy 
tien név alatt. A tunguz maiglan az eget imádja, melyet bnga-wak mond; s több 
török-tatár tözs napjainkban is a mennyei hatalomnak, kndai-nak, mutatja be leg
főbb hódolatát. Tu-kin, chinai történetiró , égimádóknak mondja a mostani tö
rökök elődeit is. Ugyanezt állítják a chinaiak a hiongnu népről. És pedig, hogy 
ez ég alatt kezdetben magát a látható égboltozatot, az anyagi mennyet értették, 
tanúsítja a vallások fejlődési története, mely, a mint más alkalommal kifejtém, 
a nyers természetimádást mutatja a vallásos eszmélet első mozzanatának ; tanú
sítja az isten név legősibb, anyagi jelentése mind az indogerm an, mind az al
taji népeknél.

Lönnrot szerint jumóla legrégibb istennév a finn mythologiában. Annál 
valószínűbb állítás, mert a többi finn istenség nem fordul elő a rokon törzsek
n é l, míg jumalát az észt jummal, a lapp jubmel és muenje, a szürr jen  és a sza
mojéd mim (njum) istennevekben is föltaláljuk. S mit jelentett jumóla a régi 
finneknél? Háromféle jelentésben jön elő: mint anyagi m enny, a menny istene,

') Lásd : C o r p u s  S c r i p t o r .  H i s t .  B y z a n t i n a e .  T h e o p h y la c tu s  S i m a c o l l a , VII. 8. A bonni kiadás 
286. lapján.

*) A le x a n d e r  C a s l r é n s  Vorlesungen über die f in n is c h e  M y th o lo g ie .  lm Auftrage dér kais. Akademie 
dér Wissenschaften aus dem Schwedischen übertragen von A .  S c h ie fn e r . St. Petersburg. 1853.
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és istenség általában. így mondja liowalevszki, hogy tengri a mongoloknál a 
mennyet, a menny istenét (génie du ciel), istenséget általában (divinité) s jó, és 
rósz szellemet is jelent. „E  három jelentés kozol, úgymond Castren, természe
tesen minden nyelvben az érzéki, az anyagi az első, eredeti értelem .'“ Nyers és 
műveletlenebb népeknek a legmindennapiabb elvont fogalmakra sincsenek kife
jezéseik ; annál kevesbbé képesek oly magas fogalmat, mint az isten, általános, 
elvont értelemben fogni föl és fejezni ki, midőn reájok nézve még csak ez vagy 
amaz isten létezik. Az emberi szellem fejlődése hozza magával, hogy lassan
ként emelkedik az érzékiről az érzékfölöttire, a részletekről az általánosra, a 
concretról az elvontra/41) S az istennév amaz ős, érzéki, concret jelentése maig- 
lan fönmaradt több altaji nép nyelvében. Nemcsak a dunaiaknál jelenti a tien 
egyaránt a mennyet és mennyistent. Ily kettős értelemben használják némely 
török-tatár szójárásban a tengri, egy mordvin szójárásban a skei, s a jenissei- 
osztyák nyelvben az es istenneveket. A műveletlenebb samojed törzsek jelenleg 
is előbb a mennyet értik num a la tt, és csak aztán a m enny istenét.

Azonban a dolog természetéből fo ly , mond Castren, hogy az ég vagy 
menny imádását lassanként általános természet-cultus váltotta föl. Mert a menny, 
minden hatalmával és diszével, csak egyes, véges tárgy, m elynek tisztelete végre 
sem elégítheti ki az ember vallásos érzelmét. A miiveletlen népek is ösztönsze- 
rüleg vonzódnak a végtelen tiszteletére. A mindennapi tapasztalás arra tanítja az 
embert, hogy a természetben a mennyei tüneményeken kívül sok egyéb tárgy 
van, mely az ő akaratának nem engedelmeskedik. A hullámzó tenger, az emész
tő láng, a term ékeny föld hatalmas folyóival, rémes zuhatagaival, magas he
gyeivel, sötét erdőivel, vadaival: megannyi túlnyomó hatalom a nyers term é
szeti emberre nézve, melyek imádásra késztik őt. így szélesül mindinkább az 
istenfogalmak köre. Az imádás tárgya , a term észeti vallások ezen fejlődési fo
lyama szerint, végtelen lehet. Az ember azonban lassanként kezdi érezni, hogy 
e szétszórt tárgyakban ugyanazon erő munkál ; kezd emelkedni a részletekről 
az általánosra, a végesről a végtelenre. A tisztább istenfogalom ezen fejlődését 
természetesen előmozdítja az érintkezés a monotheismussal. Ily hatással volt az 
izlam és keresztyénség a mongolokra; ily hatással volt a keresztyénség a finn 
ősvallásra. E  befolyásnak tulajdonítja Castren az elvont istenfogalom kifejlését 
a finn mythologiában ; e befolyás következtében tö rtén t, hogy „terem tő" mel
léknévvel lön felruházva Jumala, holott eredetileg a kosmogonia hiányzik a 
finn hitkörben.2) S a mint elvont értelmet vön fel a jumala szó : végre merőben 
elvesztette concret je lentését, s új szók állottak elő régi értelmei kifejezésére. 
Ilyen a mennyre taitas, az égistenre nkko. *)

*) Lásd C a s tr e n  idézett munkája 25. és 11. lapjait. 
C a s t r e n :  9 , 179 és 180. lap.
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Ukko már személyes isten. Lefiquist ez okból téved, ha ót mondja a fin
nek legrégibb istenének. A runokból, lígymond Castren !) , nyilván k ite tszik , 
hogy a természeti erők tisztelete volt mindenek előtt uralkodó. Az istenség 
személyesítése utóbbi eredetű minden népnél. Ukko egy jelentésű a magyar 
agg-al és ük-k e l, s az ugur-osztyák jig-ge\ , mely atyát jelent. Rokon ezzel a 
jakut aga , szintén a tya, míg más keleti turk  nyelvekben aga vagy aha általá
ban idősb személy, b á ty a , mint az osztyák iki s a vogul ojke 2). Az ozmánok 
megtisztelő cimul használják e szót, mely ( agu, age) a mandzsuban is urat je 
lent. A mongol oka (acha) idősb testvér, általában agg ember s aztán valamely 
magas állású egyéniség. Ukko tehát eredetileg csak tiszteletet kifejező epithe- 
tona lehetett egy vagy több istennek. A runok általában úgy tüntetik föl a ha
talmas isteneket, m int a kik saját udvarral bírnak s kisebb nagyobb család fejei. 
E  család tagjai közt majd mindig van egy ukko vagy családatya és egy akku 
vagy családanya. Ukko-t ez okból isanta-n ek , házi gazdának, &«-nek ( =  ős); 
a tyának, néhol isiimen-nek, atyácskának is hívják. Kezdetben tehát minden 
isten mellékneve ukko vo lt, s igy Jumaláé is. S mikor a Jumala szó általában 
„isten*4 értelmet vön fe l, akkor kezdték ukkot az ég személyes istenének tar
tani, lígy hívén, hogy, mint a legfontosabb istenség, különösen érdemes az agg 
vagy atya névre, m int a skytháknál Papajos, vagy ennek megfelelőleg a római 
mythologiában Jupiter3).

Mint az ég istene, a lég k irálya, a mennyég közepén, a felhők fölött 
székel Ukko. A szivárvány képezi kézíjját s azzal lövi el tüzes nyilait. Karja a 
v illám , melyet a légben villogtat. A régi finn dalok keveset törődnek e hatal
mas isten családi viszonyaival : fontosabb dolgai vannak a családi ügyeknél. (1 
intézi a föllegek és szelek járását ; ura a dörgésnek és villámlásnak. Alkalma
sint épen a mennydörgés ébreszté föl először az égi hatalom eszméjét a régi fin
neknél, miután legrégibb istennevök, jumala, is dörejre vonatkozik. A mennydör
gést varázslattal akarni előzni, bűnös cselekedet. A villám m ár nem oly iszo
nyú. Ukkot ez okból föl is hívják, segítsen tüzes kardjával, melynek birtokába 
óhajtott ju tn i szorultságában a régi finn. Különösen félelmesek voltak azonban 
a mennyisten nyilai. Ha valaki ellene romlását k ívánta, mond Castren, csak 
azt ohajtá: „verjen meg a tüzes isten-nyila^; mely átokforma maiglan él nyel
vünkben is. Mint a villám u rának , természetesen a tőz fölött is hatalma van

') Lásd a 27-ik lapon.
5) Reguly kiadandó vogul szótárából.
3) J u p i t e r  —  d iv u s  p a t e r .  A szanszkritban p i l e r  =  p a l e r .  Miután H e r o d o t  Z e u s z s x e l  adja vissza F a p a j o s t :  

valószínű , hogy a skythák ezen istenneve a mennyistent jelenti s U k k o n a k  felel meg. N e u m a n n  

(D ie Hellénen im Skythenlande stb. I. k ) szerint p a p u jo s  —  b a b a i ,  mely a mongolban apát =  
p a p á t  s a bőrűteknél u r a t  is jelent. Egyébiránt Neumann ellenében lásd S c h ie f n e r tö l  : Sprachliche 
Bedenken gégén das Mongolenthum dér Skythen. (Bulletin de la classe des sciences historiques 
etc. de l'Académie imperiale des Sciences de St. Pétersbourg. Tóm. XIII. N. 13, lu le 22 févr. 1856).
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Uhkoíiak; s a felhók és szelek intézője lévén, az időjárásra és tenyészetre is 
nagy befolyással birt. Tavaszszal ez okból, ha végezték a v e té s t, ünnepet 
ülitek a finnek Ukkonak, s áldoztak és áldomásoztak a mennyisten szent hegyein.

Habár a régi finnek Ukkót tisztelték sajátlag, mint az ég is tenét, ki e 
minőségben a föllegek, szelek, villám , dörgés, eső , hó stb. fölött uralkodott: 
voltak az ég űrében tárgyak, melyek külön istenek hatalma alatt állottak. A 
finn mythologia legfejlettebb ugyan az altaji népek hitkörében: mindazáltal 
még abban sem volt megalakulva az istenek azon hierarchiája, m elylyel, a 
polytlieismus teljes kifejlése mellett, a görög-romai mythologiában találkozunk. 
Mindenik isten független hatalom a maga körében. A többi altaji népeknél az 
istenek személyisége sincs kifejlődve ; főleg a művelődés alsóbb fokain. De ha 
az istenek természetének fölfogásában e különbség m utatkozik is : a tisztelet 
tárgyai ugyanazok az egyes altaji népeknél. Mindenik tiszteli, egy vagy más 
módon, a napot, holdat, és csillagokat. Im ádták a napot már Herodot skythái 
(Oitosyros =  Apollo). „Kinek figyelmét nem vonja magára — mond egyik 
nyomozó történetírónk —• a nap és holdnak egybefoglalása a székelyek címeré
ben , a kik minden hún-skytha eredetű népek közt leggondosabbak az ősi szo
kások fentartásában ? Kinek nem tűnik föl a hold és hajnali csillag alkalmazása 
a régi Cumatiia (Kűnország) cím erében, nem is említvén a régiebb magyar 
családok, helységek címereit?a A mongolok k ö z t, kik most többnyire Buddha 
követői, maiglan vannak tö rzsek , m elyeknek sámánjai a napot im ádják, ló
tejet öntvén neki áldozatul a légbe. Georgi szerint a tunyuzok is imádják a 
holdat, csillagokat és főleg a napot. Déli-Sibéria nomad tatár  törzsei szintén 
tisztelik ez égi testeket; és chinai források szerint a hiotignu népnél is szokás
ban volt azok imádása. Föltaláljuk a nevezett égi testek cultusát a szamojédok- 
nál, föl az osztyákok, vogulok és egyéb finn népiségek közt is. A lappokról 
tudva v a n , hogy régenten hatalmas istennek tarto tták  a napot. Nem szükség ez 
okból — azon nyomozó történetírónkkal, k it fenebb idéztem — a kaldaeus 
sabaeismusra s a persák és parthusok közvetítésére vinni vissza a csillagok ősi 
cultusát eldődeinknél, a mire határozottan következtethetünk Lugossy nyomo
zásaiból is ]). S kétségtelen, mond Castren, hogy valamint az épen érin tett né-

') A nomád népek k ö zt, szabad ég alatt élvén s éjjel nappal figyelemmel kisérvén az égi testek vál
tozásait , szükségkép kifejtenek némely csillagászati üsmeretek. így  olvassuk a kirgiz kozákokról, 
kik Középázsia fényáréin szerte bolyongva élnek , hogy csillagászati ösmereteik atyáról fiúra szál
lanák. Az égi testek járása szerint osztják föl idejöket. Kifejlett astrologiájok van, melynek alap
elve szerint szellemekkel van népesülve a látható é g , a kiknek befolyása alatt áll minden élő lény. 
A csillagok nevei összefüggésben vannak a nép szükségeivel és szokásaival. így  a földsarki csillagod  
mely mint iránypont első helyet foglal el szerintök az égen , v a s tu s k o n a k  nevezik; V e n u s  a p á s z t o r ,  

mivel akkor jő f e l , midőn a nyáj legelni megy vagy este haza tér ; a nagy m e d v é t  a hét farkashoz 
hasonlítják j melyek egy szürke és fejér lovat kergetnek. A p le jú d o k  v a d  j u h o k , s midőn nem lát
hatók, a földi juhoknak hoznak takarmányt. A t e j ú t  madarak útja, melyek éjszakról délre költöznek. 
(Alexis de Leochine : Description des Hordes etc. Kirghis, Kazaks, trad. du Russe. Paris, 1840.)
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p ék , úgy a finnek és esztek is anyagi alakjában imádták kezdetben a napot, 
holdat és csillagokat. Matatja azon körülm ény, hogy az égi testek istenségeinek 
maiglan ugyanazok neveik , mint magoknak az égi testeknek. Kuu például a 
holdat és holdistent, Püivü a napot és napisten t, Otava a nagy medve csillagza
tot és istenét egyaránt jelenti. Az égi testek ezen isteneihez nőket is adtak a 
r égi finnek; mindenik istennek volt leánya, megannyi szép, ifjú és ügyes szövő- 
fonú szűz. így a voguloknál is, Reguly szerint. S a finn runők a n ap , hold és 
csillag (Táhti) fiairól is szólanak.

A nap fiához intézett dalból l) lá tjuk , hogy a finnek az ós időkben tűz- 
tümegnek tartották a napo t, s a földi tüzet a napanya fiának. E  szerint ugyan
azon tárgy lévén a nap és tú z , világos, hogy a tűzimádás a finneknél a nap 
tiszteletével együtt jár. Ezért mondja esküjében az avarok kagánja, Baján: ut 
Deus Ignis, qui in coelo est, irrueret 2). A többi altaji népről is bizonyos, hogy 
imádták a tüzet. A régi skytháknál Tahiti név alatt fordul elő a túzisten. A tu~ 
kiuek (turkok), mond egy chinai iró , imádják a tüzet] azért nem ülnek f á r a , 
mivel azt h iszik , túz van a fában; gyéként vagy bort terítenek a földre, arra 
ü ln e k 5). Sok mongol és török népiség maiglan áldozatot viszen a tűznek; s 
nem egy törzs van, a mely nem mer húst enni, mielőtt egy darabot a tűzhelyre 
nem dob. A mongolok túzimádásáról érdekes adatokat közöl Schmidt. A tungu- 
zok azt hiszik, m int Georgi m ondja, hogy a tűznek hozott áldozatot oly szí
vesen veszi mindenik istenség , mintha magának hoznák. Mind a mongolok, 
mind a törökök bizonyos tisztításokat is végeztek a tűzzel. Ós régi szokás a tar
kóknál, m int Menander tudósításából látjuk ')• Innen a füstölés a szamojédoknál 
is 5); innen a finn népek azon szokása, hogy örömtüzeket gyújtanak ünnepé
lyes alkalmakkor.

Mint a többi is ten , a nap-, hold- és csillagistenek is saját udvart tarto t
tak. Lakaikat, arany és ezüst term eikkel, ragyogó színekben festi a finneknél 
a költői képzelem. Különben ez istenek szelíd, jótékony lények valának, k ik 
hez a halandók gyakran folyamodtak segélyért. Főleg világitó tulajdonuknál 
fogva tö rtén t, hogy az e lre jte tt, elveszett tárgyak felől is őket kérdezték meg: 
a mi a szláv és germán népeknél is szokás volt. A nap azonban, mely meleget *)

*) K a le v a la  , 26 rano , 431—441. ver.
5) M e n a n d e r  , de legat, lib. II. A bonni kiadás, 335. lap.
3) Histoire de la vie de Hiouenthsang et ses voyages dans l ’Inde. Paris , 1853. p. 56.
4) Érdekesnek tartom közölni az egész helyet: , ,Alii quoque homines (ex Tureis) se ipsos sponte ex

hibuerunt, quos dicebant esse averuncos. Hi cum ad Zemarchum (a byzanti udvar követe) acces
sissent, sarcinis depositis, thuris folia incederunt, scythicaque lingva nescio quae verba susurrarunt, 
et tintinnabulis atque tympanis resonantes , folium thuris igne cum strepitu laceratum circumfere
bant , et furore percisi frementesque daemones depellere videri volebant. Adversa igitur , ut existi
mabant , alio aversuri , Zemarchum ipsum p e r  f la m m a m  d u x e r u n t , q u o  r i t u  se ip s o s  q u o q u e  lu s t r a s s e  

s i b i  v i d e b a n t u r ( M e n a n d r i  Ilist. Corpus Script. Hist. Byzantinae. Bonnae , Pars I. 381.)
k)  Tűz, szamojéd nyelven: tu ,  t u i ,  t i i ,  mandzsuban tu a -
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árasztott és előmozdítá a tenyészetet, e jó  tulajdonai m ellett, ártani is szokott. 
Tóle származott az égető aszály és csípős hideg.

Az em lített égi testeken k ívü l, több légi istennel is találkozunk a finn  
mythologiában. Ide tartozik K o t, a reghajnal, kinek az észt mondában megfelel 
az esthajnal : Àmmartk. A runok e fölött több légi tündérről (ilman luonnottaret) 
emlékeznek. Ilyen llm a ta r , a lég tündére. Ilma az anyagi leget je len ti, melyet, 
mint a szamojédok s a többi finn n é p , istenként imádtak magok a finnek is. 
Utóbb a leget magát a benne rejlő istenség külső nyilatkozatának kezdék te 
kinteni, s ekkor nyerte az Ilma a személyes tar ( ta r )  végzetet, mely szó nem 
csak leányt (mint paiva-tár =  nap leánya), hanem általában női lényt jelent. 
E  szócskával képeztetnek a légi istennők nevei kivétel nélkül. így a köd és 
párák tündére uutar, terhenetar; tulun ty tar  a szé l, eteletar a déli szél leánya; 
s a dél vagy nyár tündére suvetar, ki a nyájakra ügyel. Hunfalvy tehát nem 
ok nélkül hiszi, hogy a magyar tündér név utolsó szótagában is ezen tar vagy 
tar szócska rejlik. A tűn ős jelentését nem tudjuk ; talán épen leget vagy más 
tünékeny, el-, feltűnő tárgyat je len te tt, melyhez akkép járu lt a ter  (deer, dér) 
szócska, mint az idézett példákban.

b )  A v í z .

A természet műveletlen fiában is é l, úgymond Castren, azon sejtelem , 
hogy az „isteni** szellem ibb, érzékfölöttibb term észetű, s bár rendesen az 
anyagot szokta tisztelni kezdetben : annál inkább tiszteli azt, minél aetheribb. S 
a tenger végtelen fölulete, mely mintegy alávarázsolja az eget, a haragos hullámok 
csapkodása, a folyók siető folyása, a patakok csörgése, a tajtékzó vízesés 
messze hallható zúgása, a pusztító áradat, a csöndes tó vonzó tükö ré , a tiszta 
forrás enyhítő vize különben is mind oly tárgy , mely szükségkép m eghatja, 
bámulásra és imádásra ragadja a term észeti ember kedélyét. Hányszor bízza 
sorsát a hullám okra; s mennyi adományt köszönhet a tengernek, a nagy fo- 
lyóknak főleg a halász nép. Félelem és hála : két forrása a vallásos érzelemnek. 
Nem csuda ez okból, ha már a skythák tisztelték a vizek istenét *); a vízimádás

') T h a m im a s a d a s - t  egyenesen F o s e id o n n a k  mondja Herodot. A királyi skythák, az Azovi-tengernél, 
tisztelték. Orígenes versiója szerint T h a g e s m a n a .  A mongolban — úgymond N a u m a n n  — dagás, tágas 
egy kiejtési formája fengí'snek , mely a magyar t e n g e r nek felel meg. S c h ie f n e r  általában megtámadja 
N e u m a n n  nyelvészeti eljárását fenebb idézett akadémiai felolvasásában , s figyelmezteti N e u m a n n t , 

a nélkül, hogy arra valamit építsen , hogy th c h a m a d e  cserkeszül u r a t  jelent. Melyik félnek van igaza: 
döntsék el a nyelvtudósok. Én csak azon gyanításomat akarom e helyen kifejezni, hogy alkalmasint 
az érintett skytha isten hellenesített nevéből állott elő a magyar „ D a ? n a s e k ít istennév S z é k e ly  Kró
nikájában. „A magiaroc, úgymond krónikásunk , ez esztendőbe esmét kiindulánac Scíthiából, kiket 
keet dolog indita fel. Első a Chabának az Atila fiának testamentoma, a ki esmét oda ment, ki 
mikoron meghala, a D a m a s e c  istenre kiszelitette üköt, hog’ ha megsokasodnának , esmét e Pan
nóniáimé földét elfoglalnác.“ Átvette az idézett helyet H e l t a i  Gáspár is, a D a m a s e c  után téve : etc.

2 *
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nyomaira találunk a keresztyénség fölvétele előtt a székelyeknél is *); inig az 
osztyákok, t un g azok, szamojédok s nemei y  finn, török és mongol népiségck közt 
maiglan előfordul a vízimádás. Vallásos érzelemmel viseltetnek a tenger, bizo
nyos tavak, folyók és források iránt, s időiül időre áldoznak azoknak. A votjá- 
kok kecskét, az wg?/r-osztyákok szarvast szoktak áldozni. Déli-Siberiában pe
dig egy tatár törzsnél most is az a szokás, hogy bizonyos ételből2) nem esznek, 
mielőtt egy keveset a vízbe nem vetnek. A lappok, finnek és esztek is imádták 
hajdan a vizet s több folyam és tó maiglan szent (pylúi) nevet visel. Az észt 
földön van egy patak (W ölhanda), m elynek, a monda szerint, nemcsak álla
tokat, hanem gyermekeket is áldoztak egykor, mint meséinkben a tó sár
kányának.

S mint a leget, úgy a vizet is közvetlen, érzéki alakjában tisztelték 
eleinte. Az altaji népek közt csak a, finn mythologiában találkozunk egy fensőbb 
istenséggel, ki a vizek fölött uralkodott, s a ki rendkívüli tiszteletben részesült. 
N eve, Akti vagy A/ito , m utatja, hogy ezen magasabb istenfogalmat az indo- 
germán népektől kölcsönözték5). A legrégibb időkben, a meddig a nyelvészet 
utján em elkedhetünk, a finnek is közvetlen a vizet imádták. Vési — víz a legré
gibb runok vízistene. Utóbb, a személyes istenfogalmak fejlődésével, látjuk 
előtérbe lépni az öreg Akti-1, szintén agg nejével Vellamo-Yal (— hullám). 
Azontúl aztán együtt uralkodtak, a finnek képzelnie szerint, a vizek birodal
m án, hol egész népe lakozott a vízi lényeknek, a különböző korszakok felfo
gása szerint, majd gyermekei, majd alattvalói a nevezett istenpárnak. Ez alá- 
rendeltebb vízi hatalmak közöl külön néven is elófordúlnak: a kis ember (pik- 
ku mies), a hullám tündére (aallotar), a zuhatag szüze (kosken neiti) stb.

Mindezen vízi isteneket jó indulatú, nem es, emberszerető lényeknek

azaz: s a többi istenre. C o r n id e s  mesének mondja a dolgot: ,,Quis est obsecro, — úgymond, — 
qui de ridiculo hoc D a m a s e c ,  quem omnis retro vetustas ignorat, vel fundo quidquam unquam au
diverit ? JSugae !44 Krónikásaink, sot régibb történetnyomozóink is közvetlen összeköttetésbe hoz
zák őseinket a skythákkal , mint a kik Skythiából jöttek e földre: honnan könnyen támadhatott 
a fictio , hogy őseink is azon istent imádták , a kit a királyi skythák.

') Lásd: A n e m e s  s z é k e l y  n e m z e t  c o n s t i i u t i o t .  Pest, 1818, 278. lap. „Introducta religione christiana 
filius Lopoleti v ô ç o e io T if )  in valle Soos mező profligatur44 és : „non multo post Rabonbano minor 
Gyula (minore Gyula?) Almos v ö ( jo x t ] o n x o s  deficiente (deficiens?) a religione Christiana Rabon- 
banum Logroni supremum extinxit et potiores Siculos christianos persequi coegit.44 Az idézett 
görög szavak „ r i z t i s z t e l o 44 és „ v í z i m á d ó 44 jelentését lásd az „Cj M a g y a r  M u s e u m  , 1854 , II. köt. 
385. lap. Az 1533-ki Székely Krónika védelme S z a b d  K á r o l y t ú l .  Részemről nem avatkozom azon 
kérdés vitatásába , mennyiben hiteles vagy nem hiteles a Székely Krónika ; csak mint az idéztem 
tényekkel egyező adatot említem ide vonatkozó helyét.

-) C a s tr e n  ta k a n -nak mondja ez ételt. S c b ie f n e r  kétségbe vonja e név helyességét. C a s tr e n  szótári 
gyűjteményeiben tatár nyeben t a lg ú n  neve bizonyos ételnek, mely morzsolt kenyérből készül 
vajjal pirítva. Ha ehhez adjuk, hogy egy tatár szójárás szerint ta tb a n  lisztet jelent : nincs-e némi 
ok a magyar ta lb a n y a  vagy t a r h o n y a  és az érintett vajjal pirított morzsás tésztás étel közt némi 
összeköttetést gyanítanunk ?

') A szanszkrit A k is  —  tó ; az óéjszaki : a b i , a e g i r  —  tenger stb.
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képzelték a régi finnek. De m ás, szintén hatalm as, ártékony szellemek is lak
tak a vizekben. Ilyenek voltak a vési hiisi, a tursas és wetehinen, vízi kobol- 
dok , Idk közöl csak az elsők (vési hiisi) finn eredetűek. Az utóbbiakat, nevök 
után indúlva, kölcsönözött fogalmaknak tartja Castren.

c ) A föld.

Sok nép képzelte, úgymond C astrén, kezdetben a földet jóltevó anyá
nak, a ki tápot ad az embereknek és állatoknak. Ezen tápláló, fentartó , mond
hatni, anyai sajátságánál fogva a földet nem egy altaji nép tartá tiszteletben. így 
már a ski/thák (A p ia1) ,  a lunguzok, mongolok, törökök stb. Hogy a finnek is 
tisztelték a földet, mutatja a maa-ema (terra  mater) nevezet, mely alatt a ru- 
nók az anyagi földet értik. A finnek azonban, m int már megjegyeztük, a nyers 
természetimádásból kibontakozva, a személyes istenség fogalmára em elkedtek; 
nem az anyagot magát imádták immár, hanem az abban lakozó, azon uralkodó 
erőt. A fejlődés ezen magasabb fokán majd a föld anyjának, majd vén földnek, 
vagy a föld gazdasszonyának nevezik a földistent. A föld anyja (maan emo) 
különösen hatalmas istenség v o lt, a kihez gyakran folyamodott segélyül a finn. 
Ez isten-névnek a lapp mythologiában madder okká felel meg. Azon körülmény, 
hogy férjével (madder attje) lényeges részt vön a terem tésben, m utatja, hogy 
a lappoknál az istenfogalom nem eredeti. A lapp madder, úgymond Castren, 
eredetileg ugyanazt je len té , a mit a finn manner, —  a földet, a szárazot. Ho
gyan jö tt tehát a lapp mythoszba ama cosmogonicus fogalom a földanyáról, mint 
terem tóról, holott, a mint m egjegyeztük, a cosmogonía általában fejletlen ma
radt az altaji népek közt ? V an, úgymond Castrén, a lapp nyelvben egy rokon 
hangzású szó a tnadder-vtA: mad (maddo), madar (m adder), mely eredetet, 
származást jelent; e szóknak egybezavarása által lett a földistennó a terem tm é
nyek anyjává. Végre az észteknél maa-emma név alatt fordái eló a földistennó, 
ki, mint maan-emo a finneknél, szintén a dörgés istenének neje. Az a különbség 
a kettő között, hogy maan-emma az észteknél nem csupán a föld, hanem a nők 
termékenységére is felügyelt.

Maan-emo m ellett a finnrunók a szántóföld ős gazdáját (peri isantá),/>e/- 
lervoinen-t is említik, ki a fák és általában a növényzet fölött u ralkodik2). Több 
istenséget is említ még a finneknél Ganander és Agricola, m int a kik szintén a 
föld termékenységére s a szántóföldekre ügyeltek; Castrén azonban, neveikről 
Ítélve, többnyire idegeneknek tartja  azokat. Mellőzvén tehát neveiket, fonto
sabb dolognak tartom kiemelni Castrén ama m egjegyzését, hogy a föld istensé-

') Neumann szerint Abija (Ehu) =  befruchtet eveiden , keimen a mongolban. Lásd : Die Hellenen im 
Skythenlande. I. k.

2 )  P e l l e r v o i n e n  ettől p e l l o  =  (féld) föld , szántóföld.
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gei egy általában nem részesültek az altaji népeknél nagy tiszteletben. Termé
szetes, ha dús növényzettel megáldott égaljak alatt a föld tápláló és terméke- 
nyitó istenségeinek templomokat em elnek, áldozatokat visznek: de a hideg 
éjszakon, hol oly csekély a föld tápereje, szükségkép alárendelt jelentőségűek a 
föld istenei, főleg a műveltség azon fokán, mikor még nem foglalkoznak föld- 
míveléssel s vadászat, halászat és állattenyésztés a népek egyedüli élelemfor
rásai. Az erdő a vadász valódi hazája; nem csuda, ha a föld istenségei közöl a 
finnek is inkább tisztelték azokat, a kik az erdő fölött uralkodtak. Az erdei is
tenek számos csoportja élén a finn mythologiában Tapio1) áll: vén em ber, sö
té t barna szakállal, fa mohából készült ködmönben, magas kalappal, mely a tű 
levelű fák koronájára emlékeztet. N ejével, Mielikki-ve 1, nagy tiszteletben ré
szesült, m int az erdő aggja, a föld gazdája, a vadon királya stb. Nem Írom 
itt le ez istenpár lakát, a m in t, a természethez hiíven, festi a képzelem: csak 
azt jegyzem  meg, hogy nem csupán a vadak, hanem az erdőben járó szelíd 
nyájak és csordák is részesültek ez istenek védelmében ; s hogy ennélfogva az 
erdő isteneinek számos népök, cselédségök vo lt, mely összes gazdaságukra 
ügyelt. Általában jellemző a finn mythologiára nézve, hogy majd minden tárgy
nak voltak saját nemtói (lialtia) és tündérei, kik immár a finn ős-vallás fejlet
tebb fokán a tárgyaktól különvált lé tte l, személyiséggel birtak.

Mint a celtáknál és germánoknál stb ., úgy a finneknél is voltak hajdan 
bizonyos szent fá k  és ligetek. S ez alakban volt leginkább szokásban az erdő- 
tisztelet az altaji népeknél. A szamojédoknak, osztjáhoknak és Sibéria némely 
nomád törzseinek, úgymond C astrén, fogalmuk sincsen személyes istenségről, 
ki az erdő fölött uralkodnék; de a hol egy kis fenyves ligetet találnak, vallá
sos érzelemmel közelednek ahhoz s fölállítják ott bálványaikat. Ilyen szent he
lyek vannak a cseremiszeknél, csuvaszoknál, mordvi/iokwÁX, a kik keremet-nek, és 
a vöt jak-oknál, a kik //¿rif-nak nevezik. E m ellett azonban a finneken kívül más 
altaji törzsek is vannak, melyek külön istenséget is tulajdonítanak az erdőnek. 
Ilyen a tunguzoknál mo vagy ogo/i molgoro, a cseremiszeknél vadas, a szamojé
doknál parue. Az utóbbi inkább gonosz szellem általában, mint a finn mytholo
giában a hiisi. A runok többféle, hegyi, vízi, erdei Misikről szólanak. Jele, hogy 
e név, miután elvont fogalommá alakult, általában rósz szellemet jelentett.

Azonban legyen elég a föld isteneiről, k ik , a mint lá tjuk , többnyire a 
szerves testek országából váltak ki. A szervetlen anyagok oly kevés befolyással 
voltak az ős istenfogalmak kiképezésére az altaji népeknél, m int az erkölcsi 
fogalmak. A görög polytheismus, m int tu d juk , tovább fejlődvén, a magasabb 
erkölcsi fogalmakat és szellemi tulajdonokat is isteni alakokban testesíté meg.

' )  O l y  név, melylyel gyakran találkozunk a magyar helynevekben: Tápio-Bicske, Tápio-Szent- 
Márton stb.
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A bülcseség, e rény , jog tisztább fogalmai, s a művészet és tudományok ké
sőbbi hóditmányai az emberi szellemnek. Az altaji népek közt csak a skythák- 
nál és a finneknél találunk egy-két hasonló istenfogalmat. Ilyen a skythák cirtim- 
pasa-ja ( =  Aphrodite), s a finn mythologiában sukkamieli, a szerelem istennője, 
k it azonban a runok még nem ism ertek, s a kinek, mond Castren, már neve mu
tatja idegen származását. Ilyen továbbá uni (unonen) az álom szende istennője, 
s untamo vagy álomfejtő ; ilyenek az emberi egészségre őrködő istenek, munnu, 
a szemorvos, lemmas, seborvos, a fájdalom enyhitője, suonelar stb.

E  tűlnyomólag érzéki felfogás mellett mindazáltal többnyire felülemel
kedtek az altaji népek a nyers természetimádáson. Ám lássuk ős hitük egy to
vábbi, fejlődési mozzanatát.

III.
A fenmaradás rem énye, mondják bölcselkedőink, oly mélyen gyökerezik 

az emberi szívben s a végkép megsemmisülés fogalma annyira érzelmeikbe ü t
közik , hogy minden népnél már a legrégibb időkben feltaláljuk a h ite t, az el
költözött lelkek fenmaradása iránt. A lélek önállósága hitét a halál költi fel 
leginkább az élőkben. Ott látjuk a testet —  valami nélkül. Hova lett az a va
lami? Más érzéki világra költözött-e vagy közöttünk kísért árnyszerűleg ? íme 
a természeti ember egyszerű gondolatfolyama.

Nem csuda ez okból, ha általában az altaji népeknél is föltaláljuk a sí
ron tűlnani élet hitét. A lélek azonban, mely önállóságát kezdi érezn i, eleinte 
nem bír teljesen megválni az anyagtól, csakhamar ellankad röpte s visszaesik a 
földre. Többnyire anyagi létet tulajdonít kezdetben a képzelem az elhunytnak. 
Ezért van , hogy a sírba ruhá t, edényeket és más házi eszközöket, lovat sőt 
szolgákat is temetnek a halottal, —  oly dolgokat, m elyekre az életben szük
sége volt. A „tu lnan" az „innen“  képe. Utóbb azonban az a nézet is kezd fej
lődni , hogy a halál által az istenséggel rokonabb term észetet nyernek az el
hunytak. Fejlődési m ozzanat, bár nem igen nagy. Hiszen még maga ez isteni 
természet sem vált teljesen szellemi tartalmúvá. Nem a nyers term észeti tár
gyakat imádja ugyan többé az em ber, hanem az azokban lakozó szellemeket: 
azonban e szellemek nem birnak merőben különválni a természeti tárgyaktól, 8 
lelki önállóságra, mondhatnám, személyiségre emelkedni. De ha a természeti 
tárgyakban szellem lakozik: az emberben is kell lakoznia, ki még nem külü- 
nüzte el magát a természeti tárgyaktól. E  szellem ism eretére, m int m ondám , 
a halál vezet. A vallásos fejlődés ezen fokán nem áll többé ellentétben az em
ber a természeti tárgyakkal, olyképen alárendelve, mint a nyers természetimá- 
dásban; nem is csupán az istenség kijelölésére van jogosítva, mint a fetisi-
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sinusban: maga is beléphet az istenek körébe, habár csak akkor, midőn kilép az 
emberi körből. A halál szolgál hídul. Sőt az emberi és természettárgyi szelle
mek rokonságánál fogva lehetséges, hogy az ember már a halál előtt összeköt
tetésbe jő  a természettárgyi szellemekkel, ha lelkét föl tudja oldani egy időre a 
test kötelékei alól. Nem szükség mondanom, hogy a sámánok önkívüli állapotát 
értem. A holtak tisztelete ez okokból szoros kapcsolatban áll a vallásos fejlő
dés azon fokozatával, melyen, eredetileg, a legtöbb altaji népet találjuk.

A pompás sírokról ítélve, mond Castren, Fel-Azsia és Déli-Sibéria tatár 
törzsei közt maiglan feltaláljuk a halottak cultusát. Nyomai vannak az éjszaki 
finn és szamojéd törzsek közt is. Sokan közölök nemcsak ünnepet és tort iillnek 
a halottak tiszteletére, hanem segélyekért is folyamodnak. így a fitmek és lap
pok közt azon hiedelem uralkodik, hogy a sámánok kábult állapotukban a ha
lottakkal értekeznek, azoktól kérnek tanácsot. A samojed varázslók rendesen 
az úgynevezett tadebcjo-kát vagy láthatatlan szellemeket szokták idézni, kik a 
földben, v ízben , légben szerte vannak. Ezek pedig nem m ások, mint a halot
tak árnyai vagy szellemei, habár némelyek alsóbb rendű isteneknek tartják. Fel
találjuk a holtak tiszteletét a hiongnu népnél is ,  s a mongol fajú dunaiak most 
is templomokat emelnek elhunyt őseiknek. A topa néptörzs, mond Castren, 
Déli-SibériábólFel-Azsiába költözvén, sok ideig követek által küldött áldozatot 
ősei elhagyott sírjára.

A halottaknak nyújtott áldozatot azonban, bár egyébként is indokoltnak 
találtuk a vallásos szemlélődés által, főleg azon félelemből magyarázza Castren, 
melylyel az altaji népek a holtak iránt viseltetnek. A halottaknak saját orszá
guk van ugyan-e népek szerint a föld alatt; de általánosnak látszik a képzelet, 
hogy a földön is bolyonganak, főleg az éj sötétében vagy zivatarban. Legin
kább a szél üvöltésében, a lombok susogásában, a tűz sustorgásában és más ter
mészeti tüneményekben ismerhetni rájok. Az élők szemei nem láthatják őket, 
csak a sám ánok, kábult állapotban. A közönséges embereknek csak mint rósz 
lelkismeret je lentkeznek, vagy álmukban kísértik őket. Leginkább ártékony 
szándokkal látogatják meg az élőket: ezért félnek tőlök s mindenkép igyekez
nek őket eltávoztatok A csuvaszoknál izzó vasat dobnak a koporsó után, hogy 
elzárják a visszatérési utat a halott előtt; s toráldozat alkalmával kéri a gyer
mek elhunyt atyját, ne térjen vissza. A cseremiszek karókkal veszik körül a sírt, 
hogy át ne hághassák halottaik.

S míg egyes altaji népek toroznak, áldoznak halottaiknak, s lakomáik, 
ünnepeik alkalmával is eleséget küldenek elhunytaik sírjára, hogy az élők közt 
ne legyenek kénytelenek keresni élelmet: a szamojédok, osztjákok és más éjszaki 
népek közt a sámánok varázslattal igyekeznek a sírban maradásra birni a halot
takat. Különösen félnek pedig az egyes altaji törzsek a meghalt sámánok léikéi
től. A sámánok tudniillik az életben is hatalmasak, mint varázslók, s haláluk
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után, a szamojédok szerint, a legártalmasabb szellemekké válnak , az úgyneve
zett itarmak-ki. Ugyanezen hit él az osztjákok és több más éjszakázsiai nép kö
zött, valamint a motigoloktiál is 1).

Habár az elhunytak, az altaji népek képzelme szerint, a földön is kísér
tenek: sajátlag mindazáltal inkább a föld alatt vagy a sírban van lakásuk. 
E  sírt az altaji népek mind a földbe ásták. Kivételképen fordul éld az eset, 
hogy a halottat nem tem ették el ; — ez esetben a lélek is ott tartózkodik, a hol 
a test hamvait őrzik. Rendesen azonban az elhunytak lelkei föld alatti lények: 
manalainen, m int a finn nevezi. A rúnákban és mondákban kétféle nézettel ta
lálkozunk a lelkek tartózkodási helyéről. Egyik szerint a lelkek a sírokban foly
tatták árnyéletöket ; a másik nézet szerint a föld alatt bizonyos helyen gyűltek 
össze, a melynek neve tuonela vagy manala. Az előbbi nézet kétségtelenül ré
gibb, mivel nyersebb felfogáson alapul. Az altaji törzsek k ö z t, melyek még 
mindig eredeti, mondhatnék, természeti állapotukban vannak, most is e nézet az 
uralkodó : mig az utóbbi hitet csak a finneknél, lappoknál és Déli-Siberia né
mely ta tár törzseinél találjuk föl.

A finnek képzelme a halottakat is istenek ótalma alá helyezte. Azon is
tent, a ki a sírokon és ezek lakói fölött u ralkodik , kalma-nak nevezték ; mig a 
lelkek alvilági gyülhelyének ura tuoni vagy mana. Kalm a , úgymond Castren, 
eredetileg halott-szagot s a Kalevalában temetési helyet jelent. Ez istenségről 
azonban csak igen gyér adatok m aradtak főn ; a rokon népeknél neve sem for- 
dúl éld. Annál gyakrabban emlékszenek a runok tuoni-ról és mana-ról. Mind
kettő sajátkép az alvilág istene ; olykor mindazáltal magát az alvilágot is je len ti, 
de a mely esetben többnyire tuonela-1 és ma?iala-1 olvasunk. Tuonelat a ném et 
7W -dal és a görög kavarog-szál egy eredetűnek s igy a finnben idegen szónak 
tartja Castren. Finnül az alvilág sajátkép maan ala (föld alatti), honnan össze
rántva lesz manala. Manateh.it: föld alatti isten és manala: föld alatti hely. Váj
jon nem okszerűebben hozhatjuk-e tehát e szókkal összeköttetésbe a magyar 
manó szót, mint, régibb mythologjaink szerint, a manicJiaéismns-sal? Egyaránt 
mondjuk: „vigyen el a manó!<( és „eredj a manóba/ “ S mindkét szólásformánk
nak megfelel a finn mana —  alvilági is ten , és manala (al = ¡ ó , például alma =  
óma) alvilági hely.

Mellőzöm e helyen, mind színekkel festette utóbb a finnek képzelme a ha
lottak országát és ennek urát, iszonyú családjával. Oly részletek, melyek több
nyire a finn költészet saját eredményei; s én csak azon főbb vonásokat állítom 
egybe, melyek általában az altaji népek os hitére vetnek világot.

Az altaji népek közt, m int az ide vonatkozó számos nevezetből lá tju k , 
meglehetősen ki van fejlődve a lappoknál is az alvilág hite. Az előttünk fekvő

') Timkowszky szerint. 
M. AKAD. ÉVK. IX. 4. 3
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adatok azonban nem nyújtanak a felöl határozott fogalmat. S még híá- 
nyosbak e részben az adatok a tatár  népek képzetéről. A sajáni fenyéreken 
(a jenissei kormányzóság déli részén) lakozó tatár törzsek azt képzelik, hogy a 
halottak országában kilenc úgynevezett irle-kán országol, k ik közöl egyik feje
delem vagy ataman , s jogorának, a halottakon k ív ü l, számos látható és látha
tatlan szellem hódol. S valamint a tatároknak, úgy a szamojédoknak is sok mon- 
dájok van a föld gyomrában lakó jó és rósz lényekről. A csuvaszok Esrel név 
alatt imádják a halál istenét. Legkevesebbet tudunk az osztjákok, cseremiszek, 
vogulok, votjákok túlvilágot illető hitéről.

Annyit általános elvül vélünk fölállíthatni, hogy a lélek fönmaradása fe
lőli hit minden altaji népnél uralkodó. Valamint azonban ugyanazon néptörzs 
is , a fejlődés különböző fokozatán, különbözőleg fogta föl az istenit: a túlvi
lág hite is több fejlődési szakon ment által. Azon népiségek, melyek még a 
kültermészeti tárgyakat im ádják, nem a természeti tárgyak mögött rejtező és 
azokban látatlanúl működő hatalm akat, a lélek fönmaradásárdl is érzékiebb, 
anyagiabb fogalommal birnak. S az altaji törzsek közt, mint láttuk, már a sza
mojédok is felülemelkedtek a nyers természetimádáson.

IV .
Az emberi szellem részletez, mielőtt az egyetemesség, az általánosság 

fogalmára emelkednék. Ugyanezt tapasztaljuk a vallások fejlődése történetei
ben. A főbb természeti tárgyakon, a régiek úgynevezett elemein k ívü l, mindig 
több több erőt fedez föl maga körü l, a m int vizsgálja a term észetet, melylyel 
soha sem él az ember közvetlenebb viszonyban, mint miívelődése kezdetén. 
Ezen erőket, melyeknek m űködését lá tja , nem tudván m agyarázni, csuda-e, 
ha megannyi istenség nyilatkozatának tekinti ; s a régi kosmikus istenek mel
lett alsóbb rendű istenek, szellemek végtelen csoportja áll elő. Már a szamojé
dok is hiszik, hogy az anyag mögött mindenütt láthatatlan erő, szellem lappang, 
s a természetben minden tárgy ilyetén szellem uralma alatt áll. Mint a lélek a 
testtől a halál által : a természeti tárgy benső ereje is különszakad mintegy 
anyagától, és csak árnyszerű lényképen lakozik abban. Még inkább kifejlett e hit 
a többi altaji nép, a fuineky mongolok stb. között. Lényegileg nem különböznek 
e szellemek a többi elemi istenektől, csakhogy hatalmuk kisebb tárgyakra ter
jed, s a runokban az istenek szolgálatában álló lényeknek vannak feltüntetve.

Ez alsóbb rendű isteneket, vagy szellemeket általában a főbb isteneké
től különböző névvel nevezik. Azonban nem könnyű megmondani, a hatalom 
korlátoltságán kívül miben áll sajátlag a különbség az istenek és szellemek kö
zött; nem könnyű ezek és amazok csoportja közt megvonni a válaszfalat. Jól
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jegyzi meg Ükért, hogy a görögöknél is egyértelmű volt régibb időkben a Oiog 
és /laí[i(ov nevezet. Utóbb akkor használták leginkább a Otog-t, midőn vala
mely isten egyénisége tisztán kiemelkedett a polytbeismusban; mig a Jaí/ucov 
szellemi lényt, szellemet jelentett általában, a ki mintegy közepett van az isten 
és emberek közt. E  hasonlatot véve fö l, a finneknél júntala u tóbbi, elvont ér
telmében 0€og-nak felel m eg, haltia és maahinen —  daemonok. Alantabb fokon 
is föltaláljuk már e különbséget. A szamojédoknál num —  eget és istent jelent, s a 
szellemek neve tadebcjo.

Mint a finneknél és szamojédoknál: a több ialtaji népeknél is ki volt fej
lődve a daemonologia.

A szamojédok maiglan hívei a daemonok cultusának. A légben, a földön, 
a föld a la tt, —  szóval a természetben mindenütt daemonok kísértenek hitök 
szerint, k iket különböző loh, los, koika de főleg tadebcjo (ettől tadibea =  saman, 
varázsló) néven emlegetnek a különböző törzsek. Legveszélyesebb szellemek 
azonban, mint fönebb é rin tők , az itarma-k ,  a sámánok elköltözött lelkei. Em 
beri szemek nem látják e daemonokat, csak a sámánok idézhetik , kik a tadeb- 
cjok segélye által orvosolnak, azok sugallatára mondják meg az elrejtett vagyont 
és látják a jövendőt.

A finnekről Írja Lenquist, hogy isteneiken kívül szellem eket, nemtőket 
és daemonokat is tisztelnek , a k ik egyaránt hatalmasak jó t és roszat tenni. Az 
idéztem iró hat különböző fajra osztja e szellemeket: u. m. haltia , tontu, maa- 
hiset, kapeet, menningaiset, para. Ezek közöl a tontu , para  és menningaiset ne
veket idegen, ó-germán eredetüeknek mutatja meg Castren. Azon szellemek az 
ember nem tői, tólök származnak a betegségek is. Hasonló hitben élnek az 
esztek is.

A lapp mythologiában kétféle szellemek vannak: a holtak lelkei és a 
saivok. A holtak leikeiről egyező a finnek és lappok nézete ; míg a saivok szin
tén a haltia-knnk megfelelő védszellem ek, csakhogy az utóbbiak alaktalan és 
láthatatlan lények, a saivokat ellenben megtestesíti a képzelem.

A vöt jakok , csuvaszok, cseremiszek s keleti Oroszország más finn törzsei, 
halottaik léikéin k ív ü l, szintén tiszteltek és tisztelnek egy részben maiglan is 
alárendeltebb szellemi lényeket. Ilyen a csupaszok kaba-ja , a cseremiszek kebe-]e, 
mind jó szellemek. Előfordul továbbá a csuvaszoknál Jerik vagy Irik , a csere
miszeknél ista , a votjákoknál mudor va gy modor : védszellem ek, de a kik egy
szersmind roszat is tesznek az em bernek, meg is büntetik.

A középázsiai népekről Írja a derék Schmidt : hogy hitök szerint a lég
k ö r, a föld és annak benseje telidestele szellemi lényekkel, kik a szerves és 
szervetlen világra részint jó ltévő , részint ártalmas befolyást gyakorolnak. Min
den vidékben, hegyben és sziklában, folyóban, patakban, forrásnál, zuhatagban 
és fában lakoznak szellemek. Nemcsak a vihar s az erőszakos, ártalmas tüne-

3 *
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menyek a természetben, hanem azon csapások is e szellemektől szárm aznak, 
melyek az embereket érik. Sok osztályra oszlanak e szellemek ; s hatáskörük és 
hatalmuk is különböző. Főleg a puszta, sivár, lakatlan és vadon vidékeken, 
Vagy a hol a term észet óriási tömegekben alkot és megdöbbentő nagyszerűség
gel nyilatkozik, —  ottan lakoznak, ott gyülekeznek leginkább a félelmetes 
szellemek, más tájakra is elszagúldozva. Tarán fényáréin és Gobi sivatagjain ez 
okból már a legrégibb időkben ártalmas szellemek barangoltak. Középázsia né
pei közt nagyon kifejlett daemonologiájok van különösen a motigoloknak, me
lyet, bár idegen bitkörből vett képzetekkel van tarkítva, mégis igen egyezőnek 
mond Castren a finn tözsek uralkodó nézeteivel. Tegri vagy tetigri névvel ne
vezik a mongolok e daem onokat, mely név eredeti „istenff jelentését alkalma
sint a Buddha-hit változtatta meg. A mongolok szerint azonban nemcsak min
den tárgynak, hanem , a mint Pallas m ondja, minden népnek sőt embernek is 
van védszellem e, a kit esan-n e k , vagy kalmük ejtés szerint etsen-nek ( =  űr) 
neveznek.

A twiguzoknàl a mennyisten (boa, buga) és főbb természeti tárgyak 
imádása m ellett, szintén kifejlett daemonologiával találkozunk. A szellemek
kel, kiket buni-rk neveznek, igen bizalmas viszonyban élnek a sámánok. A leg
főbb buni — Georgi szerint a vízben Garatig k it különösen a hajósok és halá
szok tisztelnek. Van továbbá egy Puro nevű buni (bunyik?), a ki nyomára ve
zet a tolvajnak,

A turk vagy török népeknél a mohamedanismus és részint a keresztyén- 
ség többnyire elenyésztette az ősvallás nyomait : a daemonok ős régi cultusát 
mindazáltal eléggé tanúsítják a koibalok és más tatár törzsek közt Déli-Sziberiá- 
ban maiglan élő hagyományok. M ondják, hogy a természetben mindenütt vég
telen száma kísért a szellem eknek, kiket egyes törzsek Am a , mások Asa, má
sok meg Y zyt néven neveznek. A sámánok varázs igékkel és dobbal idézik 
őket. Jó és rósz tulajdonság egyesül bennök. Most azonban rendesen inkább 
rósz lényeknek képzelik ő k e t, kik Irle kán uralma alatt állanak , s az embert 
betegségekkel látogatják m eg, sőt halált is hoznak reá. Minden alakban talál
kozunk a mondákban e szellemekkel: majd állati, majd emberi alakot öltenek. 
Egy hatalmas Aináról regélik, hogy bősökkel, fejedelmekkel sőt istenekkel da- 
czolt és csak egy három éves gyermek győzte le. Az ártatlanság diadala a go
nosz fölött.

Mindezen szellem eket, melyek különböző altaji népeknél más más név 
alatt jőnek elő, a következő két fő osztályba sorozhatjuk:

1) a természeti tárgyakban vagy azok mögött, alatt rejtező szellemek, a 
te rmészeti tárgyak concretté lett erői ;

2) a holtak lelkei, kikről az előbbi szakaszban bővebben szóltam, s kik 
közöl, legközelebbi viszonyban vannak az élőkkel az ősök szellemei.
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A vallásos művelődés ezen fokán a népek fogalmai az érzéki tünemé
nyek körében mozognak, s ez okból a szellemi lényeknek sem tulajdoníthatnak 
az anyagtól tisztán külön vált létezést. Legörömestebb tartózkodnak e szelle
mek az anyagi tárgyban, melyhez tartoznak, mint az emberi testben a lélek. S 
ha külön válnak is e tárgygyali kapcsolatuktól, más kül alakot váltanak, s em
ber, állat, hópehely stb. alakjában jelennek meg. A halottak lelkeit sem kép
zelhetik egészen anyagtalanoknak. A lappok szerint a testből elköltözött lélek 
nj anyagi hüvelyt ölt az alvilágban. S bár emberi szemek nem láthatják a ha
lottak lelkeit, m int az előbbi cikkben m ondám , általános volt felölök a hit az 
altaji népeknél, hogy a túlvilágban csak isteni életüket fo ly tatják , s ételre és 
italra is szükségük van.

Önként értetődik, hogy minél inkább az anyagi tárgyhoz van kötve a szel
lemi erő : annál csekélyebb hatása van az emberre. Másfélül minden altaji nép
nél uralkodó volt azon hit, hogy vannak szellem ek, a kik kizárólag az élő em
berekre hatnak, s föltárván lelki szemeik e lő tt, a miket kül érzékeikkel nem 
foghatnak meg, magasabb erőt kölcsönöznek nekik. Ezen szellemek sajátképen 
nem egyebek, mint az ember értelmi természetében szunnyadó erők, m elyeket 
rideg égalj alatt nem könnyű felfokozottabb tevékenységre ébreszteni, a hon
nan könnyen azon gondolatra jöhet a természeti ember, hogy ezen erők nem az 
ő sajátjai, hanem fensőbb lények, k ik magokat egyes választottaknak jelentik 
ki. E  választottak a varázslók, táltosok, sámánok. „Sacerdotes quibus illesse 
vaticinandi facultatem arb itran tu r" , mint egy byzanti iró mondja a tulkokról 
(Theoph. VIL Cap. 8).

A sámánok akkor jőnek közvetlen érintkezésbe a szellem ekkel, ha a 
test kötelékeiből föl tudják egy időre oldozni lelkűket. A lom ban, önkívüli ál
lapotban, vagy a legnagyobb idegizgatottság mellett jelennek meg nekik a szel
lemek. A tunguzok szeszes ita lokkal, légyölő galócával is előmozdítják ezen 
állapotot, s Ázsia samanjai zajos dobszóval idézik a szellemeket „tintinnabulis 
atque tympanis resonantes"1), akkép hozván magokat rajongó extasisba. Nem 
ihlettség ez, mely prófétává teszen, nem fölfokozása, hanem inkább elnyomása 
az öntudatnak, beteges visionáriusság. Mindamellett a varázslatban már a szel
lem fensősége nyilatkozik a term észeti tárgyak fölött. S a mely m értékben vá
lik szellemiebbé az „isteninek" fogalma; s a mely m értékben emelkedik, benső 
fejlődés, vagy még inkább tisztultabb hitfogalmakkal érülküzés által a vallásos 
öntudat : azon arányban válik a sámánok beteges idegizgatottsága tisztultabb 
ihlettséggé. Meg vagyok győződve, hogy Görögország jósszékei a samanismus 
maradványai a polytheismussá fejlődött természetimádásban. Apollo papjai és 
papnői a sámánok és javas asszonyok közvetlen utódai. A varázslatnak ugyanis •)

•) Lásd Menander fünebb idézett helyét a turkokról.
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kettős föladata van : egyik inkább reális, a másik inkább eszményi jellemű. 
Amott az ember szellemi hatalomra akar emelkedni a természeti tárgyak és az 
emberek fölött; s az utóbbi esetben csak belátását akarja fölfokozni. A saját- 
képeni varázslat ez okból inkább a férfiak, míg a jóslat, a (térben vagy időben) 
elrejtett dolgok fölfedezése, inkább a nők dolga.

A sam an, mint lá ttu k , a természeti erőktől —  a szellemektől —  nyeri 
hatalmát. Ez által közvetítő lesz az emberek és a szellemi hatalmak közt. Cél
szerűséget hoz be varázs hatalma által a természet anarchiájába. Megszűnik a 
szellemek szeszélyes kényuralm a; idézetre alkalmas időben megjelennek és 
hasznosokká lesznek az embereknek.

Addig egyaránt voltak hasznukra és ártalmukra. Csupán jó  és csupán 
rósz szellemeket, angyalokat és ördögöket nem ism ert kezdetben az altaji né
pek ósvallása. Az az ellentét, melylyel a nyugat-áriai világnézetben találko
zunk, s a mely a szellemeket jó  és rósz lényekre, a világosság és sötétség tábo
rára osztá, egy altaji népnél sem fejlődött ki. E  népek, jegyzi meg Castrén, egy 
általában nem használják a jó t és roszat absolut ellentétekül, hanem fölteszik, 
hogy ugyanazon isteni vagy szellemi lény jó  és ártalmas tulajdonságokat egye
sít magában. A gonosz szellemek soha sem jutottak  az altaji népeknél teljes 
önállóságra, hanem más, hatalmasabb lényektől függőitek. A tadebcjokat a sza
mojédok közt csak azok tekintik tisztán rósz szellemeknek, a kik már némileg 
megismerkedtek a keresztyénséggel. Ez érintkezés s főleg az izlam befolyása 
módosította a mongolok és turk  törzsek daemonologiáját. „A sámánok közöl 
azonban —  mint Castrén mondja —• egyik sem engedné meg, hogy rósz szelle
mek segélyével űzik varázslásukat. Jóra és roszra egyaránt rávehetni a tadebcjo- 
hat ; s nincs közöttök egy is , a k it — ha nehezen i s , legalább áldozatokkal, 
megkérlelhetőnek ne tartanának.^ Hasztalan keressük tehát a parz dualismust 
az altaji népek ősvallásában. S ha ez ős vallással legkisebb rokonsága van 
őseink ős hitének : át kell lá tnunk, mennyire tévedtek költő ink , midőn Corni- 
des nyomain indulván, a zend vallás hasonlatára képzelték apáink ős vallását, s 
a magyar ármányban (ettő l: á r t ,  ártan i, ártmány) Ahrimant látták rejleni, 
szembeállítván a hadak istenével, kit a kard jelképében tiszteltek a hónok. A 
magyar mueposzok csinált világnézletét nem találjuk föl az altaji népek hős 
mondáiban. A Polijola és Kalevala közötti tusák a finn eposzban nem bírnak 
ethikai jelentőséggel. Miként az istenek majd jó t tesznek az em berekkel, majd 
ártanak nekik: a hősök sem állanak kizárólag jó és rósz istenek szolgálatában, 
mint például a Sahnaméban. Nem is erkölcsi elvekért küzdenek. H ősölés, nő
szerzés a legtöbb runo tárgya. S az egy Lemminkainent k ivéve, a Kalevala hő
sei többet igazítanak el varázsigével, énekkel, mint karddal. Hogy azonban egy 
oly népnél, mely karddal indul ój hazát szerezni, a vitézség cultusa is kifejtik, 
s a nomád nép nyájainak gondviselő istene utóbb egyszersmind hadak istene
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lesz: nagyon valószínű. E zt látjuk a skytháknál, alánoknál, hunoknál és mon
goloknál1). De a nyugat-áriai dualismus azon altaji népeknél sem fejlett k i ,  a 
melyek oly hosszas érintkezésben éltekazend  népekkel, mint a skythák és utóbb 
a kazárok ; mig a mongolok átvették a persáktól Ormuz-dot Ahriman nélkül.

V.
Azok u tán , a miket főleg az előbbi cikkelyben előadtam , lígy hiszem , 

senki sem fog m egütközni, ha egyenesen kim ondom , hogy az összes altaji né
pek ős vallása azon természetcultus v o lt, melyet legalsó fokán  samanismusnak 
neveznek. Alapjában, eredetileg, a magyarok ős vallása sem lehetett más, mint 
ezen népeké, melyek közt —  a nyelvrokonság újjmutatása szerint —  nemze
tünk legősiebb történetei szükségkép lefolytak , s a mely népek egy részéhez, 
nemzeti hagyományainknál fogva i s , rokonság kötelékei fűznek. Nincs talán 
nyelv, a  melyben az érintett cultus emlékezete annyi szóban m aradt volna föl. 
A buvölés, bájolás ( baive vagy paire a finnben), igézés (incantatio), iralás, ro- 
valás mind ide vonatkoznak, A nyelvünkben fönmaradt pogány papok és bűvös 
papnők nevei szintén arra utalnak. Míg a tátos vagy táltos név 2) ős jelentését 
is csak a finn nyelv segélyével magyarázhatjuk meg : m int már fönebb is meg- 
jegj'eztem, a mythologiai üsmeretek jelen állásában senki sem fogja többé a 
zend nép mágusaival egybezavarni a varázslókat s még kevesbbé azon varázsló
nőket, kik, krónikáink szerint, Vatta pogány vezér körül gyülekeztek.s)

Az altaji népek ősvallásában azonban már többnyire előtérbe lépett egy 
főisten eszméje 4). Isteneik nem nyers természeti tárgyak immár ; de nem is 
annyira kiv á ló , személyes is tenek , mint a görög és római polytheismus iste
nei, a kiket, a mint hatáskörüket elkülünzi, saját egyéni jellemmel és külsővel 
tüntet föl az alkotó képzelem. Polytheismusról a műveltség ezen fokán szintoly 
kevéssé lehet szó, mint monotheismusról. Csalódik mindazáltal, a ki az említett 
két kategóriába nem sorozhatván a vallásos fejlődés ezen fokazatát, sötét ba-

') Daicsin tágri =  a mongoloknál Hadúr és a nyájak védője.
3) Finnül t a i t a a  = tudni, s t a i t a j a  — mint Hunfalvy Pál kifejté — annyi mint =  t a t o , t a t o s , melyet 

nyelvünkben majd látox-nak, majd faftos-nak ejtünk, mint k ó d u s l  és k o ld u s t .  A t á t o s  tehát tudós , 
bölcs embert jelent.

s)  „Ex multis Deabus (?) una, nomine R a s d i  capta fuit a christianissimo rege Bela.“ B o n f i n  már 
egyenesen v a r á z s l ó t  (Heltainál v r á z s l ó ) ir az elferdített Rasdi helyett. Mivel a latinban a saman 
név kifejezésére nincsen saját műszó, innen krónikásaink ingatag terminológiája : m a g i  et h a r u 

s p ic e s  és p y th o n i s s a e .  A két utóbbi nevezet nem illenék a zend vallás papjaira, a mágusokra. A 
h a r u s p e x - e t  wézö-nek fordítja Pápai Páriz Imre ; a mit azonban a nézőről mond , hogy a károst, 
elveszett jószágára nézve , útba igazítja, nyilván mutatja , hogy e latin nevet sem eredeti jelen
tésében kell vennünk.

* ) Lásd C a s tr e n  többször idézett munkáját : V o r le s u n g e n  ü b e r  d ie  f in m s c h e  M y th o lo g ie .  St. Petera* 
I'Ui’g, 1853. lap. 2. stb.
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bonaságnál egyebet nem lát abban ; s a dolog mélyebb vizsgálása nélkül mondja 
el Ammianus Marcelinussal a hunokról, hogy „vallásuk nem volt," vagy az ava
rokról Thierry Amadéval, hogy a „varázslat" cultusát követték, „ha ugyan ezt 
vallásnak lehet mondani." Hasonló tévedésben lehetett azon vatikáni kézirat 
szerzője, melyet Deseritius adott ki, s a melyben azt olvassuk az őseinktől hát
ram aradt magyarokról : „pagani sunt, nullam Dei habentes notitiam ."*) „Azon 
körülm ényből, úgymond Castren, hogy a sámánok hatalommal birnak lelkeket 
idézni, könnyen következtetik, hogy az altaji népek táltosaik varázserejénél 
fensőbb hatalmat nem is ösm ernek, s isteni lényt sajátkép nem tisztelnek." E 
felfogás alaptalanságát, úgy hiszem, eléggé kimutattam ez értekezés folytán.

L á ttu k , hogy már a samanismus is fensőbb fokozat a nyers természet- 
imádás és a fetisismus fölött. Nincs ugyan még rendszerbe öntve, mint azon 
népek vallásos szem lélete, melyeknél külön papi rend és vallásos irodalom ál
lott elő, — hanem kitünőleg népvallás, homályosabb, zavartabb theogoniával : a 
theogonia mindazáltal már folytonos alakulásban van, a fejlődés természetes fo
lyama szerint — a polytheismusba. Hasonlítsuk össze a szamojéd hit fogalmait a 
finn mythologiával, s látni fogjuk, mi széles tér azon vallásos fokozat, melyen a 
velünk rokon népeket találjuk , s a melyet legalsó fokozatán a „1varázslat"  cul- 
tusának neveznek. Látjuk az egyik és a másik pólust; amott töredékek, im itt 
m ár fejlődő rendszer, alakuló egész. Az isteninek fogalma mind inkább szelle
mibbé válik ; a daemonologia mind inkább háttérbe szorúl, mint a görög val
lásban, s a fensőbb isteni hatalmak lépnek előtérbe, a varázslók jósokká, a sá
mánok papokká lesznek, elkülönözvén a szent és profanus dolgokat a térben 
(templomok) és időben (ünnepek), szóval szabályozván a cultust.

A finneknél, m int Castren újjmutatásaiból lá tjuk , leginkább a skandi
náv mythosz befolyása mozdítá elő ezen fejlődést. Annak tulajdonítja Castren 
a finn kosmogonia kifejlését is.

A samanismus azonban nemcsak a polytheismus előlépcsője, mint a fin
neknél. Az altaji népek összes történetei m utatják , hogy a mint a monothei- 
smussal érin tkezetté  vallásos fokozat: azonnal megszakadt a polytheisticus kép
ződés. E  körülménynek tulajdonítom én egy részben2), hogy a finn mythologia 
alakjai oly plastikailag nem tudtak kiem elkedni, m int a görög mythosz isten
alakjai. Valószinúleg a hellen polytheismus sem fejlődik ki oly teljesen, ha 
például a judaismussal Homer előtt egy pár századdal jő  vala közel érint
kezésbe.

*) Mintha Luitprandot olvasnók : ,,Hungarorum gens, omnipotentis Dei ignara.**
*) Egy részben , mondom ; mert az éghajlati különbségekről sem kell megfeledkeznünk. A skandi

náv országok ködös és Hellasz derült ege is rányomta bélyegét egyik és másik nép mythoszára. 
Ide járul továbbá az alakitó művészet kifejlése, mint egyik tényező az istenalakok kiképzésében. 
Ide járul végre az állami élet fejlődése stb.
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A keresztyénség jótékony befolyását a vallásos öntudat fejlesztésére már 
a szamojédoknál is észrevettük. Még inkább feltünteti ezt Castren a finn isten
fogalom em elkedésében, tisztulásában. S mig a finn és észt kosmogonia erede
té t a skandináv mythoszszal hozza összeköttetésbe: hozzá teszi, hogy a finnek
kel rokon többi népek közt jóval későbbi eredetű s keresztyén és mohamme- 
dán befolyásra vezethető vissza a világalakulás k épze te*).

A kosmogonia egy főbb, terem tő isten fogalmára v eze t, — mely foga
lom ismét lépcső a monotheismushoz. Ez állapotot írja le Theophilactus, midőn 
a tarkókról —• a mint nevezték a byzanti irók őseinket i s 2) —  azt mondja : „ig
nem colunt, aëremque et aquam venerantur ; telluri hymnum concinnunt ; ado
rant autem tantummodo et Deum nuncupant, qui hanc rerum  universitatem ae
dificavit^ 3).

Innen v a n , hogy a törökök oly könnyen tértek  az izlamra ; s a mono* 
theismus, minden alakban oly könnyű szerrel tön hódítást a mongolok közt. Az 
izlam és keresztyénség egyaránt terjedt a kazárok közt is ; s néhány zsidó, az 
üldözés elől menekülvén közéjök, elfogadtatá velők a judaismust is. Azon fo
gékonyság, melylyel Attila utódai szintén fölvették a keresztyénséget, a nagy 
hóditóban is nyilatkozott. A türelmesség a más vallásűak, főleg a keresztyének 
iránt, m elyet Csingisz-kán is törvénykönyvébe iktatott, oly jellemvonás Attilá
ban , melyet többször kiemelnek életirói.

H a e türelem a vallásos öntudat gyengeségén alapszik kezdetben: utóbb 
bizonyára az istenség eszméje emelkedésének, tisztulásának eredménye.

S ha Theophilactus idézett szavai őseinkre is vonatkoznak : nem csudál- 
hatjuk, hogy apáink oly könnyen fölvették a keresztyénséget, miután a mono- 
theismussal, m int a kazárok szomszédjai és bajtársai is , minden alakban érint
keztek. Ez érintkezés szükségkép fejlesztőleg hatott vallásos öntudatukra; s 
midőn a Tisza partjain megjelentek: már elő voltak készülve arra, a mi, ha bé
kés időket élnek, Géza koránál kétségkivül előbb is be fogott volna következni.

') C a s t r e n ,  180 és 290. lap.
*) Leo Grammaticus, Georgius Monachus , Simeon Logotheta Árpád magyarjait majd ongroknak , 

majd turkoknak mondják. Constantinus Porphyrogeneta mindig turkoknak nevezi őseinket. Cedre- 
nusnál olvassuk: Nicetas patríciust az Isteren (Dunán) át a tulkokhoz vagy magyarokhoz fun
garos) stb. ; és Zonarasnál: a turkok, a mint nevezték a magyarokat stb.

*) Lásd, Corpus Script. Histor. Byzantinae. Theophilactus Simacotta VII, 8. A bonni kiadás sze
rint , melyet használtam 286. lap.
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ERDÉLY KÜLÖNVÁLÁSA MAGYARORSZÁGTÓL.

A tárgynak, melyről értekezve, a Tekintetes Akadémia érdemes tagjai 
köz t, érdem ek nélkül nyert tiszteleti helyem et ezennel elfoglalni szerencsés 
vagyok, gyöngéd sdt kényes és nehéz voltát, önök, uraim! kétségkivül szint- 
oly jól tud ják , m int mélyen érzem én. Gyöngéd az kivált m ost, számtalan 
külső ok m ia tt, de az, benső természeténél fogva is. Az egykor oly széles 
kiterjedésben virágzott magyar birodalom egyik legjelentékenyebb részének, 
az anyaországtól, több százados együttlét u tán , a Ieggyászosb nem zeti csapás 
idejében és alkalmából lett elszakadása, oly történelmi tén y , melyre —  akár- 
mely szempontból —  fájdalom nélkül nem gondolhatni ; s melynek akár neta
lán igazolása, akár némileg elitélése, a magyar közérzület legérzékenyebb 
húrjait érinti. Kényessé azon tapasztalati igazság teszi, hogy részint a szerző
dések és államcsínyok, részint a fegyvertények és törvényszerű intézkedések, 
valamint szintén a százados gyakorlat által megszilárdított állam viszony ok első 
alapjainak, eredeti kútfejének és magcsiráinak nyomozása, bármily régmúlt 
időkbe megy föl, a legkímélőbb bánás mellett i s ,  akaratlanúl a jelenkorra is 
vonatkozik, s a kedélyekre izgatólag, az egy- vagy máskép elfogult elmékre 
visszatetszőleg hat. De m indenek fölött nehéz e tárgy fejtegetése azé rt, mivel 
még némely igen sarkalatos okiratok nincsenek közzé téve, nem feküsznek a 
vizsgáló előtt; tehát nem egy esetben egykorú és sok tekintetben tiszteletet 
érdem lő, de igen gyakran pártjok gyöngeségeiben egészen részes tanúk véle
ményadása s emlékül hagyott Írásai nyomán kell tapogatódznunk, ily ingatag 
alapon kell sok helyt az egymással ellenkező előadások zűrzavarát k itisz tázni, 
az egyes események és tények valódi értékét a jó és rossz eredményekhez ké
pest —  minthogy a politikában utoljára is a siker a fő dolog— megalapítanunk, 
a szerepelt egyének küzdelmeit és hazafiságát ecsetelnünk, megbírálnunk és 
így ci történeti valót a gyanít ások és nem bizonyítható föltevések ködéből a lehető
ségig teljes világosságra derítenünk.

Az ok , a miért épen e tárgyat választottam , egyfelől az , mivel törté
nelmünk e szakát illetőleg, az erdőn túl és innen, nem egy helyt találtam té-

1*
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vesztő hom ályt, tetemes hézagot az események rajzában, torzítást a színezés
ben , szembeötlő elfogiíltságot az egykorú és későbbi történetírók Ítéleteiben, 
annyira, hogy azokból amaz idők hú k épét, az indokok helyes felfogását, és 
így alapos és életre való tanulságok merítését szinte lehetlennek tartom. Más
felől pedig a hazafigond vonzott e tárgyhoz, mert úgy hiszem , hogy a két 
testvérország testvérszülötteinek egymás iránti benső érzületére, politikai czél- 
nak az erőhöz szabására, a múlt élményeinek a jövőre felhasználására nézve, 
most és később igen sok függ a ttó l, hogy minó" eredm ényeket alapítnak meg e 
vitás kérdést tanulmányozó történet-búváraink, mino képét hagyják hátra ama 
szerencsétlenségben nagy időknek és em bereiknek, —  általában pedig, hogy a 
je le n , oly keserűen —  nagy dolgokat ért s valóban kiábrándíthatott nemzedék 
történeti nyomozásainak eredményeiből mi megy át a következőnek vérébe és 
leikébe: a régi elfogúltságok és egymás kicsinylése, sót olykor megmeggyú- 
löltetése-e, vagy a tények igazságának, a jog szerint szabadosnak és emberi
leg szépnek m indenkiben, minden körülm ények közt tisztelése és tisztel- 
tetése }

Azonhan én e tágas vizsgálódási mezót csak egy szerény ösvényke kes
keny határai közt haladhatom á t, e szép és nagy feladatnak csupán egy pará
nyi ágára m erek vállalkozni. Ügy vé lem , hogy ha vizsgálódó lépteim közelé
ben egy- s mást, m int eddig mellózöttet, élesb szemügyre veszek, s fontosságát 
megjelelem , ha a hézagokat, a mennyiben adataim képesítnek, pótolni igye
kezem , ha egy-két adat megigazítására az avatottabbaknak alkalmat adok, 
végre pedig, ha tárgyam immár feldolgozásra kész anyagát bármity gyönge, 
de történeti igazságra törekvő vázolatban önök és az olvasók elébe állítom, ha
zai történelmünk critikai ism eretét némileg eló fogom mozdítani.

Czélomnak ta rtv a , mindenek előtt azon mélyebb politikai indokokat és 
történeti előzményeket kell kijelölném , melyek a mohácsi vérnap — aug. 29. 
1526 — után a magyar korona alattvalóit a megüresúlt királyiszék betöltése 
kérdésében két különböző nézetre és zászló alá vitték. Tennem kell ezt azért, 
m ert Erdély önállóvá léte ez indokokkal és előzményekkel a legbensőbb kap
csolatban van , sőt egyenesen azok természetes fejleménye. E  nézet- és párt- 
különbség megvolt a mi hazánkban az országalapító s a nemzet hálás tisztele
tét máig bíró dicső Arpád-ház fimagvának 111. Endrében —  1301. jan. 10. — 
megszakadása óta minden századokon keresztül; a minthogy választó fejede
lemségnél másként nem is lehet.

Egyik párt a szorosb értelemben vett nemzetiség elvét képviselte : ma
gyarok által kívánta bíratni és kormányoztatni a magyarok által szerzett hazát,
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s királyt is vagy a fiágban kihalt királyiház nőutódiból, vagy Olivéréből szár
mazott hatalmasabbjai kOzol akart uralni; czélja első ágát többnyire m ind ig , 
az utolsót három század alatt csak kétszer érte el: először, midőn I. Mátyást 
— 1458. január 24. — másodszor, midőn Zápolyát — 1526. nov. 10. — ki- 
rálylyá választotta, ezeken kivül pedig —  a mi szintoly fontos s itt épen fő 
kérdés — a midőn 1556. február 8. János Zsigmond, s illetőleg 1571. má
jus 24. Báthori István személyében az erdélyi nemzeti fejedelem séget, s ezzel 
az ország önálló nemzeti és alkotványos kormányzását kivívta s azt 1691. 
dec. 4-ig fentartotta. Bocskay István és Bethlen Gábor Magyarország és Erdély 
fejedelmévé (s az utolsónak királylyá) választása, amazé 1605. april 17. ezé 
1620. aug. 25. részint némely törvényes formák h iánya, részint teljesedésbe 
nem menésük miatt tekintetbe nem vétethetnek , minthogy minden szerzett 
jognak életet kivált az azzal való folytonos hosszasb-rüvidebb élés ad.

A másik párt a trónkövetelők dynastiai és hatalmi állását, a törvények és 
vallás érdekeit, s m indkét felekezet — azon idők szomorító szokása szerint — 
nagyobbrészint saját javát tartván szem előtt, hajló volt időről időre szabott 
föltételek s különös biztosítások m ellett idegennel is szövetkezni, kivált ha a 
trónkövetelő magát vagy az ős királyi házzal, vagy a megelőzött uralkodóval 
vérségileg egybekötni tud ta , vagy bár megkísértette. Ez úton ju to ttak  a ma
gyar királyi székre: V enczel, O ttó, I. Károly és vele az anjoui ház sarjai, 
Zsigmond, ausztriai Albert és I. Ulászló s vele a jagelló-ház, mely II. Lajossal 
fiágban a mohácsi vészkor kihalt.

A jogczíin az elsőknél a nem zeti akarat v o lt, mely tökéletes szabad vá
lasztásban nyilvánult; az utolsóknál tényleg a rokonság és öröködési e lv , hoz
zájárulván kisebb-nagyobb súlymértékben a választás is ; a törvényszerűség 
fő kellékeit pedig te tték : a választás, a nemzet szabadságainak megtartására 
megesküvés sőt külön hitlevél adás, és Szent-István koronájával az esztergomi 
érsek általi megkoronáztatás,

E két elvet a vegyes házból való királyok korszakában, örök küzdésben 
látjuk egymással. Az új királyválasztás, legmélyebb alapjaiig rázta meg min
dig az államot, gyakran több évekig tartó belháború örvényébe sodortatván a 
nemzet. Mindkét fél híveit tüzelték részint saját hatalom- és vagyonszomjuk, 
részint külső trónkövetelők síma csábjai, ingerlései, sőt nem egjszer az or
szágnak fegyveresen megtámadása. Csak ritkán és többnyire a kisebbségben 
m aradt, vagy cselszövények által kisebbségre olvasztott szám volt az, melyet 
az igaz honszeretet s az ország és nemzet magasb java és érdekei őszinte elő
mozdításának nemesb sugalmai vezettek. Most egyik győzött, majd másik. 
Végtelenül sajnos, hogy mint szabadságban növekedett nemzet jóravaló fiai
hoz illik vala, jókor nem tudván valamelyik nézetben önként m egegyezni, a
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népek sorsát intéző végzetnek kellett közöttük bíróul fellépni és Ítélni, a mi 
ellen aztán fölebbezés nem volt, s nem m aradt egyéb fen , mint a nyugodt 
önmegadás s engedelmes önalkalmazás. Azon tömérdek kincsesei és vérrel, mi 
századok során a magyarnak egymással, legkivált a mások érdekébeni tusako
dása által el lón vesztegetve, bármelyik elv alkalmazásának oly biztos és czél- 
szeru formáit lehet val a kivívni, s az egyesített nem zeti akarat és jogérzet 
kőszikláján úgy m egszilárdítni, hogy azok a nemzetet nem egy, szinte életébe 
keriílt romlástól őrizték volna m eg, s jövő fejlődésének úgy, mint hatalmának 
örök kezességei leendettek. Nem lévén e korszakbeli törvényeink között a 
trónkövetkezésről szabatos és állandó sinórmértékűl szolgáló intézkedés, a 
nemzetnek a független államiét e legsarkalatosb föltételére nézve saját, kivül- 
rói-belülről ostromolt erkölcsi erejében nem volt elegendő biztosítéka; királyait 
a gyakorlat, a politika szükségességei, gyakran fenyegető fegyvercsattogás 
közt az épen akkor többségben volt párt kívánsága szerint most egyik majd 
másik elvnek hódolva választotta. Ez egyébiránt azon időkben szinte nem is 
lehetett sőt nem is volt máshol is különben. A politikai érettségnek magas fo
ka , mély erkölcsi- és jogérzet s a polgári szabadságnak, úgy szólván, testté 
és vérré válása kell ahoz, hogy valamely nemzet a törvény vezérlő útm utatá
sán k ívü l, egyedül belső jó ösztöneinél fogva biztosan eltalálja a jót, s kísérte
tek daczára is erős legyen mindig a rá nézve üdvöst választani. Ezzel — fáj
dalommal mondom ki — csak a legutóbbi időkben kezdett bírni nemzetünk. 
Ama korbeli választás árnyában, küzdelmes gyakorlata, akaratlan védelme s 
viszontagságos tartama a la tt, úgy nőtte magát ki és a kor és intézmények fe
jére az örökösödés e lve , mint midőn a kis mag szerény bokrok védő árnyában 
óriási tölgygyé sudarodik fel, úgy sorvasztotta el lassanként a másik elv éle
té t ,  melylyel addig karöltve já r t ,  mint az élőfára futott folyondár amannak 
leendő term ését, úgy kapott teljes túlsúlyra, mint midőn az ifjú plátán a mellé 
gyámúl tett karót elvégre lombkoronájával egészen elborítja.

Lássuk e két elv egymássali küzdését, mely e korszak folyamán uralko- 
dúlag vonúl keresztül s melynek végeredménye egyszersmind tárgyam törté
neti kifejlődését is adja. Az egyihiek fő harezosai Eridrik és Maximilián — két 
erős ak ara tú , ldmeríthetlen türelmű és munkásságéi szívós jellem ! s mindkettő 
császár; küzdöttek önmaguk, önmagukért, souverain-voltuk s messze szétá
gazó viszonyaik tömérdek segédeszközeivel, gyámolítva a nagy germánfaj ro
kon szén ve által, mindig egységes terv szerént, minden kínálkozó alkalmat fel
használva, soha sem csüggedve, semmitől vissza nem re ttenve, az egykori 
teljes czéltérés csaknem végzet szerű hívesével. A másiknak védője egy nemzet, 
melynek magva a közép nemesség csak másodiangú szerepet v itt, köznépe 
csak a hareztéren szám ított, irányt mindig olygárchái adtak, oly hatalmas, oly 
gazdag főurak, kik valamennyien jogot tartottak a koronára, s kik csak a trón
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megüresedésekor nyúltak bele komolyan a választási ügyekbe ; egy nem zet, 
mely míg mások kezében a leghajtliatóbb, természeti romlatlanságánál fogva 
könnyenbivo: addig, ha magának kell tennie, nagy akadályoktól könnyen 
visszariad, vagy idó előtt k ifárad, s a legmagasb földi-jókért vívott küzdel
meiben is , cselszövényekre s a magasb politika mesterfogásaira hajiamat soha 
nem tanúsított; egy nemzet, mely szereti a szabadságot, félti törvényeit, szent
nek tartja  királyi koronáját s hona földét, de ha ezek vakmerőén kitartó meg
támadásra találtak , ritkán volt kész azoknak hasonló kitartással életlialál-vé- 
delmére kelni ; egy nemzet, melynek magasb törekvéseiben egység, nagy jel
lemeiben a Mátyás-féle érczesség és megtörhetetlenség, hadvezéreiben a jövőbe 
belátó államférfiúi bölcseség, csak igen gyéren m utatkozott; végre, mondom, 
egy nemzet, melynek döntő események alkalmával alig volt valaha egy jelsza
va , ritkán egy jelöltje , még ritkábban oly szerencsés csillagzaté pártvezére, 
ki a nemzeti széthúzást nemzeti egységgé átolvasztani húzamosb időre bírta 
volna, sót mondjuk ki egyenesen: a nemzet választó osztályában is nem volt 
meg azon mély és rendíthetlen közjóérzés, mely a nemesb embertermészetnél 
úgyszólván szenvedélylyé válik , s nem engedi nyugodni, míg a hon jav a , a 
nemzet magasb érdekei bárminő akadályokon á t, bármi kincs- és vérnek árrán 
diadalra nem jutottak.

Ilyen volt a két küzdő fél. Hogy az egyenetlen harczban melyiké lesz a 
diadal, szinte előre volt látható.

Kísérjük figyelemmel, mint indúltak el a két elv képviselői czéljok foga
natosítására, mint gyakorolta az egyik folyvást és mint csorbította mégis min
dig jobban-jobban m aga, vagy nélküle szövetkező egyik-másik fejedelme, sza
badválasztási jogát; m int engedte a másik e joggal é lést, és mégis hogyan zsib- 
basztotta annak hívőit, m ily következetesen készítette elő lassanként az ú tat 
a rra , hogy amannak bálványa helyét egykor mégis az övé foglalhassa el.

A harcz Albert király halálánál kezdődik, k i 1439. november 6. múlt k i, 
„s várandó nejét Erzsébetet —  Zsigmond király egyedüli örökösét —  s ha tán 
fia  születnék, ennek nevelését s jogai megőrzését két m agyar, két cseh s ugyan 
annyi morva és ausztriaira bíztaí( * *)• Öt a magyarok tűrhették nejéért, ki okos 
és ravasz v o lt, férjét a merre akarta, arra hajlítani, a mellett nyelvüket is 
beszélte, és az országnak örököse v o lt2). De tűrhették ő magáért is , mivel a 
legüdvösebb törvények hozásába beleegyezett. Alatta hozatott ama törvény : 
hogy a nádort a főrendek, bárók és nemesek válasszák (1439. 1. t. ez.), hogy

1) Pray Annales Rer. Hung. II. K. 336. 1.
Aeneas Sylvius után: Analect. Biblioth. Aug. Yindob. II. k. de rebus Frid. III.

*) Fejér. Cod, Dipl. XI. k. 393. 1.
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a király az országban lakjék (22. t. e z .) , hogy leányait híveinek tanácsa sze
lént adja fél j liez (20. t. ez.), hogy a főbb tiszteket (15. t. ez.) és adományoz
ható jószágokat csak benszülütteknek adja (16. t. ez.) 1). Még az ezen tör- 
vényezikkeket alkotott országgyűlés megkezdése előtt —  1439. május 24. — 
az ország nagyjai E rzsébetet, mint Zsigmond király és az ország örükösét 2) 
külön oklevélben biztosították : „hogy fér je  halála után, ót és gyermekeit fo g 
ják a korona örököseinek ismerni“ 5). Ez volt első példája hazánkban a rendes 
szerződésnek fejedelem és ország köz t, bár abban a későbbiektől különbö
zö tt, hogy nem választáskor, nem koronázáskor tö rtén t4). A kölcsönös biza
lom e nemes virágát Erzsébet nagyravágyása, idegen befolyás s tanácsosainak 
rövid lá tása , a magyar nem zet kebelében százados visszákodásnak Eris-almá- 
jává érlelte, tanulságot s intó' példát adván minden időknek arra , hogy a po
litikában a szív sugalmaira óvatosan kell hallgatni, s a jótétem ényeket, bár 
honnan jöjjenek is , nem közjogok odaengedményezésével kell meghálálni. E r
zsébet látván, hogy az országnak a török berohanás által mindennap fenyege
te tt volta m iatt, uralkodói jogaiba csak magára bele nem léphet, vagy azok 
birtokában szilárdan meg nem állhat: a nemzet kérésére, melynek különös 
nyomatékot H unyadi János —  akkor még erdélyi vajda —  véleménye adott, 
beleegyezett abba, „ hogy királyul ( I .) Ulászló lengyel király választassák, ez öt 
hitveséül vegye, s ha tőle gyermekei lesznek, azok Magyar- és Lengyelországot, 
ha pedig most születendő magzata f  ű lesz , az Ausztriát és Csehországot örö- 
köljeu 5); később pedig Ulászló azt is m egígérte, „hogy ha Erzsébettől gyereke 
nem lesz , kész az e közben megszületett Lászlót Magyarországban örökösének 
ismerni“ 6). Erzsébetnek azonban 1440. február 22. 7) fia születvén, tettét 
azonnal m egbánta, szavát m egváltoztatta, s az líjonan választott király meg- 
hivására rendelt követséget, mely a rábizottakat már elvégezte vo lt, kevesek 
akaratából visszahivatni rendelte ; alig három hónapos fiát —  kit Lászlónak 
kereszteltetett —  a hozzá szító országnagyokkal Székes-Fehérváron Szécsi 
Dénes esztergomi érsek által — a már az előtt Kottanerné ravasz udvari hölgy

9  Corpus Juris Hung. Tyrnav. 1751. 200— 202. 1.
9  Corpus Juris Hung. 1439. 12. t. ez.
9  Pray Hist. Heg. Hung. II. k. 338. 1.

Kollár után, Analecta. Yindob. II. K. 915. 1.
Szalay, Magyarorsz. Tört. III. K. 4. és 11. 11.

9  T elek i, Hunyadiak kora Magyarországon. I. K. 126. 1.
9  Callimachus, de reb. Ulad. I. K. 448. 1. —  B élnél, Script. Rer. Hung. s a t. I. Köt. 

összevetendő : Bonfin. Dec. III. lib. IY. 299. 1.
T elek i, Hunyadiak kora. I. 166— 170. 1. Fejér Cod. Dipl. X I. 394. 1.

9  Chmel, Geschichte Fridr. II. K. 279. 1. Beilage, 729— 730.
9  T elek i, Hunyadiak kora. I. K. 176. 1.
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által a visegrádi várból, a koronaörök ármányos kijátszásával, alattomosan el
sikkasztott koronával — május 15. m egkoronáztatta, azután Ulászló érkezése 
h írére, előbb az ország szélére, majd Ausztriába vonult, s fia gyámságát az 
Enns-ig terjedő Ausztria kormányzásával együtt, férje  végrendelete ellenére 
előbb Albert stájer-ausztriai herczegre III. F rid iik  kisebb testvérére *), 
utóbb F rid iik  római királylyá választatván, ausztriai és cseh biztosok által kö
tött szerződés nyomán, ő reá b ízta , tőle néhány ízben 27500 forintot köl
csönzött, zálogul a koronát, Sopron városát s később hitbérul bírt minden vá
rait és mezővárosait kötvén le oly feltétellel: „ hogy ha mikor ó, vagy László 
fia vagy ennek örökösei ki akarják váltani, három hónapi elöleges értesítés mellett, 
megtehessék.“ A mondott szerződés értelmében Fridrik Alberttól a gyámságot 
átveszi, az ausztriai RR-ket esküjök alól fölm enti, maga iránt ój esküvel köte
lezi, ,,s jogot nyer arra , hogy a királynét tanácséival segítse, fiával együtt védel
mezze , a magyarokkal kibékéltesse, számára jegybért s fiának nevelésére 5000 
forin t évdíjösszeget k ö v e te lh e sse n Ez utolsó iránt a királynénak külön kellett 
magát okos és messzeszámítású pártfogójának kötelezni * 2 * *).

íme e gyámság és zálogösszeg iránti szerződés, mely Magyarország teljes 
mellőzésével, tehát róla nélküle k ö tte ték , szülőoka lesz a legborzasztóbb trón- 
következési belháborúknak s lassankénti előkészítője ama nagy sírnak, melybe 
Mohácsnál 24,000 magyarral a nem zet hétszázados dicsősége tem etkezék ! De 
egyszersmind ez azon em bryo, melyből az idők során Európa nagyhatalm ai
nak egyike nőtt ki.

Azonban Erzsébetnek nem kellett sok idő a rra , hogy részint pártfogója 
czéljait k iism erje, részint átlássa, hogy a mely hajóba ügye megmentése vé
gett m enekült, nem egyéb vékony deszkaszálnál, mely őt partra nem v isz if 
a mety kősziklához biztos kikötő gyanánt fogantódzott, az, rem ényeinek előbb- 
utóbb scyllájává válik. E lépése m iatt ugyanis csaknem az összes nem zet ro- 
konszenve elfordult tő le , kevés eddigi hívei is elhagyogatták; a k ik  még m el
lette voltak , fiának és a koronának a hazába visszahozatásától várván dolgai
nak jobbra fordultát, ezt tanácsolták; s ő követte is , kérte vissza m indkettőt 
F rid rik tő l, de ez az elsőtől mint gyám , az utolsótól a felvett kölcsön megtérí
téséig vonakodott, sőt a királyné követét is letartóztatta. E  közben a magyar 
RR. jul. 29. Ulászló felszólítására líjból közakarattal hozott végzésükben kimon
dottak : „hogy László koronázását rosszalják s érvénytelennek nyilvánítják , ki
rályuknak tjlászlót ismerik, mint a kit már korábban egyakarattal választottak s 
Erzsébettel együtt az országba behívtak“ 5). Most már Ulászlóval is kész volt

9  Pray, Annál. R. Hung. II. k. 342. 1.
2) Pray, Ann. R. Hung. II. k. 350. 1.

Kollár, Analecta Bibi. Yindob. II. k. 845. lapja után,
9  S/.alay, Magy. orsz. Története III. k. 29— 30. 11.
M. TUD. AKAD. ÉVK.----IX. 2
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Erzsébet kiegyezkedni, mi végre sikerült is , s a felek Győrött, több napig 
tartó alkudozások után a végbékét meg is kötötték 0  ; egyik pontjául azt állít
ják  egykorií írók —• m ert eddigelö e szerződés szövege napfényre még nem 
jö tt —  * 2)  „hogy Ulászló ígéretet te tt ót íiejévé venni, s f iá t és a koronát fegyver- 
erővel is visszaszerez?ii.(í Harm adnapra azonban a béke kihirdetése után, Erzsé
bet 1442. december 19-kén hirtelen meghalt 3). Míg Ulászló s a nemzet javát 
és dicsőségét igazán szívén viselő Hunyadi a hon és keresztyénség érdekében 
a török ellen harczolt, addig F rid rik , László jogai m ellett a pápát fellépésre 
ösztönözte, Erzsébet által az erdélyieket Ulászló ellen s fia mellé pártolásra 
izgatta, felső Magyarországot cseh zsoldosokkal sőt saját hadaival pusztítta tta , 
s László híveit a küzországgyuléseken megjelenéstől tilto tta , maga pedig Ma
gyarországon gyámsági s rokonsági jogánál fogva folyvást szerzett és foglalt: 
Sopront már b ír ta , most Győrvárát szerezte m eg , 3000 aranyon vevén meg 
azt hitszegő várnagyától 4) , majd Kőszeget kerítette birtokába fegyverjogon, 
azért kötvén be le , hogy lakói az ő alattvalóit fosztogatják5).

Elesvén Ulászló Várnánál 1444. nov. 15. helyébe László, Albert király 
fia lón egyakarattal választva 1445. május 7. oly nyilvános kikötéssel: „hogy 
Fridrik őt és a koronát azonnal visszaadja, ellenkező esetben a R R . László iránt 
való kötelezettsége megszűnvén.“  F ridrik  az ország küldötteinek úgy nyilatko
zott : „ választásra szüksége nem lett volna amiak, kit a következés és természet 
már királylyá szült ; a királyfit és koronát pedig nem adja vissza , mivel az még 
a kormányzásra nem képes, de már egyszer meg is volt annak rendi szerint koro
názva, aztán hívebb gyámot neki nálánál nem is találnak(í 6). Később azonban a 
koronázásba —  a fölkenés elhagyásával — beleegyezett oly feltétellel, hogy 
az elsőnek (1440. máj. 15.) érvényességét a RR. írásban ismerjék el, s Pozson 
várát a királyfi nevelése s a korona ott tartása végett neki engedjék által. O is 
viszonzásul Ígéri, „hogy, ha László magtalanul hal e l , sem Rozsont, sem a ko
ronát az országtól el nem idegeníti^ 7).

i)  T eleki, Hunyadiak kora I. R. 309— 310. 11. az egykorú Dugloss után,
2J T elek i, Hunyadiak kora I. k. 310. 1.

T e lek i, Hunyadiak kora I. k. 312. 1.
E ngel, Geschichte v. Ung. III. k. 55. 1.
Fessier, Gesch. d. Ung. IV. k. 28. 1.
A királyné halála napját P ray, Annal. II. k. 360. 1. és Budai Ezsaiás, Magyaror

szág Hist. I. k. 247. 1. december 24-ére teszik.
4) Szalay, Magyarorsz. Tört. III. k. 46. 1.
5) Szalay, ugyanott 81. 1.
6)  Bonfin. Edit. Colon. Agripp. M D C L X X X X . Dec. III. k. VII. 337. 1.
0  Aeneas Sylvius, Praynál Ann. R. Hung. III. 42—43. 11.

T elek i, Hunyadiak kora. I. k. 486—489. 11.
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Ezt azonban a RR. küzbosszankodás közt elvetették. És most a kérést 
fegyveres sürgetés követte. 1446. oct. elején Hunyadi —  ki ez alatt korm ány
zóvá lön választva —  haddal m ent Fridrik  e llen , azon utasítással, hogy már 
most ne csak a királyfit és koronát, de az országtól különbözókép elfoglalt vá
rak a t, városokat és tartományokat is követelje.

H unyadi utasítása szerint cselekedett. F rid iik  tartom ányait, S ty riá t, Ka- 
rinthiát stb. megtám adta, városait, falvait feldúlta, seregei Sopron, Bécs, Né- 
m et-tíjhely környékén mindent elpusztítottak, felégettek, magát F ridriket N.- 
tijhelybe bezárták. De mindez a császárt békére nem indította ; „ inkább akar 
meghalni—  mondá —  mintsem engedjen^1). Végre a békés kiegyenlítés terére lön 
vive a dolog; előbb 1447. jun. 8.-tól számítva két évig tartó fegyverszünet 
köttetett : „ Fridrik Gyórvárosát a 3000 arany vesztegetési d íj megtérítése mellett 
visszaadni Ígérte , általa és Albert által zálogczímen vagy fegyver jogon szerzett 
magyarországi birtokai, a zálogiigy felderítéséig nála maradván, egyéb vitás kér
dések pedig későbbi egyezkedések által fogván elintéztetni.u Elm aradtak ezek 1450- 
utófeléig. Ekkor Hunyadival mint az ország kormányzójával oct. 22. kötött 
szerződés szerint : „az ifjú királynak 18 éves koráig a koronával egyetemben Frid- 
riknél maradása, valamint Hunyadinak is ez időre a kormányzóságban általa el
ismertetése megállapít ta to ttce 2). Nem sokkal azután Fridi iknek megkoronázta- 
tása végett Rómába készülése és azon h í r , hogy a kisded Lászlót is Olaszhonba 
magával akarja v inn i, László népeinek aggodalmát újból fölébresztette. 1452. 
mártius 5-én A ustria, Magyar-, Cseh- és Morvaország lakosi közös szövetség 
alapján, egy akarattal kérték  a császárt királyuk kiadására; ő válaszúi fegyve
reserő  gyiíjtéséhez k ezd e tt, s Podiebráddal 16000 fegyveres iránt szerződött, 
a pápa az egyház átkával fenyegette az ausztriai R R -et, Hunyadival pedig 
m egigértették, hogy magyar erő nem fog egyelőre az ausztriaiak segédére 
kelni. Azonban a szövetségesek gyorsabban, mint a Podiebrád által igéit se
gély, N.-Újhely előtt te rm ettek , s rövid ostrom után ifjú k irályukat sept. 4-én 
kiszabadították. A magyarok és F ridrik  között még függőben levő több kérdé
sek elintézésére nov. 11-re Bécsbe gyűlés lón hirdetve. Hunyadi is jelen volt. 
Fridrik tanácsosai kárpótlást, s a gyámsággal já rt költségek megtérítését kí
vánták , a magyar RR. a korona és a császár kezénél levő várak és városok 
visszaadását. Amazok a korona visszaadását a költségkérdés eligazítása után
ra ú talták , a kérdéses birtokokat pedig, a császárt részint zálogczímen, részint 
fegyverjogon illetőknek állították. A felelet erre volt: „Erzsébet nem volt jo 
gosítva a korona uradalmait zálogba vetni ; adni - venni sem szabad várakat 
és erősségeket; fegyveres szerzeményeihez sem igazságos háború következté- * 2

0  Bonfin. Dec. III. YIÏ. k. 337— 338.1.
2) T elek i, Hunyadiak koia. II. k. 161— 162. 11.

2 *
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ben ju to tt F rid iik , m ert az ausztriai széleket az általa letartóztatott magyar 
nádor birtokait bitorlólag elfoglalt gonosztevők háborgatták.44 Az itélőbíróság : 
,,« zálogczímen bírt javakat, a kiváltásig, Fridrik kezében maradandóknak hatá
rozta“ 1). Az ügy azonban most is függőben m aradt, mert az ausztriai RR. 
az ő ügyökben is Ítélő választott-bíróság végzését elvetették. 1453-ban már- 
tius 26-kán azonban az em lített választott-bíróság Fridrik  és a magyar RR. 
között új béke-pontokat állapított m eg, melyek szerint: „ha László Frak- 
nót, Sopront, Szánkót Fridriktól 50000 forintért kiváltja, Kőszeg és Rohoncz 
s ezekkel a magyar korona is minden váltságdíj íiélkül visszaadatikc‘ * 2 3). De ezek 
sem nyerhettek  teljesedést, mert a cselszövő Czillei Ulrik ármánykodásai által 
oda tudta vinni a dolgot, hogy az egész gyülekezet, egy junius 11-ig tartó 
fegyverszünet megállapítása u tán , a tárgy végleges befejezése nélkül elosz
lott "). És László 1457. nov. 23. m eghalt, m ielőtt a koronaügy befejezve lett 
volna. Midőn Mátyás 1458. jan. 24. királylyá választatván, a RR. F rid iikhez, 
az ország eme drága kincsének visszaadása végett követeket küldöttek , a 
he lyett, hogy kérésöket teljesítette volna, országában pártokat csinált, visszál- 
kodás magvait h in tegette , s táplálván az egyenetlenséget, maga igyekezett 
uralkodóvá lenni 4) ;  sőt Gara, a Mátyás által, ellene való pártütésért letett nádor 
és Ú jlaki, a szintúgy elmozdított erdélyi vajda s 24 békételen társaik által 
1459. febr. 17. Német-Újváron királylyá is választatott s mart. 4. a salzburgi 
érsek által megkoronáztatott. Mely naptól kezdve, magát Magyarország kirá
lyának nevezvén, saját választóinak Mátyás megbuktatására 5000 főnyi segéd
sereget küldött; k iket azonban a királyi h ad ak , egy első, sikerületlen kísér
let után másod ízben megvervén, s a főlázadókat szelidséggel az ország részére 
vonván, Fridrik  puszta czímével s hívek nélkül maradt. Ekkor F rid rik , Po- 
diebrád cseh királylyal — Mátyás ipjával — lépett szövetségre, Ígérvén, hogy 
ha őt a magyar korona elnyeréséhez segíti, kész vele az ország jövedelmében 
osztozni; ezenfelül neki az összes bánya-jövedelmeket vagy váltságúl haláláig 
évenként 60000 ftot adni. 5)  Mielőtt ez létesiílhete, a pápa 1460. májusban 
megkísérlette F ridrik  és Mátyás közt a békét, azon okból, hogy közerővel le
hessen a török ellen föllépni; de Fridrik  csak 100000 aranyért és hat erős
ségnek, u. m. Sopron, Német-Újvár, Rohoncz, F raknó, Rabold és Szarvkőnek 
Ausztriára szállításáért Ígérte a korona kiadását, mit ekkor Mátyás visszaűta-

0  Szalay, Magyarorsz. Tört. III. k. 126— 127. 11.
Aeneas Sylvius, Hist. Frid. III. Kollárnál 438. s köveik. 11.

2) Szalay, u. o. 130. 1. Chm el, Materialien zűr Oesterr. Geschichle. II. k. 46. lapja után*
3) T elek i, Hunyadiak kora II. k. 267. 1.
O Bonfin. Dec. III. IX . k. 371. 1.
5) Szalay, Magyarorsz. Tört. III. köt. 191. 1. Chmel Regestái után. Nro 3733—3734.
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sított Ugyan, de később 1462. elején vele újra alkuba ereszkedett; m inek foly
tán 1463. közepén Sopronban a következő békeszerződésre léptek: „1. Frak- 
nó, Kis-Márton, Kabold, Kőszeg, Rohoncz s az ezen erősségekhez tartozó ura
dalmak F rid iik  és egyeneságú utódai birtokában maradjanak ; a császár halála 
után a király és ország azokat 40000 aranyon visszaválthatja. 2.) A császár 
Magyarország királya czímével élhessen, s az ország RR-ei őt így czímezzék 
szóval és írásban. 3.) A császár, Mátyást fiává, ez amazt atyjává fogadja, s 
szükség esetében egymást védik. 4.) F rid iik  a koronát és Sopront visszaadja 
s lemond minden jogáról, melylyel bír, vagy bírni vél ez irányban. 5 .) ,,//«  
Mátyás törvényes jiakat vagy unokákat nem hagy h á tra , a császárt vagy 
a császárnak általa kijelölt f iá t , vagy a kit halála után hátrahagy, s ha töb
beket hagyna h á tra , azt illeti a főhatalom M agyarországon , kit az ország 
közülük választ, s az így választott új fejedelem a UH. által királylyá koronáz- 
tatik.‘e Ezen szerződésnek az ország által jóvá kell hagyatni, kivéve a titkos 
pontokat, melyek egyike a koronáért 60000 arany fizetését köti k i, egy má
sik pontja pedig M átyást, első neje halála után új házasságra lépéstől elzárja. 
A szerződést, a titkos pontok kivételével, m elyek az országgyűlés elé sem te r
jesz te ttek , megerősítették először juh 19. a magyar országrendek követei és 
F r id iik , azután a pápai követ juh 24. valamint maga a pápa is oct. 22. továb
bá Mátyás a koronázás előtt 1463. juh  26. és után 1464. ápril 24. a szerződés
ben résztvett főrendek 1464. ápril 3. végre szintúgy ápril 3. maguk az ország 
összes főrendéi, bárói, nemesei és e lő k e lő i1). Miután a szerződés kölcsönö
sen m egerősítve, kicserélve, s a váltságösszeg kifizetve Ion, a korona a ma
gyar biztosoknak kezébe adatott, s azzal Mátyás 1464. mártius 29. Székesfe
hérváron az esztergomi érsek által megkoronáztatott. Azonban F ridrik  ezután 
is folyvást fűzte cselszövényeit Mátyás ellen. Most leányával kínálta meg, 
1470. ki mellé azonban Mátyás női hozományúl azt k ívánta, hogy Magyaror- 
szághozi jogáról s királyi czíméről mondjon le, magyarországi birtokait bocsássa 
vissza, s a koronáért felvett összeget térítse meg, végre Paumkircher Endre jó 
szágaiért fizessen 40000 arany kárpótlást * 2 3)  ; mit Fridrik  szemrehányások kö
zött útasított el; majd Kázimir lengyel királylyal akart szövetkezni ellene, mi 
csak azért nem létesült, m ert feltételeit amaz nem fogadta el 5) ;  később 1474. 
Ulászló cseh- s Kázimir lengyel királylyal és az oláhországi vajdával lépett el
lene szövetségre 4) , s négyféléi akarták Mátyást megtámadni : Fridrik  Ausz
triából , Ulászló a csehföldről, Kázimir Lengyelország fe lő l, s az oláhországi

9  Casp. Urs. Yel. de Bello Pannonico, Vindob. 1762. Auctuarium p. 204—238.
2) S zalay, Magyarorsz. Tört. III. k. 252. 1. Dlugoss után. XIII.
3) Ugyanaz, u. o.
é) Katona X V . k. 682. 1. Szalay, Magyarorsz, Tört. III. k. 269. 1.
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vajda Erdélyen keresztül *); minek következése háború, és az le tt, hogy Má
tyástól rövid idő alatt, m indkét szövetséges királynak békét kellett kérni. 
Most már ismét egyébhez nyúlt F ridrik  : vádolta Mátyást az európai udvarok 
előtt azzal, hogy a törökkel titkon egyet é rt, m it az, egy sereg török fogoly
nak N.-Ujhelybe küldésével czáfolt meg; majd Csehországot—melynek törvényes 
királyává II. Sixtus pápa 1472. Mátyást nyilvánította, s a melynek birtoklása 
iránt Mátyás és Ulászló 1475. úgy egyeztek volt m eg, hogy egy része egyiké, 
más része másiké legyen, *— Ulászlónak adta hubérűl, mi által Mátyást nyílt 
háborúra ingerelvén, ez 1477. m egtám adta, Ausztriában 40 nagyobb és kisebb 
várost s 72 erősséget hatalmába ejtett, Bécset és N.-Uj helyet ostrom alá vétette. 
Ezen kivívott előnyök következtében Fridriknek köteleznie kellett magát: 
„Csehországot Ulászlótól elvenni s Mátyásnak adni hűbérid, hadiköltség pótlásul 
j)edig 100000 aranyat fize tn i, és pedig erre az ausztriai rendek is Írásban köte
lezték magukat, Ígérvén} hogy 50000-et 1478. tiov. 11. s a más 50000-et egy 
évvel később fogják kifizetni, a kötelezvény kiadása után az elfoglalt várak és vá
rosok visszaadatván(í 2). Titkos pontjai közt e szerződésnek egykorú történet
írók szerint volt a z , hogy Fridrik Magyarországhoz való igényeiről és királyi 
cziméről lemond * 3). Ugyanez alkalommal dec. 7, Olmützben költ szerződésük
ben Ulászlóval is elintézte Mátyás Csehország ügyét, oly form án: hogy ,,Má
tyásé legyeit M orva , Szilézia és Lausitz s a hozzákapcsolt városok ,u Ulászlóé 
pedig életéig Csehország; az illető tartományok újra hódoljanak amott Mátyás
nak, itt Ulászlónak, mint királyi uroknak — Mátyás halála után szabadságában 
állván Ulászlónak vagy utódinak a mondott tartom ányokat és városokat 400000 
arany fizetése m ellett magukhoz váltani 4). De Fridrik  most sem állott szavá
nak , a megigért hadi kárpótlást népeire k iró tta , felszedte, de Mátyásnak át 
nem a d ta 5) ,  sőt seregei 1480. Győrig beszáguldozva dúltak és pusztítottak. 
Mátyás sem sokat késett, hadait Styriára küldötte fegyverrel venni elégtételt, 
mit azonban Beatrix közbenjárására rövid idejű — 1481. máj. 10.-től jun. 25.-ig 
tartó — fegyverszünet követett. E zt Fridrik  a töröknek Mátyás ellen felizga
tására használván, mihelyt Mátyás felőle értesült, a törökökkel dolgát kiegyen
lítette, erős hadat gyűjtött, s Fridriknek 1482. elején háborút izenvén, először 
Kőszeget és magyarországi több birtokait foglalta el, azután 1483. elején Sty
riára ment. Fridrik  mellett a pápa lépett közbe békét eszközlőleg. Mátyás ha

0  Szalay, u. o.
-) Pray, Ann. R. Hung. IV. k. 114. 1.
3) Gerardos de Roo, Hist. Austr. VIII. könyv. Dlugoss. XIII. 
*) Szalay, Magyarorsz. Tört. III. K. 290— 91. 1.

Liinig, Cod. Dipl. Germ. I. K. 1530. 1.
Katona, Histor. Critic. XVI. k. 156. 1. után.

0  Chronicon Salisburg. Pecznél II. k. 453.1.
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tározottan k ije len te tte , hogy semmi kedve, módot nyújtani Fridriknek s hogy ót 
újból rászedhesse *). Most a királyné is közbeszólott : , ,Fridriknek nem lehet hin- 
ni“ —  lón Mátyás elutasító válasza. Az alkudozás egész éven át folyt. 1484. 
elején Bruck ostromához fogatott, s febr. 24. bevette; innen Korneuburg alá 
m ent, melyet hét hónapig kellett v ívatn i, míg bevette. Innen Bécsnek tarto tt, 
m elyet 1485. jan. 1. hódított m eg, végre Ném et-Ú jhelynek, m elyet másfél 
évi ostromlás után 1487. aug. 17. szintúgy hatalmába kerített. Győztes seregei 
diadallal vonultak át F ridrik  egykori székhelyén, a középületeken Magyaror
szág és a Hunyadiak czímerével díszló zászlók lobogtak, Mátyás király fehér 
paripán lovagolt a várpalotába, s kíséretében Zápolya István , Báthori és sok 
fófó magyar vezér. A Mátyásra nézve diadalmas háborút először A lbert, F rid 
rik testvére által kért, később azonban F ridrik  által folytatott fegyverszüneti alku
dozások s ezeket egyelőre 1488. nov. 1-ig ta rtó , s utóbb a pápa közbenjárására 
1489. évi Űrnapig oly feltétellel meghosszabbított fegyverszünet zárta be, hogy az 
ausztriai RR. Mátyásnak 9000¡ aranyat fizessenek. Ez alatt az alkudozás folyvást 
ta rto tt, Mátyás 700000 aranyat kívánt Ausztria visszabocsátásáért, mire az ifjú 
Maximilán hajlott is, de Fridrik  húzás-halasztási ürügyek alatt mindig gátolta a 
béke megkötését. E közben Mátyás megbetegedett, s Magyarországba térvén visz- 
sza, Ausztria fókormányzójává Zápolya Istvánt, Magyarország országbíráját ne
vezte. Most F ridrik  még inkább halogatási és kifogási módok találására vetette 
eszét; Mátyás halálára számított ó , mit a csillagászok ez évre jövendöltek; e t
től várta mind országának visszanyerését, mind a váltságdíj elmaradását. Úgy 
is lón. Mátyást végsó napjaiban ez ügynek erélyesb eszközök alkalmazása ál
tali befejezésétől az örökösödés gondjai vonták el. O egész szívéből fiát Corvin 
Jánost óhajtotta utódául. Minden ereje és munkássága erre volt most közpon
tosítva. így lepte meg Bécsben a halál 1490. ápr. 6. (ném elyek számítása sze
rint 5-kén), Bécs és Ausztria visszamenének régi urok kezébe, Zápolya a k i
rály halála után nem sokkal, a király választási zavarok m ia tt, bejött Magyar- 
országra , s a hátrahagyott őrségek a várakat és erősségeket részint a későbbi 
1491-ki szerződések, részint vesztett csaták után, lassanként visszabocsátották. 
„Midőn Mátyás koporsóját ápril 12-kén a székesfehérvári egyház közepére 
letették — írja az egykorú Bonfin •—• azon fekete bársonyba öltözött tizenkét 
vasas v itéz , k ik a királyi kardot és jelvényeket v itték , azokat a nagy oltár 
előtt sóhajtva gördítették a földre, mintha a király elestével minden dicsősége, 
győzelemjelei s egész birodalma összeomlott, sőt mintha vele a magyar dicsőség 
is örökre oda lett volna * 2).

Négyen voltak , kik most a magyar királyiszékhez jogot tarto ttak: Cor
vin János sajat előnyei- és atyja érdemeiért, Ulaximilián az 1463-ki szerzódés-

0  Szalay, M. O. T. III. k. 314 1.
2)  Bonfin. Dec. IV. VIII. k. 475— 477. 11.
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nél fogva, Ulászló, mint Albert király testvérének elsőszülött fia és Albert, 
mint ennek testvére. Az elsőt születése és ifjúsága miatt aRR. nem m erték vá
lasztani, fé ltek , hogy az országnak miatta sok ellensége tám ad; a második
nak azt felelték: „király t az élok, nem a holtak tesznek, az országnak sza
badválasztási joga van, a kik a koronára vonatkozólag Ígéreteket tettek, tartsák 
meg; egyébiránt a fogolyállapotban levó jogosan semmit sem Ígérhet; hogy az 
Ígéret kötelező legyen, mindenek előtt szabadon kell történnie.“ Albert szint
úgy el lón útasítva, mint ifjabb és másodszülött. A többség Ulászló mellé nyi
latkozván, miután Corvin hívei folyvást urok megválasztását sürgették, kettő
jük közt határozni Zápolya István országbíró kéretett fel. Ez szintúgy Ulászló 
mellé nyilatkozott, még pedig jobbára az országgyűlés által felhozott indokok
ból *). E  kettős ítélet után II. Ulászló mint Y. László testvérének Erzsébfetnek 
Kázmér lengyel királytól való elsőszülött fia, tehát az örökösödés jogczím én, 
juh 15. k iráh  lyá választatott s sept. 18. megkoronáztatott.

Azonban egyik trónkövetelő sem nyugodt meg az ország akaratán. Min- 
denik fegyverhez nyúlt s mindenik legyőzetett. De M aximilián, megveretése 
után is oly szerencsésen tudott kün szövetséget k ö tn i, benn alkudozni, hogy 
a nyertes elvégre is ő lett. Augustus 16. Iván orosz fejedelemmel szövetségre 
lép ett, melyben ez kötelezte m agát, hogy Mcucimiliánt, Magyarországnak, 
mint atyai örökségének megszerzésében, Kázmér lengyel király és fiai (Ulászló 
és A lbert, s illetőleg csak az első) ellen segítni fogja 2). Sept. 17. hadai már 
Magyarországon voltak , és 28-kán a szélben levő némely f ő  urak neki mint kirá
lyuknak hódoltak 3) ; ő tovább ment sergeivel, Sopron, Vas és Veszprém me
gyéket elfoglalta; azután sergeit Székesfehérváron, Veszprémben és Szombat
helyen elhelyezvén, maga Német-Ujhelyre m ent, s magát ez idő után magyar 
királynak kezdette czimeztetni. Ulászló hadai ekkor Albertnek megengesztelésé- 
vel, s ha ez nem sikerűi, az országból kiszorításával voltak elfoglalva, mi 
kölcsönös béke útján m egtörténvén, azonnal Maximilián ellen fordúltak. Szé
kesfehérvárt 1491. sept. 14. Szombathelyt és Veszprémet még az előtt bevet
ték 4) ,  sőt Zápolya néhány ausztriai erősséget is visszafoglalt 5). De Ulászlót 
term észeti lágysága és békeszeretete, Maximiliánt czéljainak ez úton is elérhe- 
tési reménye, vagy tán kettőjük közötti előleges egyetértés6)  fegyver helyett a 
békés kiegyezkedés terére vitte. Augustus 22. m indkét fél biztosokat neve
zett ki. A magyar követek az 1463-iki szerződést, mint a mely erőszak műve

9  Bonfin. Dec. IV. IX. k. 483— 485. 11.
9  Szalay, Magyarorsz. Tört. III. k. 368.1. Lichnovszky után, VIII. k. Regesták. DCCL1I.
3) S zalay, u. o.
9  Bonfin. Dec. V. II. k. 507— 508. 11.
9  Bonfin. Dec. V. II. k. DC LX X X 1V . 1588. DC LX X X V 1. 1601.
9  Bonfin. Dec. V. 1. k, 501. 1.
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volt, s Mátyás győzedelmei által m egsem m isíttetett, merőben el vettetni k í
vánták, Maximiliánéi megerősítését sürgették. A míg ez alkudozások folyná
nak , az ország különböző pontjairól folyvást kedvetlen hírek érkezvén, végre 
1491. nov. 7. Pozsonban 49 pontból álló békeszerződésre lép tek , melynek ide 
vonatkozó pontjai ezek: „1. (21. pont) Marimílián Magyarország királyi czi- 
mével élhet. 2. (10. pont) Ulászló király és az ország amaz örökösödési régi szer
ződést (értetik az 1463-ki) jóváhagyni, megerösitni és megújitni tartoznak, úgy 
t. i. hogy ha Ulászló királynak fiörököse ?iem lenne, vagy ha lesz, és a z , egyenes 
leszármazáséi jiörökös nélkül múlnék k i , az ország, minden a koronához tartózó 
más tartományokkal és uradalmakkal együ tt, azonnal és tettleg a római királyra 
vagy ágyékából egyenes ágon leszármazó örököseire szálljon. 3. (11. p.) Ulászló 
király országgyűlést hirdessen, s azon a RR. egyenként és összesen magukat 
és utódaikat kötelezőleg, írásban és a gyiílés színe e lő tt, császári biztosok je 
lenlétében teendő nyilvános esküvel kötelezzék arra , hogy ha Ulászló király 
a maga ágyékából törvényesen származott fimagzatok nélkül halna meg, vagy ha 
tán ilyeket hagy maga után s ezek halnának meg örökösök nélkül, ez esetben M a
rim i liánt vagy fia i közül egyet, vagy nem-létökben azok ágyékából egyenesen le
származó fiörököseik közül egyet, a kit választandónak látnak, törvényes és két
ségtelen királyukká fogadják , az ország birodalmára akadálytalanul bejőni meg
engedik , beigtatják s mint uroknak, királyoknak, engedelmeskednek. 4. (2. és
3. p.) Magyarország köteles lesz Ausztriában, S tiriában, Karinthiában és Kár- 
nioliáhan Mátyás által elfoglalt és bármikép szerzett várakat, városokat, fa
lukat s minden tartom ányokat visszaadni. 5. (9. p.) A Mátyásnak 100000 
arany forint tartozás iránt az ausztriai RR-től adott kötelezvényt szintúgy ki
adni. 6. (23. p .) Hadiköltség fejében 100000 forintot fizetni, végre 7. (1 5 .p.) 
Ha Ulászló kiskorú fiörököst hagyva múlnék k i, valamint gyám jai, úgy a tel
jes kort ért örökös mielőtt az országot átvenné, kötelesek lesznek ezen szer
ződést maguk és örököseik nevében megerősíteni^ 1).

E  szerződés jóváhagyás végett, a februárban Budára egybegyűlt ország
rendek elébe terjesztetvén, csaknem általános bosszankodással fogadtatott. Az 
egykorú Bonfin így írja le : „A sokaság, a mint a föltételeket m egértette, azon
nal bosszankodólag kezdett zúgni, lárm ázni, nem béke, de szolgaság föltéte
leinek tekintvén azokat, s csak kevesen m últ, hogy a nemzet föl nem lázadt. 
Bizonyos, hogy némely királyi tanácsosok és a békekövetek néhány nap foly
tán csak fegyveresek kíséretében m ehettek bátorságosan az udvarhoz, és a ne
messég közöl sokan tanakodtak az amazoktól való elpártolásról. Minthogy pe
dig éjjelenként útczaszögletekre és egyházajtókra a nép által folyvást falraga-

0  Casp. Urs. Yel. de bello Pann. Auctuar. 238— 266. II. Archív fiir Kunde Österreichi- 
scher Geschichtsquellen. Jahrgang 1849. II. B. III. IY. Heft. 470— 490. 11.
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szók tétettek k i ,  melyekben nyíltan vallották, hogy inkább ezerszer halnak 
meg, mintsem ily gyalázatos békepontokat helybeliagyjanak: a király kiengesz
telte , elméjüket lecsendesítette, s a föltételeket szelídítvén, azoknak eskü
jükkel való megerősítésére bírta“ 1). T ubero , szintiígy egykorú történetiró így 
ír arról: „Az összes nemesség, mely az e feletti tanácskozásra Budára egybe 
volt h íva, valamint a n é p , nagy lárma és veszekedés közt szólalt fel ellene; 
tagadták, hogy oly szövetség kötelezné őket, melyhez a királyi tanács tekin
télye nem járult. Báthori Istvánt és (Bakacs) Tamás győri püspököt és can- 
cellárt, mint ezen dolog szerzőit, szitkokkal illették s a közjó elárulásával vá
dolták. És ez több napokig tartott. A magyarok inkább szégyelték a német 
által diétáit béke föltételeit elfogadni, mint azt, hogy Ulászló adott szavát 
megszegje. A király Bakacs Tamást kérte fel a sokaság lecsendesítésére, kinek 
beszédét a főrendek nagyobb része helyeselte ; azonban néhány föltételek k i
vételével, melyek nélkül a magyaroknak a többibe könnyebben beleegyezését 
h itték , mindnyájan békét határozának£í 2). Megerősítették a szerződést : a ki
rály dec. 6. 1491. Maximilián dec. 20. Fridrik  január 4. 1492. a főrendek és 
zászlósurak s nem esek, a horváthországi bán és nemesség, esztergomi és ka
locsai érsek és több mágnások mártius 7-én ; végre különböző időkben az er
délyi vajda, temesi gróf, budai várnagy, erdélyi püspök, több más püspök, 
Búd a és Pest városa, az erdélyi szász városok Brassó és Szeben sat.“ 5).

A szövetség e szerint formailag meg volt kö tv e , de a szivekben gyökeret 
verni nem tudott. Hallgassuk meg Tuberót, mivel indokolja a magyaroknak e 
szövetség iránti ellenszenvét : „így tehát —  mond ő — Ulászló és Maximilián 
örök békére lép tek , term észetes, hogy nem olyanra, mely a magyarokhoz 
— ehez a körülvaló minden népeket legyőző nemzethez — ille tt, hanem a 
mely a király vakmerőén lekötött hitét és nyugalmát, melynek a túlságig óhaj
tója vala, biztosítni látszott. Mert a m agyarok, miután a lengyelek (A lbert 
hívei) immár az országból ki voltak szalasztva, Székesfehérvár visszavéve, 
nem tudom ha becsülettel-e, de bizonyára bátran megtagadhatták volna a né
metektől az t, a mit nem szükségből, hanem inkább bosszúságból Ígértek, 
mint olyanoktól, kik mindig kérve kérték a magyaroktól a békét, és ezekkel, 
midőn belháború nem dúlt közöttük, még ha tőlük megsértettek is , soha sem * 2 3

O Bonlin. Dec. Y. II. K. 510. 1.
2) Archív fiir Kunde Oest. Gesch. 391. 1.

Tubero után Commentar, de temporibus suis. IV. k. 14. §. 181-—183. 11. 
Bélnél Script, lier. Hong, s a t. a II. kötetben.
Egybevetendő: Istvánffy Histor. II. k. 12— 13. 11.

3) Casp. Urs. A el. a fenebb idézett helyen.
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mertek háborút folytatni441). De ezen kivül sok más esemény s igen neveze
tes törvényhozási intézkedések bizonyítják e nemtetszést. Legelső a z , hogy 
azon szerződés az 1492-iki országgyűlés törvényei közé fel nem v é te te tt, ha
nem az előzményben csak egyszerűen em líttetett meg 2). Továbbá hogy a k i
rálynak a 4. törvényczikkben határozottan m egtiltatik, nehogy M orvát, Szilé
ziát és Lausitzot, az olmützi szerződéssel ellenkező módon az ország kezéből 
kibocsássa; a 7-ikben, tanácsából az idegeneket k irekesztik , a 8-ik és 9-ikben 
rendelik , hogy tisztet és birtokot csak benszülöttnek adhasson; az 1493. 
oct. 20-án tartott budai országgyűlésben éles szemrehányásokat te ttek  a pap
ságnak, a főrendek nagyobb része, a világi hivatalokból kizárásukat ajánlta, 
de Bakacs Tamás önközbevetésére sikertelenü l3), azonban a korona a püspö
kök kezeiből k ivétetett és Zápolya István líj nádorra s Bakacs Tamás egri ér
sekre bízatott, k ik  közöl az első, fiát Jánost, az utolsó, öcscsét nevezvén he
lyettesévé, az általok te tt vizsegrádi várnagynak eskü alatt Ion kötelességévé 
téve , hogy kettőjük rendeletén kivűl sem királynak sem országgyiílésnek ki 
ne adják 4). Szóba hozatott a király és Maximilián közt kötött szerződésnek a 
RR. esküjével való megerősítése is , de az foganat nélkül m aradt, mivel a leg
hatalmasabb főórák ezen indítványnak ellenemondottak 5). Végre ugyanezen 
gyűlésben a RR. panaszt emeltek maga a király ellen, ,,hogy békeszeretete ál
tal a magyar név dicsőségét semmivé tesz i, a katonai fenyítéket, mely Má
tyás alatt oly magasra emelkedett vo lt, elhanyagoltatni engedi, mi m iatt az 
ellenség bátorságot kap nem csak a kötések m egszegésére, de az ország egyik
másik részének, nyilt haddal is , büntetlenűli megtámadására. Ez által lettek 
a ném etek, kiket fegyverrel a legillendőbb békességre lehet vala kényszerítni, 
az országnak egykori megszerezhetése tekintetéből nem annyira barátink, mint 
titkos ellenségink ; ezért küldöttük ki a lengyeleket országunkból drága árron 
és tartományainknak eladásával ; ezért kötünk a törökkel oly fegyverszünete
k e t, hogy azok ürügye alatt, szélbeli legszebb birtokaink naponként elvétet
nek446). Istvánífy pedig még azt is felhozza a RR. panaszai közö tt, „hogy a 
király M orvát, Szilésiát és Lausitzot koronázáskori esküje és a múlt évi fen- 
idézett törvény ellenére a cseheknek engedte, a közjövedelmeket haszontalan 
czélokra fordíttatni, a szélhatárokat csehek és lengyelek által erőszakosan hasz
náltatni engedi, és hogy a kevéssel ezelőtt gazdag és virágzó ország — kirá-

9  Tubero, Commentar, de temporibus suis. IV. k. 183.1. — Bélnél Script. Ber. Hung. 
veter, etc. a II. kötetben.

9  Corpus Juris Hung. Tyrn. 258. 1.
9  Tubero Comment, de temp. suis. 5. k. II. §. 187. 1.
9  Pray, Annal. R. Hung. IV. k. 257. 1.
9  Kovachich , Vestigia Comitior, apud Húngaros. 418— 419. 1.
9  Pray, Annal. R. Hung. IV. k. 257. 1.

3 *
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lyával szerencséje is megváltozván —  megvetve s kimerültén porban fekszik. 
K érik tehát a nádort, m int törvény által rendelt közbenjárót király és nemzet 
között, hogy e panaszokat terjessze a király elébe s orvosoltatásukat kérje441). 
Az 1498. ápril 24-iki országgyűlés 25. t. czikkében már a korona őrzését k i
zárólag a világi rendre látjuk bízatni, a 45-ben pedig végeztetett: „H a Ma
gyarország királya örökösök nélkül múlván k i , a királyi méltóság ürességbe 
jő n e , valahányszor a nemzet új fejedelem választás végett gyűlést ta rt, egy 
külföldi követ is (a minők a fejedelmek- és királyoktól, az urak és gyűlés el
csábítása végett gyakran többen szoktak megjelenni) e gyűlésre ne bocsáttas- 
sék , hogy az új királyról annál alkalmasabban lehessen gondoskodni. Az or
szág rendei gondoskodni fognak, hogy az, a kit választanak, tisztességgel ho- 
zassék be“ * 2). A papság irányában, melyet a pozsoni szerződés főokának hit
tek , még kiáltóbban kim utatta bosszankodását az ország az á lta l, hogy a ti
zedet, kivált a főrendűek, m egtagadták, a minek orvoslására a pápa a királyt 
1505. augustus 3-kán írt levelében atyailag fe lh ív ta3). Legfontosabb nyilat- 
kozványa pedig e visszatetszésnek, az 1505. sept. 28. kezdődött pest-rákosi 
országgyűlés 12-dik napján a pest-rákosi téren tartott országgyűlésének — 
királyi megerősítést ugyan nem nyert, de mindenek közmegegyezésével hozott, 
a nádor és esztergomi érsek , 10 püspök, 40 királyi-tanácsbeli egyén, 180 fő- 
rendű országbáró, 48 megye választott követei, e fölött tömérdek nemes és 
erdélyiek , jelesen szászok és székelyek által a lá írt4), hittel pecsételt s ország
szerte kihirdetett azon végzése, mely összevontan, de szószerinti hűséggel 
közölve így hangzik: „Mi az ország főpapjai, világi nagyjai és nemesei, e 
köz országgyűlésünkön egyhangúlag és mindnyájan —* kisebbek úgy mint na
gyobbak s nagyobbak úgy mint kisebbek —  határozzuk és rendeljük : hogy 
mostantól fogv a örök időkig, valamikor az ország királyától és fejedelmétől meg- 
fosztatik, és az maga után az ország törvényei és szokásai értelmében következő 
fiürökösöket nem hagy, soha többé külső nemzetből valót királyunkká nem vá
lasztunk, hanem csak m agyart, olyant, a ki ezen kormányzási tisztre alkalmas. 
Mivel pedig némely szomszéd fejedelmek és királyok, kik ezen országot maguk
nak szerezni mindenkép áhítoznak, királyunknak netalán fiörökös nélküli halála 
esetében, vagy akár életében ez országot, vagy annak részeit, vagy tagjait fegy
verrel megtámadni, háborgatni és minket erővel és fegyverrel meghódítani akar
nának, nehogy ez esetben az ország, annak részei és kivált a széleken lakó 
atyánkfiái, a m i egyakaratú választásunk és végzésünk ellenére elfoglaltassa
nak , fogadtuk és megesküdtünk egymásnak, a mi és maradékaink nevében

O Istvánffy, Hîst. III. k. 20— 21. 1.
2) Corpus Jur. Hung. 300. 1.
0  Pray, Epist. Procer. I. k. 49— 51. 1.
*) Istvánffy, Hist. 1Y. k. 33. 1.
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kézadással, hogy ily esetben egymást el nem hagyjuk, hanem kiki am aga 
népével a másiknak segítségére m egyen, sót ha szükség lesz, az ellenség ellen 
az egész ország és mi mindnyájan fejenként felkelünk, az ily ellenségnek ellene 
állunk, és hazánkért halálig harczolunk, s időközben attól semmi szerződés
nél fogva mindaddig meg nem szűnünk, míg országunkat az ellenség háborga
tásától meg nem szabadítottuk. Az ezek ellen cselekvők a haza árulóinak tekin
tetnek, s birtokuktól megfosztatván, örök szolgaságra és jobbágyságra vette tnek1).

Feljebb már rámutattam a kiítfóre, honnan mindezek általában véve szár
m aztak; azonban ezen 1505-iki végzésnek némely különösb okai is voltak, 
ü. m. a király betegeskedése ez idótájban, s fiörökös nein-létében, a pozsoni 
szerződés következményeitől való tartás, az ország jogainak és határainak vé
delmében túlságos engedékenysége, továbbá a pozsoni szerződés elleneinek 
azon kérésére: adná Máriát nőül Zápolyának, k it a nemzet a király örökös nél
küli halála esetében királynak óhajt, a királyné tanácsa következtében, — ki 
Zápolyát sem vejének, sem a királyiszékben férje utódának látni nem akarta — 
Ulászlónak kitérő válaszadása; a havasalföldi oláhtartományok Magyarország
hoz való viszonyának annyira megtágulása, hogy úgy te tszők , mintha tudva s 
akarva hintegettetnének következő egyenetlenségek és háborúk magvai J)- 
Végre Maximiliánnak azon nyilvánságra jö tt kihívó te t te , hogy a Kölnben egy
begyűlt német R R -töl segélyt kért János szepesi gróf ellen a végre, hogy Magyar- 
ország a birodalomhoz csatoltassék s).

Mennyire gyöngítette meg az 1505-ki végzés az előrement szövetségi és 
családi szerződéseket, s vájjon királyaink csak azért, hogy a kormányzáson 
magukat élethosszig biztosítsák, az ország RR. nagy részének ellenmondása 
daczára, i ly , a szabadválasztás jogát sértő szövetségekre jogérvényesen lép
hettek-e vagy nem ? és az ország RR. ezen örökösödést megbénítani mind 
1505. a rákosi, mind 1506. a székesfehérvári gyűlésen, joggal vagy jogtalanúl 
kísérlették-e meg? annak vizsgálata nem ide tartozik; de hogy ezt te tték , 
a rra , nem annyiban a szerződések felforgatási vágya, m int azon indokok bír
ták , melyek a rákosi végzésben —  és én hozzá teszem : a nádorhoz beadott 
panaszokban —  bőven előfordúlnak* 2 * 4).

A nemzetnek ezen ily nyilvános tényekben kifejezett iránya nem kerülte 
ki Maximilián figyelmét. A rákosi végzés ellen azonnal panaszt emelt Ulászló- 
n á l, oly formán tüntetvén fel a dolgot, mintha abba a király is beleegyezett

O Pray, Annal. R. Hung. IV. k. 313— 316. 11.
2) Pray, Annal. R. Hung. IV. k. 312— 315. 11.
0  Szalay, Magyarorsz. Tört. III. k. 448— 452. 11.

Ger. de Roo. XII. és Brutus után.
*) Kovachich, Vest. Comit. 452— 453. 11.
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volna; pedig hogy az ezt meg nem erősítette, mindenkinek nyilvánvaló 
volt. Az értekeződés elkezdődött. Követség m ent követség után. Végre Ma- 
ximilián á lta l, örököseik között családi frigy kötése ajánltatván, — bár a ma
gyar RR. Ulászló vejévé Zápolyát a szepesi grófot ajánlották, — Ulászló, hogy 
annak aggodalmait a lehetőségig végkép eloszlassa, a te tt ajánlatot 1506. márt. 
20. elfogadta, s m indjárt következőleg e hónap 27-én Maximilián és Ulászló, s az 
utolsónak férjére nagy befolyással bíró neje között, főleg ennek akarata követ
keztében kettős házassági szerződés lön kö tve , azon okból: „nehogy a két 
család közötti számos szerződések és szövetségek által létrejött barátság és 
kölcsönös jóakarat, gonosz akaratú pártos emberek álnok és istentelen sugal
la tna  valamiképen megcsökkenjen vagy felbomoljon: egyfelől Maximilián, 
Annát Ulászló már élő —  vagy ha ez meghalna, nejének mostani terűéből 
születendő — leányát eljegyzette öcscse Ferdinand főherczegnek , vagy ha 
az újszülött f i i  lenne, annak számára M áriát saját unokáját nejéül. Ennek vi
szonzásául, Ulászló és neje is külön-külön, mindkét házasságban megegyez
te k , sőt Ulászló ugyanakkor, mártius 28-kán költ levele által, halála esetére 
Anna leányát és várandó nejétől születendő magzatát Maximilián gyámsága alá 
rendelte1) .  Mely keltős szerződés 1507. nov. 12. líjból megerősíttetett azon mó
dosítással, hogy ez időköz alatt a királynak f  örököse születvén (II. Lajos), most 
Katharina , —  vagy ennek halála esetében M ária , — névszerént lön ennek nejéül 
eljegyezve ; Annának, Ulászló leányának pedig férjévé most Károly — s ha ez 
meg találna halni, testvére Ferdinand — jelölteték k i, vagy a kettő közöl a z , a 
melyik az ausztriai herczegséget és Tyrolt az azokhoz tartozó tartományokkal és 
és fejedelemségekkel együtt örökölni fogjau 2).

Maximilián itt nem állapodott m eg, hanem a mint elébb 1502. Ulászló 
nősülését Candale-i Annával különböző féltékenységi okokból ellenezte : úgy 
most czéljának elérésére a leghathatósabb eszközökhöz nyúlt, t. i. azon évi 
ápril 18. a magyarországi RR-hez nyiltlevelet in tézett, melyben a többek közt 
bebizonyítni igyekszik, „hogy ó valóságos m agyar, tehát a rákosi végzés, a 
magyar királyi széktől el nem zárhatja. Mi — így hangzik a levél —  nemcsak 
a magyar királyok véréből származunk és a magyar királyi czímmel atyánkkal 
együtt ellentmondás nélkül é ltünk , sőt az is bizonyos, hogy A usztria, régi 
neve szerin t, felső Pannóniának hívatott, s Ném et-Újhely, a mi örökségünk 
is magyarországi birtok, eldődünk — egyik magyar király — jogán; őseink 
már az érintett magyar királyi hölgytől származván igaz magyar és pedig ki
rályi vérből eredtek; mi magunk a nevezett Német-Ujhelyvár azon részében 
születtünk, melyet a németek is Magyar toronynak hívnak. Mindezekért tehát

O Casp. Urs. Vei. de Bello Pannon. Indic. 324— 325. 11.
) Casp. Urs. Vei. de Bello Pannon, egy 1514-beli hiteles átírat. Auctuar. 2T6— 281. 11.
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hiú azoknak törekvése, kik m inket ily okokon akarnak a magyar királyi szék
től e lzá rn i"1). Május 1-én azonban m ár jelenti Ulászlónak: „hogy ö , a neki 
Magyarország által a pozsoni szerződés értelmében kötelezett hadiköltség hát
ralevő' részének behajtása s az ott való hiitlenek megfenyítése végett, kényte
len volt fegyveres seregeket küldeni Magyarországra" ; egy május 5-ről szóló 
levelében pedig írja: „hogy ő , a rajta és örökösein a magyarországi pártütők 
némely főnökei által elkövetett m éltatlanságért, m elyet orvosolatlan sehogy 
sem hagyhat, rég sorompóba fogott volna lépni elleneivel, ha a király és közte 
levő barátság és kölcsönös jóindulat vissza nem tartóztatta volna; ezért várt 
eddig és még várni fog kevés ideig" s a t . * 2 3).

Ezek következtében a király Székes-Fehérvárra országgyűlést h irdetett, 
„hol az ország gyors védelmezése elhatároztatván, s Maximilián ellenségnek 
nyilváníttatván, ellene a zászlós urak egyetemesen felkelni, s a király mellé 
Székes-Fehérvárra gyűlni felhivattak". Mit az m egértvén, jun. 23-iki levelé
ben érzékenyen panaszolja el Ulászlónak, s egyebek közt írja: „Elfogott ma
gyar kémektől értettük m eg, bog) Magyarország vezértábornoka, Hédervári 
István országunk alattvalói ellen indúlt. Ezenkivul azt is tudja felséged, a mit 
már sokszor panaszoltunk, mit k ísérlettek meg a magyar főpapok és ország- 
rendek közelebbi septemberi országgyulésökön ellenünk és a mi közöttünk va
ló szerződés ellen , sőt miben törekednek mai napon is Székes - Fehérváron. 
E zekért ismételve tudatjuk felségeddel, hogy nekünk elleneink ily folytonos 
törekedéseit lehetlen eltűrnünk, k ivált midőn lá tju k , hogy ők felségedet is 
kényszerítették a rra , hogy m inket nyilvános kiáltványában, Magyar- és Cseh
országon , úgy Morvában ellenségének nyilvánítson ; m iért is kérjük felségedet, 
hogy mint király és az ország kormányzója, a mi örökösödési jogunkat sértetle
nül fen tartan i, oltalmazni és pártfogolni szíveskedjék" 5).

E  közben Ulászlónak jul. 1. 1506. fia születvén, s a viszálkodásnak mind
két czivakodó-felet közel bajjal fenyegető oka továbbra vette tvén , a kedélyek 
mindkét részről annyira hajlandóvá lőnek a békére , hogy az, jul. 19. e végre a 
királyi tanács és épen azon országnagyok nagy száma által, kik a rákosi vég
zést hozták, választott és felhatalmazott követek közbenjárására, már meg 
volt kötve. Ebben ,,a két fejedelem és ország kölcsönös, tartós és szilárd bé
kére és egyességre, mindkét fél alattvalói egymás iránti őszinte szeretetve ba
rátságra és jó szomszédsági viszonyban élésre, mindenik pedig ezen egyezés
nek szentül megtartására hittel köteleztetnek ; Maximilián azonban nyilván fen-

0  B artal, Commentar, ad Historiam Status Jurisque Publici Hungáriáé aevi medii. III. k.
Mantissa, X X X 1Y . 1.

2) Pray, Epist. Procer. I. k. 53— 57. 11.
3) Kovachich, Vest. Comit. 451. 1.
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tartotta magának és örököseinek minden örökösödési és más joga it, melyekkel 
Magyarországra és tartományaira nézve eddig bírt és jelenleg is b ír , és a melye
ket ezen egyezés és békekötés által meggy engittetni semmiképen nem akar. Sőt ezen 
szerződés végére a követek beleegyezésével ily záradék függesztetett : megerő
sítjük e szerződést és egy ességet, melyet közakarattal, mindkét fé lre  nézve kötelezőleg 
alkottunk 3 és a mely egyik félnek is kárára ni?ics(C !).

Maximilián —  kivált mióta a vita folyamában törvényes koronaörökös 
született —  meglehetett elégedve e kettős új sikerre l, sőt annyira meg v o lt, 
hogy a midőn a felől a ném et birodalmi RR-et értesítette , ily kifejezéssel é lt: 
jf Ez által —  ha Isten is lígy akarja — az ő és a német nemzetnek a magyar ki
rályságban való örökösödési és más jo g a i, adandó esetekben fogyatkozást nem 
szenvednek“ 2). Később pedig , 1515. midőn unokaöcscse és Anna, valamint 
leánya Mária és Lajos között a formaszeru eljegyzés m egtörtént, az ünnepély 
bevégeztével e szókat intézte királytársaihoz : ,,Örvendjünk és vigadjunk elra
gadtatásunkban , e napot Iste?i készítette számunkra !“ 3) Nem így a magyarok 
nagy része. Ezeket aggasztotta a pozsoni szerződés, ínyök ellen volt az újabb 
bécsi is. Ez aggodalomnak kell tulaj doni tnunk az 1507. ápril 24. a Rákos-me
zején tarto tt országgyűlés végzéseit, melyek elsője —  a 4. §. szerént — Zá
polya Jánost a nádorral együtt az ország főkapitányának ismeri e l, az 5. §. 
rendeli, hogy a király mind azt, a mi az ország ügyeit tárgyazza, melléren
delt kormánytanácsával együtt igazítsa, a mit tudtokon kivul te sz , semmis és 
érvénytelen; a határszéli főbb hivatalokat, minő az erdélyi vajda, horvát és 
temesi bán tiszte s a t. szintúgy ezek tanácsával tartozik betölteni; a 7. §. ren
deli, hogy a kik a király tanácsában, a haza szabadsága, közjava és végzései 
ellen nyíltan és vakmerőén tenni merészelnek, társaik az országgyűlésének je 
lentsék b e , s ott vegyék büntetéseket; a 8. §. azokat, a kik az ország végzé
sei és törvényei ellen nyilván cselekesznek s azokat semmibeveszik, haza és 
felségsértőknek bélyegzi, hivataluktól, vagyonuk- és életöktől megfosztatni 
rendeli4). Ezen titkos aggodalom nyilvános kifejezése az is , hogy az 1508-ki 
országgyűlés II. Lajost addig királylyá nem koronázta, míg atyja egyéb felté
telek között, hitlevélileg azt is meg nem Ígérte, ,,hogy fiá t sem életében sem 
halálában Maximiliánra vagy más kiilfejedelem gyámsága alá nem hagyja, ha
nem a magyar főpapok és világi főrendek gondjaira bizza(i; mely Írásbeli biz
tosítás meg is történt május 29-én, mit azután junius 4-én a koronázás követett3). * *)

Casp. Urs. Vei. cet. Auctu áriam. 272. 1.
*) Szalay, Magyarorsz. Tört. III. k. 456. 1.

Szalay, Magyarorsz. Tört. III. k. 497. 1.
*) Corpus Juris Ilung. Tyrnav. 1751. 322— 323. 11.
*) Katona, Epitome Chronolog. II. k. 606. 1. Kovachich, Vest. Com. 455— 62. 11.
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Pray ezt mártius 4-re te sz i, abból küvetkeztetóleg, hogy Lajos Csehországban 
azután két évvel lón (1509) m egkoronázva1).

Lajos királylyá kenetése bárkinek másnak rem ényeit megingathatta vo ln a , 
csak nem a Maximiliánét. O rá csüggesztóleg semmi nem h a to tt, szándékában 
senki állandóan meg nem gátolhatta, az ö erélyes lelem ényessége, új akadá
lyok által mindig növekedett, benne, Fridrikben és később Ferdinándban 
aczélhajthatatlanságú szellem lakott. Ok bensőjükben elvítathatlan joguknak 
hitték Sz. István királyi székében örökösödésöket, s azt nyilvános cselekede
teik által soha meg nem tagadták; ha háborút kezdettek mások e llen , vagy 
mások ellenük, ha békét kötö ttek , ha a szomszéd udvarokkal szövetségre 
léptek, ha nósiíltek, vagy bárminő bel- és kül-eljárásaikban e czél mindig 
előttük lebegett: rakogatták az alapot, hordották össze az épületi anyago
k a t, egyengették az u takat, új meg líj módokat találtak ki Ulászlóval és La
jossal való viszonyaik felbonthatlanná tételére. így lón Albert messzelátó ro 
konai által megvetve az alap a nemzet szabadválasztási jogának egykor az örö
kösödés elvével való fölcserélésére !

Lajos születése után háromfelól fenyegette veszély Maximiliánt: az ifjú 
trónörökös, a növekedő befolyású szepesi gróf, és Zsigmond lengyel király 
részéről. Az elsőt azzal hárította e l, hogy egyfelől 1510. febr. Ulászlónál azon 
végrendeletet eszközölte ki, ,,hogy ha fia  magtalanul halna e l , leánya Anna, va
lamennyi országait ö r ö k ö l j e * 2 *) másfelől Lajost 1515. jul. 20. az osztrák ural
kodóház nemzetsége tagjává és saját fiává fo g a d ta , addigi örököseinek sérelme 
nélkül, a német császárságban pedig halála utánra következőjének nevezte 5)  ; 
továbbá pedig (m int fenebb láttuk) leánnyát Máriát Lajosnak, Annát pedig 
Lajos testvérét, unokaöcscsének Ferdinándnak, vagy Károlynak nőjévé jegy
zetté el Bécsben 1515. május 20. oly kikötéssel, hogy e házasságot Ferdinánd 
egy év alatt maga is helybenhagyandja; m it ha nem tesz , maga a császár lesz 
köteles Annát nejévé eljegyezni 4). A szerződés aláíratott jul. 22. 5). Ferdinánd 
az eljegyzést és házasságot szóbelileg végre is hajtotta 1516. mart. 24. 6) ,  ezt 
követte a m indkét fél biztosainak jelenlétében 1520. dec. 11. Lajos és Mária 
közt végbement eskető 7) ,  bezárta 1521. máj. 26. Ferdinánd és Anna —* 15 22.

0  Pray, Annal. Reg. Hung. IV. k. 328. 1.
2) P ray, Hist. Reg. Hung. II. k. 556. 1.
0  Pray, Epist. Proc. I. k. 104— 108. 1.

Annal. R. Hung. IV. k. 378— 379. 1.
4) Casp. Urs. Vel. Hist. de Bello Pannonico. Auctuar. 282— 286. 11. 
O U. az. u. ott. 292— 300. 11.
®) U. az. u. ott. 300— 303. 11.
0  U. az. u. ott. 303— 311. 11.

M. TUD. AKAD. ÉVK.---- IX. 4
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jan. 23. pedig Lajos és Mária közt tettleg megtörtént házasság *). Zápolyát és 
Zsigmondot lígy tette ártalm atlanná, hogy e kettő t egymással meghasonlásba 
hozta, és m indkettőnek külön ellenségeket csinált: amannak hatalomra vágyó 
olygarcha tá rsa it, ennek Iván moszkvai nagyfejedelmet. Amazt leginkább sa
já t honfitársai Thurzó, Bakacs, Szálkán és Báthori gyöngítették, ezt alattvalói 
1513-ban Iván ellenében nem segítették s így kényszerítve lön vele szövet
kezni. „A császár e lépést azért tette — mond Fugger, Banké német történe
teiben — mivel lá tta , hogy Zsigmond k irá ly , sógorát János szepesi grófot ta
nácsolja és segíti, és azt Ulászló halála után netalán Magyarország elnyerésé
ben is segítni fogná; m iért is neki néhány királyt és fejedelmet ellenségévé 
te tt * 2).

S mit tettek  ezen, a végzés felé feltartóztatlanúl siető lépésekkel szem
ben a törvényhozás, az ország kormánya és olygarchái'? Az első folytonosan 
újabb meg újabb törvényeket hozott, melyeket végre nem hajtottak; kormány
tanácsot állított b e , mely külön és együttvéve is kicsiny volt és gyönge mint 
a k o r, mely a dolgok felbomlásának meggátlására sem az u ta t, sem az eszkö
zöket kijelölni nem tu d ta , s azon magasztos szerep felfogására, azon dicső 
feladat betöltésére, m it egy veszni indúlt ország megmentése magában foglal, 
fölemelkedni képtelen volt. Az ide vágó türvényczikkek ím ezek: „Ulászlónak 
azon végrendeletét, hogy alig tíz  éves fiának gyámjai legyenek Bakacs Tamás, 
Bornemisza János, és György brandenburgi határgróf, Maximilán és Zsigmond 
lengyel király főfelügyelése a la tt, s együtt vigyék a gyermek nevében Magyar- és 
Csehország kormányát, az 1516. ápril 24. kezdődött budai országgyűlésen oda 
v áltoztatta : „hogy a koronás gyermek a fenollá országtanács által kormányoz- 
tassa a közügyeket, mely tanács irányadói mnúgy is a gyámul kinevezettek voltak; 
tehát a külföldi gyámságot elvetette“ 3). Továbbá sürgette Lajos liazasodasat
1520., akkor, midőn már a dolgok teljes felbomlásnak indúltak, 1524. május 
12. kezdődött országgyűlésen, az országtanács újból átalakítását, s a ném etek
nek az udvar szolgálatából elbocsáttatását kívánta, azon okból, mivel Ferdi- 
nánd herczeg is az Anna szolgálatában volt magyarokat udvarából elbocsátotta4). 
1525. pedig a 4-ik t. czikk 3. §-a által a császár és Yelencze követét az ország
ból kiútasította 5). A hatvani és rákosi országgyűlés más tétem ényeit, mint 
később a király által megsemmisítetteket nincs m iért említenem. Valóban en
nyi és nem több, ilyen és nem más intézkedéseket látunk e korból törvényeink-

S zalay, Magy. orsz. Tört. III. k. 518. és 528. 1.
2) Fugger, Rankénál. Deutsche Geschichte. I. k. 243. 1.
3) Szalay, Magy. orsz. Tört. III. k. 500— 501. 11.
4) Szalay, Magy. orsz. Tört. III. k. 551. 1.
s) Corp. Juris Hung. 349. 1.
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ben és történeti kútfőinkben! Kicsiny mérvií dolgok, nagy bajokban sinlő 
időkhöz képest ! Csekély gyógyszerek az állam életveszélyes betegállapotában !

S mit te tt a kormány tanács ? A fő -  és nemesirend közötti szakadás már ve
szélyes sebbé mérgesúlt volt ez időben, melyről előre lá tszo tt, hogy a fel
bomlást vonja maga után. Amazok a kormánynyal mentek egy úton, m elyet a 
küludvarok kényük szerint hajtottak jobbra-balra; ezek a független hazafiak
kal tartottak. Néha egy időben a két országrend, két helyen tarto tt ország
gyűlést, alkotott törvényeket, m elyek egymással közöltetvén kölcsönösön 
elvettettek. Mindenütt meghasonlás, s a fonák korm ányzásért maga a trón 
megvetve és gyűlölve. A korm ánytanács, a he lyett, hogy a nem zetet a k i
rályiszékkel és magával az időkhöz és bajokhoz m ért intézvények életbe 
léptetése által k ibék ítse , az örvényre —  melybe az hanyathom lok rohant 
— az országot figyelmeztesse, a haza megmentésének eszközét biztos ta 
pintattal fölkeresse, s alkalm azza, a he lyett, hogy a pártokra szakadt, szét
hullo tt, elgyengúlt haza fiait a haza szabadságának és függetlensége védel
mének szilárd elhatározására bírja: e helyett — mondom —  a fő- és ne
mesrend közötti feszültséget folyvást növelte , a k irály t és udvart a nép előtt 
gyűlöletessé te t te , a törvények iránt tiszteletet gerjeszteni nem tudott, segélyt 
a török ellen a küludvaroknál k é r t, s a haza ezer segélyforrásait, a nemzeti 
erő munkás életre s erélyes cselekvésre ébresztését elhanyagolta. A korm ány
tanács kebelében külföldiek vitték a túlnyomó szerepet, kiknek a hazafiak el
távolításukat kérték ; a királyi pecsétek külföldiek kezében voltak : a haza
fiak magyarok kezébe kívánták adatni 2) ; a közhivatalokat külföldieknek ad
ták: a hazafiak ben a hazában szülöttek alkalmazását sürgették 3) ; a közjöve- 
delmekből külföldi követeket fizettek : a hazafiak ennek a király engedelmé- 
vel megtiltását sürgették 4 *) ; a brandenburgi gróf a korona birtokait erőszakkal 
elfoglalta: a hazafiak visszaadatásukat végezték 3) ; pénzt a kinek te ttsze tt, a 
király és kormány engedélyével törvény ellenére verethetett: a hazafiak csak 
a királynak kívánták e jogot fentartatni 6)  ; a magyar főispánságok jobbára 
gyűlölt egyének kezeire bízattak : a hazafiak népszerű egyénekkel felcserélte- 
tésöket sürgették 7). S mind ezek a király által előbb el vettettek, majd midőn 
Hatvanban másodszor is elébe te rjesz te ttek , megerősítést nyertek 8) , csak

0  Kovachich, Vesf. Comit, hatvani és rákosi országgyűlés végzései. I. Czikk.. 574 és 593. 11. 
*") f .  o. II. és III. végzés, 576 és 595. 11.
J) U. o. a II. végzés 575 és 594 11.
*) U. o. Y. végzés 577 és 596. 11.
*) U. o. VII. végzés 577 és 597. 11.
6) U. o. X X I. végzés 583 és 604. 11.
r) U. o. hatvani X X III. végzés. 609. 1.
a) Kovachich. Yest. Comit. 617— 618. 11.

4*
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azért, hogy később 1526. a 17-ik törv. czikk által újból megsemmisíttcsse- 
nek 1). E kormánytanács a haza sebének okait takargatta, nem orvosolta, ma
gát védte, nem a haza érdekeit, s az ország bírására vágyakozóknak szabad utat 
engedett: Nándor-Fehérvárt 1521. védelem nélkül vette el a török , Szabácsot 
hós védelem u tán , de szerfölött kevesektől védve; a dalmát és bozsnyák ha
tárok őrizetére maga kérte fel 1522. Ferdinánd osztrák herczeget, s Zeng, Li- 
k a , Kliszsza s több végvárakba ausztriai őrségeket bocsátván, maga ütött csor
bát a magyar korona felségén 2)  ; 1524-ben Szőregvára esett a török kezébe. 
V égre, erejének nagy részét azon férfinak a kormánytól távoltartására, sőt 
megtörésére fordította, a kiben a nemességnek teljes bizalma vo lt, a ki iránt 
a főrendek egy része is titkolatlan rokonszenvvel v iselte te tt, s a ki —- ha a 
nemzeti akarat benne jókor egyesül — s osztályfeleinél irígykedés és gyülül- 
ség helyett kellő gyámolításra talál —  kétségkívül képes lesz vala, a dolgok 
oly boldogtalan kim enetelét meggátolni. —  „Magyarország — a mint egy egy
korú államférfi emlékiratban fenhagyta — nem annyira a végzettől hajtva, 
mint rósz és eszeveszett (iniquus) igazgatás által Ion veszedelembe sodorva<f 5).

Végre Báthorinak főgondja volt a maga emelése, s az ellennézetűek erő
szakos háttérbe szorítása. Thurzó jóban-roszban egyiránt védte a kormányt, s 
tanácsával a királynál és királynénál oda ha to tt, hogy Zápolya, Verbőczi és a 
velők egyvéleményüek folyvást elmellőztessenek, gyanusíttassanak sőt üldözőbe 
vétessenek. Ezért bukott meg a Zápolya részén levőknek kormányzósági indít
ványa, ezért m aradt ki ő a kormánytanácsból, ezért Ion nádorrá Báthori, ezért 
számüzeték Verbőczi. Ez időkben a közromlottság ellen felszólalni tilos, a kor
mánytanácsot tévedéseire figyelmeztetni vétek , a haza nagy érdekeinek védel
mére bátor szót emelni bűn volt. Bornemisza jellemében nem volt meg azon 
mély erkölcsi alap és messzeható belátás, mely nélkül nagyot mívelni lehet, 
de egy veszni indült nemzetet megmenteni nem. Szálkán érsek és az akkori 
főpapság szintúgy Zápolya megtörésére fordította figyelmét J)-

S mit mívelt Zápolya az orság első olygarchája'? Ment azon az úton, 
melyre őt aty ja , a hazafiak, s különösen a középrend közvélem énye, saját 
nagyravágyása s szerzett érdemei állították. A ty jának , már születésekor azt 
jósolták volt, hogy ama napon született Magyarország királya; midőn 1490-ben 
a RB. a három királyi jelölt közötti határozást rábízták , karjaira emelvén fiát 
aztm ondá: ha bár ekkora lennél gyermekem , azonnal királylyá tennélek! Mint 
hat éves fiút, atyja a koronaőrségben segédül választotta; tizennégy éves ko- * *)

*) Corpus Juris, s a t.
*) Pray, Annal. Reg. Hung. V. k. 65. 1. 
s) Pray, Annal. Reg. Hung. Y. k. 71. 1.
*) Szalay , Magyarorsz. Tört. III. k. 530— 531. 11.
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rában gyámjának Bakacs Tamásnak ajánlotta, kinek közbenjárására, a király 
több felső magyarországi megyék főispánjává nevezte ; m int lnísz éves ifjú már 
erdélyi vajdává le tt, 24-dik évében a pórlázadást elfojtotta, sB áthoritTem es
várból kiszabadíto tta, örökbarátsági és viszontszolgálati Ígéretet nyervén , s 
e helyett hálául életéigtartó gyűlölséget vevén tőle. Corvin halála u tán , vele 
vagyonban és tekintélyben nem mérkőzhetett az országban senki. Zsámboki 
azt írja felőle: „Zápolya oly nagy m értében bírta a nemesség sze le te ié t, hogy 
őt kora gyermeksége óta az ország örökösének tekintették  azon esetben , ha 
annak törvényes örököse nem lenne, s m indeneknek szemei egyedül rá voltak 
függesztve44 *). Valóban nem csuda, hogy vélem ényrokonai, alkalmasb egyé
niség hiányában, terveik alapjául az ő személyét tették. Először Anna II. Ulász
ló leánya k e z é t, majd az özvegy királynéét kérették meg szám ára, később 
testvérének Borbálának Zsigmond lengyel királylyal való házasságára építették 
reményeiket. Ulászló halála után a kormányzó ágot kísérlették meg számára 
m egszerezni, majd a kormánytanácsba óhajtották bejutását, később a nádori 
székbe szerették volna ü lte tn i, végre 1525. a kormány tanács megújításától 
várták politikájok diadalát. De az udvarnak és külföldi követeknek, kezetfogva 
a kormánytanácscsal, segítve Báthori és a papság által, sikerült a nemzeti párt 
mindezen szándékait meghiúsítni. Midőn Zápolya Budáról Erdélybe távozo tt, 
az udvarnak és kormánytanácsnak ünnepnapja volt ; midőn valamely hadi vál
lalata balúl ütött k i ,  úgy fogadták a h ír t , mintha a nem zettel valami nagy jó 
történt volna; midőn valamiben őt magát akarták hallani, előre meghagyták, 
hogy kevés kísérettel jőjön az udvarhoz; midőn Szolimán 1526-ban hadat 
izent a királynak, csak a midőn nyilván lá tták , hogy rajta kivül népszerű név 
nincs, csak akkor sürgették, hogy a csatatérre jőjön —  akkor, midőn immár 
késő volt, midőn néhány nap múltán a királylyal a korona és magyar név fénye 
s dicsősége a Cselepatak iszapjába fúlt.

Nem kell elfogúltnak lennünk, hogy e férfiút, az eredményekből Ítélve, 
sűlyedő kora kevés kitűnő emberei egyik legkitünőbbikének valljuk. Négy 
király kormánya és saját felekezete folytatott ellene két évtizeden át rendsze
res üldözést, s mégis czélját —  ha bár nem is úgy a mint a haza egykori büsz
kesége és ő maga is kívánta —  de a mennyiben az, az ezer elébe gördült aka
dály m ellett lehetséges vo lt, csakugyan elérte. Politikai bűnei is nagy részt 
oly viszonyokból folynak, melyeken nagyobb tehetség és jellem se lett volna 
képes könnyen áthatolni. Ritkán szolgálta a szerencse, hatalmas és nagyszámú 
ellenei voltak , a veszni indúlt nemzeti erkölcsök félreismerése saját és a nem
zet ereje túlbecsülésére ragadta, és hazáján segítni akarván, kénytelen volt,

Bonf. Regni Hungarici Histor. s a t. Coloniae Agripp. 1685. Joannis Sambuci Rer. Hung. 
Appendix. 554. 1.
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oly hatalmi fokra vágyni, melyre neki a nemzet régi választási joga s a rákosi 
végzés értelmében teljes igénye lehetett, de a mi egy volt a polgárháborúval, 
az ország gyöngülésével s elébb-utóbb a törökkel való szövetkezéssel . . . . s a  
mint Hunyadinak C zilleit, Mátyásnak G arát, Corvinnak Zápolya Istvánt, úgy 
adá a balsors az ó fiának is rontására B áthorit, így később az ó névutódának 
Békésit, Bethlen Gábornak Eszterházyt: hogy magyar üldözze, magyar fo
gyassza , magyar rontsa meg a magyart !

S mit mívelt a nádor, kinek vállain, a király után főleg nyugodt a haza 
szent épülete? Perényi eleinte az 1515. családi szerződés ellen maga és az or
szág nevében felszólalt, magát Pozson útczáin és piaczain zselyén szélyelhordoz- 
tatva fenhangon tiltakozott ellene —  Engel szerint formaszerű tiltakozványt ol
vasott fe l*) —  mint a mely által Magyarország idegennek átadatni szándékoltatik ; 
azonban később ó is más gondolatra lón térítve. „Ez esemény44 — Istvánífy sze
r in t* 2)  — „a szerzódó feleket rendkívül megzavarta, félvén, nehogy idehátrább 
unokáiknak kárára legyen. Magához hivatá tehát a király P erény it, kijózano
dásra s tettének visszavonására hívta fel, de ez egy körömnyit sem akart szán
dékától távozni, sót úgy nyilatkozott, hogy a következő országgyűlésen nem 
zetének szabadságát nyilvános ellentmondással is védni fogja, s ha máskép nem 
lehet, nem vonakodik hazája és a közjó iránti óhajtásának teljesüléséért életét 
is feláldozni. Ettől csak hosszas kérés és engesztelések után állott e l , s mivel 
a bési szerződést mint magán egyén aláírta — m ert mint nádor azt tenni most 
is vonakodott — II. Ulászlótól Sárosvárát n y erte , Maximiliántól pedig —  ha 
hirtelen halála közbe nem jó  —  herczegi s római birodalombeli grófi czímmel 
vala megtisztelendő.44

II. Lajos örökös nélküli halála — aug. 29. 1526. —  hamarább mint gon
dolható vo lt, előidézte az alkalm at, melyen a szabadválasztás és örökösödés el
vének pártolói, egymással nyílt téren megmérkőzzenek. Amazok Zápolyát, 
ezek Ferdinándot jelölték ki. Míg Ferdinándot részint az olaszországi háború, 
részint Csehországban megválasztatásának előkészítése foglalkodtatta, addig 
Zápolya hívei —  Verbóczi István, Szobi M ihály, Bajoni Benedek, Pöstényi 
Gergely, Bodó Ferencz, Gerendi János, Glézsa Miklós, Petrovich P éter, Ár- 
tándy Pál és Balázs, Yárdai P á l, Dóczy János és Gergely, Báthory Endre a 
nádor testvére , Perényi P é te r, Ilom onnay Ferencz, Kállay János, Drágfi 
G áspár, Czibak Im re, Bebek Ferencz, Jaksith György, Maczedoniay Miklós, 
a Csákyak, az erdélyi három nemzet képviselői, Heves, Gömör, Borsod, Thor- 
n a , Abaúj m egye, Kassa és Bártfa s még néhány szomszéd város követei, úgy

Engel, Geschihte des ungarischen Reichs III. k. II. r. 183. 1.
2) Istvánífy, Hist. s a t. YI. k. 50. 1.
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számos tiszamelléki urak és nemesek *) — october 17. Tokajban egybegyűl
vén, királylyá választatását közakarattal meghatározták, sót annak nagy örömek 
és zaj közt tettleg k i is kiáltották ; mi hogy annál ünnepélyesebb és törvénye
sebb legyen, ót ezen gyűlésükből felkérték , hogy nevükben november 5-kére 
Székesfehérvárra, királyválasztó és az ország dolgait helyreállító országgyűlést 
hirdessen. M it, Zápolya mint erdélyi vajda, Yárdai Pál mint egri püspök, Pe- 
rényi Péter temesi ispán , maguk és a több Tokajban volt urak és nemesek ne
vében ki is h irdettettek * 2). A kitűzött ido eljö tt, de Zápolya csak novemb. 9. 
érkezhetett Székesfehérvárra. Az országgyűlés elkezdődött. Először is az 1505- 
beli rákosi végzés olvastatott fe l , azután Verbóczi István hosszas ékes beszéd
ben adta elő azon tek in teteket, m ellyek Zápolya megválasztatását aján lják , 
hogy t. i. „o nem erőszak, nem házasság, nem örökösödés jogán, kíván a ma
gyar királyiszékhez ju tn i, hanem az ország iránti érdemeinél fogva, mint a ki 
már arra régen méltónak Ítéltetett, e fényes polezra k ije lö lte te tt, sót az a ne
messég által nek i, az 1514-beli pórlázadás lecsöndesítésekor meg is igértetett. 
Már atyjának nagy érdemei voltak e haza irányában : o Mátyás királynak min
den nagyobb hadjáratában részt vett, híven segítette Csehország koronájáért vitt 
harczaiban, egyik vezére volt, midón Bécset és Ausztriát meghódította, Mátyás 
halálakor az ország közvéleménye a királyválasztás kérdésében a döntő hatá
rozást neki adta, ó verte ki az országból Albert —II. Ulászló testvére — sergeit 
stb. s hogy János, szepesi gróf, atyjára és királyi eldödeire méltó lesz, kezes
séget nyújtanak iránta : igazságszeretete, egyenessége és bátorsága 3) .“ A kik 
Ferdinánd részén voltak , szintúgy felhozták indokaikat: „a Mátyás és F rid iik , 
II. Ulászló és Maximilián közötti szerződést, úgy a pozsoni kettős házassági 
szövetséget, melyet Zsigmond lengyel király is m egerősített, s melyeknek ér
telmében Ulászló örökös nélkül való kihalása esetében Magyarország F rid rik  
és Maximilán utódinak lón biztosítva. Felhozták továbbá, hogy a magyar ko
rona már régi idők óta leányágon szállott tovább. IY. István leánya Mária jo 
gán elnyerte Martell K ároly, nápolyi király fia, —  Nagy Lajos leánya Mária 
jogán Z sigm ond,—* ennek leánya Erzsébet jogán A lbert; a m it ezeknek a 
nemzet m egadott, m iért tagadná meg Annától Ulászló leányától, midón kirá
lyi testvére II. Lajos épen a hazáért vérzett el? Ide járói Anna egyenes örö
kösödésijoga, Y. Károlynak — Ferdinánd testvérének — hatalm a, ki képes 
lesz Magyarországot a török ellen megvédeni; végre Ferdinánd tiszta lelke,

0  Istvánffy, Hist. etc. IX. k. 84. 1. Összevetendő : 
Szalay, Magyarorsz. Tört. IY. k. 14. 1. 
Monumenta Hung. Historica I. k. 126— 127. 11.

2) Pray, Epist. Procer. I. k. 276—277. 11.
3) Bethlen Farkas, Hist. I. k. 51—56. 11.
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önm érséklete, magas elméje“ *)• A jóval nagyobb rész azonban, nem Ferdi- 
nánd személye iránti idegenkedés alapján, de leginkább az ezen gyűlésben fel
olvasott és újból helybenhagyott 1505-beli végzéstől indíttatva, János szepesi 
grófot —  azok kivételével, kik a király eleste után m indjárt Báthorival és a 
királynéval eltávoztak volt — közmegegyezéssel a nép nagy tetszés-nyilvání
tása közt november 10-kénMagyarország királyává választották, és Szent-Már- 
ton napján Várdai Pál ujonan kinevezett esztergomi érsek (Jászay szerint Pod- 
maniczky István nyitrai püspök) * 2) által a magyar szent koronával megkoro
náztatták 3 4).

Zerm egh, egykorú író , így írja le ez eseményt : „ Ján o s, szepesi gróf 
Sz.-Márton nap körül Budáról Székesfehérvárra m ent, a mikor hozzá Magyar- 
ország minden főrendéi —  az egyháziak úgy mint a világiak —• egybegyűltek, 
kivevén azokat, kik a királynéval eltávoztak és Báthorit a nádort, ki szintúgy 
a királyné részére állott. A tanácskozás a főrendek és nemesek közgyűlésében 
az ország állapotjának jobb karba tételéről és a király választásáról folyt. Min
denek akaratával és szózatával János vajda, a szepesi gróf, királynak kihirdet- 
te te tt O-

Az új király azonnal követeket küldött a küludvarokhoz, jelesen a pápá
hoz, a franczia és angol királyhoz, Yelenczébe, Nápolyba és Ferdinánd újo- 
nan választott csehkirályhoz ; Zsigmond lengyel királyhoz még a tokaji gyűlés
ből elmentek volt követei, hogy a Székes-Fehérvárt tartandó királyválasztó 
gyűlésre követküldésre felkérjék. Velenczéból a lón a válasz, hogy a város Zá
polya királylyá választatásán örvend, s Magyarországgal, mint eddig , úgy ez
után is jó barátságban kíván maradni; a pápa kétértelműleg válaszolt; Ferencz 
franczia király azonnal követet küldött Zápolyához, megválasztatásához a nem
zetnek szerencsét k ívánt, s arra serkentette, hogy csatlakozzék saját nemze- 
tebeli k irályához, a k in ek  érdemeit már rég ism eri, s k ito l, mint jelenlevő
től csak jó t várhat, míg a m ásiknak, mint távollevőnek, tisztviselői kizsák
mányolására mindig készen kell lennie 5) ,  továbbá barátságát és szövetségét 
ajánlotta, melybe a pápa és Velencze is bele volt foglalva; az angol udvar 
is elküldötte követét, de azt Ferdinánd űtában feltartóztatta, nem bocsátván 
birodalmán keresztül. A Konstantinápolyba küldött követség nem juthatott 
rendeltetése helyére, m ert egyik tagja űtközben megöletett, a másik elfoga-

0  Bethlen, Histor. I. k. 57— 65. 11.
2) Jászai Pál, A magyar nemzet napjai stb. 168. 1.
3) Bethlen Farkas, I. k. 51—72. 11.
4) Zermegh, Hist. Rer. gestar, inter Ferdinand, et Joannem. I. könyv 384. 1.

Bélnél, Scriptores Rer. Hung. T. 11. 
s) Utvánffy, Hist. IX. könyv 86. 1.
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t o t t !). Ferdinánd pedig a hozzá küldött követektől azt kérdezte : ha Zápolyá- 
nak a vajdának nevében jöttek-e hozzá? m ert így kezet nyújt nekik s jő szív
vel lá tja , de ha mint magyar király nevében, ügy el nem fogadja. A követek 
elmondták királyuk izenetét magyarul. Ferdinánd feleié : szóljanak németül 
vagy latíniíl. A követek visszonozták, hogy egyik nyelven sem tudnak beszél
ni. Ferdinánd várakozásra s tolmácsfogadásra utasítá, szállásukra őrizetet 
rendelt, szólniok bárkivel is m egtiltotta, míg maga elébe nem hívatja ő k e t* 2 *). 
És addig várakoztatta , míg ő is magyar királylyá választatott ; akkor írásban 
adván be a követek küldetések czélját, — hogy t. i. a két király közt lenne 
b ék e , a török ellen kölcsönös frígykötés, s küldőjük és Mária királyné közt 
köttetnék házasság, mi azonban csak titkos utasítás lehetett, m ert a levélben 
beléfoglalva nincs, — decemb. 17-én szintúgy írásbeli választ adatott ki nekik, 
melyben holmi formaságok, óvások és általános igérettételek u tán , a derekas 
válaszadás ismét máskorra lón elhalasztva s). Szeremy szerint ez ügy végké
pen függőben m a ra d t4). H átra volt még a D alm át-, Tót- és Horvátország 
RR-nek alkotványos nyilatkozása. Ámbár ez országok lakosinak nagy része 
1527. január 3. a knini püspök befolyása és vezérlete mellett Ferdinándot már 
megválasztotta volt : mindazáltal Frangepánnak — a János által újonan kine
vezett bánnak — sikerült őket más gondolatra bírni. Ez ugyanis, bemutatván 
nekik és felolvasván az 1505-ki rákosi végzést, annak értelmében királyukká 
Zápolyát választották m eg, kötelességévé tevén a bánnak, hogy a két király 
között békességet eszközölni igyekezzék 5).

Míg Zápolya az ország külső védelmével s beligazgatásának rendezésével 
foglalkozott6) ,  az alatt egyfelől Mária királyné és Báthory a novemberben 
Köpcsénben tarto tt értekezlet alapján, Ferdinánd érdekében előbb Komáromba 
nov. 25.-re, azután Pozsonba decemb. 1-jére új országgyűlést hirdettek; másfe
lől pedig Ferdinánd Haimburgban német tanácsosaival értekezletet tarto tt az 
irán t, 1. mint kelljen a királyné védelméről gondoskodni; 2. hogy lehetne a 
magyarországi várakat kézre kerítni ? 3. a komáromi gyűlést — miután az Zá
polya által el van foglalva — hová kellene áttenni? és 4. vájjon Magyaror
szágnak fegyvererővel elfoglalása, még most nem lenne-e elhalasztandó? F er
dinánd tanácsosai az örökösödés elve feltétlen érvényesítésének sürgetését

0  Laszky Jeromos, Hist. arc. Legat, ad Solym.— Bélnél, Adparatus ad Hist. Hung. 184.1.
2) Jászay, A magyar nemzet napjai s a t. 298. 1.

Jászay, A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után 298.1. összevetendő a 346— 348.
lapokkal.

*) Szerémy, Magyar Történelmi Emlékek. 1. k. 149. 1.
6) Jászay, A magyar nemzet napjai s a t. 412. 1. A cs. titkos levéltárból vett eredeti ada

tok után.
6) Jászay, u. o. 240— 241. 1.
M .  T U D .  A K A D .  É V K . — I X . 5
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ajánlották, különben a választási jog megengedése, Zápolya megválasztása 
m ellett is fogván majd bizonyítni ’)• Azonban Ferdinánd, Nádasdy és több 
pártliíveinek tanácsára, elsőbbnek a választási üt megkísértését látta. Szövet
ségre lépett tehát Köpcsénben nov. havában Magyarország főbbjeivel: a nádor-, 
horvát bán-, cancellár-, tárnok-, főétekfogó- és auránai perjelség igazgatójá
va l, s egynek egy , másnak más Ígéretet tevén, ókét részére vonni igyekezett. 
A szövetség fó pontjai voltak: „Ferdinánd Magyarország jogait és szabadsá
gait, törvényeit és rendelvényeit megtartja és öregbíti, a vele szerződőket 
eddigi jogaikban, kiváltságaik és hivatalaikban megerősíti, az elkobozandó jó 
szágokat mások felett nekik és pártfeleiknek adományozza, ha pedig ő k , ja 
vaikban a szepesi gróf által fogyatkozást szenvednek, ezért kártérítést, s szük
ség esetében magoknak és gyermekeiknek Magyarországon kiviül is lakhelyet 
és sorsukhoz illő élelemmódot biztosít * 2 3 *). Névszerint pedig a nádort Báthoryt 
biztosította az iránt, hogy az Kőszeg várát kapja ajándékül s pótlékól 2000 ré- 
nens forintot. Batthyáni Ferencz horvát bán hat hét alatt 6000 aranyat, Tahy 
János aurániai perjelségi igazgató a rakováczi, (hajdan Rochenitz) várat és 
mellé 1800 a ran y a t5), Frangepán K ristóf minden jószágaiért, ha tán Zápolya 
által elfoglaltatnának, jótállást, és azt kívánta Ferdinándtól, hogy Magyaror
szág fővezérévé neveztessék, de feltételei nem fogadtattak e l1). A szerződő 
főnrak részükről Ígérték , hogy Ferdinánd érdekében bizonyos szánni fegyve
rest állítnak k i , őt minden ellenség ellen védik , pártját s javát előmozdítják, 
Magyarország kormánya elnyerése és teljesjogü birtoklása tekintetében mind 
azt tesz ik , a mi állhatatos, igaz és erős férfiakhoz illik“ 5).

Ugyanazon időben megtalálta Ferdinánd Zsigmond lengyel királyt is az 
irán t, hogy őt Magyarország elnyerésében kedvezésével, tanácsával és segít
ségével gyámolítsa; mire az eképen válaszolt: „Ferdinánd igyekezzék Ma
gyarországot liáborü és fegyver nélkül tenni m agáévá, ügy ped ig , hogy a ma
gyarokat, k ik  most egymás közt meghasonlottak és visszálkodnak, összebé
kéltetvén , gyöngédséggel vonja magához, hogy szeretetből inkább mintsem 
félelemből válaszszák királyokká, de semmi esetre meg ne kísértse, hogy azon 
országot jelen veszélye állapotában fenyegetéssel, fegyverrel s erőhatalommal 
hódítsa meg ; s ha e tanácsát elfogadja — de csak így és nem máskép — ő is 
örömest segíti m indenben, mi Lengyelországnak ellenére nem lesz“ 6). Nem

1) Jászay, A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. 192. 1,
2) Jászay, u. o. 192. 1.
3) Jászay, u. o. 197. 1.
*) Jászay, u. o. 197— 198. 11.
5) Jászay, u. o. 199. 1.
6) Jászay, u. o. 219. 1.
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felelvén meg e válasz Ferdinand óhajtásának, egy második levelet is küldött 
királyi sógorához, az elsőhöz tartalomban hasonlót, de annál részletesebben 
idokoltat; melyre elóbbeni válaszával egyhangzólag üjból kijelentette Zsig- 
m ond, „hogy részérói neki a Magyarországhoz ju tásra oly hirtelen segedelmét 
és tanácsát adni, kivált miután már az líj király meg van választva, annyira 
bonyolodottá és nehézzé vált, hogy ó itt a legkomolyabb megfontolást látja 
szükségesnek, tenni fogja ezt majd külön követe által ; nem szeretné —  ügy 
mond — adott tanácsáért később megpirulni; most igen-igen kéri: legyen szí
ves m agát, mennyire lehet, a háborútól és egyéb ellenségeskedéstől vissza
tartóztatni; ügy hiszi ugyanis, hogy gondolóra kell venni, ha vájjon egy haj
dan virágzó, de most szerencsétlenségtől hányatott keresztyén ország érde- 
mes-e arra, hogy végveszedelemre és összeromlásra juttassák*4 *).

Ez idó tájban V. Károly császár is írt a magyar RR-hez. A harczias feje
delem , öcscsének —- mint a k it Magyarország term észeti örökösödés és szer
ződések nyomán egyiránt illet — elfogadására figyelmeztette ókét, annak m in
den erejével, tekintélyével sót személyével való védelm ezését Ígéri; e végre 
a legnagyobb készülettel van —  ügy mond —  s maga és alattvalói erejét oda 
irányozza, hogy ót az ország birtokába helyezze és abban megtartsa 1 2).

így állának a dolgok Magyarországon a gyászos 1526-ik év alkonyán. 
Zápolya figyelmét mindez nem kerülte k i; tanácsot kérvén híveitől, a nagyobb 
rész a békés kiegyezkedés ütján m aradást, a keresztyén és magyar vér kím é
lésé t, némelyek ellenben — s a  mint a következés megm utatta, messzebblá- 
tók —  az ellenfél működésének gyors és erélyes meggátlását ajánlották. „Ra
dies Bosics*4 — így ír felőle Szerémy —  „gyakran kérte a k irá ly t, hogy vízen 
és szárazon indüljon Bécs ellen. Istenemre — monda —  annyi ezer fegyve
rese volt, hogy elfoglalhatta volna Pozsont sőt Csehországot is 3). Frangepán 
tanácsa pedig e volt: „Miután oh király! Felséged Isten akaratjából és azoknak 
választása nyom án, a k ik felségednek hűtőt te ttek  le , a királyi méltóságot el
nyerte , ítéletem szerin t, azt most kezdetben kell keményen tartania és vé
delmeznie; vannak nem megvetendő számü harezosid, nem fér kétség hozzá, 
hogy Ferdinánd ellenségeddé lesz; tanácsom tehát az , hogy azonnal Tatánál 
táborba szállj, s nekem engedd m eg, hogy legalább négyezernyi választott 
haddal üssek A usztriára, azt tüzzel-vassal pusztítsam , várait vessem ostrom 
alá, főbb helyeit foglaljam e l, m int ellenséget fegyverrel üldözzem és megfé
lemlítsem, ne várjuk , hogy ő jőjön reánk , sőt inkább minden erővel azon

1)  Jászay, A magy. nemz. napj. s a t. 305— 306. 11.
2) U. az u. o. 2-16. 1. összevetendő 249. 1.
3) Szerémy, Magyar. Tört. Emi. I. k. 144. 1.
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igyekezzünk, hogy neki magának kelljen féln i, országait védelm ezni, nem pedig 
mások ellen háborút indítani; ez által — úgy vélem — elérnék, hogy nemhogy 
ellenednek lenne kedve neked ártani,hanem inkább békét kérő követeket küldene 
hozzád.44 De a k irá ly , részint maga is a békés eszközüket czélravezetőbbek- 
nek vélvén, részint tanácsosai is ezt javallván, s a nagyravágyó Frangepán- 
ban is — ki Ferdinándtól csak imént té rt hozzá —  egészen nem bízván, így 
válaszolt: „Tudom , gróf, hogy ez a fejedelemségek m egtartásának, a biro
dalmak és királyságok szerzésének ú tja , hogy semmiféle ellenségeskedésektől 
és kegyetlenségtől ne irtózzunk ; de én keresztyén létemre azok ellen , kik 
velem egy hiten vannak, nem akarok, nem is vagyok képes oly vadúl ke- 
gyetlenkedni, s kezeim et keresztyén vérrel m egfertőztetni, m ert én azt ma
gamnak sehogy sem engedhetem meg, hogy országosomat azok meggyilkolá
sával szilárdítsam meg, a kiknek boldogságáért a halált is életemnél és minden 
czímnél s tisztességnél szívesebben választanám; az az Isten , a ki engem e 
fénypolczra em elt, ha akaratjában á ll, hatalm as, engem minden kegyetlensé
gen k iv ü l, azon m egtartani, ha nem : legyen meg, a mi ó szent felségének 
tetszik 1). S azzal a m it m ondott — jegyzi meg az egykorú történetíró — 
„megegyezóleg, mint bölcs és tapasztalt em ber, hú alattvalóit napról napra 
inkább lekötelezni igyekezett jótétem ényeivel és bőkezűségével, azokat pedig, 
kik Ferdinánd részén voltak , levelei és küldöttek által kívánta magához éde
síteni. De ezzel ügyének nem sokat használt44 2). Istvánffy pedig azt írja, hogy 
János király seregeit is elbocsátotta s ajándékok és jótétem ények által igyek- 
szett az ellenfél embereit m egnyerni, melyek hogy a meggátalkodottaknál 
semmi jó t nem eszközöltek, nem sokára haszontalan megbánással vette észre, 
s hogy Frangepán tanácsát nem követte , később sokszor megsiratta 1 2 3).

Azok közt, a m iket János, ellenfele czéljainak meghiúsítására te tt, leg
fontosabb volt, hogy Komáromot, hová az ellen-király választó országgyűlés 
hirdetve volt, kezére kerítette , s a vármegyéket és városokat a Mária által hir
detett országgyűlésre menéstől eltiltotta. Hogy ezek nem a czélhoz mért esz
közök vo ltak , első" tekintetre látható. Nem így tett M átyás, midőn Garáék 
ellenkirályt választottak, nem Zápolyának saját a ty ja , midőn Albert II. Ulász
lótól a koronát el akarta venni. Politikában a kíméletesség gyakran a legna
gyobb hiba, s kormányférfiaknál a kis sebek gyors és erélyes meg nem gyó
gyítása legtöbbször egész államok vagy legalább nagy fontosságú elvek buká
sát vonja maga után. Ezért fakadt panaszra Ztípolya ellen saját udvari papja,

36

1) Zermegh János, Hist. rer. gest. inter Férd. et Joann. — Bélnél, Scriptores s a t. II. k. 385— 
386.11. — Összevetve, Istvánffy, Hist. IX. k. 85. 1. és Bethlen Farkas, Hist. I. k. 102. 1.

2) Zermegh, u. o. 386. 1.
0  Istvánffy, Hist. IX. k. 85. 1.
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az őszinte Szerém y: „A k irá ly /4 — úgy mond —  „elm ulatta a jótanács köve
tését. Vajdaságában erélyes és gondos volt, s dolgainak gyorsan utánalátott, 
király korában semmit nem mert. Mi csodálkoztunk, hogy az Isten régi eré- 
lyességét úgy elvette44 *). Nem így Ferdinánd párthívei. Mielőtt a december 
1-jére halasztott gyűlés ideje eljött volna, egyfelől Károly császár em lített le
vele, másfelől a Zápolya által az ellenpártiak megtérésére kitűzött 15 nap 
u tán , fő és jőszágvesztéssel fenyegetés, harmadik felől pedig pártjok embe
reinek kevés száma miatt —  minthogy a mohácsi vészből fenm aradt 29 kor
mányi tisztviselőből, kiknek m egnyerését Nádasdy az özvegy királynénak és 
Ferdinándnak különösen ajánlotta, addig még csak 12 és így a kisebb rész volt 
m egnyerve, s a már küszöbön levő országgyűlésre is a RR. igen gyéren gyü
lekezését látták —  szükségesnek ta rto tták , Ferdinándtől, a köpcséni szerző
désnek alapján, először m aguk, azután az ország törvényeinek megtartására 
nézve, újabb és formaszerű biztosítást kérn i, m it ez nov. 30-án meg is adott. 
Az elsőben: „Mária királyné minden hivatalnokait s azok feleségeit, gyere
k e it, atyafiait, barátit és szolgáit, a kik  őt Magyarország koronája és királyi 
méltósága elnyerésében tanácscsal, vagyonnal és erővel segítik, királyi szavá
val biztosítja arró l, hogy őket minden javokban , vagyonúkban, hivatalokban 
János szepesi gróf ellenében megvédi és oltalmazza, tőle netalán szenvedendő 
hitelesen kim utatott káraikat megtéríti és ké t év alatt vagy tőlök elvett vagyo- 
naikat visszaszerzi, vagy azok helyett másokat ad; addig is ped ig , a szükség 
úgy hozván m agával, saját ausztriai uradalmaiban valamennyinek illő lakhe
ly e t, s jövedelmeikhez m ért díjt rendel, a főpapi hivatalokat, jogokat és jó 
szágokat, úgy világi méltóságokat is kiválólag az ő pártján levőknek osztja 
k i44 2). A másodikban az összes országnak Ígéri: „hogy világi és egyházi u ra it, 
főpapjait, zászlósait és nem eseit, királyi városait és minden rendéit azon sza
badságokban, törvényekben és in tézm ényekben, melyekkel a boldogéit ma
gyar királyok ideje óta éltek , még ha az országhoz fegyverrel ju tna is ,  épen 
úgy megtartja és oltalmazza, mintha mindnyájok akaratával választatott volna 
király lyá; a hivatalokat és főpapságokat idegeneknek nem adományozza, Ma
gyarország államtanácsába külföldieket nem alkalm az, (II.) Endre király azon 
rendelvényét (D ecretum ), melyre a magyar királyok koronázás alkalmával 
meg szoktak eskünni, m egtartja; m indkét szerződés pontjainak szentül meg
tartása végett magát és örököseit saját kezének aláírásával és pecsétével meg
erősített levelében kötelezvén44 3). Lényegben hasonló tartalma azon december * 2 3

0  Szerémy, a Magyar Tört. Emi. I. k. 144. 1.
2) Bethlen Farkas, Historia de rebus Trans. I. köt. 76— 79. 11. Juszay, A magyar nemzet 

napjai s a t. 261—262. 11.
3) Jászay, a magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. 263— 264. 11.
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5-kén kelt utasításnak i s , melyet Ferdinand a már megnyílt pozsoni magyar 
országgyűlésre küldött teljes hatalmú biztosainak adott. Ebben először is „Zá
polya az 1525-diki országgyűlési tétem ényeiért, a gondviselésére bízott koro
nának a vizsegrádi várból elhozatásáért, Nándor-Fehérvár elvesztéséért, a mo
hácsi vérnap és Lajos szerencsétlen haláláért bűnösnek, bölcsőjétől fogva pár
tosság- és viszály-terjesztőnek , s Magyarország minden közelebbi szeren
csétlensége okának m ondatván, királylyá választatása törvénytelennek, maga 
bitorlónak, az ország megmentésére és kormányzására képtelennek állíttatik, 
azután k ife jte tik , hogy Magyarország koronája Ferdinándot részint a F ridrik  
és M átyás, Maximilián és II. Ulászló közt kötött s a magyar főpapok, zászlós
urak és főrendek által is jóváhagyott és elfogadott kötések, részint neje, mint 
II. Ulászlónak törvényes leánya, elhalt Lajos királynak testvérnénje ágán úgy 
isteni és emberi mint származási jognál fogva ille ti, ő tehát ezen országbirto
kába már régen beléphet, kormányzását átveheti s igazságos fegyverét János 
vajda eilen fordíthatja vala; de józanabb tanácsra hallgató hajlama arra b írá , 
hogy magát keresztyéni vérontástól visszatartsa s az ország rendei, főpapjai, 
zászlósai s lakosai eleve tudtával és akaratával kívánjon királyul elfogadtatni ; 
m it annyival inkább rem él, mivel ha ez nem történnék, ő jogától semmikép 
elállani nem akar, nem szándékszik, sőt ha maga tenné is , jól tud ja , hogy 
Károly ő catholicus felsége ezt hagyni nem fogná.“ Ezután ismét az ellene 
emelt vádak világosi itatnak fel. „Vádolják őt£í —  így szól az utasítás —  a Zá
polya pártján levők, m intha ő az országot erővel és fegyverrel fogná megtá
m adni, szabadságától és törvényeitől megfosztani s szolgaságra ju tta tn i, minél 
hamisabb nem képzelhető, s nem egyéb, mint hitelt nem érdemlő koholmány; 
az , hogy Ferdinánd magyarúl nem tud , ne riassza vissza tőle a magyarokat, 
miután országukat más német fejedelmek is , m int Albert és I. Ulászló béké
sen és feddhetlenűl korm ányozták; ó Ígéri a KK-nak és RR-nek, hogy orszá
guk összes és külön kiváltságait, rendelvényeit, szokásait nem csak fentar- 
tan i, de öregbítni is igyekezni fog; attól se féljenek, hogy a magyarok állam
tanácsába külföldieket alkalmazna, vagy a javadalm akat, s egyházi méltósá
gokat a magyar nemzettől elvevén idegeneknek adom ányozza, sőt inkább sza- 
bályúl kívánja ten n i, és úgy fog rendelkezni, hogy azok örök időkön azoknál 
m aradjanak, a k ik  magyar vérből s a mag) ar nemzetből származtak; valamint 
azon is fog m unkálkodni, hogy a németek és magyarok közt gyökeret vert 
gyulölség atyafiúi kölcsönös szeretetté váljék s kiegyenlíttessék 1). Mindezek
nek alapján kérjék a biztosok —  így végződik az utasítás — a magyar nem
ze te t, „hogy őt a fenebbi jogok és jogczímeknél fogva, igaz, törvényes és *

0  Jászay, A magyar nemzet napjai s a t. 271— 282.11.
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természetes királyuk-, úrok-, hazaatyjok-, uralkodójok- és fejedelmükké fogad
ják és ismerjék el (assumant et recipiant)^ *)• Ugyanez idotájt felszólította 
Ferdinánd a horvát rendeket is a rra , hogy ót egyfelől a maga szerződéseken 
gyökerező, másfelől neje oldalos örökösödési jogánál fogva, országgyűlésen 
kivúl királyuknak ismerjék el ; de ezek a magyar országgyűlés bevégződése 
u tán , ósi szokásuk szerint, köztök külön tartandó országgyűlésre utasították 
az ügyet 2).

Az országgyűlés napja eljött, a RR. összegyűltek, de kevesen. Nem volt 
ott Batthyáni a horváth bán, Taliy az auránai perjelség igazgatója, nem F ar
kas, a szent-györgyi és bózini gróf; Török B álintot, Pekry Lajost, Nyári Fe- 
renczet pedig még 1527. elején is Zápolyánál látjuk. Nem küldöttek követeket 
a várm egyék, nem —  Pozsonon és Sopronon kivűl —  a városok, pedig a k i
rályné á lta l, daczára az 1495-iki XXVI. törvényczikknek, mely a fontosabb 
országos ügyek tárgyalásakor személyes megjelenést rendel, követküldésre 
mindnyájan fel voltak szólítva. Azokból tehát, k iket Istvánffy Történetei 
8 6 -ik lapján jelenvoltaknak á llít, alig volt ott egy-két, akkor még kevéssé te
kintélyes egyén3). Nagyobb számmal volt a nemesség. Huzamosan kellett a 
lassan gyülekező RR-re várakozni ; hogy épen valamit dolgozni láttassanak, a 
német birodalomtól a török ellen kérendő segély tárgyalásával töltöttek el n é 
hány napot, majd ismét a választás-szó felett vitáztak, Ferdinánd biztosai en
nek kim ondásában, a magyar RR-ek pedig kihagyásában nem akarván meg
egyezni. Végre a biztosoknak kellett engedni, annyival inkább, mivel az alatt 
már a cseheknek is elismerte volt szabadválasztási jogát. így to lt el az idó de
cember 15-ig, mikor a királyválasztás más napra ünnepélyesen ki lón hirdetve. 
A gyűlést a nádor nyitotta m eg, ezután Ferdinánd teljhatalmú biztosai beszél
te k , fenebb megism ertetett utasításuk értelm ében, megtoldván a Zápolya el
leni vádakat még Erdély kizsarolása- s a királyi jövedelmek elvesztegetésének 
állításával, s kijelentve azt, hogy Ferdinánd kész M agyarországért, a keresz
tyén hitért és magyar nemzet megmaradásáért saját szem élyét, életét és vérét 
is feláldozni. „A mi pedig az ország törvényeit és régi alkotványát illeti: higy- 
je el“  —  így szóiénak ismételten a biztosok —  „m indenki, higyje el az egész 
ország, hogy minden rendelvényeitek, szabadságaitok és kiváltságaitok ép
ségben fognak m aradni, nincs m iért attól tartanotok, hogy tanácsotokba ne
talán idegenek alkalm aztatnak, vagy egyházi m éltóságok, hivatalok és jószá
gok külföldieknek adom ányoztatnak, mindezek a tie ite k , a ti atyatokfiaié, a 
ti véreiteké, a ti nemzetetökéi lesznek; végre kérik a RR-ket, hogy ezen al-

9  Jászay, u. o. 284. 1.
9  Jászay, u. o. 286— 287. 11.
3)  Jászay, u. o. 315. 1.
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kaimat ragadják m eg, s Ferdinánd megválasztása által az ellenfél vakmerősé
gét tegyék jóvá44. . . .  A császári biztosok, beszédük végén, a Mátyás és Ulászló 
szerződéseit is bemutatták 1). Ezután az özvegy királyné szónokai követkéz- 
tek , kik a szerződéseket mellőzvén, egyenesen a magyarok hűségére s királyi 
házaik iránti ragaszkodásra h ivatkoztak, a nemzet történeteiből bizonyítván 
b e , hogy több mint ötszáz év óta —  Mátyás kivételével —  mindig a magyar 
királyok véréből való uralkodójok volt, s elmondván mindazon leányági örökö
södési eseteket, melyek Zápolya választásakor is el voltak m ondva, s általam 
fenebb előadva, részükről is kérték  Ferdinánd megválasztatását.

E  beszédeket, a Zápolya megválasztatásának törvényessége kérdésében 
Révai Imre nádori itélőmester által támasztott hosszas vitatkozás követte. 
V égzésién: „hogy rész in t, mivel e haza ősi törvényei és szokásai szerint a 
király elhunyta esetében országgyűlés hirdetése a nádort illeti, részint pedig, 
mivel az 1485-ki I. törvényczikk ellenére Zápolya megválasztatásához a nádor 
szavazata nem já ru lt, a székes-fehérvári országgyűlés végzései érvénytelenek; 
a kik tehát az ellenpártot 40 nap alatt e lhagyják, János királynak adott hitök 
kötelezése alól fölm entetvén, Ferdinánd kegyelmére számíthatnak.44

Ezután legelői Báthory a nádor szavazatát Ferdinándra adván, példáját 
követték más jelenvoltak , ezt sűrű felkiáltás és örömrivalgás váltotta fel, ezt 
ismét harangzúgás és ágyúropogás, hirdetvén a várakozó városnak, hogy a 
választás be van végezve. így lón megválasztva Magyarországnak második k i
rálya is * 2).

Csakhamar ezután a Ferdinándhoz szító horvátság is a knini püspök in
dítására őt Czettinben 1527. január 1-jén , azon indokból, hogy Magyarország 
királyává már egyébiránt is meg van választva, részéről is királyi) á válasz
totta 3). „Ezzel a két királyválasztással veszték elf< — mond Pethő Gergely 
magyar krónikájában —  „a magyarok országukat ; mert a két király közt való 
nagy háborúság, visszavonás, meghasonlás és pártoskodás miatt az országnak 
teljességgel való romlása köveikezék a töröktől/ 4 Néhány sorral tovább megint 
így folytatja : „Ezek pedig a szörnyű és siralmas veszedelmek mind a nagy 
irigységből történének ; m ert Zápolya és Báthory közt eleitől fogva oly nagy 
irigység vala, hogy egyik a másiknál jobbnak és nagyobbnak tartja vala magát 
lenni, egyik a másik szerencséjét és előmenetelét bánja és irígyli vala. E  Ion 
fő oka, hogy Báthory nem örömest szenvedte Zápolyát a királyságban44 4).

Jászay, A magyar nemzet napjai s a t. 322— 324. 11.
Ja'szay, u. o. 325— 326. 11.

3) Jászay, u. o. 393— 395. 11.
*) Rövid magyar Krónika, Pethő Gergelytől. Kassa, 1729. 103— 104. 11.
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Ferdinand, megválasztatásával a mint óhajtását, úgy teendőit sem látta be- 
végezetteknek ; egyfelől császári testvérét a történtek felől é rtesíte tte , ki kö
szönőlevelet írt a magyar RR-hez, melyben örömét fejezé ki a fe le tt, hogy 
fenséges ücscsét királyukká tették és fogadták , mely kötelességteljesítésök ál
tal —  úgy mond — őt annyira lekötelezték, hogy már minden erejét a leg
gyorsabban oda irányozhatja, hogy a köz ellenségen bosszút állhasson s a ma
gyarok hazájától távol űzhesse1) ;  másfelől, még mielőtt megválasztatását a ma
gyar küldöttség hivatalosan tudtára adta volna, jónak látta január 1 -ről tíz fő 
rangú , ugyanannyi vitézlő nem eshez, 12 királyi városhoz, és valamennyi vár
megyéhez felhívást in tézni, melyben az elsőket megválasztatásának jóváha
gyására és elismerésére s ennek írásban k ije len tésére , az utolsókat Zápolyától 
elpártolásra kegyelme és jutalm ak Ígérete mellett felhívta és buzdította * 2).

Megértvén ezt Zápolya, ellenparancsot küldött a megyék tisztikaraihoz , 
melyben neki fogadott hűségük megtartására inti őket és a rra , hogy a hol és 
kinél ily leveleket találnak, azonnal elfogják és hozzá küldeni siessenek 3).

A pozsoni országgyűlés küldöttsége január 13-kán nyiíjtotta átFerdinánd- 
nak a megválasztatásáról szóló oklevelet; minek következtében ő, megkoronáz- 
tatása végett Csehországba távozása idejére királyi helytartóid az özvegy király
nét kérte fe l, meghagyván mellette az eddigi magyar udvari tanácsosokat, kik 
közvetítők legyenek a nem zet és alsó-ausztriai korm ány között. Perényihez a 
Zápolya új koronaőréhez, külön levelet in tézett, melyben neki bocsánatát s 
királyi kegyelm ét ígérvén, a megtérésre s a korona megadására hívja f e l , s 
jutalm úl —  mit Zápolyától is megnyert vala — az erdélyi vajdaságot és Sáros 
várát Ígérte 4) ,  intvén egyszersmind, hogy ezután pártját állhatatosan követni 
és terjeszteni igyekezzék 5) ; végre egy , az egész országhoz in tézett, saját ke
zével aláírt és pecsételt nyom tatott nyíltlevelében k ije len ti, „hogy részint 
szerződésekből folyó jogának kivívására, részint a k irálynén , nádorispánon és 
több őtet követő u rakon, sőt a nemzeten elkövetett jogtalanságok megbosszú- 
lására fegyvert fog, a szepesi grófot üldözőbe veszi, s az országot és nemze
te t, a míg lehet, kímélni fogván, ellenségeinek csak azokat tek in ti, kik neki 
is ellenségei, egyébiránt m indeneket biztosít arról : hogy a magyar nemzetet 
és nyelvet egész erejével védelmezni, az ország minden rendéit, városait és la
kóit a régi magyar királyoktól nyert kiváltságokban, szabadságokban és törvények
ben megtartani igyekezik, a magyar tanácsba idegeneket nem alkalmaz, az egyházi

4) Jászav, A magyar nemzet napjai stb. 369— 370. 11.
Jászay, u. ott. 400. 1. összevetve a 424. 1.

3) Jászay, u. ott. 424. 1.
4) Istvánff'y Histor. IX. k. 8 6 . 1. 
s)  Jászay, u. ott. 444. 1.
M. TUD. AKAD. ÉVK.----IX. 6
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javadalmakat és örökségeket idegeneknek nem osztja, a kik részére térnek , nem 
csak megbocsát, de hozzájuk kegyelmes és bőkezű lesz“ J).

Zápolya, febr. 7-kén kelt körlevelében ismételve óvatosságra intette a ha
zafiakat azok irányában, kik a jó színe alatt konkolyt vetnek és az ország párt- 
fogolása és védelme ürügyével a magyar nemzet és nyelv veszedelmére és ki
irtására törekednek 2) ,  sót hogy az ország megmaradásáról annál biztosabban 
lehessen gondoskodni, B udára, Reminiscere vasárnapra országgyűlést hirde
te tt ,  melyben a franczia követ Rincón Antal közbenjárásával a franczia szövet
ség végleg m egköttetett, belefoglaltatván a pápa, Yelencze és Florenz is; Bá- 
th o r i , Thurzó és több Ferdinánd-pártiak felségárúlóknak nyilváníttattak, s ja 
vaik elkobozása végeztetett, végre hadiadó szavazta to tt5). Ezen országgyű
lésre nyílt levelét in tézvén , abba egyszersmind császári bátyjának 1526. nov. 
30-kán költ oly tartalmú levelét is igtatta be le , melyben Ferdinand Magyaror
szághoz való joga részint természete és örökösödésszerűnek, részint pedig szerző
déseken alapúltnak, az ezen gyűléseit volt ország HR-ei pedig alattvalóinak mon
datnak , s a császár részérói azon Ígéret té te tik , hogy hadierejét mihamarább 
úgy fogja irányozni, hogy öcscsét Magyarország birtokába beállassa, abban meg
oltalmazza, és az országot elnyomó zsarnokaitól megmentse, végűi öcscse iránti 
engedelmességre in t i , s császári kegyelméről biztosítja. A RR-ek mártius 24- 
kén költ válaszukban k ije len tették : „hogy ó k , a kik királyuknak a közakarat
tal választott és megkoronázott erdélyi vajdát ism erik , bámúlnak azon, mi
képen veszi el Ferdinánd fóherczeg, azon néhány magyar úr tanácsából, kik 
most Pozsonban tartózkodnak, Jánostól a királyi czím et, hogyan küld hozzá- 
jok különböző parancsokat, s m iért nevezi ókét alattvalóinak akkor, midón 
sem megkoronázva, sem helyesen megválasztva nincs, ók pedig törvényes ki
rályuktól magukat elvonatni soha sem akarják. Azon állítására ó császári fel
ségének, mintha öcscsének Magyarországhoz következési joga lenne, észrevéte
lek ez: ezen ország sem nem menyasszonyi hozomány, sem adófizető soha sem 
vo lt, hanem mindig szabad és minden külfejedelemtól független felsóséggej 
b ír t , bír most is, és ezen közszabadsági jogaikat sem királyaik , sem eldódeik 
el nem kötelezhették, sót ó k , hogy soha külföldi fejedelmet királyokká nem 
fogadnak, közakarattal és törvénynyel végezték és meghatározták, mel)' hatá
rozást megrontani sem nem lehet, sem nem akarják. Kérik azért Ferdinánd 
ó felségét, mérsékelje m agát, s ne nevezze Magyarországot és a RR-et alatt- 
valóinak* *4 4).

*) Horváth István , Verbőczy endékezete. II. k. 253— 257. 11.
Jászay, A magyar nemzet napjai stb. 450 -4 5 1 . 11,

*) Kovachich , Supplem. ad Yest. Comitior. III. k. 104. 1.
O Szalay, Magyarorsz. Tört. IV. k. 49— 50. 11.

Kovachich, Suppi, ad Yestig. Comitior. III. k. 115— 117. 11.
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Az ellenszenv a két király, a meghasonlás az alattvalók között immár oly 
fokra hágott vala, hogy békés kiegyenlítéshez remény nem lehetett. Nyilván 
látszott, hogy fegyvernek kell dönteni. Mielőtt azonban ahoz nyúlnának, Zsig- 
m ond, a kimeríthetetlen jóakaratú lengyel király közbenjárására m indkét fél 
beleegyezett abba, hogy az ügyállás jogi oldala egy békeértekezleten, kölcsö
nösen küldendő követek által még egyszer deríttessék fel ; békéltetők legye
nek Szydloviczky K ristóf lengyel cancellár és Endre ploczki püspök, s ha 
így sem jöhetne egyesség lé tre , ez esetben határozzon a fegyver. Ferdinánd, 
hogy hadi készületeire időt nyerjen , szívesen hajlott az ajánlatra, Zápolya ré
szint ügyében bízva, részint a honfivér kímélete tekintetéből már azelőtt jóval 
kérvén az ügy közbíróság általi elintézését, most annyival készebb akarattal 
állott rá , s ez iránti szándékát az első Prágában martius 27-kén , az utolsó 
april 24-kén Budán kijelentvén, határnapul jún iust, helyül Olmüczöt, köve
tekül öt-öt tagot jelöltek k i, s a tanácskozást junius elején elkezdették. F e r
dinánd részéről W ideman Boldog jog tudo r, Zápolyáéról Statilius János budai 
prépost volt a veszérszónok —  az elsőség, a bizonyítás kötelességével együtt 
amannak adatván. „W ideman először a szerződések alapján kívánta bebizonyítni 
Ferdinánd elsőségi jogá t a magyar koronához; felhozta a F rid iik  és Mátyás 
közti szerződést, melyet a király és főrendek jóváhagytak, s melyek értel
mében , hogy F r id r ik , Mátyás magtalan elhalásakor —* midőn t. i. a RR. az ő 
sérelmével II. Ulászlót választották —  fel nem lép e tt, csak a közbékéért te tte , 
de az által jogán csorbát ejteni nem ak art, minek bizonyságául még az ő éle
tében, fia Maximilián Székes-Fehérvárt elfoglalta s k ije len tette, hogy ő atyja 
engedékenysége m iatt az országhoz való jogát veszélyeztetni nem akarja, s 
nem is szűnt meg a háborútól addig, míg Ulászló a rég it , új szerződéssel meg 
nem erősítette, melyet az ország kitiínőbb nagyjai s több erdélyi és szászváro
sok elfogadtak, sőt ezt 1506. a főrendek másodszor is önkéntesen megerősí
tették. Végre felhozta a Zsigmond lengyel király által aláírt 1515-diki kettős 
házassági szerződést, melyben nemcsak hogy Ferdinánd és A nna, úgy Lajos 
és Mária között házassági szövetség k ö tte te tt, de azon ese tre , ha Lajos örökös 
nélkül múlna k i, az országhoz való jog egyenesenMaximiliánra és utódaira ru
háztatok; m iket ha a békeértekezlet követei megfontolnak, lehetlen, hogyFer- 
dinándnak elsőbbségi jogát Zápolyáé felett el ne ism erjék, a ki a nádor jelen
léte nélkül tartott gyűlésen, pártosok által zajosan lön királylyá kiáltva/*

Zápolya követe erre megjegyezte : „Ism erik ők igen jól az idézett szerző
déseket, de mivel azok jövendőbeli örökösödésről, élők között k ö tte ttek , azo
kat neki érvényteleneknek kell m ondania, azon okból, mivel ily szerződések 
által a felek gyakran egyfelől a következési jog megnyílására várakozni meg- 
únván, másfelől uralkodási vágyuk által ösztönöztetvén, merényekre vetem ed
hetnek a mások élete ellen, a m it, mint természet szerint ártalmas és vétkes

6 *
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dolgot, egyházi és világi törvények egyiránt tilalmasnak tartanak. Tudja ugyan 
ő , hogy ilyesmi m indkét szerződő féltől távol volt, de ez a köztörvény erejét 
nem gyöngíti meg; az pedig épen bizonyos, hogy Mátyás Ausztria elleni há
borúinak czélja, e szerződések feltörése volt, erre akarta öF rid riket kénysze
ríteni, melylyel eléggé kijelentette, hogy arra kedve ellen ment, a ki t.i. látta, 
hogy a koronát a felemelt váltságdíj mellett sem nyerheti vissza m ásképen, 
mint ha ama föltételeket, melyeket a magyar RR. terheseknek vallottak, alá 
nem írja. Azonban Mátyás ezt a maga és nem az ország nevében tette. Magyar- 
országnak ugyanis különös és ünnepélyes törvénye az, hogy a király azon kér
désekben, a mik az állam javát és boldogságát illetik, és valamely jognak megnye
rését az utókorra átruházni látszatnak, a R R . megegyezése nélkül semmit sem 
határozhat. A mint tehát azok ténye, kik a Mátyás szerződését aláírták, mint 
jobbára hozzá kegyelmei által lekötelezetteké, úgy azoké is , kik a német-új
helyi és soproni végzéseket szerzették —  bárha Mátyás megkoronáztatása után 
Székes-Fehérváron megerősíttettek is — nem a I1R. hanem magánosok akaratából 
származtak. Az is megfontolandó, hogy ha Fridrik  és az alsó-ausztriai RR. a 
Mátyás első ausztriai hadviselésekor megigért költség megfizetésére magukat 
kötelezetteknek nem tarto tták : a magyar RR. sem kötelezhetők Mátyás által a 
trónkövetkezésre nézve Fridrikkel kötött szerződés megtartására. Azonban 
megengedve, hogy a követkczési jognak a német-újhelyi szerződés által F rid 
iik re  átruházása ellen a RR. nem tiltakoztak: ez esetben is , hogy a szerződés, 
mely Mátyás jogát halála esetébenFridrikre és fiára Maximiliánra, vagy ha an
nak több fiai lennének, a rra , k it a RR. választnak, ruházta, Ferdinándnak mit 
használ? a szónokkövet meg nem foghatja, nyilván lévén, hogy midőn Lajos 
király elesett, sem F rid rik , sem Maximilián, sem azoknak egy fia is életben 
nem volt ; mely egyedüli körülmény á lta l, ha a fen idézett szerződések va
laha érvényesek lettek volna is, teljességgel megszűntek, mivelhogy csak a fiák
ról s nem az unokákról szólották, ezek között pedig, a jogtudósok értelme sze
r in t , nagy a különbség. Midőn tehát a Maximilián fiától Fileptől származott 
Ferdinánd, Fridriknek unokája és Maximilián Fridrikkel együtt Mátyás halála
kor a RR. választása ellen, mely által Ulászlót a királyiszékre hívták, a tör
vény kívánata szerint nem szólaltak fel, mind amazok lemondottak szerződés
adta jogaikról, mind pedig ez nem nyert semmi örökségi jogot Magyarország
hoz, annyival kevésbé, mivel tekintélyes történetírók hagyták írva, hogy a 
midőn Mátyás F rid iike t kemény haddal m egtám adta, s ő visszaverésére elég
telen volt, békét kötvén vele, minden Magyarországhoz lehető jogáról lemon
dott; Ulászló pozsoni és bécsi szerződését pedig, nem csak hogy az ország ne
vében meg nem erősítették, de a bécsinek az ország nádora az ország nevében 
nyilván ellene m ondott; a pozsonit alkotó követek pedig, midőn azok kihírdet- 
tettek, hazaárulóknak, lőnek nevezve, s éltöket is csak a királyi udv arba mene-
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leüléssel m enthették meg. Ezekre következőleg aRR. 1505. a pest-rákosi téren 
minden országnagyok, főrendek, nemesek és vármegyék beleegyezésével és alá
írásával megerősítve fő- vagyon- becsület- és szabadságvesztési büntetés terhe 
alatt végezték, hogy ha Ulászló fia magzat nélkül halna el, soha mást mint sa
já t nemzetökből való királyt nem választanak: nyilvánvaló dolog, hogy e végzés 
által aRR. és összes nemesség nem mást ak art, m int azon szerződéseknek ér 
vénytelenítését, melyeket eddig vagy a király az ő beleegyezésök nélkül kö
tö tt, vagy a melyek a RR. szabadságával ellenkeztek; az is nyilván van , hogy 
minden k irá ly , esküvel volt kötelezve még trónra lépte előtt arra, hogy az or
szág szabadságait sértetlenül fentartja; e szabadságok közül a legelső és leg
régibb, a királyi vér kihalása esetében a RR-nek nj király választási joga, azon 
RR-ké, kik legelébb emelék királylyá egyiket a nemzet vezérei közöl. S m int
hogy Ulászló is még mielőtt az országba bejött volna, a régi törvényekre hitet 
te tt , s esküjében ama szerződésekről semmi szó nincs, önként fo ly , hogy a 
mi ilyest te t t ,  esküje ellen tette. Végre nagyobb bizonyosság kedvéért a Fer- 
dinánd követei által idézett szerződések előmutatását kérvén , minthogy Zápo
lya követe azok áttekintése után is állításai m ellett megmaradt, Ferdinánd kö
vetei még egyszer észrevételeiket megtevén, átm entek a második, t, i. a válasz
tási jogezim fejtegetésére

„Ferdinándot —• mondának ők —  a választás elvénél fogva is méltóbban 
illeti a magyar korona, mint Zápolyát, mert az őt választó országgyűlést —  
mint azt a törvény rendeli —* a nádor hívta egybe, arra Zápolya is meg volt 
híva, hely és idő jókor k itűzve, és aRR. által békés tanácskozás és szabad vá
lasztás útján , jelen lévén az özvegy királyné is — kinek pedig szózata nagy 
fontossággal bír —  közakaratból lón Lajos testvérnénjének Annának —• illető
leg Ferdinándnak — elsőség adva; ha pedig valaki hiánynak gondolja, hogy a 
gyűlés Komáromból Pozsonba tétetett á t , ezt m entik a háborús idők.u

„Zápolya főkövete m egjegyezte, hogy az ő ura, midőn a nádor a második 
országgyűlést egybehívta, már nemcsak a főrendek és nemesség nagyobb része 
által meg volt választva, de meg is volt koronázva; ezzel és Budának a királyi 
székvárosnak elfoglalásával, ha mi hiány a választásban lenne, jóvá té tetett; 
vagy ha az által, hogy Zápolya nem a nádor által egybehívott országgyűlésen 
választatott m eg, hiba is lón elkövetve, megigazítása nem az idegenek dolga, 
a kiket az ország RR. a magyar királyiszéktől k izártak , hanem maguké a ma
gyaroké. Az ellenfél hibáztatja Zápolya híveiben, bogy urokatTokajban jelöl
ték k i; de azt nem , hogy a nádor Komárom helyett Pozsonban tarto tt ország- 
gyűlést, hogy az egybehívó levélben a gyűlés oka kifejezve nincs, hogy azt 
nem csak a nádor, de az özvegy királyné is aláírta, minek akár az legyen oka, 
hogy Báthory a maga tekintélyét elégnek nem tarto tta , s jogával élni sem nem 
tudo tt, sem nem akart, akár a z , hogy törvényadta hatalmát a királynéra ru-
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liázta, egyformán törvénytelenséget követett el. Végre nagy hiánya Ferdinánd 
választatásának az i s , hogy a Duna és Tisza mentében fekvő vármegyék nem 
voltak meghíva az országgyűlésre, s csak a Pozsonnal határosok és német őr
séggel m egrakottak vettek abban részt."

Wideman megtevén ezekre ellenvetéseit, átment a harmadik jogcztm re , t. 
i. annak bebizonyítására, „hogy a magyarok Sz. Istvántól kezdve, midón trón- 
következésről volt szó, mindig tekintettel voltak a királyi nemzetségre, oly 
m ódon, hogy midőn fiák nem voltak, a királyi méltóságot a leányokra és ezek 
unokáira ruházták. Felhozta Péter és A ba, Otto és W enczel, szicziliai Károly 
és I. M ária, úgy Erzsébet Zsigmond király leánya, Albert özvegye példáját, 
melyek mind az elébbi állítást és azt bizonyítják, hogy a mit a magyarok ed- 
digeló annyi királyihölgynek m egadtak, azt Lajos testvérétől nem tagadhat
ják meg.“

Erre Zápolya követe bámulatát fejezte k i , „hogy ellenfele önmaga ad ne
ki maga ellen kezébe fegyvert. Mert ha a magyaroknál ősi szokás, hogy míg 
fiú v a n , a leányoknak a koronához semmi joguk : önként következik, hogy a 
soproni első szerződés — mely ámbár Pozsonban és Bécsben m egerősíttetett, 
még is csak az elsőtől veszi erejét — a legnagyobb jogsérelemmel köttetett. 
Mert azon időben, midőn Mátyás fiörökös nem-létében az országhoz való jogát 
F rid iik re  vagy fiára Maximiliánra ruházta, még életben volt atyja halála után 
született Lászlónak később a lengyel királyhoz férjhez ment nénje. Vájjon oly 
álnok lett volna Fridrik  és annyira gonoszszándékú Mátyás, hogy a törvényes 
örököst az országból kizárják? a kinek — ha Ferdinánd követeinek állítása 
alapos — bizonyosabb joga volt Magyarországhoz, mint akár M átyásnak, akár 
Fridiiknek. Szintén ez áll a II. Ulászlóval kötött szerződésekről is, a kinek La
joson kivül Anna nevű nagyobb leánya is maradt hátra; a midőn ez kizáratott 
és a trónkövetkezés Maximilián unokáinak adatott á t ,  a királyi hölgyen isteni 
és emberi törvényekkel ellenkező méltatlanság Ion elkövetve; következőleg az 
ellenfél állításai egyikének szükségkép állani kell : vagy az említett szerződé
sek érvénytelenek, vagy nőknek a magyaroknál örökösödési joguk az ország
hoz nem volt. Akármelyik álljon, Ferdinánd jogainak egyik sem kedvez. Ezek
ből könnyű következtetni azokra nézve is, a mik Erzsébetről, Albert özvegyé
ről vannak mondva; a RR. ennek irányában te tt Ígérete t. i. inkább kedvke- 
resésből és a születendő magzatra vonatkozólag volt téve, mint az örökösödés 
meghatározása szándékával : másként Albert halála után —  élvén még Erzsé
bet és László —  a RR. mindkettőnek jogsérelme nélkül, nem hívhatták volna 
II. Ulászlót királyiszékökre ; a k it pedig , hogy mind a királyné beleegyezésé
v e l, mind a külföldi fejedelm ek, a követküldés ténye által törvényes fejede
lemnek elism ertek, a történetírás adatai bizonyítják.“ Ferdinánd követe — 
írja P ray , a kitől az egész gyűlés folyama átvéve van —* megtette ugyan erre
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is észrevételeit, de eredményre nem ju thatván , az értekezlet félbenszakasz- 
tatott a nélkül, hogy elhatároztatott volna: melyik jogczímen kivánja Ferdi- 
nánd Magyarországhoz való elsőségét érvényesítni ?

Legvégül egy közvetítő ajánlatot tettek Ferdinánd követei : fogadja el Zá
polya Bozsniát királyi czímmel, 40000 forinttal és mindazon atyai örökségei
v e l, melyeket tőle Ferdinánd elfoglalt, s a m elyeket ő királyi tekintetének 
fentartására szükségesnek Ítél. Zápolya követei ezt egy más ajánlattal utasítot
ták el: ha Ferdinánd Magyarországhoz való követeléséről lemond, Zápolya azon 
jogot, melylyel Magyarország Sziléziára nézve Mátyás óta bírt, teljesen ráruház
ni kész; m it, utasítások nem -létében, ismét az ausztriai követek nem fogad
hatván e l , a békekísérleti gyűlés eredmény nélkül oszlott el 1).

Az így meghiusiílt békekísérletet, m ind-két részről fegyvertények követ
ték , támadó jelleműek Ferdinánd — védők Zápolya részéről, a harczmező és 
diplomatia terén egyiránt. „Ferdinánd — írja Bethlen Farkas —  vádakkal te r
helt körlevelet bocsátott az európai udvarokhoz, s jelesen a pápához, melyben 
Zápolya irányában mindenfelé ellenszenvet költött, s a kedélyeket annyira fel
ingerelte, hogy csaknem általános volt a vélem ény, m iként ellene, mint a ke- 
resztyénség köz ellensége ellen, minden jóknak fegyvert kell fogni, neki há
borút izenn i, sőt az emberi társaságból is kirekeszteni * 2). Ellenei gyújtó sza
vakban h ird e tték , hogy Szolimánt ő hívta b e , a készületlenül levő ifjú király 
ellen, s hogy Lajos Mohácsnál miatta esett szántszándékos áldozatúl 3). Terhes 
vádak —  mond ugyanazon történetíró 4)  —  de a melyeket nem mulatott el 
Zápolya megczáfolni. ír t az európai udvarokhoz, a városokhoz, és Kelemen pápá
hoz, a ki a legkeményebben kikelt ellene, őt m egfeddette, az egyházból ki
zárta , s ha Magyarországot Ferdinándnak vissza nem ad ja , háborúval fenye
gette 5). Zápolya élesen felelt az éles szem rehányásokra, bebizonyította, hogy 
azoknak valódi alapjuk n incs, tehát szükségképen ellene való irigységből kell 
eredniük. Érzékenyen vette különösen a pápának az ő kihallgatása nélkül ho
zott kárhoztató Ítéletét ; ezt ő — úgy mond — nem érdemelte, mint törvénye
sen választott és koronás k irá ly , s n em , mint oly nemzet k irá ly a , melynek a 
keresztyénség irányában halhatatlan érdemei vannak. O szentségének szabad 
ugyan a szentség fegyvereit használni bűnösökkel szemben, de azok eltompul
nak, ártatlanok ellen fordíttatván.“ De nem csak Zápolya, hanem a hazafiak is

O Pray, Annal. Reg. Hung. V. köt. 134— 171. 11. hol Wideman előadása egész terjedel
mében megolvasható.

Töredékesen látható: Bartal, Commentar, sa t. III. köt. Mantissa X X Y -X X X V II. 11,
2) Bethlen, Hist. Rer. Trans. I. k. 88— 89. 11.
3)  U. az, u. ott. 89. 1.

U. az, u. jjtt. 91. 1.
s)  Bethlen, Histor. Rer. Trans. I. k. 92. 1.
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felszólaltak a király és saját választásuk védelmére. Kemény szavakban fejez
ték ki felgerjedésüket a pápa e llen , s mutogatták tettük jogosságát. „Nem ar
ról van szó —  mondák —  mily méltó a magyar koronára Ferdinánd, hanem 
arról, vájjon azok akaratából lett e királylyá, a k iket a választási jog illet? Tán 
hibául róható , hogy Ferdinánd m ellóztetett; de hogy Zápolya által meg lón 
előzve, tagadni nem lehet. A m agyaroknak, őseiktől vett régi határozásuk, 
hogy az ország kormányára jutást örökösödés, szerződések és szövetség lítján 
meg ne engedj ék, m ert az nem egyebet tenne, mint hogy király választási joguk 
elvétessék. l i a  áll is az, hogy Ferdinándnak szerződésszerű joga van Magyaror
szághoz , oly egyezéseknél fogva, melyeket Magyarorzág RR-inek beleegyezé
sével n y e r t, még sem használna ügyének semmit ; mert ha két királynak sza
bad volt eltöiülni azon törvényt, melyet őseink alkottak, m iért nem lenne sza
bad a későbbi idők RR-inek ama szerződés felbontásával, az ősi törvényt is
mét erejébe visszaállítani? Örök és szent természeti jog az , hogy azok válasz
szák korm ányukat, a kik engedelm eskednek, s azt válaszszák, a kinek alatt
valói kívánnak lenni" *).

ír t Zápolya Tarnov várából 1528-ban a német birodalmi fejedelmekhez 
is igazoló levelet, melynek során kiterjeszkedik e kérdésre is, s adatokkal védi 
magát, m it én —  ámbár időrendileg később történt —  közbevetőleg ide 
sorozni, hol a vád érintve van , rzélszerűnek látok. „Nem átallja Ferdinánd — 
így ír Zápolya — engem Lajos király elhagyásával vádolni, holott saját test
vérem enköltségemen kiállított és jól fölszerelt 3000 harczos élén küzdött és 
esett el m elle tte , sőt magam is legkészségesebben mentem volna személyesen 
a király és hon segítségére, ha ő felsége parancsánál fogva —■ mely most is ke
zeim közt van —'Erdélyben nem marasztattam volna" 2). Broderies, Lajos can- 
cellára pedig igy ír ez esemény felől: „Midőn julius 4-én a király lyal Budáról 
E rd -re , innen néhány napi mulatás után Ercsibe, innen ismét több napi ha
szontalan idővesztés után Pentelébe, a Duna mellé ju to ttu n k , megérkezett az 
erdélyi vajda követe Bácsi György; küldetésének tárgya v o lt, hogy a vajda a 
közelebbi napokban hozzá ment követségeknek és királyi parancsoknak egy
mással ellenkezése miatt nagy zavarban van az irán t, mit kelljen tennie? Elő
ször jö ttek  hozzá — így szól a fölterjesztés — többféle királyi rendeletek , az
után mást-mást mondó követségek, s a többek közt Vingárdi Horváth Gáspár, 
ki a király azon parancsát hozta, hogy menjen fel seregével hozzá. Azután jö tt 
Batthyáni Urbán, ki által azt parancsolta ő felsége, hogy a moldovai vajdával 
együtt hátúiról támadja meg a törököt. Legutoljára jö tt Somlyai Báthori Ist
ván , ki által ismét az első parancs lön m egújítva, a Batthyáni által hozottnak * 3

') Bethlen, Histor. Rer. Trans. I. k. 95— 100. 11.
3) Bethlen, I. k. 137. 1.
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egyenes visszavonása nélkül. Nem tudja tehát a va jda, m it tegyen; minden 
esetre neki kedvesebb a király utóbbi rendelése, mely szerint hozzá kell m en
nie. Megy is —  a mennyire lehet —  sietve , de addig tanácsolja ó felségének, 
hogy az ö serege, a horvát bán és cseh segítség megérkezte előtt csatát ne ad
jo n , vonuljon az ország belsejébe, magát és a haza sorsát egy óra koczkájára 
ne tegye; mikor veszélyes körülm ények közt egyébtől nem lehet, az időtől 
kell segélyt várni ; a katonák tüze még nem elég a győzelemre ; az ellenség 
erejét sem okosság kicsinyre — s a  magunkét nagyra becsülni. Menjen tehát a 
király —  újból kéri — vissza B udára, vagy más biztos h e ly re , a hová az or
szág haderejét egybegyiíjtvén, onnan biztosabban szembeszállhasson az ellen- 
séggel“. A király hajlott a tanácsra, m ert történetesen a horvát bán is épen ily 
véleményben volt; de a haditanács másként határozott, s a király meghajtotta 
fejét“ 1). A fenebbi parancsokat Hátkori Zsigmond korában Erdély cancellára, 
Kovácsóczi Farkas, Báthori István lengyel királynál, eredetiben lá tta , alá voltak 
írva a király á lta l, és saját pecsétjével h itelesítve* 2).

És most térjünk vissza a szóbeli vitatkozás eredm énytelenségének követ
kezéseire.

A hosszason és keserűen folytatott toll-harczczal közben-közben a fegy
vereké is váltakozott. Ferdinánd előbb egy jun. 29. költ nyílt levelében, meg- 
izente Magyarország RR-inek a részéről elkezdett háborút, melyben előadta, 
„hogy ámbár ő Magyarországnak több szerződéseknél fogva egyediíli, igaz 5 
term észetes és törvényes örököse vo lt, mindazáltal a szepesi gróf magát erő
szakkal királylyá tolván fe l, miután őt sem megválasztatása, sem az olmützi 
békeértekezlet által vakmerő szándékától eltérítnie nem sikerü lt, minthogy 
erőszak ellen erőszakot használni szabados : ennélfogva m int Magyarhon törvé
nyes királya elhatározta, hogy sergeit kevés napok m úlva, a lehető jó  k é 
születtel az országba beindítja, s a magyar koronához isteni és emberi törvé
nyek szerint való jogát fegyverrel is érvényesíti, azokat, a k ik  engedelmes
kednek , magukat alávetik és segítségére lesznek , védelm ezvén, a kik pedig 
ellenszegülnek vagy a szepesi grófot bár m iként is gyám olítják, a legszigorúb
ban megbüntetvén^ 3).

E  háború-izenet menykőcsapás volt Zápolyára és h íve ire , véletlen jötte 
és szokatlansága m iatt egyiránt. Ők és fejők hamarább visszaemlékezének 
Frangepán előrelátó tanácsára, mintsem gondolták. Ily roppant mérvű erköl
csi és fegyveres megtámadtatással szem ben, oly parányi és benső egység nél

0  Broderies, a mohácsi vészről Praynál, Annal. Reg. Hung. V. k. 103, 108, 109. II. 
Bethlen, I. k. 17— 21. 11.
Bethlen, I. k. 17— 18. 11.

3) Pray, Epist. Proc. I. k. 297— 304. 11.
M. TUD. AKAD. EVK. — - IX. 7
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küli ellenintézkedéseket lá tn i, m int látunk a Zápolya udvarában és kormányá
nál megkoronáztatása óta folyvást, megfoghatatlan és szomorítóan tanulságos! 
Nem a személyekért — ak ik n ek  elvégre is megvannak saját erényeik és gyön
géik — de a mi ezeknél drágább és magasabb, az ügyért, s az általuk a ké
tely és bizonytalanság örvényébe sodort nem zetért! A ki egy elvnek védel
mére k é l, s ezereket sót milliókat v eze t, jól megmérje ere jé t, jól kiszámítsa 
czélja távolságát s akadályait, legyen képes az állam hajóját szélvészek közt 
is kormányozni és partra ju tta tn i, különben örvénybe viszi az ártatlanokat, 
veszélyezteti az ügyet és hazát; a nem-sikerulés politikai bűnét, az ok nélkül 
kiontott vér és elvesztegetett közvagyon, erkölcsi bűnné teszi, melynek súlya 
átok gyanánt az ó emlékére nehézkedik !

A míg Ferdinánd hadaival a középponton előrenyom ult, addig a déli tar
tományokat Révai Zápolyától elpártolásra indította, Czerni Jován 40,000 rácz- 
czal Ferdinándhoz állott, Szlavóniában More László, Erdélyben a szászoknál 
Reichersdorfer ’), ingatta meg Zápolya ügyét, annyira, hogy Zápolya aug. 24. 
költ levelében halállal fenyegeti őket nejeikkel és gyermekeikkel együtt, ha 
csábítók szavára hallgatva, hitüket m egszegik2); másfelől Ferdinánd oct. 6. 
parancsolja, hogy a szepesi grófot, ha Erdélybe m egy, aggodalom nélkül el
fogják és kezébe kü ld jék5). K ároly fegyvereit is szerencse kísérvén Olaszhon
ban , Ferdinánd képes volt, mind több-több erőt vonni magyarországi zász
lóihoz, elannyira, hogy jul. 31-én már a Lajtánál állott. A pártján levő fő
urak és egyházi rend üdvözlésére jö ttek ; s az ország törvényeinek újból meg
erősítését kérvén , Ferdinánd hittel fogadta : hogy azokat, különösen pedig II. 
Endre vegzemenyeit szentül megtartandja* *). S ezzel előbbre nyomóit: Dévényt 
és több szélhelyeket elfoglalt, Pozson feladását, védői Buda bevételétől te t
ték függővé, Komárom egy napi tüzelés után engedelmességre tért.

Zápolya 3,000-nyi seregével az ellene jö tt sergek nagy tömegének ellenál- 
lani tanácsosnak nem vélvén, Budáról kivonúlt, Ferdinánd seregeinek szem- 
meltartására Bodó Ferencz és Bakics Pál vezéreit hagyván hátra. Királytársa 
aug. 20. Budát kardcsapás nélkiíl elfoglalta, és sept. 29-re országgyűlést hir
de te tt, arra az ország lakóit m eghívta, s kem ényen megparancsolta, „hogy 
15 nap alatt m indenki elhagyja a szabadulását futásban kereső Zápolya zász
lóját, s a ki ezt nem teszi, haza- és felségsértőnek fog tekintetni s életét és 
vagyonát veszti.“ Zápolya először Hatvannak ta rto tt, onnan aug. 24. híveihez 
ellenparancsot küldött, „em lékeztette letett hitökre s azon esküvel pecsételt

’) Schesaeus Keresztély, Ruina Pannoniae. I. k. 83. 1. 
-) Somogyi Ambrus, Histor. I. k. 45. 1.
*) U. ez , u. ott. 46. 1.
O Istvánfty, Hist. IX . k. 87. 1.
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végzésökre, hogy soha külföldit királyukká nem választanak. íg é ri, hogy mi
helyt illő erőt gyűjthet, azonnal segítségökre jö ,  s elleneit az országból k i
veri. Végre parancsolja, hogy Ferdinánd leveleit —  ki még megkoronázva, 
sót törvényesen megválasztva sincs —  mint az ók és az ország ellenségéét el 
ne fogadják, meg ne olvassák, másoknak meg ne m agyarázzák, sem egybe
hívandó országgyűlésein meg ne je len jenek , különben terhes büntetés fogván 
okét érni, mi utódaiknak is példaadásűl leendu *). Ferdinánd ellenkezőleg 
szintén nyíltlevelet bocsátott szét mindenfelé az országba, intvén a hatóságo
kat, „hogy miután ó Isten segedelméből Budán, királyi székvárosában van, bi
zonyos számú választott követeket küldjenek hozzá, kik neki az illető közön
ségek és hatóságok nevében hívséget és engedelmességet Ígérjenek/4 Első pél
da a magyaroknál —  jegyzi meg Kovachich — hogy a választott és még meg 
nem koronázott k irá ly , hűségi eskü letételét kívánja * 2).

Zápolya előbb a Tisza m egé, azután Váradra vonóit, csakhamar tapasz
talni lévén kénytelen, hogy a kié a fegyver eró" tú lsú lya, azé az ország, s a 
kié e z , azé a hűség és engedelmesség is. Daczára eddigi népszerűségének és 
annak, hogy az általa képviselt ügy , úgyszólván egybe volt forrva a magyar 
nép szivével, Ferdinánd egyszerre , hirtelen s minden oldalról jövő támadá
sának sikerűit, Zápolya táborát, kevés hadsergét szintúgy, mint még meg nem* 
szilárdéit korm ányát m egzavarni, sót a nemzet benne vetett bizalmát is pilla
natra ingadozóvá tenni. A m int a győztes Ferdinánd az ország földén tovább- 
tovább haladt, híveinek száma folyton növekedett, ellenfeléé term észetesen 
egyre apadt. Azonnal zászlói alá té rtek : Batthyáni Ferencz, Perényi P é te r, 
Várdai P á l, Török B álint, Sulyok György és Gerván János, amaz pécsi, ez 
Csanádi püspök, Podmanitzky István nyitrai püspök, a bozini gróf s több m á
sok. Megkísértette ugyan Zápolya a közzavarnak gátot vetn i, a hozzá ragasz
kodók reményét fen ta rtan i, és seregeinek számát oly erósúlyra em eln i, hogy 
az a hadi szerencsének az ó hátrányára billent serpenyőjét, újból ellenéével 
egyensúlyba hozza: a Ferdinánd által még meg nem hódított országrészekbe 
a legkeményebben írt fegyveres eró és hadikészletek szolgáltatása végett ; Czi- 
bak Imre Czerni ellen diadalmas csatát v ívott, Frangepán elveihez következe
tesen, halálig védte ügyét Horváthországban ; küldöttei is elmentek a vele 
atyafiságban levó lengyel királyhoz gyám olításért, maga pedig a legerősebb k i
fejezésekkel írt october 4-én Nagy-Váradról a Budára sept. 29-én egybegyűlt 
RR-hez , Telegdról Perényihez : „ezt őseinek em lékére, neki adott h itére , bi
zalmára és jótétem ényeire em lékeztetvén, k é r te , hogy a gondjaira bízott ko-

J) Pray, Epist. Procer. I. k. 307— 308. 11. Kovachich,  ̂est. Comit. 636, 647. II.
2) Kovachich , Testig. Comit. 637. I.

7-*
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rónát híven megőrizze s annak állapotáról ót gyorsan értesítse" * *) ; amazokat 
bíztatta, „hogy sergei nem sokára tetemes belső és külső erővel (érti a kért len
gyel segítséget) fognak gyarapodni, hogy ó Váradon van , azon főrendekkel, 
országbárókkal és nem esekkel, k ik  hitüket s hazájok szabadságát saját javuk
nál többre becsülték; in ti, hogy Ferdinánd biztatásaira ne hallgassanak, s pa
rancsolja, hogy koronázásába bele ne egyezzenek, parancsainak ne engedel
m eskedjenek"2). Azonban m indez, a már félig lígymondván elvesztett csata 
szerencséjét belyreállítni képes nem volt. Ferdinánd és párthívei eddigi tényei- 
ben az első siker magva, a Zápolyáéiban az első veszteség csirája már benne 
volt, — m indkettőnek ki kellett fejleni ; ezt az eddig feltűnt szereplő egyének 
lélek- és tettereje az eseményeknek mostani fokán megmásítni képes nem volt, 
hogy új emberek álljanak elő, a pereznek rövidsége, a helyezet szorongatottsága 
nem engedte.

A régóta bonyolított csomó gyors kifejlődésnek indúlt. Ferdinánd vezé
re i: Salm , K attziáner, Báthori a nádor, Batthyáni a bán , Z rínyi, Majláth s 
többen, magyar harczosokkal üldözik Zápolyát és szintúgy magyar hadait 5). 
E zek , ámbár számra sokkal kevesebben, részint királyuk tek in te téé rt, ré 
szint katonai becsületükért sept. 28-án ütközetet adnak Tokajnál, később Eger 
váráért is megvívnak, de m indkét helyen csatát vesztenek, egyik vezérük 
Bakacs, Ferdinándhoz általán , másik visszavonulólag Erdélyből hadait nem 
sokára megújítja, újból megvív octob. 24. Tokaj és Kassa között S zinánál4), 
másodszor is veszt, s ellensége foglyává lesz. Zápolya Kolozsvárra luízódott.

A már rég kihirdetett országgyűlés m egnyittatván, az egybegyúlt RR. a 
pozsoni választást megerősítőleg Ferdinándot újból királynak ismerték el. Ez 
october 8-án a váriakban, az eddig történteket előadván, ígéri, „hogy kormá
nya atyai kormány lesz , s hogy az országnak nem lesz oka az 6 megválasztatását 
megbánni y  Ezután a RR. felkérték , hogy magát mielőbb koronáztassa meg 
— mi végre nov. 3-ika tűzetett ki —  addig is a kormányt vegye á t, a főispá
nokat, városokat és nemességet a koronázásra és húségi eskü letételére, hút- 
lenségi büntetés terhe alatt hívja meg; ezenkívül a szepesi grófot és meg nem 
térő pártosait fejük s vagyonuk elvesztésével büntettetni határozták.

Ily előzmények után a király koronázása nov. 3-án, a királynéé nov. 4-én 
végbement. A húségi esküt a jelenvolt RR. letették 5). Ezután néhány tür-

') Pray, Epist. Proc. I. k. 315— 318. 11.
Pray, Epist. Proc. I. k. 309— 314. 11.

*) Bethlen, Histor. I. k. 105. 1.
¡Somogyi Ambrus, Hist. I. k. 40. 1. Eder jegyzése (3 .) összevetve Istvánffy, Histor. 
IX . k. 89. 1.

s) Hogy kik voltak a főbbek, láthatni: Kovachich, Supplem. ad Vestig. Comitior. III. k. 
124— 126. 11.
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vényczikk lön alkotva, melyek közöl az 1-n a Zápolya pártján levőknek 
m egtérésre, valam int a megyei főtisztek hűségi eskütételére határidőül nov.
25-ike tűzetett k i, a kik ez alatt a király előtt meg nem je lennek , s hűséget 
nem vallanak, tettleg száműzütteknek és elítélteknek tekintetvén. A 7-ik t. ez. 
által a vajda adományai visszahivatnak és megsemmisíttetnek 1). Ezenkivűl 
ugyanez alkalommal János királyt és Yerbőczi Istvánt maga Ferdinánd az or
szággyűlés színe előtt a haza ellenségének nyilvánította, amazt mivel Lajos 
k irályt Mohácsnál nem segítette, az országot veszélybe döntötte, s magát ki- 
rálylyá em eltette, ezt régi pártoskodásaiért és mivel Zápolyát eleitőlfogva go- 
noszúl tanácsolta * 2 *).

Három pontja volt még az országnak, hol Zápolya felsőségét ismerték el 
s nevében korm ányoztak: H orváthország, a szepességi városok, és Erdély. Itt 
is nemsokára vége lón uralmának. Ferdinánd Batthyáni vezérlése alatt Fran- 
gepán ellen küldötte seregeit, ez eléjük m ent, néhány várat (főképen Pekri 
Lajoséit) bevett és lerom bolt, azután hallván, hogy Batthyáni Varasd m ellett 
táboroz, annak ostromára s ie te tt, a hol ez egy östéli katonai szemle alkalmá
val a várból rálőtt ágyúgolyó által halálos sebet kapván, nemsokára m eghalt, s 
bár katonáit Zápolya hűségében maradásra haldoklása perezében is intette, ezek 
azonnal szétoszlottak, elvtársai Bánffy Jánoson és Erdődi Simon zágrábi püs
pökön kivűl Ferdinánd részére állottak. Bánffyról megjegyzi Zermegh — ki 
maga is jelen volt e hadjáratban — hogy őt a Zápolyától elszakadásra sem Ígé
re t ,  sem fenyegetés, sem javainak feldűlása sőt barátainak s nejének esdek- 
lése sem bírhatta rá. Ez utolsónak szelíden, de határozottan feleié esdeklé- 
seire: „Tudnod kell —  drága hitvesem —  a férfinak csak egy hite van , mit 
ha egyszer elveszít, árnyék csak, többé nem ember. A míg én János király t, 
a kinek hitemet adtam , életben lenni tudom , soha mást uram nak el nem is
m erek, habár javaimat elvesztvén, annak lovászmesterévé kell is lennemu s). 
Frangepán halála után a horvátok is a Körös-Udvarhelyi országgyűlésen a F er
dinánd hűségére tértek.

Szepes és Trencsin várát szintúgy bevette Ferdinánd vezére Kattziáner s 

erre a Vág-völgyi összes várak és főfő helységek meghódoltak 4).
Az erdélyi nemesség egyeteméhez is (universitas nobilium) írtak a Ferdi

nánd magyar tanácsosai, pecsétjeikből Ítélve számszerint 17-en, Esztergomból

O Corpus Juris. 355— 356. 11.
:) Pray, Annal. Reg. Hung. 5. k. 185. 1.
*) Zermegh, Histor. Uer. gestar, etc. 389— 391.11. Schwandtnernél, Scriptor, rer. hung. 

veter, et gént. II. kőt. — Összevetendő Brutus ékes és bővített előadásával. — Bethlen
nél Histor. I. köt. 120— 123. 11. Istvánfly, Hist. IX . k. 93. 1.

4) Istvánfly, Histor. IX . k. 93. 1.
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1527-ben boldogasszony fogantatása ünnepe táján, s kijelentvén, „hogy dk és 
az országnak minden RR-ei, kik a Ferdinánd választásán és koronázásán jelen 
voltak, készek mellette és Zápolya s pártos társai ellen vagyonukat és életüket 
feláldozni, s megdicsérik és helyeslik az erdélyiek János király kiűzése iránt 
te tt nyilatkozatát, abban tovább is megmaradásukat óhajtják: s a segítségükre 
küldött hadi seregek hovahamarább megérkezését igérik“ 1). Mely levél kö
vetkeztében az erdélyiek nagyobb része, a szászokkal, Ferdinánd részére ál
lott * 2). Hogy a magyarság egy része folyvást vele ta rto tt, bizonyítja az, hogy 
Kolozsvár épen ez idd tájban nyerte meg az ott mulató királytól a Szebeniek- 
tól hűtlenségük miatt elvett pénzveretési jogot 3).

És itt a Zápolya által a nem zet nagy többségének rokonszenvétól gyámo- 
lítva , saját érdekében —  és közvetve a nemzet szabad választási joga mel
lett —  önerején kezdett és folytatott háború első szakának vége van. Őt, mint 
a magyar nemzetiség képviselőjét, a közép nemesség általános rokonszenve, a 
főpapság és főrendek nagyobb részének akarata, királylyá te tte , s rövid időn 
akkora többséget terem tett szám ára, hogy a mint Jozefics, Zápolya követe 
Velenczében a tízek tanácsában 1527. dec. 15-én mondá, ellene megválaszta
tásakor csak három egyén volt 4). Azonban Ferdinánd erősb jogát állítván 
Magyarországhoz, fellépett ellene, s az eszélyes politika, a rokonság és fegy
ver s a nemzetnek törvényes úton való megnyerése eszközeit oly ügyes, kö
vetkezetes és sikeres számítással tudta alkalm azni, hogy midőn őt 1527. nov.
3-kán királylyá koronázták s ennek következtében neki hűségi esküt kellett 
ten n i, csak öt egyén volt az urak rendéből, a ki meghódolni nem a k a r t5). 
Es Zápolya előbb székhelyét, majd országának terü leté t, később a mellék 
tartom ányokat is mind elveszté, sőt a RR. Ferdinándhozi hűségük rnegbizo- 
nyítására, őt és társait hűtleneknek, haza- és felségárulóknak országgyűlésileg 
k ijelen tették , s mint ilyet akárhol és akárki által szabadon elfoghatónak s ja 
vait elkobzandóknak határozták ; nemcsak, de vele — a népszerű királylyal —  
és kormányával is a történt 1527-ben, a mi a szerencsétlen Lajossal s nem-sze
rete tt kormányával 1526-ban: mint ez akkor a török ellen, úgy kért Zápolya 
is sűrű levelei által, úgy intette ügye ingadozásakor a nemességet, hogy mel
lette és vele talpra álljon s őt védelmezze. Nem tette. —  S ő egy-két hű ve
zérével s 5— 6000 fegyveressél m arad t, kiknek egy része zsoldos volt. Ma
gyarország, nemzeti királya védelmére három csatát tudott adni ; kétszer 5—•

0  Gróf Kemény József, Erdély Történetei eredeti levelekben. Kézirat. 1. köt. 1. 1.
Bethlen, Hîst. I. köt. 114. 1.

3) Somogyi Ambrus s a t .  I. k. 40. 1. Eder jegyzése (3 ).
*) Jászay, a magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. 313. 1.
5) Corpus Juris. 355. I.
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6000 em berrel, mindhármat balszerencsével ! így lön országtalan királylyá s 
mint hontalanéi bujdosó, vendége nagy ideig Tarnowszky lengyel főnemesnek.

A múltnak ezen történeteiből két nagy tanulság szól minden idők, de kü
lönösen a jelen nemzedékéhez. Az egyik, a népszerűségnek saját benső és valódi 
értéke szerint tekintése és becslése ; a népszerűség pedig nem annyira külsősé
gekben , lármás Ígéretekben, üres szóvirágokban nyilvánul, m int inkább azon 
erkölcsi és szellemi súlyban, a melylyel nép és népvezér, nemzet és király 
kölcsönösen b ír , s a  melytől függ a legidvesebb kezdeménynek is sikere vagy 
meghiúsulása. A ki a népek ügyét veszi vállaira, azon viszonyba lépett, mely 
van a nap és a növény- és állatvilág között. A mint amaz önként és kimerít- 
hetlenul közli éltető melegét és világító sugarait ennek millió teremtményeivel, 
észrevétlenül ébresztvén fel s csendesen fejtvén és szüntelen táplálván éltető 
erejüket: úgy kell azoknak, kikre a népek sorsa van bízva, saját szellem ük, 
tetterejük, hatalmok és bölcs intézkedéseik kútfejéből a népre áldást és üdvet 
árasztani k i , felkölteni és kifejteni bennük az államczélok és legfőbb polgári 
javak iránti tisz tele te t, hódoló benső érzést és azokért való élet- és vagyon- 
feláldozás önkéntes, tehát kéretlen és erőszakolatlan készségét. Jaj annak az 
ügynek és korm ánynak, a mely nagy veszély idejében saját maga erején és 
életkörén kivül keres m enedéket! Veszélykiáltása m egijeszti, nem emeli fel 
a hozzá szító le lkeket, valam int erélyesb harczra bátorítja az ellenfelet. A 
másik tanulság az, a m it az emberiség az első polgári társaság alakulása óta 
folyvást tanúi, és mégis oly kevés nemzet tu d , oly ritka idők méltányolnak: 
hogy t. i. a társadalmi és politikai legfőbb javak , a legterhesebu pttsztitóbb és 
megátalkodottabb karczok gyümölcsei voltak mindenha, s hogy ezekért nem pil
lanatig, de gyakran egész életen keresztül kell lelkesülni, nem kisszerű és múló 
áldozatokra, de minden földi jónak feláldozására is jó polgárnak mindig ké
szen kell állani !

A két elv , melynek —  valamint képviselőinek —* egymással küzdését 
eddig talán igen is részletesen tárgyaltam , remélem fel van annyira derítve 
az olvasó e lő tt, hogy Ítéletét a történtek felett könnyen megalkothatja. Azért 
voltam eddig oly részletes, azért haladtam oly lassan, hogy ezután annál ösz- 
szevontabban beszélhessek, hogy ezután annál gyorsabban siethessek végczé- 
lom felé.

Bár mennyi hiánya volt Zápolya királylyá választatásának, s rövid idejű 
korm ányzásának, annyi minden adatokból k itűn ik , hogy ő és pártja , elvet 
képviseltek, hogy eleinte többségben és diadalmasok voltak, hogy ő és embe
rei kisebbségre nem úgy olvadtak, a kormánytól és országból nem oly módon
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lőnek eltávolítva, hogy akár az elv igazsága, akár az d joguk megszűnjék. E 
felett Zápolyában a nemzeti kegyeletek és önérzet voltak megsértve : a kinek 
—  mint a többség által megválasztott királynak — fejét egyszer Szent István 
apostoli koronája d íszítette, a ki maga is felségi jogokkal é lt, azt egy közön
séges felségsértovel és hazaárulóval állítni egy vonalra, s a legutolsó útonállót 
elfogására felhatalm azni, legkímélőbben szólva: ildomtalan te tt volt. Hogy 
ily eljárás nagy visszahatást fog szüln i, előre látható volt. A féreg sem szeret 
csak úgy könnyüszerűleg eltapodtatni. És itt egy koronásfo s vele a nem zet
nek egy nagy töredéke volt hasonlóval fenyegetve. A kétségbeesés és önvé
delem gyakran a legveszélyesebb fegyverekkel való éléstől sem retten vissza. 
E  körülm ények, melyekhez járu lt még az i s , hogy sem a barátságos lengyel- 
és francziaudvar, sem Velencze és a pápa, sem végre a németbirodalmi ren
dek által meg nem hallgattatott, vagy legalább csak egy tisztességes közvetítő 
béke létrehozásában is kellő rokonszenvvel nem gyámolíttatott * *), a törökkel 
való szövetségkötés mások által ajánlott eszméjének elfogadására bírták Zápolyát.

Az eszmét Laszky Jeromos lengyel főnemes ad ta , m it Zápolya — m iu
tán állítólag Zsigmond király is helyeselte — elfogadván, kivitelét az ajánló 
vállalta el s hajtotta végre 2). 1527. dec. 22-én érkezett meg Konstántiná- 
po lyba , a fővezérrel és Grittivel való hosszas előkészületek és alkudozások 
után végre 1528. január 27-én a szultánnál kihallgatást n yert, küldőjének 
megválasztatását s később országából kiűzetését előadván, utoljára: „urát és 
Mag y ar ország királyát az országgal és mindenével együtt neki felajánld, kérvén, 
hogy a zt mint magáét úgy nézze, hűségét fogadja e l, s őt királynak tekintsed 
Mire a szultán : ,,hálás szívvel fogadta a király jóindulatát, kinek országa eddig 
az övé volt, mit ő hadi jogon fegyverrel szerze tt, de mivel urának ily jó  hajlan
dóságát látja , nemcsak az országot neki engedi, hanem Ferdinánd ellen is oly- 
képen lesz segélyére, hogy ezután mindkét oldalán alhassék.“ Midőn febr, 1-jén 
bűcsűlátogatást tevén Laszky, királya nevében örök háládatosságát igéré a szul
tánnak , ez azt felelte: „bizonyítsa be a zza l, hogy a mint az 6 baja az enyim , 
úgy legyen az enyim is övé. En —  úgymond —• uradnak barátja s igaz szövet
ségese leszek, ót minden ellenségei ellen minden erőmmel segít ni fogom , esküszöm 
a prófétákra , Mahometre és s z a b ly á m r a Ezután febr. 29-kén a szövetségi 
oklevél lón elkészítve, mire Laszky esküt te tt; állandó követül ott hagyta 
G rittit 3). A szultán tanácsosai és Laszky közt volt szó, adó-, ajándék-, úgy 
bizonyos évpénz-fizetésrdl i s , de ezt Laszky királya nevében mindannyiszor 
határozót tan visszautasította, m iért is az, a feljebbi szövetségkötés alkalmával

O Bethlen, Mist. I. k. 141— 142. 11. 
s) Zermegh, Histor. rer. gest. sat. 392— 393. 11.
*) Adparatus ad Hist. Hung. Bél. 159— 189. 11.
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említésbe sem jö tt *). Zermegh szerint, ugyanez időben Ferdinándtól is kö
vetség jö tt a portára , de az, a háborúnak nyílt megizenése hírével távozott; 
míg Laszky biztos rem ényt vitt urának s a szultán biztatását az iránt : hogy 
ügyét fe lvette , sót Isten segélyével régi méltóságába rövid időn visszahelye- 
zendi 2).

Laszky megérkezte után Zápolya még egyszer írt a németbirodalmi ren
dekhez Tarnowból 1528. april 8 -ró l, s előadván a közte és Ferdinánd kö
zötti visszálkodás eddigi folyamát, utoljára mint bírókat és a keresztyénség 
ügyeinek intézőit, felkéri: vessék közbe m agukat, a közfenmaradás és köz
boldogság eszközeiről gondoskodjanak, nehogy a vele oly sokszor elkövetett 
méltatlanságért a keresztyén ügy kárt szenvedjen 3 *). Hiába. — Zápolya azon
nal cselekvéshez kezdett : írt Czibak Im re , Báthory István (som lyai), Kun 
Gothárd és több híveinek, értesíti a török szövetség felól, emlékezteti hűségi 
esküjükre, ígéri, hogy Lippa felól magának nem sokára utat nyit be az or
szágba, s ókét is sereggyujtésre szólítja fel. Azok rögtön ríj haderőt gyűjtöttek, 
s Ferdinánd seregeit sept. 25-kén Sárospataknál megverték. Ferdinánd király 
híveit már azelőtt rendkívüli zavarba hozta Zápolya törökerőveli közeledésé
nek h íre , mi megtetszik Szalaházy Tamás egri püspöknek sept. 8-ról Ferdi- 
nándhoz intézett leveléből, hol a többek közt így ír : „Az ország állapotáról 
semmi jó t nem írhatok. Zavarban minden. Kevesen vannak, kik zavarokon 
ne jártatnák eszöket. Sokan Jánost nemcsak befogadni, de visszahívni készek. 
S ne higyje felséged, hogy kevés ezek szám a, —  kevés azoké, a kik máskép 
vélekednek. Perényi, a vajda, hadaival kijö tt E rdélyből, Czibak naponként 
kitör Váradról. M i, az országgal együtt veszedelemben forgunk“ *)• A sáros
pataki csata után Zápolya october kezdetén, Verbőczy kíséretében Lippánál 
Magyarországon term ett. Azonnal számos fórnak gyülekeztek körébe. Bánífy, 
E rdődi, Tahy, Márk és több horvátországiak is zászlói alá té rtek ; akkor már 
seregeinek száma 6,000-re ment. Szolimán 1529. aratás tájatt a Szerémségben 
vo lt, majd a Szávát és D rávát áthaladván, aug. 18-kán Mohácsnál állapodott 
meg, a hová Zápolya is m egérkezvén, a szultán köszöntötte, nyájasan fogadta, 
s vigasztaló szavakat intézett hozzá5)? Ígérvén: hogy a mit fegyverével szerez, 
azonnal neki visszaadja6). Zápolya első gondja v o lt, hogy B áthoryt erdélyi 
vajdává nevezze, annak visszaszerzésére kü ld je , m it e z , nem sok idő folytán

9  U. az, u. ott. 169, 171, 173. 11.
9  Zermegh s a t. 394. 1.
3) Pray, Epist. Procer. I. k. 332— 343. 11.
*9 Gévay, Urkunden und Actenstücke s a t. I. k. I. rész, 2. fűzet, 46— 47. 11.
8) Zermegh, s a t. 396. 1.
6)  Bethlen, Hist. I. k. 153. 1.
M. TUD. AKAD. EVK.---- IX . 8
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—  Szebent kivéve —  hűségére is térített ; maga pedig Szolimán kíséretében 
Buda felé indult, melyet az öt napi hősies védelem után bévett, s Zápolyát, 
Bécs alól visszatértekor királyiszékébe visszatette 1).

Hogy Zápolya ily módon visszahelyheztetésében most már a Ferdinánd- 
pártiak látták az ország ősi jogainak és törvényességnek megsértését, s a nem
zet egykori hírnevének homályba borítását, természetes. „Az eddiginél sok
kal nagyobb mértékben tört ki tehát ismét az egyenetlenkedés, belviszály, 
rablás, egyik párttól a másikra áttérés, büntetlen büntételek , s a polgárhá
ború egyéb borzasztó következései. Az ország két pártra szakadt, melyek né
metnek és töröknek szidták egym ást, s a magyart a töröknél inkább üldözte a 
magyar; nem volt bátorságos az utazás, nem biztos az otthoniét, felgyűjtattak 
a fa luk , kiraboltatott a lakosság, a régen virágzó és mindenben bó'völködó or
szág lassanként pusztiílni kezdett s mármár a végromlás pontján állott^ * 2 3). 
Megkísértette ugyan Zápolya az ország kibékítését, részint köztanácskozásra 
híván a RR-et udvarába, részint jótéteményekkel halmozván el azokat, kik 
részére tértek. Azonban az elsőre, várakozásán kivűl kevesen jelentek m eg, 
s munkájok összes sikere csak az Ion, hogy Bánffyt nádorrá választották ; az 
utolsók által alig látta pártját az ingatag jellemű Perényivel és Várdaival erő
södni, k ik , fordulván a szerencse, ismét elfordultak tole. Horvátországban 
és Erdélyben sem mentek egészen kívánsága szerint dolgai : amott folyvást 
többségben lévén Ferdinánd p ártja , itt pedig Báthorynak a szebenieket meg- 
hódítni semmiképen nem sikerülvén. Ezek hét évig állottak meg Ferdinánd 
hűségében, s csak 1538. Zápolya személyes megjelenésekor hódoltak meg 5). 
(Eder észrevételei szerint 1536-ban4). Zápolya pedig ismételve lelkére kötötte 
Báthorynak az ezen tartományra való jó  gondviselést, mint a melynek megtar
tása neki mindenek fe le tt  érdekében á l l5). A belviszályt növelte a Ferdinánddal 
tartó udvaroknak a török szövetség miatti ingerültsége is. A pápa jelesen azért 
Jánost híveivel együtt megfeddette és egyházi átok alá fogta, m it ez kemény 
szavakkal utasított vissza, s felmentetését annyival gyorsabban és bizonyosab
ban k é r te , mivel különben kényszerítve le sz , hogy magát és övéit a sok mél
tatlanság ellen minden űton-módon megvédni igyekezzékG).

Azonban Ferdinánd, alig hogy Szolimánt hazaérkezettnek tudta, azonnal

J) Zermegh, s a t. 398. 1. hol Szolimánnak ez alkalommal Zápolyahoz intézett beszéde is 
látható. — lstvánfty is átvette. XI. k. 104. 1.

2)  Istvánffy, Hist. X I. k. 105. 1. összevetve, Zermegh, II. k. 401. 1. Bélnél.
3) Trausch, Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum. I. k 48, 52. 11.
4) Somogyi Ambrus, Hist. I. k. 138-—139. 11.

Bethlen, Histor. I. k. 170. 1.
Fray, Annal. R. Hung. Y. k. 228—229. 1.



ËRDELY KÜLÖNVÁLÁSA MAGYARORSZÁGTÓL. 5 9

Magyarország apránként! visszafoglalásához kezdett. Vezérei előbb Nagy-Szom
bato t, majd Trencsint, azután Egert és K assát, később Esztergomot vették 
be , Szigetet Török Bálint tartotta kezén, 1530-ban pedig már Budát ostro
m olták, mit Zápolya részint a polgárok elszánt védelm e, részint Nádasdy- 
nak Sziget alől jókor érkezett sergei segítségével visszavert. Konstantiná
polyban sem voltak szerencsésebbek követei: kérésükre —  ámbár ez elég mél
tányos volt, s e felett fényes ajándékok kísérték —  azon választ nyerték, hogy 
kísérjék a Bécs ellen már elindult török tábort, s rövid időn látni fogják, mi 
fog abban határoztatni 1).

Míg ezek történnek, Zápolya líjből írt a németbirodalmi fejedelm eknek, 
kérvén őket, hogy bírnák Ferdinándot egy igazságos béke megkötésére * 2 3). 
Hasonlóképen Várdai is felhívta Ferdinánd cancellárját, hogy urát tisztességes 
békealkura bírni igyekezzék; minek aztán az lett következése, hogy az alku
dozások 1530. november napjaiban Posenben m indkét király követeinek, úgy 
Zsigmond lengyel király békéltető biztosainak jelenlétében elkezdődtek. A 
magyar biztosok úgy nyilatkoztak: „m iként urok csak azért lépett szövetségre 
a törökkel, hogy Magyarország sértetlenül és függetlenül fenállhasson. E szö
vetség pedig nem engedi, hogy az ország egészen vagy egy részben Ferdinánd- 
ra szállíttassék. Zápolya nem ellenzi, hogy Ferdinánd magát Magyarország k i
rályának czím ezze, s hogy jogot tartson a koronára, oly értelem ben, a mint 
Mátyás és Fridrik szerződtek volt. Ezen alapon Ferdinánd utóda lesz János
nak , ha ez fiörökös nélkül halna e l; de most mindazt visszaadja, a mit Ma
gyarországon bír, Mária hitbérével együtt; János király lemond követeléseiről 
Morva, Szilesia és Lausitz irányában, s fizet Máriának kárpótláséi 100,000 ara
nyat; a fizetés megtörténtéig Pozson, Nagy-Szom bat, M agyar-Ovár, Szom
bathely, Zsigmond lengyel király kezéhez adatnak. —  A lengyel békéltetők 
ajánlották: a mit Ferdinánd Magyarországban b ír , bírja addig, míg János ki
rály bizonyos összeg pénzt érette lefizetett; ez összeg pedig szabassék oly ma
gasra, hogy azt egyhamar letenni ne lehessen, vagy a kiváltásnak csak bizo
nyos évszám után adassék hely. Egyik sem lón elfogadva. Eredm ény csak 
annyi le tt, hogy 1530, dec. 13-tól 1531. dec. 13-ig fegyverszünet kö tte te tt443), 
mit azonban Zápolya a szultán tudta nélkül el nem fogadhatván, ez követ ál
tal felőle értesítte te tt, és így a fegyverszüneti év 1532. évi május 9.-ig terjesz
tetett ki. Ez alatt újból folytak a tanácskozások a fegyverszünetnek állandó bé
kévé változtatása kérdésében. „Frangepán Ferencz, Zápolya követe a háború 
okát nem Ferdinánd bán, nem is Zápolyában kereste , hanem abban, hogy két

x) Bethlen, Hist. I. k. 175. 1.
2) Pray, Epist. Procer. I. k. 350— 351. 11.
3) Bucholtz. IY. k. 62— 65. 11.
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személy választatott királylyá. Ebben m indkét fél megegyezett. Mondjon le te
h á t— folytatá a követe— Ferdinándköveteléséről, selégedjék meg örökösödési 
jogával, mely közösön minél érvényesebben biztosítandó, a kezében levó erős
ségeket adja ki kárpótlás m elle tt, választassanak oly várnagyok, kik hittel le
gyenek kötelezve, hogy Zápolya halála után Ferdinándot ismerik uroknak ; a 
korona őriztessék Pozsonyban, hitvest Jánosnak Ferdinánd válaszszon s legyen 
mindig két tanácsosa Magyarországon. Ferdinánd követei azt k íván ták , hogy 
Zápolya mondjon le a koronáról, s kárpótlásról urok bővségesen fog gondos
kodni. Az egyezkedés ismét meghiúsult, a fegyverszünet azonban 1532. május
17.-ig lón kiterjesztve44 *)•

Most már magok a hazafiak gondolkoztak mentő eszközökről. Először egyez 
évben Babolchán tarto tt nemzeti tanácskozmány — melyben hét főrendi! személy 
vett részt — Perényi indítványára elhatározta, hogy martius 19. Bélaváratt mi
nél nagyobb számmal gyűljenek össze, és azokról, mik a hit és haza védelmére 
szükségesek, végezzenek, s a hazát, a mennyiben rajtok áll, nem kedvezvén a sze
mélyeknek , nem saját javaiknak, a fenyegető veszélytől óvják meg * 2 *). E nagyobb 
tanácskozmányban már 46 főrangú jelenvén meg, körlevelet intéztek az összes 
országrendekhez, melyben nyíltan kifejezték , „hogy ezen ország, mely haj
dan a világ legnemesebb nemzetei előtt jó hírnévben állott, most részekre sza
kadozva, megosztva, elpusztulva, csaknem a végromlásra s ie t, ha megmenté
séről idején gondoskodás nem lesz: ez okon, mivel eddig is egyesség, össze
tartás és kölcsönös szeretet által lón fentartva s ezután is csak ezek által meg
menthető, azon czélból gyűltek össze, hogy pártok és belháború által szétszag
gatott hazájokat és nem zetüket egyértelemre bírják s a végveszélytől megment
sék; de hogy szándékukat annál biztosabban elérhessék, jónak látták vala
mennyi országrendi társaikat május 19.-kén Veszprémben tartandó nemzeti 
gyűlésükre meghívni, hol gyűlölséget, álnokságot, pártszenvedélyt és mások 
javára vágyást félretéve, s szemük előtt egyedül Istent és a haza jövő békéjét 
ta rtva , kényszerítés nélkül szabadon tegyék, végezzék és határozzák azt, mi 
a kölcsönös egyetértésre, nemzetük egységére, hazájok és hitük fentartására 
szükségesnek fog láttatni44 3).

Azonban e hír első hallása mindkét királyt arra b írta , hogy híveiket e 
gyűlésben való résztvevéstől eltiltsák. Ferdinánd egyszerűen tiltakozott az el
len , Zápolya annak fölöslegessé tétele végett Székes-Fehérvárra május 21.-re 
országgyűlést hirdetett, mely azonban a RR. kevés száma miatt eredmény nél
kül m arad t4).

0  Bucholtz, IV. k. 7 5 , 544— 546. 11.
2) Kovachich, Suppl, ad Vest. Comit. 111. k. 135— 136. 11.
SJ Kovachich, Suppi, ad Vest. Comit. III. k. 137— 138. 11.
■*) Bucholtz, IV. k. 546. 1.
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Zsigmond lengyel király újból sürgette a békés kiegyezkedést. Ferdinánd 
hívei a törökkel való fegyverszünet meghosszabbítását kívánták, Zápolya is 
hajlo tt, az ügyet akár Károly császár, akár Zsigmond király befolyásával bí
róság által intéztetni el ; azonkívül a bajor herczegekkel és német RR.-el is 
folyvást érintkezésben állott. Míg m indkét király így keresi kün és ben fen- 
maradása biztosítékait, addig a hazafiak, Nádasdy Tamás irányadó befolyása 
a la tt, Zápolya határozottan tiltó , Ferdinánd föltételesen helyesló tudta mel
le tt, 1532. január l.-jén  Kenessén egy nagy nem zeti tanácskozmányt tarto t
tak , melyben a jelen voltak irn e közvetítő végzést fogadták el: „A kik jelen
vagyunk, a koronáért versengd fejedelmek közöl királyunknak azt fogjuk ism er
n i, ki az ország oltalmára képesebb; e végre követeket küldünk mind Ferdi- 
nándhoz, mind Jánoshoz. A Ferdinándhoz menők tudakolják meg tole : ha 
kész-e, erds-e bennünket a török ellen megvédni, még pedig nem szóval, nem 
írással, hanem te tte l, cselekvéssel? —■ Ha Ferdinánd e m ellett szabadságaink 
fentartására Ígérkezik, mind hozzá állunk. — Jánoshoz küldött követeink kérd
jék  meg tóle: mily úton-módon fogja a hazát oltalmazni? Fogja-e nem szóval, 
de valósággal a végvárakat —  Nándor-Fehérvtír- és Szabácson kívül —  Szoli- 
mántól visszakapni? Yan-e biztosítéka, hogy a török ezentúl békén hagyja az 
országot? mert csak ezen feltét alatt akarjuk dt mindnyájan urunknak ismer- 
niíír ). Hasonló gyxrlés volt hirdetve Brenhidára april 24.-re, m it azonban mind
két király közországgyülések hirdetésével hiúsított meg.

Ez alatt april 25-kén Szolimán új haddal indúlt Ferdinánd és Károly csá
szár ellen. Ferdinánd követeket küldött elébe, fegyverszünetet kérvén leg
alább egy évre; küldöttei junius 13-kán bocsáttattak a szultán elébe. „H a Szo
limán az egész Magyarországot átengedi — így szólt az útasítás —  ajánlhatnak
100,000 aranyat évdíjúi, ha csak azon részé t, melyet most b ír, 50,000-et. 
Ha a szultán kívánja, hogy János Magyarország másik részét ezentúl is b írja, 
a követek rá állhatnak, de János ne léphessen házasságra. ígérhetnek többet 
is a követek, csakhogy az Ausztriához közelebb esd várak és erősségek, Pozson, 
Ovár, Soprony, G yőr, Kom árom , Trencsin s a t. úgy a horvátországiak is 
Ferdinánd kezénél maradjanak. Ha a szultán váltságpénz nélkül akarná, és 
pedig egész Magyarországot János számára, azon jogfentartással —• mit a RR. 
is elismerjenek — hogy nőtlen élete végével mindez Ferdinándra száll, egyez
zenek abba is bele. Zápolya halálával Magyarország egészen Ferdinándé legyen 
olykép és azon terhek alatt, mikép és mely terhekkel általa bíratott“ 2). Szo
limán nem fogadta el ez ajánlatokat. Büszkén indúlt fel Bécs felé roppant tá- * *)

1) Bucholtz, IV. k. 552. 1.
*) Szalay, Magyarorsz. Tört. IV. k. 121. 1.
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borával augustus havában, de meghallván, hogy Károly és Ferdinánd is eré
lyes fogadásra készülnek, egy Karinthiába és Styriába te tt oldalmozdulás után 
magyar s német rabokkal és zsákmánynyal terhelve,’october havában visszatért 
Konstántinápolyba.

Részint a véletlen fordulást vett hadjárat, részint a főrendek gyiílésezései 
— mikhez Gritti ármánykodásai is járultak  —  oda vitték Ferdinándot és Zá- 
polyát, hogy az alkudozást ismét megkezdjék. Előbb december 31.-kén, főként 
Nádasdy közbenjárására, 1533. april végéig terjedő fegyverszünetre léptek. Ez 
alatt Ferdinánd Szolimánnal is békére lépett, Magyarországnak a két király 
közötti felosztása alapján, mihelyt Esztergom kulcsait Ferdinánd beküldi 1). 
Ferdinánd kikérdezte iránta magyar tanácsosait. Azok megköszönték uroknak 
békére törekvő igyekezetét, de a békepontok egynéhányának ellene szóltak, s 
fontolóra vétetni kérték : „mennyi rossz fog az ország felosztásából kiáradni, 
mily bajos, mily szokatlan dolog két királyt bírnia azonegy nyelvű és szokásé, 
azonegy törvény szerint élő népnek ! — Ellenzették főként Esztergom kulcsá
nak átadását*4 2). De a kulcs május 25.-kén Zárai Jeromos és Schepper Kornél 
által Ibrahim fővezér részére küldött 7,000 arany értékű ajándékkal együtt még
is átadato tt, Károly császár részéről te tt azon ajánlattal, hogy ő a görög szi
geteken levő s a spanyolok által elfoglalt Koron-várát a szultánnak kész áten
gedni, ha ez azért öcscsének Ferdinándnak viszont egész Magyarországot át- 
adja“ * 2 3). Ibrahim és Gritti az előleges értekezleteken azon nézeteket fejezték 
k i , hogy a szultán Koron-várát oly igen fontosnak nem ta rtja , neki ily vára 
több ezer van , szándékszik azt fegyverrel kerítni kezére ; Magyarországot pe
dig a szultán Jánosnak adván, attól életében elmozdíttatni nem engedi4 5); m ind
ketten hiszik azonban, hogy halála-utánra Ferdinánd m egnyerheti, sőt ha mi
ben Jánossal megegyezhetnek, a szultán és Ibrahim helybenhagyandja °). Ugyan- 
e napon a szultán előtt is előadta a követ küldője kérését, a ki a hatalmas szul
tánt idvezli, kér tőle lehető tartós békét, kér engedelmet, hogy udvarában ál
landó követet tarthasson, továbbá feleletet a rra , hogy Ferdinándnak lehet-e 
reménysége Magyarországra és egyebekre nézve? A szultán megadott szóval 
mindent a mit kértek ; mit a tolmács bővebben elősorolván, Ibrahim közbeszó- 
lólag azzal toldott meg: hogy valamit Ferdinánd János királylyal végez, és va
lamiben ketten megegyeznek, a nagy császár és ő helybenhagyandják; ezt jun. 
23.-kán Ibrahim és Gritti újabban kijelenték a követek előtt 6) , e békeszerző-

Szalay, Magyarorsz. Tört. IY. k. 134. 1.
2) G évay, II. k. 1. oszt. 101— 105. 11.
3) Gévay, II. k. I. oszt. 1. fűzet. 7— 13. 11.

G évay, u. ott. 14— 15. 1.
5) G évay, u. ott. 1 9 , 30. 11.
*) G évay, u. ott. 38— 39. 11.
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dós utolsó pontjának végrehajtása iránt —  mondá Ibrahim — a Magyarországra 
e végre biztosul küldendő Gritti fogván gondoskodni 1). Ezen szövetségi fö lté
teleket a szultánFerdinándnak külön levélben is megírta julius 4.-kén. „Köve
teid elmondák — így hangzik az — nevedben, hogy engem uraddá fogadtai, 
és k é r te k , hogy én téged viszont fiammá fogadjalak, m ert a mit parancsolok, 
készséggel fogod tcljesítni. Császári felségem tehát kegyelmességre hajolván, 
fiammá fogadtalak, s az leszel, míg hozzám hü maradsz. Egész Magyaror
szágot pedig János királynak ajándékoztam. A mi egyenetlenségetek János
sal az ország határait illetőleg van , azt Gritti Lajos, János király főtanácsosa, 
Magyarország kormányzója s részemről azon ország védelmezője fogja eliga- 
zítni44 2). Az eszközlött siker nem elégítette ki Ferdinándot. Schepper és társa 
1531. február 11. ismét a szultánhoz m entek azon utasítással, hogy kérjék 
ugyan most is egész Magyarországot, de ha megnyerésére sehogy remény nem 
lehetne, legalább annak nagyobb része átengedését. „H a a szultán az elsőtől 
azért vonakodnék — szól az utasítás 3)  —  mivel ezt Jánosnak Ígérte, leg
alább annak megengedését sürgessék, hogy ha Jánossal vagy híveivel barátsá
gosan vagy más szerződés által kieszközölhetjük, hogy János részünkre le
mondjon és hívei hozzánk önkéntesen átjő jenek, a szultán ezt ne vegye rósz 
néven, sőt hagyja he lyben /4 E zt a követek május 22-kén Szolimán elébe te r
jesztvén , ily választ nyertek : „Magyarország eny im , én abba rabszolgámat 
János királyt te ttem , a ki nélkülem semmit nem tehet; én adtam neki az or
szágot, s mikor tetszik elvehetem tőle 4). Ha valamit Magyarországra nézve 
Ferdinánd vagy János tenni akarnak, küldjön mindkettő hozzám követet; ne
kem van jogom arról és alattvalóimról rendelkezni. Ne avatkozzék hat Ferdi
nand ebbe, m ert én az országot nem engedem /4 Midőn a követ erre azt sür
gette volna, hogy bár annyit parancsolna meg Szolimán G rittinek , hogy Fer- 
dinándra Magyarország vagy legalább abban némely birtokok megnyerése te 
kintetében legyen figyelemmel : „Meghagytam neki —  Ion a felelet —  hogy 
egyiknek se kedvezzen a másik fe le tt, de legyen igazságos. A m it egyszer 
m egm ondtam , lígy leszen s nem m ásképen44 5).

A követek augustus 2.-án végezték be küldetésöket. G ritti augustus 20.-án 
mar Erdélyben volt. János király tiszteletül elébe küldötte nagyváradi püspök 
Czibak Im rét, az ő egyik kedves s Erdély legnépszerűbb emberét. Ő elmegy. 
Gritti regi gyűlölségtől izgatva —  minek oka vo lt, hogy kormányzóvá nevez- 
tetését egykor Czibak is ellenzetté — fegyveresei által Brassó közelében bel-

G évay, u. ott. 42. 1.
2)  G évay, II. k. I. oszt. 1. fűzet. 138— 139. 11.
3) G évay, II. k. I. oszt. 2. fűzet. 22. 1.
4)  G évay, u. ott. 55— 57. 11. 
s)  Gévay , u. ott. 58. 1.
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mernél megöletvén, az erdélyiek által —  kik e hírre általánosan felziídűltak —  
maga is Medgyesen sept. 28-án kísérőivel együtt felkonczoltatott 1). Grittiben 
Zápolya titkos vetély társát, kormánya egy hatalmas cselszövőt, a magyar ügy 
egy kétszínű barátját vesztette. Jogtalan gyilkolásra következett jogtalan ha
lála, ki tud ja, mind és mennyi szerencsétlenségtől mentette meg a hazát?!

Ez esemény, Zápolyára nézve valódi baleset volt: Gritti dölyfét s merész 
terveit tekintve —  melyekkel feje tele volt — az soha jobbkor — de haZápo- 
lyának a szultáni kegyben már-már ingadozását vesszük tekintetbe —  soha 
rosszabbkor nem történhetett. Felhasználta ezt Ferdinánd, s hogy Zápolya ez 
alkalommal trónján m aradt, legtitkosb oka a volt: mert Szolimán maga is vá
gyott az ország tettleges birtokára, s inkább akarta azt ennek , mint ama ha
talmas szövetségesekkel bíró ellenének kezében látni. Azonban Zápolya elleni 
ingerültségét, több ízben keményen fejezte k i, ót az iránt feleletre szólította, 
s a franczia királynak hathatós önközbevetésébe, neki magának tömérdek ba
jába, ajándékba és szabadkozásokba került haragos ellenének kiengesztelése.

Ferdinánd ismét békés eszközök használásához kezdett. Bizottságot ne
vezett k i ,  mely Zápolya hívei közól a nevezetesebbeket föltételek alatt is ré
szére megnj^erje* 2). így állottak át: Bebek Ferencz, N ádasdy, s (m árm ost 
harmadszor) Perényi. — Bánffy János és B áthory, Zápolya legerósb védői, 
meghaltak. E  körülmények János királyt a békéről gondolkozásra bírták. Köz
benjárásra kérte fel tehát III. Pál pápát, a ki írt is Ferdinándnak ez irán t, de 
felhívása elutasíttatott; e helyett 1535, april 4.-kén költ levelében Péter mold
vai vajdát hűbéresének vallván, az általa korábbi magyar királyoktól nyert 
Küküllóvár, Csicsó és Bálványosvár birtokában megerősítette 3). Azonban 
mégis nem sokára hajlandó lett az egyezkedésre. Mindkét fél biztosokat ne
vezvén, az alkudozás mártius l.-jétó l aug. 21-ig meg-inegszakasztva folytatta
tok. János király azt kívánta, hogy Ferdinánd az ország azon részéröl is mond
jon le , a melyet most b ír, később, hogy kiki maradjon azzal, a mit jelenleg 
bír, s Ferdinánd egyik leányát adja neki nőül. Ferdinánd ellenkezőleg Jánost 
kérte a koronáról lemondásra, s részéről Ígérte, hogy az országnak évenként
80,000 aranyat jövedelmező részét kész nála hagyni, a királyi czímmel együtt. 
E tanácskozásnak sem lón sikere ; csak a fegyverszünet terjesztetett k i mártius 
F-jéig J)> majd ismét hüsvétig, utoljára sept, végéig 1536.

Ez alatt Zápolya, Károlyhoz is í r t ,  kérvén ő t, hogy óvja öcscsét a tö-

O G. Kemény, Deutsche Fundgruben. — Ostermayer krónikája után. I. k. 21— 22. 11.
2) Pray, Epist. Proc. II. k. 48— 53. 11.
3) Pray, Annal. Heg. Hung. V. k. 277. 1.
*) G évay, II. köt. III. oszt. I. szakasz. 46— 54. 11. Megolvasandó : P ray , Annal. Kég

lim ig. Y. k. 278. 1.
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rüknek az újabb beütésre való alkalomadástól, és serkentse méltányos békére. 
Felszólítása foganatos volt. Károly követe májusban már Váradon vo lt, kit 
Zápolya és hívei részökre megnyerni mindenképen igyekeztek. A követ ked
vezően írt Ferdinándnak, k ije len tette , hogy Zápolya kész a békére, csak nem 
tudja mint lehessen a szultántól eltitkolni. De a dolog mégis lassan haladt, 
mígnem a fegyverszünet mindkét fél általi megsértése a kedélyeket újból 
felháborította. Ferdinánd Szathmár városát vette be a János által b írt ország
részben. Kun Gothárd Zápolya vezére, megint visszavette, sót ezzel Tályát 
és Makoviczát, Regéczczel és Boldogkővel együtt, sept. 25-én pedig Sárost is 
visszavették. Az egyenetlenségnek Ferdinánd hadjárata vetett véget, melyet 
a török ellen, a fegyverszüneti szerződés megszegésével indított, s a mely ser- 
geinek Eszéknél teljes szétveretésével végződvén, már most ót is hajlandóbbá 
tette a Jánossal való kibékülésre.

Az 1537-ik év mind kettőjükre nézve fegyverszünetben s a békére nézve 
te tt előleges lépések közt tölt el, melyek alatt annak óhajtása annyira komolylyá 
vált, hogy formaszerú megkötésére october 27-én Ferdinánd, november 30-án 
Zápolya, követeiket Nagy-Váradra küldvén, az hosszas alkudozás után végre 
1538-ban február 24-kén 42 pontban megállapíttatott. A tárgyamra tartozó pon
tok ezek : (3.) János király lemond a török szövetségről. (4.) A császári és ki
rályi (Károly és Ferdinánd) m indkét felség leveleiben Jánost Magyar- és H or
vátország királyának nevezi, ez amazokat és utódaikat szintúgy. (5.) Ha Já
nos királynak fia  lesz, Jíároly császárnak ezelőtt három évvel te tt Ígérete szerint, 
Ferdinánd leányai közól egy , ahoz férjhez adatik. (7 .) Mindkét király Magyar- 
országnak és az alávetett tartományoknak ama részé t, a mit most b ír, szaba
don és a királyi hatalom teljességével b írja, azon határok között, m elyeket a 
két felség által kinevezendő^nyolcz magyar biztos ki fog jelö lni; Szlavónia, 
Horvátország és Dalmatia azonban maradjon Ferdinánd k ezén , Erdély pedig 
János király birodalmában és hatalma alatt élethosszig. Minthogy pedig János 
király most nőtlen, és gyermekei nincsenek, ha halálakor tán letme is fia  —  az 
ország és keresztyénség érdekéért, az eddig 11 év folytán szenvedett szeren
csétlenségek tekintetéből nemzetségének és utódinak hátratevésével —  meg
egyezik abban, hogy egész Magyarország minden tartományaival és alávatett ré
szeivel, a királyi jog és a mondott ország és tartományok kormányzása egész tel
jességével Ferdinándra, ez meghalván, fiára  — kit az ország királyéivá válasz
tani tartozik—  és az is m eghalván, törvényes örököseire szálljon. (8.) Ezen 
trónkövetkezés megerősítése végett az ország minden RR., hivatalnokai, főbb 
nem esek, városok bírái, polgármesterei és esküdt polgárai ezen békeszerződés 
k ihirdetésekor, a római k irá lynak , Károly császárnak és örököseinek húséget 
eskünni köteleztetnek, a szepesi herczegség irán ti, alább meglevó feltétel 
alatt. (10.) Ha János királynak fia  lesz , atyjának minden örökségét, t. i. várait,

M .  T U D .  A K A D .  É V K . ----- I X .  9
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kastélyait, városait, mezővárosait, fa lva it , birtokait, majorságföldeit és minden 
birtokjogát az egész Magyarországban és az alávetett tartományokban, melyeket 
akár atyjától örökölt 3 akár maga szerzett vagy szerezni f o g , lígy minden zálo
gos birtokokat, m elyeket ő felsége, mint a régi magyar királyoktól nyerteket, 
Lajos király haláláig békésen b írt, a kiváltásig bírja « felsége, s halála után 
azonnal tettleg szánjanak ő felsége fiára. Mely atyai örökségekhez János király 
fia számára 6 császári felsége a szepesi herczegség czimét adja , Szepesmegye f ő 
ispánt' hatóságával együtt. Mindkét király birtokában levő emez atyai öröksé
gek pedig, Magyarország s alávetett részeinek adójából fognak az illetőktől 
k iváltatn i, a sz e r in t, a m in t a békeszerződés kihirdetésekor az országgyűlés 
és ó felségeik jónak lá tják , mely kiváltásnak, a kihirdetés után két évvel meg 
kell történni. (11.) János királynak a római király által bírt országrészben 
levó" birtokai maradjanak továbbra is az örökösödés megnyílásáig a császári 
felség kezében, mintegy köz kéznél. (12.) A római király és utódai nem lép
hetnek addig az ország birtokába, míg János király fia a szepesi herczegségbe 
be nem igtattatik. (27 .) Mindkét fejedelem törvényes adományai érvényesek 
lesznek. (37.) A pénzverés joga közös lesz, e kérdést együtt intézik el. (39.) 
E  békeszerződés kihirdetése idejének meghatározása a római királyra bízatik. 
—  E pontot illetőleg meg kell jegyeznem , hogy az egész szerződésnek, külö
nösen a török előtt titokban tartását addig, míg a két szövetséges az onnan kö
vetkezhető veszély elhárítására elegendő erőt gyűjthet, egymásnak kölcsönö
sön megígérték 2). —  (42 .) Nádort egyet választanak az egész országra nézve, 
e béke kihirdetése végett egybehívandó országgyűlésen; cancellárt, országbí
ró t, itélőm estert s más hivatalnokokat m indkét király leendő megegyezésök 
szerint válaszszon maga mellé 2).

íme azon szövetség, melyet a két versengő k irá ly , saját udvari tanácso
sai által kötött; mely iránt Magyarország RR-ei —  mivel befolyásuk nélkiíl 
készült —■ 1539. sept. 21-kén tarto tt országgyűlésükben bizalmatlanságukat 
nyíltan kifejezték, s Ferdinándot k é rték , hogy az eddigelö készült haso?iló szer
ződések is az ország meghasonlását vonván magok után , engedje m eg , hogy an
nak , s általában a közjónak ügyében, János király birodalmában levő testvéreikkel 
tanácskozhassanak; ez azon szövetség, mely János király részéről az általa 
bírt országrészben s jelesen Erdélyben a RR. elébe terjesztve soha nem volt, 
avagy csak a király összes tanácsosai által is alá nem íra to tt, ki nem hírdette- 
te tt ,  s melynek feltételeit Ferdinánd részint az által sértette meg, hogy 1539. 
sept, havában, a törökkel kötendő szorosb egyesség, barátság és béke köté-

9  Bethlen , Histor. I. k. 303. 1. 
9  U. az, u. ott. 236— 263. 11.
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sere követeit a portára k ü ld ö tte1), részint pedig, hogy ez alkalommal követje 
a Zápolyával kötött békességet elárulta* 2). Zápolya pedig az által nem teljesí
tette , hogy annak kihirdetését azon ürügy a la t t3 * 5 6) , mintha abból Magyaror
szágnak Szolimán haragja által nyilvános elpusztulása következnék, addig ha
logatta, mígnem végórája e ljö tt, — -— ez, ism étlem , azon szövetség, m ely
ben Magyarország és Erdély közel jövőbeni alakjának elem ei, sok későbbi har- 
czoknak, hosszas és véres polgári háborúknak magvával együtt m int egy vete- 
ményágyban nyugosznak.

Szükségesnek látom e helyen, annak egyik és leglényegesebb (1 7 .)  pont
jára vonatkozólag az egykorú történetírók fenhagyását megemlíteni. Zermegh 
azt írja: „H a János fiat hagy há tra , Ferdinánd vagy örökösei, atyja minden 
vára it, Erdélylyel együtt adják vissza és kezébe44 4). Brutus állítja: „hogy ő 
azon korban élt magyaroktól hallo tta , m iként Ferd inánd , János király örök
ségeihez E rdélyt is szám ította, m elyet János törvényes örökösei bírjanak44 5). 
Istvánffy pedig —-a ki egyébiránt e szerződés kelté t más évre te sz i—  azt írja: 
„Ha János király megházasodván, fiöröküst hagy há tra , Erdélyország legyen 
annak birodalmában44 6).

Zápolyára e szerződés u tán , mind e mellett is ,  jobb napok derűje látszott 
mosolyogni. A szentszékkel kibékült. Egész Erdély és Magyarország nagy 
része elismerte uralm át, ő maga híveinek kérésére , azon tek in tetből, hogy az 
országnak örököst adjon, Zsigmond lengyel király leányát Izabellát 1539. febr.
13-kán oltár elé vitte és Magyarország királynéjává koronáztatta, a szultánt 
ügyesen írt mentegetődző levelekkel, nagy ajándékokkal, s Péter —  pártot 
ütött moldvai vajda — elfogatása- és kézbeszolgáltatásával megengesztelte 7), 
s bár ó titkon egész erővel készült e llene, s k öve te i, országának védelmére 
segélynyiíjtás végett a franczia és spanyol udvaroknál is lépéseket te ttek , nyil
ván mégis elhitette Szolimánnal, hogy mind ez a moldvai vajda ellen volt 
téve ! Szóval : dolgai jó  fordulatot láttattak venni. Ferdinánd most is kérte 
Magyarországot Szolimántól, s néhány hónapi fegyvernyugvás megigérésével 
Ion elutasítva ; panaszolt Zsigmond királynál a béke ki nem hirdetéséért, és 
ez, kihallgatván Jánost, neki adott igazat, Ferdinándot az ország védelmi 
ereje meggyarapodásának bevárására kérte.

O Gévay, II. köt. II. oszt. utolsó szakasz, 25. 1.
2) Bethlen, Hist. I. k. 272. 1.
s) Gévay, az 1. sz. alatti kötetben, 18. 1. — Bethlen, Hist. I. k. 274. 1.

Zermegh, Histor. Bér. gestar, s a t. 406. 1.
5) Bethlen, Histor. I. k. 247. 1.
6) Istvánffy, Hist. XII. k. 128. 1.
7) Kovachich, Scriptor, minor, s a t. II. k. 45. 1.
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Ezek alatt az erdélyi vajdák pártot ü tv én , János erős sereggel ellenük 
ment, Mayláthot Fogaras várába zárta , s a tordai országgyűlésen 1540. május
7-kén törvényesen elítéltette, az ország beligazgatására nézve üdvös törvénye
ket hozott, a töröknek Erdély részéről régen Ígért, de el nem küldött adónak 
saját jövedelméből kifizetése által a RR-et teljesen k ibék íte tte , sőt hálára kö
telezte. Midőn így birodalmának megzavart részében a belcsendet helyreállí
to tta , hírt vett B udáról, hogy királyi hölgyének jul. 7-kén fia született, hírt 
Csehországból, hogy a cseh , morva és szilézai RR. közakarattal királyukká vá
lasztották 0 , s ím e, sok hányatása, küzdése s balszerencséi után , midőn a sors 
iránta csaknem kiengesztelődni látszott: véletlenül elhal 1540. jul. 21.-én Szász
sebesben, élte 53-ik , viharos uralkodása 14-ik évében; nejének és fánatk gyá
mul hagyván Petrovich Péter vér rokonát és Martinuzi György váradi püspököt ; 
kérvén körülötte volt tanácsosait és minden főrendeket a magyar név régi di
csőségére, hogy inkább adják a liazájokbani uralkodást saját vérükből, mint ide
gen nemzetből való királyfiak 2). Yerantz szerint -— a ki halála órájában épen 
mellette volt — végrendeletének megtétele után a király intette tanácsosait, 
hogy övéire és az országra jó gondot viseljenek, s a mit ő nagy bajjal szerzett, 
hanyagságuk s egyetlenkedésük miatt el ne veszítsék ; fiát és nejét el ne hagy
já k , sőt ha a közjóra nézve hasznosnak látják , koronázzák is meg , okuljanak az 
ő mindvégig kiegyenlítetlen ügyének példáján. „A szultánnak —  mondá to
vább — a már kész ajándékot küldjétek e l , hogy lássa , hozzá, halálom órájá
ban is tanúsított hívségemet. Tőle egyedül függ —  Ítéletem szerint —  mind
nyájatok és az ország üdve. így hozták az idő és égi hatalmak. Mindnyájato
kat kérlek végre , hogy a mivel irányomban magatokat netalán kötelezetteknek 
ism eritek , mindazon hálát, kötelességet és ragaszkodást, bizonyítsátok be 
nőm és fiam iránt. Martinuzinak legyetek nehéz feladata teljesítésében segítsé
gére , legyetek egyesek és összetartok, nehogy visszavonás által fiacskám utá
nam következését meggátoljátok, nehogy nőmet özvegységénél is szomorúbb 
gyászba és Ínségbe taszítsátok44 3).

A király halála után tanácsosai és a rendelt gyámok egymásnak azonnal erős 
hit alatt megígérték, hogy a királynénak és fiának hűségében megmaradnak s Fer- 
dinándot az ország birodalmába semmiképen nem bocsátják ; minthogy May
láthot és Balassát részükre megnyerniük nem sikerü lt, Fogarasvára ostromlá
sát elhatározták. Zsigmond lengyel k irá lynak , királyuk halálát, valamint azt, 
hogy minő veszély fenyegeti az országot török és német részről, m egírták, s * 3

O Katona, Hist. crit. Reg. Hung. 20. köt. Stirp. Austr. I. köt. 2. rész. 1404. 1. 
*) Bethlen, I. k. 321. 1.
3) Kovachich, Scriptor. Rer. Hung. minor, inediti, I. k. 2. szakasz, 51— 52. 11. 
*) U. az, u. ott. 54. 1.
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értesítvén, hogy a haldokló király nejét és fiát az ö legfőbb pártolásába és vé
delmébe ajánlotta, Budának és Kassának, mint az ország két főpontjának, hol 
a királyi kincsek vannak, megtámadtatás esetében védelmezhetése végett fegy
veres segélyadásra, s Ferdinándnál és Szolimánnál közbenjárásra kérik  fel, s ré 
szükről Ígérik , hogy a királyné fiának az ország birodalmában örökösödésére 
nézve, a portánál, küldendő követeik által a nem zet nevében magok is egész 
erejükkel munkálkodni fognak 1). Végre a portára követeket neveztek ki azon 
megbízatással, hogy küldetésük késő voltát az erdélyi vajdák pártütésével iga
zolják, a király halálát jelentsék meg, s a szultánnak azon kegyességéért, hogy 
őt Magyarország birtokával megajándékozta vo lt, mondjanak örök hálát. Mint
hogy pedig a meghalt király az országot azon huségi kötelezettséggel, nielylyel ma
ga b írta , fiának hagyta, véghagy okozásában igen kéri a szultánt : , ,adja ezen örö
kösödéshez megegyezését, s árván maradt fiának , és özvegyének legyen gyám ja; 
6 bízik , hogy a szultán az apával éreztetett kegyelmét, fiára  is kiterjeszti, s az 
özvegy nőt a kegyesség jótéteményeivel vigasztalandja meg(í 2).

Ferdinánd hívei sem ültek tétlenül. P e rén y i, Bebek Ferencz, Balassa 
Zsigmond és Frangepán Ferencz több társaikkal együtt Gyöngyösre gyűlést h ir
de ttek , s onnan egyfelől Ferdinándhoz ír tak , őt az ország haladéktalan elfog
lalására híván fel; másfelől Perényi Erdély hatóságaihoz s főfőembereihez in
tézett felhivást, melyben eljöttnek írja az idő t, midőn „a m indkét párton levő 
hazafiak az ország rég óhajtott egyesítését valósíthatják, k é r i , hogy mindenki 
tartsa magát távol az líjításoktól, líj fejedelm et ne válaszszanak, tartsák magu
kat a váradi békekötéshez* 44 3; ezután megrója a Martinuzi és társai az iránti ha
tározatát, hogy Mayláthot haddal akarják m egtám adni, kinek ők — a magyar- 
országi főrendek — ha fel nem hagynak e szándékkal, segítségére fognak 
m enni, „m ert nem csak Martinuziból és társaiból állanak az ország főrendéi, 
ők nem János király örökösei, ilyesmire nincsenek az országtól megbízva44 3),

Mayláth megértvén M artinuzinak és tanácsos társainak aug. 22-én a király 
testével Budára u tazását, Sz. Bertalan utáni vasárnapra (aug- 29.) Segesvárra 
országgyűlést h irdet, magát és Balassát ország kapitányaivá választatja4), meg- 
határoztatván, hogy az ország önvédelmére 3,000 fegyverest állítson, adóul 
adjon a nemesség 50 dénárt (1. t. ez.), az adó gyűljön a kapitányok kezébe, 
(2 . t. e z .) ,  ezek bírjanak a vajdák hatáskörével mind az igazság-szolgál
tatásban , mind a közigazgatásban (3. t. e z .) , a királynéhoz és magyar RR-hez 
menjen követség, fogadjon a királynénak húséget, s k é rje , hogy a múlt tordai

0  Bethlen, Hist. I. köt. 328— 329. 11.
0  \e r a n tz , Kovachichnál Script, minor. I. k. 2. szakasz, 54— 55. 11.
3) K atona, Hist. erit. X X . köt. Stirp. Austr. I. köt. II. rész, 1401. 1.
0  Katona u. ott. 1407. 1.
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országgyűlésen javaiktól m egosztottaknak birtokai adassanak vissza, (5 .t. ez.), 
a kapitányok mellett az egész ország tartozzék felkelni, (9. t. ez.), ha volnának, 
a kik az országon kivül akármely fejedelemmel vagy úrral az ország híre nél
kül valamely király iránt egyezkednének, az ilyenek a nem esek, székelyek és 
szászok főbbjeinek közgyűlése á ltal, mint országháborítók, a kapitányok által 
m egbüntettethessenek (13. t. ez.) *)•

Hogy e végzések teljesen a Perényi felhivása értelm ében, a gyámok kor
mányzása és a portára ment követek személye ellen voltak irányozva, világos ; 
de hogy erre az erdélyiek Mayláth által erőszakkal b íra ttak , az is bizonyos 
Verantz egykorú író leveléből : „Ez országgyűlésen —  így ír ó Statilius fran- 
cziaországi követhez —  senki sem mert szólni, a mit a Mayláth emberei mon
do ttak , mind helybenhagyatott44 2). „A királynénak — így folytatja tovább — 
húséget esküdtek , az újítástól az országot óv ták , s magukat amannak bele
egyezésén k ivú l, kapitányokká té te tték , a pártoskodást m egtiltották, s maguk 
a királyi hatalmat bitorolni k ezde tték , a közjövedelmeket elragadozták, a régi 
tisztviselőket elkergették vagy tömlöczre vetették , a népet erőszakkal részök
re , Görgény, Yécs, Almás és több várait a koronának magukhoz vonták44 3).

E  mozgalmak híre a gyámokat a lengyel király segélyének újból sürgeté- 
sésére b írta, de ez a békés úton maradást, a dolognak egyesség útján eligazítá
sát ajánlotta; azonban hiíségöket dicsérvén, Ígérte, hogy leánya s unokája sót 
az ország érdekében minden lehetőt megtesz. A szultánnál Ferdinánd követe 
hidegen lón fogadva, sót letartóztatva ; a magyar követeknek ellenben a leg
jobb remény nyújtato tt, mire a gyámok és az ország több főrendéi sept. 15. 4) 
a király holttestét Budáról Székesfehérvárra k ísérték , s ott e ltem etvén, az el
hunyt király utolsó akaratához híven, fiát a csecsemő János Zsigmondot, a je 
lenvoltak közakaratával Magyarország királyává választották, az ország kormá
nyát az özvegy királynénál hagyták, oly módon mindazáltal, hogy a nyilvános iro
mányok mindkettejek nevében keljeitek, s apénzveretés is kettejek czivnje alatt tör
ténjék. A kormányzásra nézve úgy intézkedtek, hogy azt köztanácskozás útján 
vigyék ugyan, de a belügyek mégis különösebbenPetrovichot ille tték , a pénz
ügy M artinuzit, a hadügyek Török Bálintot 5). Yerantz szerint az ifjú János 
megválasztatása a Rákos mezején tö rtén t, az összes országgyűlés által, melyen 
azonban Ferdinánd hívei s jelesen Perényi, Frangepán, Bi bék Ferencz, Raskai 1 2 3

1) Gr. Kemény, Codex articulor. Transsilvaniae: I. köt. 29. 30. 31. 11.
2) Katona , u. ott. 406— 407. 11.
3) Katona, u. ott. 1410— 1411. 11.
0  Katona, u. ott. 1394— 1399. 11. — Bethlen Farkas kétségkívül tévedésből teszi ezt aug. 

15.-re, mivel Katona több adatot közöl arra, hogy a király holtteste augustusban még 
Déván volt s csak sept. 7-.én szállíttatott Budára. 

s) Bethlen, Histor. I. köt. 344— 345. 11.
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István, Balassa Zsigmond és Menyhért nem voltak jelen *). Ezen királlyá vá
lasztást említi Grondszky * 2 3)  egykorií, ngy Somogyi Ambrus közelkori tö rté
netíró is, azon különbséggel, hogy ó' a megkoronáztatást Székesfehérvárt a ke
resztelés alkalmával történtnek állítja *)•

Az ifjú János dolgai Konstantinápolyban is jól indúltak. Követei october 
9-kén nyertek kihallgatást. Fenérintett követségök e két pontra volt szorít
va: 1.) Ifjú János király, mint egykor atyja , erósittessék meg a királyságban. 2.) 
Azon esetre, ha örökösök nélkül múlna ki, az ország nagyjáinak álljon szabadságá
ban , maguknak más királyt választani 4). Az eredm ényt a követek 1540. octob. 
17-én a fenálló kormánytanácshoz ím e rövid szavakban írják meg: „Mi elle
neink minden okait megczáfolván, a jó  Isten segélyével, a hatalmas császártól 
minden dolgainkban kívánt választ nyertünk , m egnyertük t. i. a z t, hogy bol
dogemlékezetű urunk f i á t , atyja királyi székén a királyi hatalom egész telyességé- 
vel s Magyarország és Erdély minden határaival együtt meghagyta“ 5). A szul
tánnak ez iránt kiadott hitlevelében terjedelm esebben van ez előadva: „Könyör- 
gének nekem —  így szól a szultán —  János király követei, hogy megad
jam a király fiának Magyarországban atyja birodalmát. Nekem pedig ilyen szer
ződésem volt János királylyal, hogy esztendőnként 50,000 arany forintot szol
gáltasson portám ra, kiben még hátra vagyon. Igérék , hogy a mivel még adó
sok , behozzák. Ezutánra nézve is k é rén ek , az adó felől ; azért így végeztünk 
velők: Minden esztendőben 25,000 arany forintot adjanak, felit ezüstben, felit 
aranyban. Magyarországot is pedig régen adtam volt János k irá lynak , most ő 
megholt, és most adom azt az ő fiának István (jobban mondva Zsigmond) k i
rálynak. Ha Zsigmond királynak halála történnék, ti magyar urak egybegyűl- 
vén, egymást értvén , egy jeles főem bert, a kihez bizhattok, válaszszatok s adjátok 
értetiem. És akkor a mit parancsolok, ahoz tartsátok m agatokad 6).

A magyar küldöttek ezen foganatos követsége, Mayláth elpártolása, Pe- 
rén y i, Thurzó és Frangepán Martinuzi iránti régi gyulölsége voltak okozói an
nak, hogy Ferdinánd Lasky hathatós ellenzése daczára Magyarországnak fegy
verrel elfoglalását s Izabellának Budáról kiutasítását újból megkísérlette. E l
sőben october közepén követség által kérte fel Izabellát a váradi békesség ér
telmében Magyarországnak átadására, Ígérvén neki a szepesi grófságot és gaz
dag menyasszonyi hitbér-kárpótlást, különben saját és Károly haderejével fe

0  Katona , u. ott. 1417. 1.
2) Gr. Kemény, Collect. Manuscriptor. I. köt. 20. 1.
3) Somogyi Ambrus, Szeben 1800. I. köt. 184. 1.
9  Szalay, Adalékok a magyar nemzet történetéhez. 189— 190. 11.
5) Pray, Epist. Procer. II. k. 87— 88. 1.
6)  Szalay, Adalékok s a t. 195— 197. 11.
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nyegetvén a királynét és híveit 1). A királyné válaszadás előtt atyja tanácsát 
kívánta meghallgatni, tanácsosai ellenben a kérést egyszerűen a törökhöz űta- 
sították. „Mi — mondának ők — szóbeli fenyegetésre, haddal megtámadásra, 
szidalmakra nem hajtunk ; forduljon ő felsége a szultánhoz az országért, ha ott 
m egnyeri, mi nem ellenkezünk^ * 2 3). A szultán pedig már kimondotta volt vé
lem ényét, sőt Magyarország megtámadtatása esetére gyűjtötte is védelmi ser- 
geit. Ferdinánd a harcz zászlóját rögtön kitűzte : Y isegrádot, Y áczot, Pestet 
bevette s oct. 20-án Budát ostromoltatta.

Ez alatt a portai követek, kikhez közelebbről segélykérés iránt is utasítás 
ment vo lt, m egérkeztek, a szultán pártfogási Ígéretét, s az ifjú János Zsig- 
mondnak a királyi méltóságban való megerősítéséül űj királyi jelvényeket: 
aranynyal átszőtt királyi palásto t, bogiáros kerek paizst, arany nyelű buzo
gányt és gyöngyökkel kirakott hüvelyű szablyát hozván magukkal.

A tél az ostromot félbenhagyatta, hogy tavaszszal ism ét újult erővel törjön 
ki. K ároly, Zsigmond lengyel király levelére írt válaszában kérte ő t, hogy 
leányát a királynét a váradi béke pontjainak elfogadására bírja. Ferdinánd pe
dig —• Y árdai, Perény i, Thurzó és mások ösztönzésére —  erős hadsereg élén, 
újból követeket küldött Izabellához, kiknek utasításul adatott: hogy mindenek 
előtt Budát igyekezzenek kézhez keríteni, azután Erdély önként fog majd hű
ségre térni. M artinuzinak és Petrovichnak Ígérjék meg, hogy a királyi tanács
ban ezentúl is megmaradnak s a t. Izabella tanácsosi egyelőre vonakodtak az 
egyezkedéstől 5)- »A kik Budán valának —  így szól egy akkori krónikaíró — 
nem tárták jó tanácsnak, hogy a követek egyik kezökben a békét mutogatják, 
a másikban háborúval fenyegetnek ; nem ez az útja — izenék vissza — a szö
vetség-szerzésnek ; húzódjanak azért Budától kissé messzibb, s azután egy ez- 
kedjünk‘‘ 4). De e visszahúzódást is ágyúgolyó eszközölvén, látható volt, hogy 
a kiegyezkedésből semmi sem lesz. Izabella hívei a váradi békekötés általános 
és teljes végrehajtását sürgették: „János király fiának átadatik atyja egész örök- 
ségeu , így szól annak egyik (7-ik) pontja; teljesíttessék e pont —  mondák 
Izabella biztosai —  e sarkon fordúl meg Budának Ferdinánd általi visszanye
rése 5). De ez nem lehetett, mert Thurzó E lek , Révay Ferencz, főképen pén
zükért igen ben valának Ferdinánd királynál, s részint érdem ért, részint köl
csönadott pénzeikért, sokat bírtak János király jószágaiból, melyektől teljes
séggel nem akartak megválni, s melyek birtokában a király sem akarta híveit

0  Bethlen, Hist. I. köt. 352. 1.
2) Katona, Hist. erit, s a t. X X . köt. Stirp. Austr. I. köt. II. rész. 1452. 1.
3) Bucholtz, V. k. 143. 1.

Podhraczky J. Eredeti két magyar krónika s a t. Pest. 1833. 74. 1.
0  U. ott. 73. 1.
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háborgatni 1). E  helyett Ferdinánd biztosi más kiegyenlítési módokat ajánlot
tak. Volt szó arró l, hogy Izabella és János Zsigmond kapjanak évenként Fer- 
dinándtól 10,000 arany forintot, s lakjanak akár Budán, akár Kassán, de k irá 
lyi őrizet a latt, hivatalnokaiknak illő állomás biztosíttatván * 2). Ezután meg 
Pozsont, Nagy-Szombatot s bizonyos összeget ajánlottak a királynénak és fiá
nak , addig, míg atyja örökségei kiváltathatnak. „A királyné nem bízta meg 
holmi tervek készítésére küldöttjét Bebek Im rét —  írá febr. 15-én költ levelé
ben — csak annyit Ígért, hogy a miben atyja és Ferdinánd megegyeznek, kész 
ahoz já ru ln i/4 És így a felek ismét fegyverhez kezdének nyiílni 3).

Ha ekkor akár Ferdinánd biztosai valamivel bővebben kívántak volna a 
királynéról gondoskodni, akár a királyné hívei a királyság fényes alakjától va
lamit eltávozni hajlók lettek vo lna, békét lehetett volna eszközölni. De a k i
rálynéra nézve e szerződés által kilátásba te tt so rs , házbérben lakáshoz, fiáé 
pedig fogságban léteihez hasonlítván, az elfogadhatlannak lá tsz o tt4).

Budát junius 2.-án 1541. ismét ostromolni kezdették , keményebben mint 
valaha; s bár János király derekasan m egerősítette v o lt, nem egy helyen rés 
volt már lőve, itt ott a falak ledőlve, midőn Rogendorf a királynét újból bé
kére s akaratának a Martinuzi bilincseiből kiszabadítására kérte  fel. Ura kész 
—  írá ő —  a királynénak a legkiterjedtebb fejedelemséget adni; ha nem te t
szik , ő nem nyugszik m eg, míg a vár szétdúlva nem lesz 5). ,,Én —  feleié a 
királyné —  fegyveres ellenségtől tanácsot nem k é rek , ha Ferdinánd békésen 
inkább mintsem fegyverrel akarná az országot m eghódítni, kész lennék ma
gam és fiam ügyét igazságos bírák elébe terjeszteni. így az isteni gondviselés
ben bízva, igyekezni fogok, hogy kiskorú fiam igaz ügye a fegyver ereje által 
el ne nyomattassék.44 Martinuzi pedig utántevé : „nem oly bárgyú a k irá ly n é , 
hogy Magyarországot bár a legterjedtebb fejedelemséggel fölcserélje.44 E fele
letre az ostrom szörnyű alakban újúlt m eg, a védelem szintúgy erélyesebb és 
makacsabb kezdett len n i, Martinuzi csuklyája helyett sisakosán, karddal ke
zében lelkesíté a védőket, s folyt a harcz, míg a török segítségnek junius vé
ge felé megérkezése a csomót ketté vágta. Aug. 21.-én Ferdinánd sergei eltá
voztak, 22.-én a török tábor Pesten v o lt, 26.-án Szolimán Buda alatt; 28.-án 
kérette magához a királyfit és tanácsosait; ezeket ama tanácsukért, hogy urok- 
nak a váradi békekötést ajánlották vo lt, kem ényen m egfeddette; 29.-én kérte

0  Eredeti két magyar krónika. Pest. 1833. T3. 1.
2) Kovachich, Scriptor, minor. II. k. 138— 139. 11.
3)  Eredeti két magyar krónika. 75. 1. Összevetendő : Bucholtz , Ceschichte s a t. IX . köt. 

Urkunden 302— 318. 11.
4) Kovachich, Script, min. II. k. 138— 139. 11.
9  Bethlen, I. k. 363. 1.
M. TUD. AKAD. EVK .----IX . 10
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magának átadatni Budavárát, mire a tanácsosok azt válaszolták, hogy nekik nincs 
joguk ily nagy dologban határozni, engedjen a szultán e végre országgyűlést 1). 
Erre a felelet a városnak erőszakos elfoglalása lón. A királyfit megajándékozva 
visszabocsátotta anyjához, 30.-án követet küldött a királynéhoz a várba, ke
gyelmét és pártfogását Ígérte, b iz tatta, hogy ne szomorkodjék, egyebekre 
nézve szabadsághoz s fia m ellett biztosléthez nyiíjtott rem ényt, fiának Erdélyt 
és Magyarországnak a Tisza által Erdélyhez csatolt részét ajándékozta, s lakhe
lyükül ama tartom ányokat jelölvén k i, illendően felkérte tőle Budavárát * 2 3). 
September 1.-én egy aga által kéretett a várkulcsa, mit a királyné addig, míg 
a királyi kincseket és vagyonát elszállítja, átadni vonakodott, később még is, 
a követ hangjának és modorának változását látván, kívánságának eleget tett. 
Sept. 3.-án diván tartato tt a k irá ly n é , fia, a még mindig török táborban levő 
magyar követség, ügy Budavára és Magyarország sorsa ügyében; 4-én a követek 
a királynénak mintegy ajándékul, visszaküldettek, Török Bálint kivételével, 
kit Konstantinápolyba v ittek , Yerbőczit Budára a magyaroknak itélőbírájáiíl 
te tték , az ifjú királynak átadatott E rdély , Martinuzi és Petrovich a gyámság
ban meg eró si ttettek 5). Bethlen szerint Szolimán Budavárának magánál tartását 
Izabella előtt azzal indokolta, nehogy Ferdinánd megértvén, hogy ő Magyar- 
országról eltávozott, azt ismét m egtám adja, s fővárosát elfoglalja; azonban ó 
ezt csak ideiglenesen te tte , s mihelyt Izabella fia  fe ln ő , s országlásra képes lesz , 
azt neki azonnal visszaadja ; most pedig átadja Erdélyt Magyarország azon ré
szévéi, mely Kassától kezdódóleg Máramarosig és Tömösvármegyéig terjedő egész 
tartományt foglalja magában, Martinuzit és Petrovichot a gyámságban megerő
sítette, a kormányzás jogá t —  természetesen a királyné nevében, mint a vég
rendelet tartja — az elsőnek adván, az utolsóra a tömösvári parancsnokságot, 
Verbőczire pedig Buda polgári kormányzását bízván. Mindezekről ünnepélyes 
hitlevelet (Athnam ét) adott, s hogy m egtartja, az Istenre, prófétára és kard
jára m egesküdt4). A királyné, kincseit és a királyi je lvényeket magával vi- 
vén, sept. 18.-án Budavárából távozott s új hazájába Erdélybe indült, egyelőre 
Lippán megállapodván. Grondszky e tartományok megyéit névszerint megírja. 
„Izabellának — ügy mond ő — át Ion adva egész E rdély , Szathm ár, Zaránd, 
B ihar, ké t Szolnok, Máramaros megyékkel Kassától kezdve Erdélyig, nem
különben Temesvár és L ippa5), (m ely két erősséghez később (1555.) Karanse- 
bes és Lugos is szám íttatott). Hogy pedig Erdély alatt ez időben mi é rte te tt,

J) Kovachich, Scriptor, minor. II. k. 125. 1.
2) Yerantz Kovachichnál, Script, minor. II. k. 135. 1.
3) Yerantz Kovachichnál, Script, minor. II. k. 135— 138. 11.
*) Bethlen, Ilist. I. k. 389— 390. 11. összevetendő, Yerantz előadásával.
5)  G. Kemény, Collect. minor. Manuscriptor. 4-drét. I. k. 23. 1.



ERDÉLY KÜLÖNVÁLÁSA MAGYARORSZÁGTÓL. 7 5

megmondja Yerantz : érte tett —  úgy mond d — azon ország, melynek hatá
rai keletről H avasalföldé, nyugotról o tt, a hol a Körös m ellett Nagy-Várad- 
felé m ennek, Magyarország, északfeldl a Kárpátok azon része, mely Podo- 
liá t, Lengyelország egyik tartom ányát Erdélytől elválasztja, délről felső My
sia —  a mai Szerbvajdaság — és a Tisza Szegedtől kezdddoleg a Dunába sza
kadásáig 1).

Legyen szíves a tek. Akadémia, velem e kérdésnél még egy-két perczig 
m ulatni, míg bár futólag átgondoljuk azon hét nap küzdelm eit, m elyeket Iza
bella tanácsosai Szolimán táborában eltöltőitek, ama nehéz lelki tusákat, m i
ket kiállo ttak , azon okokat, mikkel Budavárának magyar kézben maradását 
véd ték , sazó n  kérlelhetlenségét a sorsnak, melylyel e pillanatban bitók- és 
nemzetüktől minden m enedéket, minden kegyelm et és segélyt megtagadva, a 
legkeresztyénebb királyok s a leghosiebb nemzet király i székvárát utoljára is 
török kezekbe ju tn i engedniük kellett. M inekünk, a kiknek felfogása előtt a 
keresztyén és nem -keresztyén közötti óriási hézagot a polgárosodás és mívelt- 
ség szelíd szelleme nagyrészt betöltötte, s a kik később ama várnak dicső visz- 
szavételét látjuk a történet lapjain, — m inekünk, m ondom , ez nem oly ideg- 
és velorázó dolog; de ama kor lelkesb, sót kevésbé lelkes fiainak is valóban 
megrendítő lehetett.!! Izabella tanácsosai előtt tű z , hátuk megett víz volt. 
Egyiket elkerülvén, szükségképen a másiknak kellett áldozatává lenniük. 
M egkísérlették ugyan ők szóval a védelem m inden eszközeit, felhozták — 
írja Verantz — „hogy a szultán az ők követeik által János király fiát és nejét 
az ország kormányzásával együtt rajok bízta, hogy ők e várért már egy év óta 
ontják vérüket, elvesztették sokan vagyonukat, s midőn az ellenség itt-o tt 
rést tört ra jta , melleikkel fogták fel gyilkos golyóit, hogy a szultán sergében 
szabad ¡tójukat várták és h itték , szavában b íztak , győzelm éért im ádkoztak, s 
férfiasán elősegítették; mit mond ránk —  folytaták tovább — az ország? mit 
érdemiünk m i, a kik e birtokunkban hit alatt annyiszor m egerősített várat el
vesztettük? mit gondolnak a szultánról a szövetséges külfejedelmek ? Valóban 
jó lenne, ha a szultán e vár elfoglalása iránti vágyát —  mitől eddig idegen 
volt —  a világ előtt ki nem jelentené. Azt m ondjátok, hogy a királynénak 
kárpótlásul E rdély t s a Tiszántúli részeket adjátok : a hajótörést szenvedett
nek a gerendaszál is jól esik , ha megszabadúlhat rajta. De hová lesz akkor a 
királyné és a királyi sarj méltósága, k iket a szultán királyi tiszteletben és fény
ben akar látni? Hogy fogják ezek ez izgékony nem zetet féken tartani? Egye
dül Budavárának birtokában van e bűverő, semmi másban. János király egyéb 
veszteségeiért népét mindig e vár bírásával vigasztalta, m ert tu d ta , hogy ha 
az e lvétetik , méltóságának is vége, dicsősége oda lesz, uralkodása gyöngévé,

Kovachich, Scriptor, minor, s a t. II. k. 92. 1.

1 0 *
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erőtlenné, árnyalakká válik44 s a t . 1). Azonban a kinek érczfegyver van kezé
ben , s agyában valami kedvencz gondolat és csábító te rv , akkor sem hallga
to tt, most sem hallgat és soha sem is fog hallgatni a jog és méltányosság sza
vára, elkezdett útjáról le nem térítik bármi ékes szó ártalmatlan fegyverei___
„Magyarország urunké — mondának a basák —  legalább a fővárosát, illik , 
hogy mi bírjuk.* 44 3 És a tö rtén t, a mit megváltoztatni nem lehetett.

Buda elfoglaltatása forduló pontot képez Zápolya híveinek politikájában. 
A mily lelkesen védelm ezték eddig azon elvet, hogy Magyarországnak magyar 
királya és korm ánya, s m indkettő a gyermek-örökös kezében legyen, most 
átlátván ennek lehetlenségét, épen oly egyesek, és elhatározottak lettek ab
ban, hogy egyfelől gyámoltjoknak legalább Erdély és a tiszai részek biztosít
tassanak , másfelől a folyvást nemzeti kormányzást sürgetők igényeinek, a 
mennyiben leh e t, elégtételt szerezzenek. Es itt van Magyar- és Erdélyorszúg 
kétfelé szakadásának súlypontja, i tt  első eredete. A török pártolta ez t, részint 
hogy hibáját jóvátegye, részint, hogy foglalásait a zilált országban folytathas
sa; az erdélyiek akarták , részint a nemzeti rokonszenv, részint titkon a re- 
formatióhoz szítás okából ; a királyné tanácsa pedig buzgón mozdította e lé , 
azért, hogy a közvéleményben szenvedett veszteséget önmagára nézve túrhe- 
tóbbé, a nemzet életfáján ejtett sebet legalább annak egyes ágaira nézve gyó- 
gyíthatóbbá tegye.

Ferdinánd megkísérlette ugyan ennek megakadályozását, iijból követsé
get s dús ajándékot küldött Szolimánhoz, m ondván, hogy ó nem ellene, de a 
nagyváradi békekötés teljesítése végett viselt háborút, s kérte : engedné neki 
Magyarországot — vagy legalább a most általa bírt részeket —  azon feltételek 
alatt, melyek alatt — az azonközben Zápolyától elpártolt, és hozzája szegődött 
— Laszky által kérette volt, ő is megadja érette, m it János király fizetett; „Já
nos fia —  így szóla a követi útasítás — amúgy sem tekinthető örökösnek, sem 
erényei, sem érdemei még nincsenek, nem minden főrendek megegyezésével 
választatott k irály lyá, törvényesen megkoronázva sincs. Magyarország örök
sége, a váradi szerződésnél fogva Ferdinándot illeti*4 2). A felelet rá volt: 
Első feltétele a békének az: Ferdinánd m indazt, m it Lajos halála óta Magyar- 
országtól elfoglalt, adja vissza, jövőre nézve az ország határaitól tartóztassa 
magát távol, hadi költség-térítésül fizessen 100,000 a ran y a t5). Ferdinánd most 
fegyverszünetet k é r t , de azt sem nyerte meg 4).

Látni való volt, hogy ez oldalról Izabella tanácsosait veszély nem fenye

0  Yerantz, Kovachichnál Scriptor, minor. II. k. 115— 122. 11.
2) K atona, Hist. erit. X X I. köt. Sfirp. austr. IL k. I. rész. 83— 84. 11.
3) Bethlen , Histor. I. k. 399. 1.

U. az, u. o. 400. 1.
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geti. Nagyobb akadály volt Mayláth ellenséges m agaviseleté, ki magát Ferdi- 
nánd hívének á llíto tta1), de mind hozzá, mind Izabellához hűtlen le tt , s ma
gát először a segesvári gyűlésen ország kapitányává, majd sept. 24.-én Beret- 
halomban állítólag a szultán engedelméból vajdává választatván* 2), tettleg pedig 
E rdély  fejedelmi méltóságára vágyását árulván e l3), ez által m indenik fejedel
met maga ellen keltette. Ferdinánd octob. 31.-én 1540. tóle való óvakodásra 
in tette a szebenieket, s ha szükség, ellenében segélyét Ígérte4). A szultán, 
mint álnok űton járó pártütónek élve-halva elfogására a moldvai vajdát kül
dötte 5), m it az ju l. 19.-én 1541. hitszegési csel által végre is h a jto tt6), Kon- 
stantinápolyba kü ldvén , Balassát pedig —  a Mayláth vajdatársát Bornemisza 
Boldizsár szép szavakkal és kegyelem -ígérettel a királyné hűségére térítvén 7 8), 
—• ámbár később ettől is elpártolt, —  Izabellának és fiának önként nyílt meg 
az űt E rdély  birtokba vételére. Volt ugyan eleinte némi ellenzés, kivált a 
szászok részéró i, m iért is Izabella jónak látta magát minden eshetőségre biz
tosítani. Ez okból biztosai á lta l, Ferdinánddal 1542. jul. 18.-án aláírt ímez 
egyezésre lépett: „ Fiának egyelőre lakhelyülSzepesvár adatik, neki 12,000 fo rin t 
évdíj, a királyfié Szepesvár átvételével azonnal Magyarországon s Erdélyben bírt 
várait a koronával együtt átadja; a váradi szerződés két év alatt teljesíttetiks)  ; de 
ez, a töröktől tartás m iatt teljesítetlen maradt. Nem is volt rá szükség; m ert az 
erdélyiek kiengesztelésére küldött Martinuzi oly sikeresen já rt el megbízatásá
ban , hogy azok a feléjük közelgő királynénak egész ünnepélyességgel elébe 
mentek, Adrián kolozsvári lelkész és királynéi tanácsos által az ország nevében 
köszöntötték, a királynénak és fiának ajándékot v ittek , s előbb D évára, in
nen Gyula-Fejérvárra k ísérték , m elyet — kies fekvése által elbájoltatva —  
Izabella királyi székhelyéül választott 9).

Ezek után Izabella a korm ányzást hívei közt m egosztotta: Petrovichra 
bízta L ippát, Tüm üsvárt, s az egész szerb földet a D unáig, Martinuzira a Csa
nádi és váradi püspökséget Magyarország Körös és Tisza közötti részével, Szé- 
chy Lénárdra Kassa vidékét felső Magyarországgal, magának Erdélyt és Mára- 
marost hagyván meg 10). Martinuzi azonban a király végrendeletéhez ragasz

0  Somogyi Ambrus, Histor. I. k. 242. 1.
2) Yerantz, Katonánál, Hist. erit. X X . köt. Stirp. aust. I. k. II. rész. 1419— 1420. 11.
3) Somogyi Ambrus, Histor. I. k. 20S. 1.

U. az, u. o. 210— 213. 11.
5)  Bethlen, Histor. I. k. 405. 1.
6)  Katona, Hist. erit. X X I. köt. Stirp. austr. II. k. I. r. 98. 1.
7) Katona, Hist. erit. X X . k. Stirp. austr. I. k. II. r. 1452— 1453. 11.
8) Szalay, Magyarorsz. Tört. IY. k. 234. 1.
93 Bethlen, Hist. s a t. Edit. Cib. 1782. I. k. 407— 408. 11.
10) U. az, u. o, 408— 409. 11.
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kodván, a legfőbb kormányzás jogát kezéből kiengedni nem akarta, miből 
közte és a királyné között, már az első években kellemetlen viszony fejlő
dött ki.

Ily előzmények után tartato tt Erdélyben Tordán 1542. az első alkotványos 
és államszervező országgyűlés, mely e haza önállása történeteiben egyik leg
inkább figyelemre méltó esem ény, sőt oly történeti mozzanat, melyet a nemzeti 
fejedelmi korszak kiindulási, vagy kezdő-pontjónak mondhatni. A három alkot
ványos nemzet —- magyar, székely, és szász —  együtt, Magyarország királyá
tól és törvényhatóságától teljesen függetleníti, Erdélyre nézve ellenben, annak 
egész új kiterjedésében kötelezőleg, az országot és fejedelmi urát megillető 
felségi joggal, a közdolgokban legelsőben most intézkedett. Az önállóságra 
törekvés némi színét viselik, annak csiráit hordják magukban, már az 1536. 
jun. 24-iki maros-vásárhelyi, úgy az 1538. sept. 17-iki kolozsvári végzések is, 
melyek elsőiben az ország RR-ei saját vajdájok alatt, a hon védelm ét, az utol
sókban úgy látszik, csak a magyar vármegyék megadóztatását elrendelik *); to
vábbá az 1540. april 23-kán Tordán küzországgyűlésen a közigazgatás és igaz
ságszolgáltatás ügyében hozott végzések, jelesen: (1. czikk) Minden megyé
ben két —  Fejér-m egyében, nagysága tekintetéből, három —  főispánnak 
tétele a vajda jogának, az alispánok és szolgabírák választása a nemesség jogá
nak nyilváníttatott; ez utolsókra nézve (2— 14. czikk) egészen sajátságos jog
kör és ügyelintézési formák állíttattak meg; az utolsóban (15. czikk) pedig a 
vajdai székről a királyi udvarhoz való felebbezési esetek csak néhányra szorít- 
tattak 2); majd ismét 1541-ben, midőn M ária Magdolna napi országgyűlésükben 
az egész ország János király fia hűségére megesküdt 3). Mindazáltal a legsarka
latosabb intézkedések, melyekben az önállósági irány tisztán meghatározott 
vonásokban tűnik elő, sőt nyilván be is van vallva, az imént em lített, Tordán 
1542. mártius 29.-én tarto tt háromnemzeti országgyűlés végzései.

Elsőben is : ,,Az ország RR-ei a király-rendelte gyám ot, Martinuzit a ki
rályfié és fia  helytartójává választották4), mellé tanácsosokká a llé t magyar me
gyéből, hét székely és hét szász székből hét-hét egyént tettek, kikkel közös ta
nácskozás útján igazítsa az ország minden dolgait. (I. t. czikk). E  szám 1546.

0  G. Kemény, Codex: Articulor. Transsilvaniae. Kézír. 1. köt. 1— 7, 13— 15. 11.
-) U. az, u. o. 28. 1.
3) 1542. márt. 29.-én Tordán hozott 5-ik törvényczikk , melynek szószerinti tartalma ez: 

„Item, qnod. Domini Regnicolae ad fidelitatem Filii Regiae Majestatis defunctae, infesto  
¡S. Mariae Magdalenae anni praeteriti non solum accesserunt, sed etiam juramento fide
litatem confirmarunt." — G. Kemény, Cod. Art. Transsilv. 39.1.

D 1544. apr. 24.-én Tordán hozott országgyűlési végzések előzménye. G. Kemény idézett 
gyűjteménye. 57. 1.
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május 27.-kén a tordai országgyűlés 2-ik t. czikkében négyre , de ugyanazon 
évben sept. 8.-kán Kolozsvárit tarto tt országgyűlésen (5. t. czikk) öt-öt egyénre 
van m ódosítva, —  e választási elv lévén érvényben Erdély  főkormányhatósá- 
gánál egészen az utolsó változásig. Külföldi nagyokhoz menés vagy követkül
dés (2 . t. czikk) a helytartó tudtán kivűl, megtiltatott. Isten hegyeiméből — így 
szól a 3-ik t. ez. — a három nemzet megegyezett az iránt, hogy egymással békében 
éljenek, az ország dolgait egy értelemben, egy akarattal igazítsák, s a helytartónak 
engedelmeskedjenek. Abban is megegyeztek —  4. t. ez. —  hogy ha valamely kiilel- 
lenség jő  vagy belcllenség támad az országra, mind a három tiemzet fejetiként, vagy 
azon számmal, a mint a helytartó kívánja, köteles legyen J'elkelni. A 6— 21. t. 
ez. a honvédelem módja állíttatott meg, a fóhatalom e tekintetben is a helytartó 
kezébe adatván; k in ek , (8. t. ez.) ha mikor a véres kardot körülhordatja, en
gedelmeskedni, fövesztési büntetés terhe alatt, mindenki köteleztetett. A 22-ik 
t. czikkben minden megyében 12 egyénből álló törvényszék állíttatott fel, mely 
a vagyon- és személybátorság ügyét, kiszabott jogkörében igazítsa. Ezen tö r
vény a következő évi nov. 29.-én M.-Vásárhelytt hozott 24-ik t. czikkben ismé- 
teltetett, s 1544. april 24-ki tordai végzések 6. czikkében arra való hivatkozással 
is megerősítve Ion. Ezen alapiíltak, csak im ént megszűnt törvényhatósági al- és 
derékszékeink. Végre a 29. t. ez. a magyarok és szászok az őket illető kor
mánytanácsosokat meg is választották, a székelyek is felhívatván a magukéik- 
nak megválasztására x).

Ez intézkedéseknek ugyan meg volt azon formasági h iányuk, hogy a ki
rályné a gyűlés tartása felő l, a kormányzó-gyám által — a mit pedig megvárt 
volna* 2) —  előre értesítve nem volt, és a m iért a RR. a később ugyanazon évi 
dec, 12-kén szintúgy Tordán hozott törvények 2. czikkében a dolgok sürgető- 
ségével, táborban létökkel, s a királyné méltósága csorbításának sehogy sem 
szándékolásával mentették m agukat, Martinuzi pedig a szultánhoz írt mentsé
gében az országgyűlés egybelűvása jogát helytartói hivatalához kötöttnek állí
to tta 3) ;  mindazáltal a királyné elnézése és visszatetszésének a RR. ezen felvi
lágosítása után elenyészése, s a mindjárt rá következett gyakorlat azoknak tel
jes-tökéletes érvényességet adtak.

Ugyanezen decemberi országgyűlésen a királyné és ország szükségeinek 
fedezéséről gondoskodni a királyné tanácsának tétetett kötelességévé (3. t. ez.). 
E végre az 1543-iki nov. 29. m.-vásárhelyi országgyűlés 4. czikke a királyné 
számára, minden Kolozsvárit bejövő közadó-forintból (99 dénár) 50 dénárt, a

O G. Kemény, Cod. Art. Diaetal. Transsilv. I. k. 38— 39. 11.
2) 1542. dec. 12. végzés első c/.ikke.
O Pray, Epist. Proc. II. k. 373. 1.
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Fejérvártt bejövoből szintúgy 50 d r t, a török császárnak 30 drt, a helytartó
tónak 14 drt rendel fordíttatni; mely ingatag alapot a RR. 1545. oct. 18. Tor
dán tarto tt országyiílésökben elvetvén, az 5. t. czikkben azon módosítást tették, 
hogy a királynénak mind a három nemzet négy ezer, és így összesen évenként
12,000 forintot fizessen. V isszatérőig  az 1542. decemberi végzésekre: a 4. t. 
czikkben a török császárnak való adófizetést az ország biztonsága tekintetéből 
szükségesnek vallván , a királynét és tanácsosait annak kieszközlésére és be
küldésére felkérik. A királynéról méltósága szerinti gondoskodás, a helytartó 
kötelességévé té te tett (5. t. ez.). A várépítési ügyeket (10. t, ez.) a három nemzet 
ó felségéhez egybehívandó követeinek befolyásával s a helytartó hírével ren
delték elintéztetni *).

Az 1543. február 26. Tordán hozott végzések új adatokat nyújtanak a k i
rályné és Martinuzi közötti feszültség növekedésének kiism eréséhez, új alap
köveket Erdély jövendő önállósága épületéhez. Az ország RR. átlátták , hogy 
az Izabella és fia s az ország közötti tényleges viszonynak, hogy az jogossá 
váljék , s mint ilyen , a nép rokonszenvét és tiszteletét vívja k i, törvényes ala
pokra van szüksége, melyeken a z , a kegyelmi alapok netalán megingásával is, 
bizton és szilárdúl álljon. így lón meghozva az 1. t. c z ik k , melyben így szól a 
törvényhozás: ,,Mivelhogy ő felsége és f ia ,  az országért életét és mindenét kocz- 
káztatni kész, rendén van az, hogy ő felségüknek legyen teljes hatalmuk, Erdély
nek és az alattuk levő minden vármegyéknek és helyek/iek bírására , kormányzásá
ra és igazgatására. Minden hivatalok (2. t. c z j  és hivatalnokok — tehát a hely
tartó is — függjenek ő felségétől és fiá tó l, az országnak a királyoktól engedett 
szabadságai és kiváltságai csorbítatlanul tartassanak fen  ; végre , minden orszá
gos dolgokat a királyné igazítson tanácsosaival, a legfontosabbakat a három nem
zet közül kiválasztott tanácsosok kihallgatásával; hivatalok és más javalm ak(3. 
t. ez.) csak a magyar birodalom országaiban született egyéneknek adassanak, 
a királyné az ország által választott tanácsosainak tud tával, L ippán , Tömös- 
v á rtt, Váradon, Kassán, szóval birodalma bármely városában lakhassák ; az 
ország évidíját (census) a török császárhoz (5. t. ez.) mind a három nemzetből 
választott követek vigyék b e , köszönjék m eg, hogy János király fiát az or
szág urának lenni hagyta, és kérjék: hogy ha ez meghalna —  m it az Isten távoz- 
tasson —  erősítse meg levélben azon mi szabadság/mkat, hogy mi a mi magyar 
nemzetünk közűi mindig a kit akarunk , a zt választhassuk fejedelmünkké 1 2).

Ez idó tájt írta Martinuzi — sürgettetvén az 1542-ki egy ezés teljesedésbe 
vételére —  Ferdinándnak ama nevezetes szókat: „Az erdélyi nép hűtlen és

1) G. Kemény, Cod. Art. s a t. 1. k. 46— 48. 11.
2)  U. az, u. o. 50— 51. 11.
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változások után sovárgó ; azon van már régóta, hogy Magyarország urasága 
alól kibontakozva, m int a két Oláhország külön tartomány leg y en "1).

Bethlen Farkas azt írja , hogy ezen gyűlés u tán , Erdélynek a portára a Já
nos királylyal tett egyezés szerint fizetendő adórésze, 10,000 arany forint, most leg- 
elsóben küldetett be a szultánhoz * 2 *). De nem tehetem , hogy Bethlen tévedését 
e tekintetben meg ne igazítsam, és pedig Laszky, Verántz és Forgács egykorú 
em lékirataik nyomán. Laszky 1540-ben midón legelsőben kérte országtalan 
urának a porta szövetségét, adófizetésről hallani sem akart, midőn a nagyve
zér basa őt ebbeli Ígéretre akarta bírni 5)- Továbbá Verántz — ki Zápolyának 
titoknoka volt 4)  —  azt m ondja: „Zápolya adót soha nem akart fizetni, sőt 
avagy csak nevétől is irtózo tt, s készebb volt bárminő rosszat elviselni, m int
sem adófizetőnek bélyegeztessék" 5). De nem is szerződött adófizetés alapján. 
Forgács azt írja ró la: „János szerződése Szolimánnal abban állott, hogy vissza
adja neki egész Magyarországot Eszékig. János pedig fizessen azért neki éven
ként 50,000 magyar (  arany) forintot, nem adó , de ajándék fejében** 6). S hogy 
ez való: bizonyítja ugyancsak Verántznak a k irály  halála után Statiliushoz 
1540-ben írt levele, melyben írja , hogy a király halála órájában, tanácsosai
nak lelkére kötötte egyebek közt azt is , hogy a császár számára általa elkészí
te tt ajándékokat idejében bevigyék 7). Nem az ő h ibája , hogy kortársainak egy 
része —  a nemzeti büszkeségre nem lévén vele egyformán érzékeny — a z t, a 
mit ő ajándék czímen és hálaelismerésúl adott, folytatólag adónak kezdette ne
vezni , sőt később annak adói term észetét valósággal elismerni is kényszerítve 
lón. Azonban ez , a dolog lényegére nézve már ez időben is mindegy volt; ez
után még több okunk lesz, abban, mint történeti tényben meg nem botránkoz- 
nunk, annyival inkább, mivel az idővel mind kényszerítőbb alakot öltvén, s a 
gyakori kúlbefolyás és szakadatlan belvillongások miatt nem is viszonszolgála- 
tok nélkül történvén : nevének valóban teljesen megfelelő köztartozássá vált. 
Ámbár ekkor is igen sok előny van abban, ha valamely nem zet országos jöve
delmei vagy magán keresm énye egy részének árián összes vagyon-kincsének, 
sőt egész sorsának ura lehet.

M ígFerdinánd s vele sok hú magyar a törökkel Budaváráért harczolt, s az 
ország déli részeit rendre elvesztette, addig Erdély a béke áldásait élvezvén, a

0  Szalay, Magy. orsz. Tört. IV. k. 243.1.
*) Bethlen, Hist. I. k. 417. 1.
*) Adparat. ad Hist. Hung. s a t. 169. 172. 173. 11.
4) P ray, Epist. Procer. II. k. 384. 1.
s) Kovachich , Script, minor. II. k. 79. 1.
6)  Forgács, Rer. Hungaric. sui tempor. Commentarius. 7. 1.
7) Kovachich, Script, minor. I. k. 2. szakasz, 51— 52. 11.
M. TDD. AKAD. ÉVK.----IX . 11
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béke műveivel foglalkozott : állami viszonyait s beligazgatását rendezte, szaba
don hozott törvényeiben nem-messze levo önállásának alapját rakogatta le, saját 
külön háztartásának útjait egyengette. Hogy fiainak ne fájt volna a sok magyar 
vér om lása, eldódeinkról feltenni nem lehet. Hogy a magyar birodalom összes 
népei egy szív és lélek, egy eszme és akarat által lelkesülve kiverhették volna 
a törököt, mint kiverte sokszor Hunyadi, hiszem, m ert mit nem tehet az egye
sített nemzeti akarat? De hogy a magyart ama fájdalmas emlékű időkben, ha
zájának, alkotmányának egy szivű-lelkű védelmére az akkori szerencsétlen vi
szonyok már képtelenné tették volt, tagadni — a részrehajlatlan történet tanú
ságai előtti szembehúnyás nélkül —  nem lehet! A mily tiszteletet érdemelnek 
tehát tőlünk a derék Nádasdy Tamás és a Z rínyiek, kiknek szivök vérzett, ha 
a török Budán létére gondoltak, s a kik Magyarország régi egységét még most 
is helyreállíthatni rem élték , sót azon folyvást igyekeztek is : épen oly mél
tánylással tartozunk Erdély azon államférfiai irányában, k ik  a nagy hazának 
megmentésére —  haldokló királyuknak adott esküszavok, nemzeti érzelmeik, 
és a török nagyravágyásról, haderőről és harczi szerencséről másokéinál helye
sebb fogalmaiknál fogva — sikerrel be nem folyhatásukat á tlá tván , legalább 
saját kisebb hónuk vészhullámainak lecsöndesítésére tö reked tek , s kimerült 
hazájokat az elvesztett egykori hatalom és fényes szereplés he lyett, egy csen
desebb és egyszerűbb polgári lét s kevesebb de kevésbé is zaklatott alkotm ányos 
szabadság révpartjára ju tta tn i sikerrel igyekeztek.

Erdély, 1544. ápril 24.-én és aug. 1.-én Tordán tarto tt országgyűléseiben, 
e czélra ismét lényeges törvényeket alkotott. Amannak egyik t. czikke (1. t. 
ez.) így hangzik : „Mivel e hon mindnyájunknak hazájas mindnyájunktól egyforma 
szer et etet kíván , szükség, hogy ügyét mindenki szivére vegye, s attól a mi annak 
megtartására tartozik, magát el ne vonja. E zért tehát a mi akár a hon védelmét, 
akár a pénzfizetést, akár egyebet illet, a mit az idők körülményei kívánnak, vé
gezte te tt: hogy a haza ily terheit, az ország régi szokása és törvényei értelmében, 
mindhárom nemzet egyenlőképen viselje, mivel ennek haszna mindnyájunkra egyen
lőképen háromlik“. Egy másik czikkében (14. t. ez.) az adományozás joga mag- 
szakadás , újadomány és királyi jog czimén a királynénak és helytartónak adatott, 
s mind kettő fe lk é re te tt, hogy azzal, adandó esetekben éljenek ]). Az augus
tusi országgyűlésben a magyarországi (tiszavidéki) és erdélyi megyék összes 
rendéinek, úgy a királynénak és tanácsának közakaratából (1. 10. t. ez.) meg- 
határoztato tt, hogy a fókormányzás összes joga Martinuzi kincstárnokra bí
zassák , a királynétól függvén, neki oly czímet adn i, mely mutassa a tóle 
függést, ő pedig tartozik kormányzásáról minden évben számot adni, mely al
kalommal ha a RR. eljárásával megelégedve nem lesznek, hivatalától megfoszt-

0  G. K em ény, Cod. Articulor, s a t. I. köt. 58— 62. 11.
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hatják s helyébe mást tehetnek. A királyné és királyfi gyámolása (2. t. ez.) és a 
legfőbb igazság-szolgáltatás, a becsület- és fovesztési Ítéleteknek a királyné 
elébe fölebbezése fentartása m ellett; az ország jövedelm einek (4. t. ez.) keze
lése , a püspöki és koronajavak (5. t. ez.) felügyelése szintúgy a kincstárnokra 
bízatott; a szászok szabadságai (9. t. ez.) m egerosíttettek; évenkénti ország
gyűlés (10. t. ez.) tartása rendeltetett, egyebek közt a kincstárnok számoltatása 
végett is. A 13-ik czikkben ezen törvényeknek a királyné általi megerősítése 
valamint az is rende lte te tt, hogy a kincstárnok esküdjék m eg, hogy a mikor 
a királyné és RR. hivatalától felmenteni kívánják, azt átadni tartozik *); mely 
utolsó czikkben a fóhatalom képviselőjének felelőssége és elmozdíthatósága lón 
az ország alkotványába felvéve. A következő évi törvények és aláírásai bizo
nyítják , hogy Martinuzi a sóvárgott czím et, mely ném elyek szerint v a jd a i, 
mások szerint kormányzói (G ubernator) le tt volna — nem  nyerte m eg, hanem 
he lyette , Statilius barátja tanácsára az ,,ország küzbírája“ (judex  generalis) 
czímet vette fel * 2 *) , de a melylyel ritkán é lt, s legtöbbnyire így írta magát alá : 
,,Fráter Georgias, Episcopus Varadiensis, Thesaurarius et Locumtenensíi s).

Ezen politikai belszervezési intézkedéseken kivül, Erdély e békeévekben 
egyszersmind a reformatio útját is megegyengette. Történetileg áll, hogy a val
lásújítás eszm éje, az egész magyar birodalomban eleitólfogva rokonszenvre 
talált; úgy , hogy terjedésének akadályozása végett, ellenzőinek a legzordo- 
nabb eszközökhöz kellett nyúlni. II. Lajos épen megégetni rendelte Luther kö
vetőit 4). Zápolya elégnek ta rto tta , keményen tiltó parancsokat bocsátni k i ,  a 
vallásújítók ellen. De az eszmék e mozgalmát feltartóztatni nem lehetett. Mint 
a forgácsba vetett túz, futva harapózik tovább a száraz és hézagos rétegeken : úgy 
kapott lángra ez, úgy szólva szellemi gyúladás kivált Erdély nem zeteinek fogé
kony lelkében. Senki sem járta tta  eszét kioltásán. Politikailag is forradalm i
nak mondható időszakban kinek is le tt volna hajlama ily túlgyöngéd kérdés
ben , lehető kíméletes nem lenni! E l is terjedtek a vallásújítás eszméi ország
szerte , bé Bucsesdig és Hargitáig. K ivált a szászok már ekkor legnagyobb 
részben, városaikban pedig szinte kivétel nélkül mind Luther tanait vallották. 
A magyarok nagyobb része is velők ta rto tt; a kisebb, Cálvin tanait követte és 
te rjeszte tte , de csak titokban, úgy mint a földgyomrában a fövényrétegek ve
zetik a vízereket. Az alkotványos nem zetek elméje és kedélye teljesen el volt 
készülve a megújított vallás elveinek befogadására, csak kedvező alkalom kel
le tt, és ez t, a két ország elválását czélba vett irányzatok megadták.

*) G. Kemény, Cod. Art. s a t. I. köt. 65— 68. 11.
2) Pray, Epist. Procer. II. k. 391. 1.
3) U. o. 184. 200. 202. s a t. 11.
«) 1525-ki 4. törv. czikk.

11*
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Ferdinand Erdély m indkét irányú törekvéseinek ellene volt: a politikai
nak , a szerződések s Magyarország egysége tekintetéből, a vallásinak: hogy 
birodalma többi részeit e —  szerinte ártalmas — szellem befolyásától megóvja. 
Ebben rejlik egyik legmélyebb oka az erdélyi országrendi joggal bíró nemzetek 
mind politikai, mind vallásos egyesülésének, kivált pedig annak, hogy a szá
szok, kiket nemzetiségi érdekeik Ferdinándhoz vontak , mihelyt ennek a tö
rökkel nem mérközhetését látták, egész rokonszenvvel csatlakoztak a más két 
nem zethez, s önként nyiíjtottak kezet a rra , hogy Zápolya örökösének Erdély 
fejedelmi széke -— melynek védelme alatt az új vallásra nézve biztatóbb jövő 
m utatkozott — minden árron biztosíttassék. Eszélyes felfogásuk jókor belátta, 
hogy egy lé tért küzdő fejedelmiház sokkal hajlandóbb vagy legalább is hajtha- 
tóbb engedm ényekre, mint az, mely itt régi jogokra, am ott, más országaiban 
sok nép rokonszenvére támaszkodhatik ; á tlá tta , hogy a magyar nemzet azon 
része, melynek politikája is úgyszólván magával a mozgalom elvével van benső 
kapcsolatban, inkább fog simúlni a vallás ügyében is az líjítás eszméihez, mint 
az , mely a hagyományos rég it, a történeti alapot sehogy és semmiben feledni 
nem akarja, hogy tehát neki sokkal eszélyesebb ehez csatlakozni, ezt gyámo- 
lítn i, egy politikai és vallásos érdekeiknek egyiránt megfelelő új állapot és 
kormányzási rendszer kivívását és megszilárdítását mozdítni elő. —  E dert a 
szász nemzet részrehajlatlan és egyik legalaposabb történetnyomozóját hozom 
fel bizonyságúl : „Luther vallásának terjedése -— így ír ő — nagyon kétessé 
vált a váradi békekötés által, melynek folytán úgy látszott, hogy Erdély Fer- 
dinánd birtokába megy át. Csak midőn elég valószinüvé le tt , hogy az erdé
lyiek a török segítsége által gyámolítva Ferdinánd ellen önállásukat megvédik 
s Izabella uralkodása alatt m aradnak, a gyönge fejedelem ellenében önmaguk 
erejébe vetett bizalmuknál fogva bátorodtak fel a szászok, s Szebenben 1544. 
tarto tt gyúlésökben nyilván meghatározták: hogy városaik, melyek az isten 
igéjét már szinte mind elfogadták, egyházaikban mind ugyanazon szertartások
kal éljenek; azokat pedig, kik még azt el nem fogadták, atyafiságosan ser
kentsék, hogy isten kegyelm ét másokkal együtt esdjék a végre, hogy az igét 
ők is elfogadni és hinni képessé váljanak44 4).

Azonban a magyarnak most is az a szerencsétlensége vala, hogy legfőbb 
és egyszersmind legképesebb államemberök szerfelett nagyravágyó, királyi 
ura bizalm át, az özvegy királyné és árvája méltóságát, a közjót, a hazát, min
den t, a maga hiúságának feláldozó volt. Az ország mint első tisztviselőjét, a 
királyné mint helytartóját kezdeményezni, tenni, intézkedni engedték minden
ben, mit ó a közjó tekintetében teendőnek vélt. A kormányhatalom központo

’) Eder, Observationes Criticae et Pragmaticae ad Histor. Transylv. etc. Cibinii. 1803.279. 1. 
CE protocollo originario Universitatis Saxon.)
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sításától az erők , rokonszenvek, jótörekvések központosulását s ez által min- 
deniknek sokszorozását, gyorsabb és nagyobb eredm ényeket, az új rend és 
közállapotok csendesb és biztosabb megszilárdulását várván : egy ideig biza
lommal nézték kezében a király által ráruházott roppant hatalmat, sőt önmaguk 
a közkormányzat összes ágainak fővezetését az ő kezeibe tették  le. Annyit nyer
tek i s , hogy az új viszonyoknak m egállapodni, sőt némileg gyökeret v e rn i, a 
kedélyeknek a kiállott gyászos események fájdalmából kigyógyúlni, idő Ion 
adva. De ezzel szembe sokat, igen sokat vesztettek. Az ország és királyné első 
szolgája lassanként mindkettő urává tette magát; a közhatalomnak és közva
gyonnak —  e veszélyes ikertestvérnek —  az ő kezeiben központosítását előbb 
saját nevének és kormányának népszerűvé té te lére, népszerűségét a belátóbb 
hazafiaknak a kormánytól eltávolítására, e körülm ényt ismét minden ellenőr
zési és felelősségi korlátok széttépésére használta fel, miből részéről egy tény
leges dictatorság, a királyné s az ország belátóbb férfiainak részéről irányában 
teljes bizalmatlanság szárm azott, s m int amaz az elsőt minden árron megtarta
ni , úgy ezek a veszélylyel fenyegető sebet minden árron meggyógyítni küzdő
nek. E  kettős tusa erkölcsi nyomása alatt elfáradva, a különben erős férfi és 
nem gyönge je llem , lelki súlyegyenét elvesztő: ingadozóvá le tt, a politika és 
harczok szélvészliányásai szerin t, most a törökhöz, majd Ferdinándhoz hajolt, 
szólt és írt egyik —  te tt a másik —  sokszor egy harmadik —  önmaga — érde
kében. Utoljára hitét és szavát nem egyszer változtatván, midőn az épen ál
tala Ferdinánddal, gyámoltjai és az ország nevében — ez utolsók kihallgatása 
előtt sőt ellenére —  kötött s fegyvererő befolyása alatt végrehajtott szerző
dést 1) ,  ismét felbontani, s másodszor is a töröknek hódolni akarna, a Neme- 
zis u tó léri, s a tilos szándékot Marcus Antonius Ferrára és Sforzia Pallavicini 
órgyilkos kezei által meggátolja.

Martinuziról a mindenható gyámról és kincstartóról szólok. . . . Elsőben is 
1546. a királyné —  Petrovich és mások figyelmeztetése következtében —  az 
1544. augustusi végzés értelmében az ország jövedelmeiről számadásra szólította 
fel őt; azt felelte, hogy ő tisztét a királytól kapta s azt senkinek át nem adja, 
sem magát rendre utasíttatni nem engedi ; a királynéé és fiáé volt eddig is a 
fejedelmi név, övé csak a gond és baj; ő ism eri tisztét és tisztábban viszi dol
gait , mintsem zavartól félhessen ; majd ha felnő az ifjú fejedelem , látni fogja, 
hogy nem csekély vagyonja van; egyébiránt is pedig másnak, mint a felserdúlt 
királyfinak, nem számol 2). A királyné a szultánnak panaszolt; ez, engedel
mességre intette M artinuzit, ki e rre , mihelyt irom ányait rendbeszedi, számot 
adni Ígérkezett.

0  Pray, Epist. Proc. II. k. 316. 317. 345. 11. 
-) Bethlen, Hist. 1. k. 425. 1



8 6 GR. MIKÓ IMRE.

Egy év telt el ez a latt, mely a királynét atyjától —  legfőbb gyámolától — 
fosztotta meg. A királyné és tanácsosok viszont panaszoltak a kincstárnok ellen, 
sürgették számolását, nem csak, de 1548. sept. 8. Kolozsvárt tartott gyűlésük
ben, elmozdíttatása s hivatalainak másokra ruházása ki is mondatott, Martinuzi 
további sorsa a királyné kegyelmére bízatván 1). Martinuzinak csekélység volt 
e bajból kimenekedni. A királyné ekkor Gyaluban m ulatott, s mint a kincs
tartó é rte tte , konyháravalója szűkén volt. Hozzá m ent, térdre ese tt, s írt, bo
csánatot kért, irígyei rágalmainak nem hivésére kérte, férje emlékét idézte fel, 
s m indketten sírásra fakadtak. A királyné m egengedett, ó köszönetül másnap 
200 szekér élelmet hajtatott be a gyalui várba * 2), s hálául a királyné és fia ne
vében 1549. sept, havában Ferdinánddal Erdélynek átadása iránt, önfejétól ki
rálynéja és tanácsos társai ellenére, alkudozást kezde tt3). Az ország nagyjai han
gosabban kezdettek ellene zúgni. A királyné az országból eltávozni készült. A 
kincstartót m indenki a béke felzavarásával vádolván, s helyreállítása módjai 
felett a királyné hívei országgyűlésen tanakodván : „Az ország kibékítésének 
módja abban áll(í —  feleié Martinuzi az 1549. decemb. 21. M.-Vásárhelyt egy- 
gyűlt RR-nek — 1.) hogy azt, kit a császár a király fiának gyámjává te t t , min
denki tisztelje , neki etigedelmeskedjék, s ügyét az annak adott f  ¿hatalom értelmé
ben, előtte igazítsa. 2.) Abban, hogy a szomszéd országokkal való békesség meg- 
oriztessék“ — s a míg egyfelől (2. t. ez.) követséget neveztetett ki a szultán
hoz , megköszönni, hogy a RR-et egyességre inti s az országnak oly h ű , igaz
ságos és gondos férfit te tt elöljárójává, a k i ó császári felsége után a hazafiak 
és ország dolgait nem mint fö , hanem mint egy a hazafiak közöl, kevélység 
nélkü l, hozzájok való jóindulattal és gonddal igazítja, rendezi és a legnagyobb 
békét engedi élvezniük — s így magát jóformán megdicsérted — másfelől 
(13. t. ez.) m eghatároztatta, hogy a ki tekintélye ellen feltám ad , öt háborgatja, 
az ellen mindhárom nemzet tartozik az 6 felhívására f¿vesztési büntetés terhe 
alatt felkelni 4). Ez alatt Ferdinánd biztosaihoz több ízben írt, szándékát az or
szág és korona átadása iránt —• azon esetben , ha a királynénak és fiának más 
fejedelemség és János atyai öröksége visszaadatik — nyílván kijelentette, s a r
ró l, hogy ezt Izabella királynénál is keresztűlviszi, formaszerú Ígéretet te tt , 

mivel hiszi, hogy a királyné az o akaratába nem könnyen fog beleegyezni, s olya
nok is lesznek, kik őt ezen szándékában elősegítik : katonai erőt lát szükségesnek, 
mely által király ő felségének tetszése elfogadására kényszeríti essenek j .

0  Pray, Epist. Proc. II. k. 392. 1.
2) U. ott. 392— 393. 11.
O U. ott. 160— 161. 11.

Bethlen, Hist. I. k. 434—435. 11. 
*) G. Kem ény, Cod. Art. s a t. 99— 105. 11. 
s) Bethlen, Histor. I. k. 430., 434—435. 11.
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Az 1550-ik év eleje zavarok közt találta Erdélyt. Martinuzi terveit főzte, 
a királyné védelmezte magát. Akkora elégedetlenség volt a RR. k ö z t, hogy a 
Martinuzi által febr. 2-ra hirdetett kolozsvári országgyűlésre csak kevesen je 
lentek m eg , mit a RR-ek a 2. t. czikkben érzékenyen panaszolnak, s bocsá
natát kérve határozottan k ije len tik , hogy addig a királyné és fia ügyéről nem 
tanácskoznak, míg a közbéke és RR. közti egyesség helyreállítva nem lesz ; 
továbbá (6. t. ez.) kérik a k irá lynét, hogy a várakba tisztekké csak hazafiakat 
tegyen, a 7-ikben a cancellári hivatalt felállíttatni s oly egyetmek adatni hatá
rozták , a ki mind a magyar nyelvet értse , mind a törvényeket és haza szabadsá
gait ismerje. Van még egy intézkedés a 4-ik t. czikkben, mely Martinuzi titkos 
czéljának előkészítője : m eghatároztatok t. i. hogy F ejérvártt azon kapu, m ely
nek kulcsai eddig a káptalan gondviselése alatt voltak, de a m elyet Patócsi F e
rm iez, a királyné egyik híve eltartóztato tt, adassék vissza a káptalan haszná
latára 0- Cak m iután a hatalom minden eszközeit és gyeplőjét, a ké t évi or
szággyűlés végzései által —• m elyekben Izabella hívei nem vettek részt — sa
já t kezében így egybeszorította és rövidre vonta: csak akkor írhatta Martinuzi 
Nádasdynak 1550. jun. 5-én: „hogy jőjön b ízvást, minden jól el van készítve, 
és semmi sem kell egyéb, mint hogy ő a király seregeivel késedelem nélkül itt 
legyen. Szükséges —* lígy mond — hogy mi hamarább elfoglaljuk D évát, m int 
Petrovich^ * 2).

Azonban a királyné sem m aradt tétlen. Mihelyt a Ferdinánd és Marti
nuzi közt létrejött egyezkedésről megbizonyosodott, azonnal írt a szultánnak. 
„Átallja —  úgy mond —  hogy a szultánt kéréseivel oly gyakran terheli, de ne
ki tiszte fia jogát védni ; ő fegyvertelen, segély nélkül áll, ellene pedig fel van 
fegyverkezve, ezért folyamodik oltalomért. Ezelőtt kevéssel még királyi hölgy, 
és anya, s most a szultán lábainál kegyelem kérő, kiben egyedül talált nem 
egyszer gyámolt. Szerencsétlensége annál nagyobb —  folytatja — m ert szán
dék , őt a legmagasb polczról a legalacsonyabbra taszítni ; el akarja őt nyomni 
egy gonosz, ki az isteni és emberi jogot megszegi, s dicsőségnek ta rtja , hogy 
ezt azon vétek által hajtsa végre , a melyben minden más együtt van : hogy az 
igazság, a jog , a szabados meggyőzve, eltiporva hajoljon meg a fegyvereró 
előtt44 5)*

A szultán azonnal írt az erdélyiekhez ; elm ondta, hogy „ő nem az árvától 
elvevési szándékkal tartotta meg B udát, hanem hogy a németektől megvédve, 
mihelyt a királyfi felnőtt, visszaadja; ezért engedte neki Erdélyt mindazon 
tartományokkal, m elyeket atyja bírt, ezért erősítette meg a király által rendelt

G. Kemény, Cod. Art. I. k. 113— 115. 11.
2) P ray, Epist. Proc. II. k. 201. 1.

Brutus, kézirati Tört. X III. k.
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gyámokat, ezért nem elegyedett bele soha a kormányzásba. Most azonban hall
j a ,  hogy György barát Ferdinánddal —  az d ellenségével — titkosan szövet
kezvén, az árvától és a királynétól elpártolt, s az ártatlan gyermeket az or
szágból ki akarja vetni. Parancsolja tehát m indenkinek, hogy ezután György 
barátnak senki se higyjen, szavát ne fogadja, hanem ellene mindenki fegyvert 
fogjon, s vagy megöljék, vagy elfogva és lánczba verve hozzá küldjék, a király
nénak pedig és fiának engedelmeskedjenek, kiknek d mindig segítségére lesz“ ’)•

A királyné Petrovichot azonnal Martinuzi ellen kü ldö tte , Csanádi várát 
felgyójta tta , a branyicskait és alvinczit elfoglaltatta 2 *). Ez kegyelemért a 
szultánhoz folyam odott, s m ert nem nyert, a királyné lábaihoz bo rú it, hűsé
get ígért, bocsánatát és kegyelmét k é r t e ,------- ismét megnyerte 5) ,  és így a
török segítséget útjában feltartóztatta. Mindez septemberben történt. October 
23-án már sürgette N ádasdyt, hogy ha kell nekik E rdély , legyen jókor gond- 
jok rá, d legjobban tudja — úgym ond — mi, és m ennyit ér ez ország4). Maga 
pedig a véres kardot az országban szélyelliordoztatta, Torda mellé táborba szállt, 
Medgyest és Szászsebest elfoglalta, azután M.-Yásárhelyre országgyűlést h ir
de te tt, hol a RR-ket a királyné ellen akarta lázasztani, állítván, hogy a török 
behívásával E rdélyt is a török kezére akarja játszani. De a RR-ek nem úgy 
látták a dolgot, sot a behívás okának egyenesen az erőszakos gyámot állítot
tá k , s miután meggyőződtek, hogy vagy György barátot kell uroknak ismerni, 
vagy a törököt segítségül hívni, a kettőből származó rosszat összevetvén, az 
utolsóra határozták el magukat 5)  ; azonban a királynénak a kincstárnokkal 
való kibékülést ajánlották. De ez 24,000 ember élén megtámadta Fejérvárt, 
keményen lövette , a királyné újból sürgette a török segélyt, azután fegyver- 
szünetre, később békére léptek, melynek értelmében Martinuzit tisztében meg
erősítette, a gyermek gondviselését továbbra is magánál tartván meg; ezenkívül 
Martinuzi mellett ír ta  szultánnak, sa kívánt segélyt—melyre többé szüksége nincs 
—  megköszönte6)- Martinuzi sergeit haza bocsátottta, és így kibékülve elváltak 
egymástól, s Martinuzi ment Váradra, innen Diószegre, s ott Ferdinánd biztosai
val a kötendő szerződés főpontjaira nézve megegyezvén, a szerződés 1551. 
febr. 4. Ferdinánd elébe Ion terjesztve. Első pont volt, hogy a királyné és fia 
elégíttessenek k i, a második, hogy Ferdinándnak kész és jól felszerelt had-

0  Bethlen, Hist. I. k. 447. 1.
P ray , Epist. Procer. II. k. 208. 1. 

P ra y , Epist. Procer. II. k. 207. i.
O Bethlen, Hist. I. k. 451. I.
*) P ray, Epist. Proc. II. k. 217. 1.
5) Bethlen, Histor. I. k. 459. 1.
s) U. ott. 464. 468. 473. 11.
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serge álljon készen; harm adik, hogy Erdélyt addig foglalja e l, míg a török 
segítség eljőne 1). Egyébiránt — írják a biztosok —  M artinuzi teljes hatalmú 
biztos küldését látja halaszthatlanúl szükségesnek, a kivel ez ügy bevégeztet
hessék, s részéről kéri Ferdinándot: a dolog halogatása által ne tegye azt rá 
nézve oly terhessé, hogy alatta összeroskadjon.

Izabella, részint az egyezésről értesülve, részint a szultántól kapott levél 
következtében —  a ki fiának megkoronáztatását sürgette s részére fényes Ígé
reteket te tt — azonnal egybehívja a RR-et Enyedre mártius 15-re; meghatóan 
terjesztette elő a maga, fia és ország állapotját, k é rte , „hogy legyenek figye
lemmel M artinuzira, a k i ellene és az ország ellen folyvást bűnös és álnok 
terveket szó , nézzék meg ót, a férjétől m egfosztott, nyomorúságoktól megsa
nyargatott, s nemének gyengeségeinél fogva minden méltatlanságnak k itett 
nó t, k it eddig tiszteltek, mostani levert állapotában, nézzék a közakarattal 
királylyá választott kiskorú fiát, a k it M artinuzi szolgaságra szánt, s ne enged
jék m eg, hogy ez ember egyedül saját fejétől ez ország nemes férfiait járomba 
hajtsa; ó Erdélyt el akarja adni a ném etnek — oly bizonyos, mint hogy Isten 
az égben van. Ébredjenek fel —• kéri — halálos álmukból, s ez ókét fenyegető 
istentelenséget bosszúlják meg azon, ki a népek joga ellenére, egy árvát any
jával együtt elnyom va, az országot idegennek akarja átadni; ót a segélytelent 
szabadítsák k i kezeiből; utoljára kéri a RR-ket, hogy e férfi ellen, ki királyát 
elárulta s a népek jogának ellenségévé le tt, fegyvert fogjanak442). A RR. a 
vádlottat hivatalából azonnal letették , haza- és felségárulónak nyilvánították , 
s felőle írásban értesítették. Ez Ferdinándot a történtek felól tudósítván, s biz
tosait a kezeik alatt levó haderőkkel haladék nélkül Erdélybe vonulásra felhí- 
ván, maga gyorsabban mint gondolni lehete, Nagy-Váradon zászlói alá önkén
teseket gyűjtö tt, s Körösbányán á t, véletlenül Enyeden term ett. Az ország- 
gyűlés még együtt volt. Martinuzi előbb kérte a határozat m egváltoztatását, 
majd sürgette, végre parancsolta; sehogy czélt nem érvén, midőn a RR. látták, 
hogy tettleges kényszerítésre is kerülhet a dolog, a gyűlés helyéről lassanként 
elolvadoztak, s a királynét leghívebbjeivel ott hagyták.

Martinuzi most maga tarto tt országgyűlést Tordán május 7-én, s híveivel 
meghatároztatta : (1. t. ez.) hogy Sz. háromság vasárnapra az egész ország — 
és pedig a székelyek és szászok fejenként, a magyar nemesség adója m értéke 
szerint — az ő táborába menjen fővesztés büntetése a latt, mely alkalommal, 
ha a tisztelendő kincstartó úr —  rendeli a 2. t. ez. —  a jelenleg létező za
vart le nem csendesíti s okozóit meg nem bünteti, többé az ország soha az ő * 2

Bethlen, Hist. I. k. 474— 475. 11. Összevetve a 434— 435. lapokkal.
2) U. az, u. o. 476— 479. 11.
M. TUD. AKAD. EVK.---- IX . 12
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parancsára fölkelni köteles nem lesz ; az enyedi kastélyból a királyné őrsége 
(4. t. ez.) menjen k i , a kik a közelebbi évben az idegenek behozásában része
sek voltak (7. t. ez.) büntettessenek meg; az adó fizettessék (8. t. ez.) a kincs
tárnokhoz; Szász-Sebesból (12. t. ez.) a katonaság menjen ki; minden székely 
és szász szék kebeléből legyen a háború alatt ispánjok vagy más fóvezérök 
mellett négy-négy előkeld egyén (12. t. ez.) a kik  a kihágásokra vigyázzanak, 
ezeknek pedig neveit a kincstárnoktiak jelentsék be, hogy a ki ellen panasz lesz , 
megfenyíthesse :).

Itt tehát már az országos fóhadvezéri hatalom is Martinuzi kezébe lón 
adva. S mire használta d ezt? A legfontosabb lépést czélja elérésére megtenni 
ez által lett képes. Május 17-rol és junius 15-rdl ismét sürgette Ferdinánd biz
tosait, írt Castaldonak is , hogy késedelem nélkül jdjenek be hadaikka l2), 
maga pedig az egybevont erdélyi hadsereggel Fejérvárt ostromolni kezdette. 
A királyné az enyedi gyűlésről Szász-Sebesbe vonóit, Fejérvár védelmét egyik 
hívére bízván. Az ostrom keményen folyt. Castaldo az ellene küldött Balas- 
sát kikerülve, közeledett, Almás várát bevette, s már Kolozsvárig nyomult volt, 
middn a királynét a koronának és kincseinek netalán az ostromlók zsákmá
nyává levóse aggodalomba ejtette ; írt tehát várparancsnokának, s az ott levők 
személye és minden közvagyon sérthetlensége feltételével a vár átadására 
felhatalmazta. Úgy is lett. A várat Martinuzi maga diadalmas érzettel vette át. 
Ezután Petrovich is, Castaldo és Martinuzi egyesülve működd haderejének túl
súlyát lá tván , kevés seregével a királyné mellől Lippára húzódott.

így el volt hagyatva Izabella m indentől, fejedelmi székhelyéből kire
kesztve, egy kastélyszerü kis erősségbe zárva, körülvéve mindenfelől Marti- 
nuzi hadseregétől, fenyegetve Herberstein- és Castaldotól, middn Martinuzi 
Fejérvárról a királyné kincseit a feltételek szerint magával hozván, vele a 
kötött szerződésről legelsőben értekezni kezdett. Szokása szerint most is bo
csánatot kért tő le , esenkedett, s í r t , sót a zokogás m iatt szólni is alig tudott ; 
ezután megerősítette m agát, elmondá, hogy Ferdinánd vezérei erős hadsereg
gel itt vannak, s k é r te , hogy méltányos feltételek alatt egyezzék meg vele. 
A dolog úgy áll — úgymond — hogy neki E rdélyt, Kassával és a koronával 
együtt haladék nélkül oda kell engedni. Ferdinánd neki azért egész hitbérét
100,000 aranyforint kifizetését ajánlja, fiának az oppuliai herczegséget és apai 
örökségét, a mi 40 erős és gazdag várat tesz , e felett legkisebb leányát nőjéül 
engedi, m ihelyt m indketten felnőttek 3). * *)

') G. Kemény, Codex Articulor. I. k. 125— 127. 11.
*) Pray, Epist. Proc. II. k. 256— 257. 11.
0  Istvánft'y, Histor. X \ I .  k. 183. 1. Egybevetve: Bethlen, Hist. I. k. 485. 1.
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A királyné feleletéről adatunk nincs, m ert Forgács szerint e titkos be
szélgetésben kettejükön kivűl senki részt nem v e t t 1), de hogy M artinuzi óhaj
tása szerintinek kellett lennie, szinte bizonyosan lehet következte tn i, részint 
szorongatott helyezetéból : az élet azon kényszerű helyzeteinek egyikéből, 
midón nemcsak a gyenge n o , de a legvasabb férfi-jellem is , ha —  mint egy 
ország sorsa —  akkora ügy van személyéhez kötve, cselekvésre hivatván fe l, 
nem azt kérdezi leikétől, mire van vonszódása, nem is az t, hogy mi a j ó ,  
hanem egyedül azt, mi eszélyes, mi lehetséges? részint pedig következtet
hetni M artinuzinak a ném et császári biztosokhoz írt leveleiből, melyek elsőjé
ben kéri am azokat, hogy mivel Fejérvár már kezében van, s királyné ó fel
sége is hajlandónak látszik magát a király akaratához alkalm azni, a sergek 
egy ideig állapodjanak meg E n y ed en 2); a másodikban pedig Szász-Sebesből 
junius 27-ról írja , hogy bőven értekezett a királynéval a találkozás helyéről 
és m ódjáról, a k i,  úgy látszik —  már most m egszelídült3).

Ezek következtében Castaldo Martinuzival együtt a királynéhoz ment 
Szász-Sebesbe, küldetését és a már előre megállapított békepontokat Nádasdy 
által előterjesztette, s a királyné néhány napi ünmagávali tusakodás u tán , lát
ván, hogy elől ellenség, hátúi örvény vár r á ,  segélyhez pedig sehonnan sem
mi rem ény, jul. 19-kén a következő szerződést írta a lá , maga és fia nevében: 
„A m int44 —  így hangzik az első pont —  „néhai férjem János király Magyar- 
országhoz és alávetett tartományaihoz való minden jogát egyezés szerint Fer- 
dinánd király és örököseire ruházta volt á t , úgy János herczeg a mi fiunk is 
atyjától örökölt mindazon jo g a it , melyekkel Magyarországhoz és Erdélyhez, *)
úgy atyja szerzett és ősi javaihoz h ír t, ugyanazon király 6 felségére és örökö
seire ruházza át.“  Egy más pontjában m ondatik: „M i (a  királyné) és méltósá- 
gos fiunk , mindazon erősségeket, hadiszereket, kastélyokat, városokat, mezővá
rosokat, fa lu kat, praediumokat,  birtokokat, miket eddig Magyarországon és 
Erdélyben bármi czímen bírtunk, a szent koronával együ tt, határozott időben, ő 
felsége embereinek átadjuk. S ez engedményekért a királyfinak János herczegnek 
és örököseinek megigértetett az oppoliai herczegség és tartományai, 25,000/ o -  
rint jövedelemmel, úgy , hogy ha ez a herczegségi birtok jövedelmeiből ki nem te
lik, a császár máshonnan lesz köteles pótolni ; a herczeg azonban a császár irá
nyában azon függési viszonyban legyen s azon teljesítendőket teljesítse, melyekkel 
annak eddigi birtokosai kötelesek voltak. Minthogy pedig e herczegség jelenleg 
nincs kéznél, kiváltásának és átadásának határidejéül Karácson ünnep tűzetik 
k i; a herczegnek azonban az illető összeg arányos része a mai naptól fogva ki-

*) Forgács, Commentar. 6. 1.
*) Pray, Epist. Proc. II. k. 258. 1.

II. az, u. o. 262. 1.
1 2 *
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fizetendő lesz; a királynénak az idei (1551.) haszonbérek fejében 3,000 forint 
biztosíttatott. A magyarországi égy, mint az erdélyi várakban levő ágyúkért 
és készletekért, hasonló ágyúk és készletek, vagy ezek árrai biztosíttatnak. 
Lakásúl a herczegség átadásáig Kassa jelöltetett k i ,  s ezen szerződésnek ott 
mulatósuk ideje alatt Ferdinánd által m egerősítve, kiadása megállítatott. Vé
gül egy pontban a királyné megjegyzi: hogy 6 ugyan Jia nevében a pofitokat el

fogadta , de azon reményben, hogy a király annak rangállását még nevelni fogja, 
a kinek ezennel teljesen tetszésére bizta maga és jia sorsát“ 1). E  szerződésről 
kiadója azt ír ja * 2 3 *), hogy az eredetiből van kiadva.

Minthogy pedig tény az , hogy mind a királyné, mind fia, más biztosítá
sokat is kaptak Ferd inándtó l, szükségesnek látom e helyen az oklevél hiányát 
egykorú történetírókból kiegészítni, mivel a történet további menete épen ezen 
hiányzó pontok hol egyikével, hol másikával lévén egybefüggésben, azt ezek 
nélkül sem előadni, sem megérteni nem lehet. Istviínífy előadása szerint —  a 
mint fenebb érintve volt — e szerződés alkalmával meg volt Ígérve a királynénak
100,000 arany fo r in t , János herczegnek atyja várai és Ferdinánd legkisebb leá
nya. Forgács szerint, Martinuzi és gróf Salm 1550. sept. 5-én Báthorban, első 
egyezkedésük alkalmával arra tettek esküt, hogy a királyfi kapja meg atyja ösz- 
szes örökségét, a királyné legfényesebb királyi hitbér-kárpótlást. Martinuzi az er
délyi vajdaságot és cardináli méltóságot — vagy Forgács szavaival é lve— veres 
ga llért5). Később ugyanő írja, hogy Ferdinánd biztosai az országátvételkor a ki
rálynénak 140,000 aranyat, fiának az oppuliai herczegséget s Johanna herczeg- 
asszony kezét biztosították, sőt tettleg eljegyezték egymásnak 1). Bethlen szerint 
— ki erre az egykorú Brutustól vette adatait, tehát e részben egykorúnak te
kinthető —  a királyfinak megigértetett az oppuliai és ratibori herczegség s atyjá
nak magyarországi gazdag öröksége, e fe le tt Ferdinánd Johanna nevű leánya, a 
királynénak 100,000 arany 5). Végre Pray (az udvari magyar királyi kamara 
levéltárából) a Ferdinánd biztosainak 1551. márt. 30-án adott eredeti utasítás 
u tán , írja , „hogy ezek fel voltak hatalmazva: a királyfinak a herczegi czímen 
és három kisebb-nagyobb herczegségen k ivü l, a királyi udvarban levő nevelte
té s t, a királynénak hitbérúl 100- vagy 140,000 arany forintot, ha férjhez 
menni kedve lenne, valamelyik fejedelemmel leendő egybeházasítását, Marti- 
nuzinak Báthori Endrével az erdélyi vajdaságot biztosítani, ezenkivúl arra is , 
hogy Martinuzit a kincstárnak egyedül az ő keze alatt hagyásával, Petrovichot

0  Miller, Epist. Férd. et Maximii. Auctuariuni. 349— 357. 11.
2) U. az, u. o. Bevezetés.
3) Forgács, Commentar. 6. 1.
*) l  az, u. o. 17. 1.
5) Bethlen, Hist. I. k. 487—488. 11.
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a kezeiben levő várakban holtig való nem háborgatással, Blandratát és a k i
rályné több tanácsosait a körülm ények szerinti Ígéretekkel és ajándékokkal 
Ferdinánd részére vonhassák ; mindenek felett pedig az ifjú király megkoro- 
náztatását —  m it a török sürget —* minden árron megakadályozzák 1). H a 
ezek állnak — a mint hogy valóságuk felől a szerződés későbbi fejleményei ta
núskodnak — akkor vagy Miller kiadásának eredetije nem az , melyről For
gács , IstvánfFy és B ru tus, m int egykorú tan ú k , bizonyos tudomásból írhattak, 
vagy pedig — a mi valószinúbb —• ezek csak szóbelileg, vagy titkos pontok
ban lőnek a felek által megállítva.

Midőn Martinuzi ezen szerződési pontokat Izabella előtt felolvasta, ez sí
rásra fakadt ,,s megegyezik ugyan — m ondá—  e pontokban, de istent és min
den égieket hív bizonyságéi arra nézve, hogy azt nem akarva s kényszerítve 
teszi, s hogy a barátnak nem lesz vala szabad fiának jogai e llenére, ily szö
vetségre lépn i, mely által ő az országtól megfosztatván számúzötté lesz; de 
tudja, hogy az az isten , ki a hálátlan em berek vétkeinek megbüntetésére éles 
szemmel vigyáz, ennek is bosszulója és büntetője lesz“ * 2).

Innen a királyné és fia, úgy a királyi biztosok és helytartó , a már julius 
16-ra kihirdetett kolozsvári országgyűlésre m entek , ott e szövetséget a RR. 
jelenlétében, egyfelől Izabella és M artinuzi, másfelől Castaldo és Nádasdy, es
küvel megerősítették, az ifjú János és Johanna a Ferdinánd leánya egymásnak 
eljegyeztettek; ezután a korona és királyi jelvények a piaczi temploihbeli nagy 
oltárra letétetvén, a k irályné, mellette álló kis fiától könnyek közt kért enge- 
delm et: „Ne neheztelj rám fiam — úgy mond —  hogy e királyi je lvényeket, 
m elyekkel egykor megkoronáztatásodat s általuk uralkodásodat h ittem , Fer- 
dinándnak, a legjobb királynak átadom ; azon rem ényt nyújtotta ő n ekem , 
hogy azt megőrizve, egykor ismét visszaadandja.“ Ezután a RR-hez fordúlván : 
„ímé magyarok —  így szólt —  látjátok, hogy Magyarország koronáját és k i
rá ly ije lvényeit küldöm Ferdinándnak. Adja Isten , hogy az rá to k , országtok
ra és a keresztyénségre nézve hasznos legyen. Tudom , hogy ez, az én magam 
és fiam sérelmével tö rtén ik , de nekem tennem kell, a m it mások akarnak. 
Azonban nagy reményem van , hogy egykor fiam sorsa jobbra forduland, s bár 
most lakásunkat változtatva, máshova kell m ennünk, de mint a ki a haza re 
ményire van nevelve, Isten és a ti segélyetekkel, régi méltóságát ismét vissza 
fogja nyerni'4 3).

fray, Annal. Reg. Hung. V. k. 432—433. 11.
2) Istvánffy, Histor. XVI. k. 183. 1.

Bethlen, I. k. 488. 1.
Forgács, Comment. 17. 1.

3) Istvánffy, XVI. k. 185— 186. 11.
Bethlen, I. k. 491— 492. 11.
Forgács, Commentar. 16. 1.
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Az országgyűlési törvények közt e nagy fontosságú eseményről említés 
sincs. Castaldo és a német hadsereg az országban benmaradott. Közigazgatás, 
adóügy, igazságszolgáltatás ismét Martinuzinak adatott á t , sót hogy az ország 
fegyveres sergei a tisztelendő helytartó parancsolatjára felkeljenek, s a hová 
parancsolja, oda m enjenek, újból m eghatároztatott1). A helytartó aug. 7-ról 
értesíti Ferdinándot, hogy a királyné szekerei készen vannak az elindulásra, 
a RR-et neki adott hitük alól feloldozta, Castaldo a királyfi és Johanna közötti 
házassági szerződésre nézve szavát s kezét adta. Izabella néhány híve kísére
téb en , Kassára u tazott; később Petrovich is hozzája csatlakozott, ki az általa 
bírt tartom ányrészért cserében Munkács várát kapta. A koronát előbb Tokajba, 
onnan Pozsonba vitték. Töm ösvárt, Lippát s a délvidéki több várakat Ferdi- 
nánd hívei vették át. Martinuzi is elkísérte gyámoltjait egy darabig, s útrava- 
lóúl ezer-ezer aranyat adott nekik. E  volt azon összeg, m elyet, mint tíz évi 
gyámkodás és kincstár-kezelés takarítm ányát, a királyné és fia kincstárnokjok- 
tól kaptak. A k irá ly , örökösei, sőt az ország minden jövedelemfölöslegei, 
m elyeket Martinuzi saját kamaráiba halm ozott, halálakor ragadozás martalé
kai lettek.

L ippát, Ferdinánd kezéből az ellene felbőszült törökök csakhamar kicsi
karván, s az egész délvidéket sergeikkel elöntvén, midőn Castaldo és Marti
nuzi Erdélyből ellenük s ie ttek , és heves ostrom után Lippát feladásra b írták , 
az első kegyelemről nem akart tudni, az utolsó ellenben igen; itt gyiílt k i leg
előbb a két parancsnok közt az egymás irányábani engesztelhetlen gyűlülség ; 
tovább terjedt ez, midőn a tél közeledtével sergeiket el kellett szállásolni. — 
Martinuzi a végvárakba, Castaldo az ország közepébe akarta őket telepítni. 
Castaldo értesítette Ferdinándot, hogy míg a barát é l, E rdélyt békésen birto
kolnia nem lehet. A felelet ló n , hogy tegye a mit a közjó és ország érdeke 
kíván * 2 3 *).

Ez october közepén volt 1551-ben. S Martinuzi december 17-kén reggel 
már nem élt 5). Midőn e napra virradólag épen sürgős dolgaival foglalkozott, 
orgyilkos kezek 65 sebet ejtvén ra jta , kegyetlenül kivégezték, fülét a megtör
tént halál borzasztó bizonyítványáéi Ferdinándnak küldvén. Kincstáraiban 
roppant kincshalmazt találtak: 250,000 magyar forintot, nyolcz mázsa és het
ven font aranyat, húsz mázsa és nyolczvan hét font ezüstöt rúdakban, négy 
ezer Lysimaclms-féle aranyat, tizenhét fontot nyomó termésaranydarabokat és

Gr. Kemény, Cod. Art. I. k. 129. 1. 3. t. ez.
2) Bethlen, I. k. 508. 1.

Istvánffy, XVII. k. 189. 1.
3) Forgács, Comment. 32. 1.

Pray, Epist. Procer. II. k. 317. 1.
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hatvanhat font term ésezüstöt, e fe le tt  tömérdek arany-ezüst edényt, kelyhe- 
k e t, tá lakat, m osdó-m edenczéket, korsókat, továbbá aranylánczokat, gyű
rű k e t, nyakékeket, királyi pompájú öltönyöket, kárp itokat, szőnyegeket, 
külföldi ritka állatbóröket, istálójában 300 darab thrácziai nemes m én t, 
számtalan drága nyerget, lószerszámot? fegyvereket. Mind ezen, a kincstárór 
Csáki Pál, Castaldo, a gyilkosok, és az ott levó katonaság osztoztak m eg, 
a kincs nagy részét zsákmányul és zsoldiíl kapván. —  Midón sebei alatt össze- 
roskadva földre rogyott, vétségét kérdé gyilkosaitól, —  azok nem feleltek . . . 
de a történetirás naponként gyűjti az adatokat a rra , hogy egykor igazságos 
feleletet lehessen kérdésére adni . . . .  oly fe le le te t, mely azokat, k ik  az égtói 
nagy tehetséget s túlságos nagyravágyási hajlamot örököltek, önuralkodásra — 
azokat, kikre a népek sorsa van bízva, a nép érdekeinek és jogainak nem- 
mellózésére —  s magát a népet bizalmával takarékos gazdálkodásra tanítsa.

M artinuzi halála napján, —  december 17-én — Castaldo már írt Báthori- 
és Nádasdyhoz, s az országnak Ferdinánd nevében birtokba vételére sürget
te *). Mi akkor meg is történt. 1552. april 1.-én, erdélyi vajdává ünnepélyes 
oklevél által ecsedi Báthori Endre neveztetett ki. Az oklevél főbb pontjai 
ezek voltak: 1. „Bírjon az eddigi vajdák és székely ispánok teljes jogkörével, 
s esküje és az ország törvényei szerint igazgassa az országot. 2. Húsz telekig 
adományozhat. 3. Fizetése lesz 15,000 fo rin t, ebből tartsa a m elléktiszti sze
m élyzetet, és saját 200 lovasát. 4. Castaldoval értsen mindenben egyet. 5. 
A magyar könnyű fegyveres erűt, a vajda fizeti — alá is lesznek rendelve, —  
a Castaldoval küldendő német erót nem. 6. M agamellett mindig tarthat 200 gya
logot, k iket a király fizet. 7. A fiscus vagy király jövedelmeihez nem nyúlhat.
8. Lakásúl nyeri Számos-Újvárt a fejedelem tetszéséig, vagy hivatala idejére.
9. H a egy év múlva le akar m ondani, legalább három hónappal előre je len t
se k i“ * 2).

így lón Erdély ismét Magyarországhoz visszacsatolva. 1552-ben a februári 
magyarhoni országgyűlés köszönetét mondott érette Ferdinándnak ; (1. t. ez.) 
továbbá a Ferdinánd és János király alatti kölcsönös méltatlanságok elfeledé- 
sét rendelte, valamint az elfoglalt javak visszaadására nézve törvénynapúi E r
délyben, az ott tartandó első országgyűlés után következő 15-dik napot hatá
rozta. (16. t. ez.). Ferdinánd és János király adományainak érvényességét —  
a melyeket nem a hazafiaknak magukhoz édesítése indokából tettek  — elis
m erte; (20. t. ez.) azokra nézve, a melyek még teljesedésbe nem m entek, azt 
végezte: János király adományai érvényesek Erdélyben, B ihar, A rad, Cson- 
grád, Csanád, Zaránd, Békés, Torontál, Tem es, Külsó-Szolnok és Zörény

0  Pray, Epist. Procer. II. k. 317. 1.
2) Bethlen, Hist. I. k. 533— 538. II.
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várm egyékben, a többiekben pedig a Ferdinándéi. (21. t. ez.). János király 
elajándékozott javai maradjanak az adományosok birtokában. (22. t. ez.). Iza
bella, fia, a váradi püspök és Petrovich által te tt adományok semmisek, ha 
azokat Ferdinánd vagy kinevezett biztosai meg nem erősítették. (23. t. ez.).

De hogy a királyné tanácsosainak meghallgatása nélkül, s mondhatni, min
den illetők titkos ellenérzése m ellett (m ert szólani csak a magas kapu m ert) 
kö tö tt, s fegyvereserö befolyása alatt végrehajtott szövetség tartós nem le sz , 
előre lehetett lá tn i; annyival inkább, mivel Castaldo katonásabb s vagyon- 
szomjasb, Báthori Endre puhább s szellem-nélkülibb ember volt, semhogy 
akár az ezen szövetség létesítése körül elkövetett nagy hibákat felsőbb helyen 
való közbenjárásukkal helyrehozni, akár jó tapintat s eszélyes politikájúk által 
Erdély népeinek rokonszenvét megnyerni képesek lettek volna. E két ember 
közöl, nem lehet tudn i, melyik volt kevésbé alkalmatos ily nehéz vállalat 
kivitelére.

1552. m ájusban, Tordán tarto tt közgyűlésekben, megköszönték ugyan 
Erdély rendei Ferdinándnak (1. t. ez.) róluk való gondoskodását, s a hon vé
delmére a szokott módon felkelni (2.t. ez.) készeknek nyilatkoztak, mindazon
által azt, hogy katona-kormányzójok még nyelvüket sem tudja — Báthori még 
ekkor nem lépett volt hivatalába —  érzékenyen ve tték , s hogy mellé négy 
magyarul tudó s az ország törvényeit ismerő tanácsos választassák (30. t. ez.) 
m eghatározták, ezeknek adatván a hatalmaskodási ügyek elintézési joga is *). 
1553-ban pedig Kolozsvártt jun. 20-án tartott országgyűlésükben, panaszosan 
említvén m eg, hogy némely rokonaik, azért, mivel az ország sürgős bajairól 
tanakodás végett a vajdát országgyűlés tartására —  tán kelletinél valamivel 
élesebben — k é rté k , büntetéssel fenyegette lek  s a király híre nélkül gyűlés 
tartásától eltiltattak: kérték a királyi felséget, hogy, mivel igen messze lakik, 
s más országaival igen el van foglalva, ők pedig az ellenség közelléte miatt 
gyakran oly veszélyeknek vannak k itéve , melyeknek elhárításáról a legsietőb- 
ben kell gondoskodniok: engedje a vajdának azon, a régi királyok alatt is bírt 
jogot, hogy ily esetekben saját hatalmából országgyűlést hívhasson egybe (2. 
t. ez.), valamint azt is kérték (3. t. ez.) hogy ha a vajda vagy valamely más ha
talm as, rajtok vagy jogaikon sérelmet e jt, ők is ezután ügy mint eddig, or
szággyűlést hívhassanak egybe, és sérelmüknek a király általi megorvosoltatásá- 
ról gyorsan s czélszerűleg gondoskodhassanak. A 8. t. czikkben a RR. a király
néra és fiára való minden gondoskodástól felm entettek , minthogy király ő 
felsége már régen elhatározott, elvégezett minden e tekintetben teendőket. 
Végre a 17. és 18. t. czikkben biztosokat neveztek ki a k irályhoz, a kik elő
adják, hogy sok elfoglaltatását látván, eddig-elé nem akartak azon nyomatá

O Gr. Kemény, Codex Art. s a t. I. k. 141— 142. 11.
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sok ellen panaszolni, m elyekkel ö felsége katonáitól terheltettek, de mivel meg 
terheltetéseik napról napra növekednek, s az okozott károk, keserítések és nyo- 
morgatások m iatt már némely városok és mezóvárosok csaknem pusztulásnak 
indultak, sót ó felsége katonái a nemesek udvaraiba is erőszakkal berohannak, 
az élelmi szereket és házi eszközöket elrabolják, erkölcsös nőket bántogatnak, 
férfiakat halállal fenyegetnek : kérik ó felségét, hogy Castaldo tábornokra rápa
rancsolván , mindezeket megorvosolni méltoztassék * 1). A követek kegyesen lő
nek fogadva. Castaldo Erdélyből kiment. A háborgó kedélyek lecsöndesítésére 
királyi biztosul Balassa János küldetett b e , Báthorit a vajdaságban május 26. 
Eger hós védelmezője Dobó István váltotta fe l , mellé adatván a hatalmas és 
népszerű Kendi Ferencz erdélyi fóur, Báthori utasításának ím e módosításával: 
„hogy t. i. a király által állítandó 1,000 gyalogból legyen mellettük 200 , a ma
gyar katonaság pedig alájok rendelve; m indkét vajda esküt tesz a k irá lynak , 
hogy hívek lesznek s az ország törvényeit m egtartják ; folyvást az országban 
laknak, halaszthatlan segélyt igényló bajok eseteiben a püspök és királyi taná
csosok tudtával országgyűlést is hívhatnak egybe, valamint az ország védelmére 
az ország haderejét is felkölthetik ; kémlelési czélokra 1,000 forintjok lesz; e 
felett hivatala idejéig Dobóé Görgény, Rendié Déva vára. Dobónak mint E r
délyben birtoktalannak lakhelyül adatott Számos-Újvár; ha hivatalukról le
mondani akarnának, szándékukat négy hónappal előre kötelesek kijelenteni, ha 
pedig a király akarná őket elm ozdítani, ezt bár mikor teh eti, ők engedelmes
kedni ta rtoznak , s a rájok bízottakat utódaiknak átadni ; a pereket a királyi 
legfelsőbb törvényszékhez felebbezni m indenkinek minden ügyben szabad, 
mint az a régi királyok alatt szokásban volt ; a külföldi követeket elfogadhat
j á k , kihallgathatják a püspök-, kincstárnok- és tanácsosokkal, a m int a dolog 
természete kívánja, választ és ajándékokat adhatnak4* 2).

Balassa eszélyes bánásmódja s az líj vajdáknak az eddiginél szélesb hatás
kör engedés által az erdélyiek ez alkalommal lecsilapodtak. A Tordán 1553. 
jul. 13-án tarto tt országgyűlésen azonban Balassa előtt ismételve elpanaszolták, 
hogy a török nem régen L ippát, Töm ösvárt, Sólymost, csaknem szemök láttá
ra , országuktól elszakasztotta, a székelyek közöl sokakat rabságra hurczolt, 
sőt megparancsolta, hogy ha János király fiát vissza nem hozzák, tűzzel-vas- 
sal pusztítja el az országot, s még is midőn Castaldot és B áthorit, a fenyegető 
bajok elhárítása végett országgyűlés tartására k é rték , meg sem hallgattattak, 
most azonban látván a királynak róluk való gondoskodását, azt köszönettel 
fogadták s országuk védelmére minden szükségeseket elrendeltek, (1. t. ez.), a

9  Gr. Kemény, Cod. Art. s a t. I. köt. 148— 160. 11.
9  Pray, Annal. Reg. Hung. Y. k. 489—492. 11. A magy. kir. udv. kamara levéltárában

1. szám alatt levő kir. könyv 45. lapjáról.
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szokott adót megígérték, (3. t. ez.), az új vajdák utasításának törvényszékek 
tartását illető pontját részint m ódosították, részint bővebben kifejtették, (5. 6.
7. t. ez.), nekik részükről is utasításokat adtak, a királyi felséghez való felebbe- 
zési jogot csak a becsületi, fövesztési és 200 forint értéket meghaladó ügyek
re szorították (10. t. ez ) *).

Nevezetes körülményeit deríti fel e gyűlésnek egyPéchi nevű akkortájban 
Bécsben tartózkodó erdélyi m agyar, Nádasdyhoz írt levelében. „Balassa teg
napelőtt jö tt haza —• írja ju l. 29.-én — Erdélyből. Minden kívánság szerint van 
eligazítva. Báthori és Dobó, hét-hét száz lovassal és nyolezszáz gyaloggal, egyik, 
Kendi kétszáz, a másik hetven lovassal jelent meg a Tordán tarto tt országgyű
lésen. Balassa magához hivatta az elégedetlenek fejeit, atyailag megintette őket 
s kérte , hogy a király hűségére térjenek. Ők eddik sem tettek  egyebet —  fe
leiének —  mint a mit minden népek tenni szok tak , midőn maguk és javaik 
veszedelemben forognak : tanácskoztak a haza megmaradásáról, a közveszély 
elhárításáról; de miután lá tják , hogy e gondokat ő felsége magára veszi, meg- 
nyugosznak ra jta , s magukat uralmának alávetik. És így — folytatja tovább — 
a gyűlés m egtartatott, minden zaj nélkül, az űj vajdák hivatalaikba beállíttat
tak , senki sem mert rossziíl érezni vagy nem helyesen szólni azok ellen, a mi
ket király ő felsége parancsolt 2).

Ügy látszott, mintha az űj formákhoz némileg siműlni készek lennének. 
Csak lá tszo tt, a valóságban pedig a dolgok változása kiszámítottan Ion előké
szítve. Siettette ezt Izabella sajnálatos sorsa, siettette a megsértett török büsz
keségnek bosszűs elégtételre vágyása. Izabella a szövetség értelmében 1551. 
végén Kassára távozott, ott várta karácsonig, sőt tovább a szövetségi egyez
mény pontjainak teljesítését, de hiában. Ekkor követei által felszólította Fer- 
dinándot, hogy kötelezettségének tegyen eleget, különben ha sem évdíjat, sem 
hitbérét nem fizetik, sem fia atyai örökségét, sem az Ígért herczegséget át nem 
adják, ő kénytelen lesz anyjához menni. Kérésének sikere nem lett. És elment, 
s csak onnan ismételve te tt sürgetés után Ion végre az oppuliai herczegség át
adva. 1553. febr. elején érkezett oda, de azt oly nyomorűltnak, jövedelm ét oly 
csekélynek találta, hogy bátyjától és anyjától kellett segélyt kérnie. Küvetjé- 
nek Lobovszky Mátyásnak Ferdinándtól a királyné kérésére 1553-ban adott 
eredeti válasz e viszonyra sajátságos világot vet. „A királyné —  ügy jön ki az 
okiratból —• panaszt em elt, bogy az oppoliai herczegség várlakja oly romlado- 
zo tt, hogy megérkeztével nem volt, hová fejét lehajtsa, s feleletül nyerte , 
hogy annak okai a korábbi birtokosok ; egyébiránt ajánltatott e helyett Fran
kenstein és M ünsterberg; panaszolta, hogy mióta oda m en t, semmi jövedelme

Gr. Kemény, Cod. Art. Transilv. I. köt. 161— 164. 11.
\) Pray, Epist. Proc. 11. k. 345 — 346. 11. Összevetendő u. ott. 349— 350.11.
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nem volt, és hogy e herczegség ingók- és ingatlanokbani évi jövedelmei hét 
ezer forintnál többre nem m ennek, s feleletül nyerte , hogy egy kinevezendő 
bizottság tíz évi számadás alapján kitisztázza majd e mennyiséget, s a hiány az 
Ígért 25,000 forintiga ratibori herczegség jövedelmeiből — mely a mostani bir
tokosoktól kiváltatván, nem sokára szintiígy kezébe átadatik — ki fog egészít- 
te tn i; panaszolta, hogy Martinuzi halálakor az ő férje és fia kincsei is elfoglal
tattak, a király tehát rendelje azokat visszaadatni, s feleletül nyerte , hogyFer- 
dinánd abból magának semmit meg nem ta rto tt, ellenben a magáéból Erdélyre 
azóta felette sokat költött, különben is Martinuzi azon kincseket egyházi jöve
delmeiből is takaríthatta m eg; a Váradon és máshol talált ezüstnemukről sem 
tudatik : melyek voltak azokból János k irá lyéi, ezekért tehát kész a király 
Izabellával békésen kiegyezkedni. A királyné ajánlotta Ferdinándnak, hogy ad 
neki kölcsön 50,000 aranyat, oly feltétellel, hogy ezért és még ezelőtt kölcsö
nözött más 50,000-ért biztosítson számára valami méltóságához illő állást vágy- 
jószágot, s feleletül nyerte : ily állás épen jelenleg nincs, de az Ígért összegbe bi
zonyos vám ok, adók és serfőzési királyi haszonvételek le fognának k ö tte tn i, 
mik elég jövedelmet adnának. A Nagy-Váradon és Erdélyben talált ágyúkért 
a királyné kárpótlást fog kapn i, az oppuliai herczegség adományozási oklevél
ért díj nem követeltetik , Petrovich Munkács várát már m egkapta , Csáky Mi
hálynak a kivánt apátság nem adatliatik m eg, mivel ez választástól függ; de a 
helyett valamely egyházi javalom irán t lesz számára gondoskodás. Azon kérés
n ek , hogy a herczegség ser- és más adótól, úgy a hadviselés terheitől mentes 
legyen, —  mivel ezt a cseh, morva és sziléziai RR. törvényei tiltják — elég 
nem tétethetik. Hogy a herczegségi alattvalók szabadságainak megerősítése 
előtt esküt tenni vonakodnak: ez oly joguk, m it rósz néven venni nem lehet; 
hogy a király hűségére visszatéréssel fenyegetődznek, az Ferdinándnak tudtá
val és megegyezésével nincs. A M artinuzi korában Veres János által a király 
nénak kölcsön adott 700 forint adósság kifizetése iránt intézkedés van téve441)-

Hideg válasz egy királyi hölgy irányában ! Csuda-e, ha Izabella néhányr 
havi nélkülözés, szenvedés és megaláztatás után anyjához visszam ent, s fia jo 
gának és saját méltóságának visszanyeréséről, a szövetségi feltételek nem tel
jesítése indokából, nemcsak gondolkozni s lépéseket tenni kezdett; de annak 
elérésére a szultán által nyújtott s az erdélyiektől rokonszenvvel fogadott alkal
makat is fölhasználni el nem mulatta.

Szolimán ugyanis még 1551. jul. elején megértvén Petrovich leveléből 1 2) 
a Martinuzi terveit, írt az erdélyieknek, ,,hogy fejüknek ifjú János királyt is
merjék , a németeknek ellene álljanak , kik azokkal tartanak , megbüntessék, igér-

1) Gr. Kemény, Erdély Történetei eredeti levelekben. I. k. 8. szám.
2) Pray, Epist. Proc. II. k. 252—255. 11.
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vén , hogy a míg ezt teszik , kegyelmére számíthatnak1 ‘ *). Augustusban megújítja 
parancsát M aitinuzihoz, s keményen fenyegetddzik, „ha az ifjú királyt a né
metek által elvitetni efigedik ; meghagyja, hogy azt mint nrokat mindenképen heti 
tartsák az országban, mert míg hozzá hívek lesznek, Erdély ennek oltalma alatt 
marad, tőle soha el nem vétetik , s ha valaki ellene tám ad, az ó seregei azonnal 
segélyére fognak s ie tn i  * 2). 1553-ban Báthori helyébe — mint fenebb lá ttu k —- 
Dobó tétetvén erdélyi vajdává, midón az, állomására indu lt, a budai basa útját 
állotta s föltartóztatni igyekezett 3). E n n y i, a mit az ázsiai hadjárattal elfog
lalt Szolimán ez idó szerint Erdély irányában te tt; Magyarországon azonban 
folyvást terjeszkedett.

Ez alatt Izabella a legszomorúbb jelen közepette jóakaróival egy szebb jö 
vőnek rem ényszálait szövögette. Bátyja a lengyel király és Petrovich —  a Zá- 
polya-ház rokona, s jó- és balszerencsében mindig egyiránt hú embere, e tiszta 
polgári jellem —  álltak dolgainak élén , hordozták leginkább ügyét szívökön. 
Amaz írt a szultánnak, a testvére által akaratlanúl kötött szövetségért bocsána
tá t ,  s fejedelmi székébe visszahelyheztetését kérve. A franczia király is köz
benjárásra szólíttatott fel ; Petrovich pedig — kit a királyné helytartójává te tt 
—  Izabella nevében Erdélybe indú lt, az elmék kikémlelésére s előkészítésére. 
A két első teljesen sikerü lt, de Petrovich, kit Ferdinánd vezérei útjában meg
gátoltak, visszatért, s később egyenesen Konstántinápolynak ta rto tt, ott meg
bízásában sikerrel já rt e l , s már-már indulóban volt Erdély felé.

Az 1554-ik év aggodalomébresztóleg köszöntött be Erdélyre nézve. A vaj
dák mart. 14-én értesítvén a k irá ly t, hogy a moldovai vajda váraikat lerom
bolással fenyegette, ha az ifjú János király behozatásában ellenkeznek, a ke
zeik alatti katonaság növelését kérték  4). Verantz A ntal, a portára az 1551-iki 
szerződés megerósíttetése s békekötés végett küldött követ, april 1-éról arról 
tudósította a nádort, hogy Petrovich a franczia követtel együtt a királyné vissza- 
hivatásán dolgozik, hogy a szultáíi őt már is Lugos es Káránsebes katonai főpa
rancsnokává te tte , s Erdély haneha adófizetés mellett maradhat meg Ferdinánd 
király ő felségéíiél, némely várak és tartományok akkor is Jáfios Zsigmofidnak 
fogván adatni 5). A Maros-Vásárhelyt május 13-án tarto tt erdélyi országgyűlés 
(1. t. ez.) már felette sürgetően kéri a király segítségét az országot fenyegető 
veszély eltávolítására6). Május 25-én maga a király írta meg portai követeinek,

0  Pray, Epist. Proc. II. köt. 269—270. 11.
2) U. az, u. ott. 285—287. 11.
s) U. az, u. ott. 349. 1.
4) U. az, u. ott. III. k. 9— 10. II.
s) U. az, u. ott. 12— 13. 11.
6) G. Kemény, Cod. Artic. s a t. I. köt. 175. 1.
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hogy adót vivó" követeit, a dolgok további fejlődéséig Komáromban visszatar
tóztatta, mivel Erdélyből úgy esett értésére, hogy az ottani lakosoknak János ki
rály visszavivése s az országnak maga részére elfoglalása a portán ki van mondva, 
a moldvai és havasalföldi vajdáknak a parancs ki is adatott, sőt tán már ott 
is vannak; szivükre köti azért, hogy ama parancsok teljesedésbe vételét, leg
alább a közötte és a porta közt kezdődött alkudozások bevégződéséig elhalasz
tani igyekezzenek 1). Nevezetes végre még ez évből a portán levő franczia k i
rályi követ Cambray sept. 15-én Párisból az erdélyi három nemzethez írt báto
rító levele, melyben királya nevében hivatkozván az elhalt János királyra „k i
nek emlékét —  úgy mond —• a franczia király mindig tisztelte, s fiát saját fiá
nak nézte, kifejezvén, hogy királya az ifjú János király és királyné iránt is épen 
azon benső és őszinte indulattal van , Ígéri, hogy a mivel javokra lehet, bár
mily úton-m ódon, segítség- vagy őrségadással, ő maga vagy szövetséges bará
tai által, mindazt kész megtenni. Ez egyik, a minek kijelentésére fel volt ha
talmazva. E  felett azt is meghagyta királya —  írja folytatólag —  hogy a szul
tánnak az ifjú király és királyné pártfogását, ottléte alkalmával, megköszönje, 
a mit midőn te ljesített, a z , a pró fé tá ra , atyáira és kardjára esküdt meg , hogy 
készebb birodalmának szétbomlását megérni, mintsem hogy Magyarország és Erdély 
királyának birodalmából csak egy kődarabot is kivétetni, elvétetni, elidegenittetni, vagy 
azt az ifjú János királyon kívül bár ki által is biratni megengedje, a kit birodal
mába —  oly módon és feltételek mellett, mint általa megkéretett — beállitni el van 
h a t á r o z v a ígérte továbbá a követ, „hogy ő is folyvást pártolója lesz a szul
tánnál ez ügynek, ha az elhőlne vagy változtatná szándékát; emlékeztetni 
fogja, hogy királya az erdélyiek dolgát szívén hordozza. Mindenki tu d ja —-úgy 
mond — mily jogtalanúl lón a királyné és fia az országból kiútasítva. H a őket 
visszahívjátok, az én k irá lyom , a szultán és valamennyi keresztyén uralkodó 
helyeselni fogja s m ellettetek lesz ; ha nem : a többiek nem-tetszését és a szul
tán engesztelhetetlen haragját vonjátok magatokra. Nyissátok fel azért szemei- 
töket —  így végzi levelét —■ tárjátok ki karjaitokat azon jónak elfogadására, 
mivel a Mindenható után e két uralkodó kegyéből meg vagytok kínálva, ne
hogy az alkalmat elszalaszszátok s nemzetetök jó hírnevét s régi fényét a népek 
emlékéből kiszaggattatni engedjétek44 2).

És e sok helyt s mind egy czélra készített és szítogatott tűzanyag kitörése 
mégis késett. Az idő még nem jö tt volt e l , a gyúlasztó szikra nem volt meg
adva. 1555. april 24-én az erdélyi országgyűlést még békés tanácskozás szel
leme lengettte á t, oly formán, mint a ki magas hegy tövében űl s nem látja túl * *

Pray, Epist. Proc. III. k. 18— 19. 11.
*3 Gr. Kemény, Erdély történetei eredeti levelekben. I. köt. 10. szám.
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azon az egybetorlódó fellegeket; megköszönték (1. t. ez.) a király gondosko
dási Ígéretét; a római- és az 1551-ben elnézóleg jóváhagyott Luther-hit vall ást 
követók közötti egyenetlenség m egtiltatott (3. t. ez.); hogy a haza védelmére 
mindhárom nemzet mindig készen álljon, meghatároztatott (33. t. ez.); a szo
kott adó új kapuszámlálás alapján m egszavaztatott, s e számlálásra és adóbe
szedésre minden m egyében, vagyonnal bíró pénztárnokok (Exactor) válasz
tattak (35. 40. t. ez) ; melléjük a szolgabírák közól segédek rendeltettek (36. 
t. ez.) *).

A két vajda és W ernher királyi biztos, már e gyűléskor tudták, hogy nagy 
történendóknek állanak küszöbén. Az elsők újból sürgették a királynál a segít
séget. Az utolsó még mart. 15-én biztos hír után megírta a nádornak, „hogy a 
szultán Izabella ügyét felvette s megígérte, hogy nem sokára oda utasitandja ve
zéreit és a moldvai s havasalföldi vajdákat, hogy őt országába visszavigyék, hogy 
Izabella már úton is van Szepes felé, hogy Petrovichot, a királyné által te tt hely
tartót e minőségben meg is erősítette, felkérte azonban, hogy kevés ideig még 
várakozzék mostani állomásán44 2).

Nem sokkal ezután Szolimán egyenesen kimondotta rosszalását az 1551. 
szövetség irán t; lehetetlen — lígy mond — az ifjú János k irályt legalább biro
dalma egy részétől m egfosztani, ilyesmi nem lenne illő 5)- Junius 30-án már 
elkeseredve írja a király egyik portai követe : „hogy a szultán a persa háborút 
kívánsága szerint végezvén, már most semmit sem akar tudni a békéről, nem 
kíván sehogy egyezni, jelszava —  úgy látszik — így akarom, így parancsolom. 
Életünk is veszélyben v a n , a hazát a legrosszabbtól féltjük44 *)•

Alig telt el négy hónap s a magyar föld felett a láthatár ismét egészen be- 
borúlt. E rdélyt mindenfelől ostromolni s a királyfi és királyné visszahívására 
úgy szólván erkölcsileg kényszerítni, intézkedések tétettek. A szultán, e tárgyú 
levelét october 7-ről küldötte Ali csauz által a vajdához és az ország fő
rendéihez 5)  ; ez utolsók értesülve a levél tartalm áról, a feletti tanácskozás 
végett a vajda felhatalmazása nélkül Maros - Vásárhelyre gyűltek össze. A 
levél lényege ez volt: „a szultán szemrehányást tesz , hogy az ország, korábbi 
parancsolatait nem teljesítette s a király fiát vissza nem hívta; azonban bocsá
natát Ígéri, ha az ország, hibáját haladék nélkül jováteszi, e felett Ígéri, hogy 
minden eddigi szabadságában meghagyja, és a mint Erdély János király alatt 
szabad és csendes vo lt, úgy ezután is az lesz , és hogy annak fia  fo g  abban mindig 
uralkodni. Míg pedig János király fiát bevihetnétek —  úgy mond tovább — vá- 1 2 3

1) Gr. Kemény, Codex. Articul. Transilv. 1. köt. 187— 193. 11.
2) Pray, Epist. Proc. III. kot. 42—43. 11.
3) U. az, u. ott. 65 — 66. 11.
O U. a z , u. ott. 67 -68. 11.
0  Forgács, Comment, s a t. 112. 1.
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laszszatok magatoknak az ö helytartójául egy főkapitányt, tisztes és hivatalára 
méltó férfit, annak engedelmeskedjetek, s természetes ellenségtöket magatok 
közt meg ne szenvedjétek. Mi alattvalóinknak és barátinknak megparancsol
tuk , hogy nektek segítségtökre menjenek. Ha teljesítitek a m it rendeltünk, ed
digi szabadságtokban meghagy útik, s császári pártfogásunkról biztosítunk; hanem , 
magatoknak tulajdonítsátok, a mi Erdélyt éri. Megesküdtünk a mindenható 
istenre, hogy hazátokban kö köven nem marad, helységeiteket a földdel egyen
lőkké tesszük^ 0-

Az erdélyi mindhárom nem zet, a fenyegetéstőli tartás miatt, de tán titkos 
vágyainak teljesülése reményétől is ösztönöztetve, Maros-Vásárhelytt december 
23-án tarto tt országgyűlésből követeket küldöttFerdinándhoz, kik szóval is elő
adják a porta azon igen határozottan kifejezett kívánságát, „hoyy ő felsége az or
szágot az ifjú János királynak okvetetlen visszaadja“ (1. 2. t. ez.), s egyersmind 
kérdezze meg : mint szándékszik azt, a mindenfelől fenyegető veszélyek ellen 
védelmezni? Addig is pedig minden eshetőségre készen akarván lenni, 3,000 
fegyverest k iá llíto ttak , fővezérül Balassa M enyhártot választották, az ország 
szükségeire a püspök és vajdák javait sem véve k i 99 dénárt róttak k i, besze
désökre négy főrendű hazafit jelöltek ki ; a két oláh vajdához segélyért, Petro- 
vichhoz, hogy őt a hazába visszahívja, követeket küldöttek , s hogy Ferdi- 
nánd m indezeket nem ellene, de a haza megmentésére határozottaknak te
kintse, alázattal kérik  (3. 4. 6. 8. t. ez). A székelyeket utasíto tták , hogy régi 
szokásuk szerint kapitányokat válaszszanak, kik azonban, valam int a szászok 
kapitányai is, függjenek az ország főkapitányától (11. 12. t. ez.). Az egész or
szág legyen készen a körülményekhez k épest, fejenkénti vagy tömeges, rész
letes vagy közfelkelésre (13. t. ez.) 2). Ennyit igtattak a RR. a közvégzések 
közé. Bethlen azonban azt írja , hogy a RR-ek Ferdinándhoz küldött követeik
nek nagyon is erélyes és világos utasítást adtak arra nézve , „hogy részint mi
vel semmi remény nincs ahoz, hogy Ferdinánd az országot a török erő ellen 
megvédni bírja, részint mivel a szultánnak a RR-liez küldött leveléből lá tsz ik , 
hogy békességre semmi más feltétel alatt nem hajlandó, mint ha János király
nak Erdély és Magyarország némely főbb helyei á tadatnak , a mit a fran- 
czia királyi követ is igen sürget: kérjék ő felségét, engedje m eg, hogy ők az ő 
megbántása nélkül hozhassák vissza János k irályt apai országába, s a korábbi 
egyezési alapon köthessenek frigyet Szolimánnal, addig —• míg követeik vissza 
n^m jőnek — semmit sem fogván űjítni“ s). Forgács szerint a RR. arra kérték * *)

*) Natalis Comitis, Universae Historiae sui temporis libri triginta. Velencze. 1581. VI. 
130— 131. 11.

!)  G. Kemény, Codex Articulor. Transilv. I. köt. 203— 207. 11.
*) Bethlen, Histor. I. k. 562. 1.
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Ferdinándot felterjesztésükben, „hogy vagy mentse fel okét esküjük alól, hogy 
akkor a haza megmaradásáról magok gondoskodhassanak, vagy rögtön elegendő 
serget küldjön oltalm ukra; bárm elyiket teszi, kedvesen veszik, — valamelyi
ket meg kell nyerniük, — azt a szükség parancsolja" 1).

Bármennyiszer emlegették aRR. e végzések során loyalitásukat, lehetetlen 
azokon, tartalm ukat és a modort tekintve, némi szokatlan s az alattvalói füg
géssel meg nem egyeztethetőt észre nem venni. Még inkább kitűnik ez, a Ca- 
staldo fogadtatásából, ki a RR-et a gyűlésben a király iránti hűségben megma
radásra kérvén s közel segély iránti rem ényekkel kecsegtetvén, válaszúi nyerte: 
„nem czifra szó, nem is segítség felöli rem ény kell az országnak, melyben már 
annyiszor megcsalódott, hanem kézügyben, jelen levó' fegyvereseró, melylyel a 
törököt meggyőzhessük" 2). E  végzések úgyszólván egy rejtélyes fegyverre- 
hivása volt az országnak, függetlensége kivívására; e végzések eljöttnek hir
dették az időt a rra , hogy a három nemzet régi egyesülése, gyümölcsét megte
remje , megadák a telkeknek ama tűzszikrát, mely tetterőre buzdítsa; mint 
egy bűvös csapással verék föl a kis hon politikai hullám ait, melyek között fél
ve és remélve, jobb napokra vágyva és bal kimeneteltől rettegve, hányatott és 
küzdött szinte egy évig a hon összes lakossága.

Ferdinánd hívei megírták e tö rtén teket, még m ielőtt a RR-ek küldöttei 
feljutottak volna, mi január elején lévén, csak febr. 9-én nyertek kihallgatást. 
Bámulatos künnyenvevése vagy tán kicsinylése annyi és oly fontos érdekek
nek, melyeknek megoldása a követség tárgyait tette! A király azt felelte: hogy 
a dolgot közli tanácsosaival, s majd felelni fog. E  hírvétel megdöbbentette F e r
dinánd Erdélyben levó híveit; ók tu d ták , hogy e halasztás a védelmien) nem
létét teszi. Castaldo udvarhoz hivatása ürügye alatt kincsekkel rakodva távo
zott el, a német és spanyol katonaság korlátlan zsarolások után követte, Kendi, 
az egyik vajda, a hazafiakhoz állott, csak Dobó és Bornemisza tartották kezei
ken Ferdinánd ingadozó ügyét. A Petrovichhoz ment követség serényen eljárt 
küldetésében, s január 12-én már ben volt a hazában: „a történtek helyeslését, 
a meghívott részéről köszönetét, reményadást s bíztatást hozván magával az 
i r á n t , hogy szándékjokban szilárdan megmaradjanak ; ő is nemsokára közéjük 
jövését Ígérte." Balassa országkapitányi tiszténél fogva, a vajdák és püspök 
hírével Tordára január 23-ra gyűlést hirdetett. A magyar és székely nemzet 
azon okból, „mivel látják, hogy ha János király f iá t  vissza nem hozzák, a hazát 
elkerülhetetlen veszély fenyegeti, őt Ferdinánd mellőzésével fejedelmükké válasz
tották , s czímereit mindenfelé k itűz ték , Petrovich behozására követeket vá
lasztottak, s az ország védelmére 3,000 fegyveres állítását — s fizetésére az or- *)

O Forgács Commentar, s a t. 139. 1.
*) Bethlen, Hist. I. k. 561. 1.
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szag közjövedelmét — határozták ; mely végzések elfogadására a tordai 
1542-ki alapszerződés értelm ében, a szász nemzet is felszólíttatván, ez ugyan 
a határozást az egybehívandó köz nemzetigyűlésre halasztotta, követeit azon
ban a Petrovichhoz indult más két-nemzetbeli követséghez csatlakoztatván, ezek 
az ország nevében elébe m entek, s Szász-Sebesre bekísérték. Később a nemzet 
is nyilatkozott, s János király fia  fejedelemmé fogadtatásához megegyezését adta, 
hiíségére megeskiinni Ígérkezett, azon feltételek alatt: „hogy városaikba az 
új fejedelem eljötté előtt őrségek ne tétessenek, szabadságaik megerősíttesse- 
nek , Ferdinánd Szebenben levő ágyúi a dolgok teljes rendbejövéséig onnan 
ki ne v itessenek/*) * Miket Petrovich a fejedelem nevében, Írásban biztosított.

Ily körülm ények közt nyílt meg 1556. mártius 8-kán Szász-Sebesben, 
Petrovich elnöklete alatt, azon az erdélyi történetekben nevezetes országgyű
lés , melyben a három nemzet köz egyetértéssel, egyenlő akarattal ím e vég
zéseket hozta: 1. „Mivel közelebbi gyűlésünkbe hozott levelében, a hatalmas 
török császár kijelenti vala, hogy ez országot és Magyarországot, a mi kegyel
mes urunk gyerm ekének, János király fiának adta volt örök birodalm úi, és 
int vala azért, hogy őtet tulajdon erőnkkel közinkbe béhozzuk, m ert ő fel
sége a romai királynak ez országban és M agyarországban, soha csak egy ma
rok poron sem hagyta birodalmát ; továbbá mivel a hatalmas császár tőlünk 
nem azt kívánja, hogy az ő birodalma úgy legyen közöttünk, mint a féle or
szágban, kiben török lakik; hanem kíván engedelmességet a mi urunk gyer
mekének neve a la tt, azt k ívánja, hogy ezt ism erjük fejedelmünknek és kirá
lyunknak lenni y ötét a mi erőnkkel, ne az ő segítségével hozzuk bé egyenlő aka
ratból, s neki mint urunknak engedelmeskedjünk ; végre , mivel mi fejedel
münknek és királyunknak eddig is urunk gyerm ekét, a János király fiát is
m ertük , kinek országúi hittel köteleztük volt m agunkat, k it önnön oltalom
szolgája által fosztott meg a római király országától, nem mi akaratunkból : 
annakokáért mind az feljűl mondott okokból, ez mai napon a mi urunk gyerme
két , a János király f iá t vettük magmik fejedelméül és királyául egyenlő akaratból, 
kinek, mint urunknak az ő méltósága szerint minden hivséggel leszünk s vagyunk 
is(( 2). Továbbá 2. A királyné és űj fejedelem bejövéséig, helytartóul a kirá
lyi méltóság egész hatalomkörével választatott Petrovich P é te r, kezébe adat
tak az ország jövedelm ei, bányái, a politikai legfőbb kormányzás és igazság
szolgáltatás joga. 3. Segítségül a három nemzetből két-két tanácsos választa
tott. 4. A fejedelem hűségére térésre öt napi idő engedtetett. 5. A vajda és 
püspök felszólíttattak az új fejedelemhez állásra, vagy az ország elhagyására.

Bethlen, Hist. I. k. 566— 567. 11.
*) M ikó, Erdélyi Történelmi adatok. II. köt. 353— 360. 11.
M. TUD. AKAD. ÉVK.---- IX. 14
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6. A közszükségek fedezésére adót róttak ki. Ezeken kívül több beligazgatási 
végzések hozattak 1).

Az april 21-ki kolozsvári országgyűlésnek csak két ide vágó intézkedését 
említem. Az egyikben (14. t. ez.) meg van határozva: miképen és kik által 
adassanak azon bizonyítványok, melyek igazolják azt, hogy a királynénak és 
fiának a szász-sebesi gyűlésen Ígért hűségi esküt valósággal minden honpolgár 
le te tte ; a másikban (15. t. ez.) a királyné és fia behozatalának módját és le
hetőségét elintézni, a helytartó kéretett meg * 2 * *).

/
Junius elején az Újvár előtti táborban megint gyűlést tartottak a RR. s 

m eghatározták, hogy minden nemzet küldjön száz-száz lovast o felsége után; 
a helytartó válaszszon meghívására, bekísérésére öt-öt előkelőt, ugyan minde- 
nik nemzetből (1, t. ez.). Útravalóűl küldessék 4700 forint (2. t. ez.). A ne
messég és székelység maradjon a királyné bejöveteléig állandóul Újvár alatt 
táborban , s ostromára kéressék a Szebeniektól elegendő faltörő ágyű (6. 7. 
t. ez.) 5)* Az aug. 10-iki kolozsvári gyűlésben Ú jvár, Bethlen és Déva várát 
ostromoltatni határozták , s e végre mindenik nemzetnek két-két ezer fegyve
res kiállítását tették  kötelességévé (1. 2. t. ez.) *).

Ez ido alatt a bécsi követség visszajött, márt. 13-án kapott írásbeli vá- 
laszszal. „A király figyelmezteti a RR-et te ttök  következéseire, emlékezteti 
letett h itökre, Petrovichot és társait lázadóknak és felségsértőknek nyilatkoz
ta tja , s a RR-et a törökkel kezdett alkudozása kimenetelének bevárására ser
kenti." Késő volt. E rdély függetlenségének ünnepélyes kinyilatkoztatása im
már bevégzett ténynyé vált vala. A fegyverrel kötött szerződést fegyvererő 
semmisítette meg. A szászsebesi gyűlés egy napja, több évek művét egyszer
re szétrombolta. A m agyarok, székelyek, szászok végeztek, az ország enge
delmeskedett. A várak közöl Bethlen és Számos-Újvár ostrom alá vétetett ; 
Gyula-Fej érv ár feladta magát. Bornemisza márt. 15-ről így ír az esztergomi 
érseknek: „Hívjatok el engem innen, hol mindennap utólsó órámat várom , s 
többé semmit sem használhatok. Ez ország ő felségétől teljesen elpártolt, nincs 
ebben többé semmi birodalm a, egyetlenegy faluja sincs" 5). Báthori hatvan 
napot nyert Petrovichtól, míg Ferdinándtól az átállásra szabadságot nyerhet6). 
Dobó átlátván az ellenféllel való mérkőzésre elégtelenségét, m iu tán— m ond—

0  Gr. Kemény, Codex Arde. I. k. 229. 1.
2)  U. az, u. ott. 229. 1.

U. az, u. ott. 235— 236. 11.
*) U. az, u. ott. 239. 1.
s) Pray, Epist. Procer. III. k. 79. 1.
6) U. az, u. ott. 81. 1.
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a király-bírta várak már vagy elfoglaltattak, vagy ostrom alatt vannak, tisz
tétől szintúgy fülmentetését kérte * 2).

A dolgok ily állása m ellett a küldöttség nyugodtan készülhetett s indűlt 
is el Kendi Ferencz vezetése alatt a királyné elébe. Aug. 8-kán voltak nála 
Lembergben kihallgatáson; legelőbb a szultán követe szólott; idvezelte ura 
nevében, hívta be országa visszafoglalására, s segítségét ajánlotta. Ezután Ken
di beszélt: meghívta a királynét az ország kormánya átvételére, s neki és fiá
nak az ország nevében hűséget és engedelmességet Ígért 2). A királyné meg
köszönte, hogy a RR. iránta való jóhajlam ukat annyi viszontagságok közt is 
megőrizték, meghívásukat elfogadta 3), s septem ber 23-án útban vo ltak , octo- 
ber 22-kén már K olozsvártt4). Petrovich az ország széléig m ent elébe üdvöz
lésére. Az ország minden részeiből hozzátóduló, örvendező néppel találkozott : 
lengyelek, törökök, a három nemzet kü ldö tte i, ráczok, oláhok kíséretében 
vonúlt be Kolozsvárra; előtte vitetvén a portától nyert fejedelmi veres zászló, 
jeléül annak, hogy a királyné hűbéri jogon lón elvesztett országába ismét 
visszahelyheztetve.

November 25-kén volt alatta amaz emlékezetes országgyűlés, melynek 
szintúgy örök nyomai vannak E rdély történeteiben. Végzései nagyobbára mind 
alkotványozó term észetűek, melyek E rdély  új államformáját alapíták meg, s 
az eddigelő különböző időkben és alkalmak szerint hozott törvényeket s kiví
vott országfejedelmi és nemzeti jogokat egy határozott alkotvány-rendszer egé
szévé alkoták. „Az erdélyi három nemzet és Magyarországon a Tiszán innen 
és túl lakó nemesség közgyűlése*4 — így szól az első törvényczikk —  megem
lékezvén a királynénak és fiának esküdt régi h ü té re , a melytől erőszakkal vo
natott e l, újból visszatér hűségökre, hűtőt tesz le , s örök engedelmességet 
igér, nem kedvezvén saját és övéi szem élyének, vérüknek, vagyonuknak. 
Kérik azonban, hogy a királyné és fia az ország ősi törvényei és szabadságai 
megtartásáról őket írásban biztosítsa, m it ő felsége teljesített is.“ Ezután vé
gezték (2. t. ez.) „hogy a k irá lyné , mint Magyarország törvényesen megkoro
názott királynéja, királyi m agzatát, saját gyámsága alatt ta rtván , annak tör
vényes kort éréséig (Bethlen Farkas szerint még 5 év ig )5) teljes és osztatlan 
hatalommal uralkodjék és kormányozzon. Minden kiadványok (3 .t. ez.) amaga 
és fia neve alatt keljenek, de csak a királyné pecsété nyomassék rájok. Hűsé
gükre mindenki megesküdjék (4, t. ez.). Az ország várai, kastélyai, erősségei,

*) Pray, Epist. Procer. III. k. 83— 84. II.
2) Bethlen, Hist. I. k. 592. 1.
3)  U. az, u. ott. 593. 1.
O E ngel, Geschichte des Ungr. Reichs. IV. k. 152. 1.
5) Bethlen, Hist. I. k. 599. 1.

14*
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a most meglevők, mint ezután a fiscusra szállók, a királyné szabad birtokában 
legyenek, s a tisztviselőket azokba ó tegye (5 .t. ez.). Bírjon a hivatalok, tiszt
ségek, méltóságok, jószágok (Bethlen szerint városok, faluk *) adományo
zása jogával (7. t. ez.). A portára , a franczia királyhoz és más udvarokhoz 
küldjön követeket (8. t. ez.). Az igazság-szolgáltatás végett a kellő tisztviselő
ket minél hamarább nevezze k i ,  s a törvényszékek működését tegye folya
matba (9. t. ez.). Az ország jövedelm ei, az eddigi kincstárnoki kezelés módo
sításával, folyjanak egyenesen kezébe (12. t. ez.). János király által biztosított 
jegydíja fejében bírja Görgényt és Újvárt (15. t. ez.). Az országot illető min
den ügyeket intézzen tanácsosaival (21. t. ez.). Az ifjúság nevelésére és tanítá
sára fordítsa különös gondoskodását, jelesen a kolozsvári és m.-vásárhelyi zár
dákat alakíttassa át ily czélú közintézetekké (23. t. ez.). Végre az 55-ik törv. 
ezikkben a királyné fe lkéretett, hogy a püspökség, eonventek, prépostságok 
elvett javait engedje az ország köz szükségei fedezésére fordíttatni. Mely tör
vényeket és végzéseket — így végződik— mi és méltóságos fiunk kézírásával, 
úgy saját királynéi pecsétünkkel megerősítendőknek lá ttuk , a minthogy ezen
nel megerősítjük és hitelesítjük is442). Az erdélyi országgyűlés végzéseinek 
ez ünnepélyes záradéki alakban kiadása itt fordul legelőbb elé törvényhozá
sunkban.

Hasonló országgyűlést tartottak a királyné erdélyi és magyarhoni összes 
hívei Tordán junius 1-én 1557-ben, melyben Erdély jövendő államépületé
nek egyik szegletköve té te tett l e , a vallás-szabadság elvének nyilvános kimon
dásában.......... „Mi és méltóságos fiunk44 — így hangzik az 5-ik törv. czikk —
„az ország lakosinak legbuzgóbb kérésére, megegyeztünk abban: hogy minden
ki azon hitet vallja, a mely neki tetszik , az új vagy régi szertartásokkal, megen
gedvén , hogy a hit dolgában kiki szabad akaratja szerint cselekedjék ; de az űj 
vallást követők a réginek követőit bosszúsággal ne illessék. A 6-ik t. ez.-ben 
m egengedtetett, hogy a szászok vallását követő m agyarok, amazokkal egy
forma tekintetben tartassanak, megyei és papi jövedelm eiket, dézmáikat a 
magok papjaiknak adhassák. A 9. t. ez.-ben a királyné a fenebbi gyűlés vég
zéseinek 23-ik czikkénél fogva beleegyezett, hogy Kolozsvárt a Domokos-, 
M.-Vásárhelyt a Ferencz-, úgy Váradon a Minden-szentek nevét viselő zárdák 
a hazai ifjúságnak nevelését és tudományos kiképezését eszközlő intézetekké 
alakíttassanak, s mindenik illőleg adományoztassék. A 14. t. ezikkben meg- 
igérte te tt, hogy a királyné és országrendek közelebbről Magyarországon fog
nak egybegyűlni, s az odavalók fontosabb dolgait akkor igazítják el. Az or
szág és magánosok szabadságlevelei- és kiváltságainak a Gyűl a-Fej érvár tt és * 2

O Bethlen, Hist. I. k. 599. 1.
2) Gr. Kemény, Cod. Arde. I. k. 243— 252. 11.
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Monostoron levó közlevéltárban megvédésére, levélórök választása (12. t. ez.), 
a török portára a királyné részérói egy, a RR-éról más követ küldése határoz
ta tok  (22. t. ez.), a pénzveretés jogával élésre (24. t. ez.) a királyné felké
re te tt 1).

Az 1558. márt. 27-iki tordai végzésekben — melyek előtt már bévezetés 
is van , s e külformasági gyakorlatot itt látjuk legelsőbben előfordűlni — a k i
rályné tanácsosainak eddigi számát a ké t ország részéről tizenkettővel nevel
ték * 2). Ugyanazon évi jun. 5-iki országgyűlésen a legfőbb igazságszolgáltatás 
jogának a két felség által tanácsosaikkal együtt gyakorlása (18. t. ez.) ismé
telve k im ondato tt3). Ugyancsak 1558-ik évi sept. 29-ki gyűlésen Gyula-Fe- 
jé rv ártt, az őfelségéik egész országában ugyanazon m értékek állíttattak m eg4).

Ezek té te ttek  Izabella második bejövése után Erdélyben országyűlésileg. 
Az új állam szervezése sa  magán jó llét és közszabadság érdekeinek biztosítása 
volt azon főbb cselekvési k ö r, mely a királyné és hazafiak figyelmét és te tt
erejét leginkább igénybe vette. Azonban ezeken kivül is történtek igen fontos 
események. A haza , leghívebb em berét, a királyné legerősb tám aszát Petro- 
vichot elvesztette. 1557. oct. 13-án halt meg e derék öreg, rokonok nélkül 
magtalanűl, m indenét a királynénak és fiának hagyományozván5). Kolozsvárit 
lón eltemetve nagy tisztességgel6)* Forgács az ő kortársa és előbb pártfele, ké 
sőbb politikai ellenese, így ír felőle : „E férfinál állandóbb hűségű, hazasze- 
retőbb senki sem lehetett; lassúságával és félénkségével azonban —  m it sokan 
szerénységre magyaráztak — gyakran ártott. Békében és midőn a dolgok 
szerencsés folyamatban vannak — mondják az emberek —  mindenki lehet 
bölcs; de midőn azok ellenkezőkre változnak, akkor tűnik ki az erény gya
korlata és dicsősége4* 7). En nem mondok semm it: elég szépet beszél róla e 
kornak történelm e, különben is úgy vélem , hogy a politikai küzdés, ingadozás 
és jellemtelenség ama korszakában Forgács a két legtündöklőbb jellemvonást 
hagyta felőle írv a , mik Petrovichot korának egyik legszebb egyéniségévé, a 
maradék örök kegyeletére méltóvá teszik.

Nevezetes volt továbbá Erdélyre n ézv e , Izabellának a franczia udvarral 
való barátságos viszonyba lépése. Fenebb már érintve volt Cambray közben
járása a portán. Most II. H enrik követet küldött egyenesen Izabellához, meg

O Gr. Kemény, Cod. Articulor. I. k. 262— 271.
2) U. az, u. ott. 280. 1.
3) U. az, u. ott. 293. 1.
*) U. az, u. ott. 302. 1.

Istvánffy, Hist. X IX . k. 239. 1.
6) Bethlen , Hist. I. k. 610. 1.
0  Forgács, Commentar. 211.1.
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dicsérte dt országának visszafoglalásáért, s további szolgálatait ajánlotta x). A 
királyné Báthori Kristófot —  ki később erdélyi fejedelem lett — küldötte kö
vetségbe , „megköszönte a franczia k irá lynak , hogy ügyét Szolimánnál hatha
tósan gyámolította, kijelentvén, hogy öt egyéb igaz okokon kivül a király 
biztatása bírta az országába visszajövetel megkísérlésére. Végre arra kérte a 
k irá ly t, eszközölné ki a szultánnál, L ippa, Tömösvár, Becskerek és Orsóvá 
erősített helyeinek, m int országa biztosságára felette szükségeseknek, vissza
adását; ezek ugyanis mindig Erdélyhez tartoztak , György barát árulása já t
szotta volt Ferdinánd kezébe, kitől azután később a törökök foglalták e l; e 
fölött legyen szíves a királynét öt évig öt-öt ezer fo rin tta l, hadviselési czéljai- 
ban segíteni/4 H enrik nagy örömmel fogadta a követséget, mindenre kívánt 
feleletet ado tt, a visszaadatni kért erősségek dolgában a portára követet kül
dö tt, s e felett ifjú János királynak egyik leányát nejévé Ígérte, végre követ
séget küldött E rdélybe , a királyfinak gondos nevelésére s komoly foglalatos
ságokhoz szoktatására kérvén fel a főrendeket, s kérte a k irálynét, hogy le
gyen szíves három hónap alatt e tárgyban nyilatkozni. Az erdélyiek nagy 
örömmel fogadták a franczia követet, s meghatározták, hogy a királyné engedje 
az ifjú királyfit Váradra m enni, hogy ott a közdolgok intézéséhez jókor hozzá 
szokjék 2). Mindezt azonban a királyné féltékenysége meghiúsította. A fran
czia követ szívesen fogadtatott ugyan, s megajándékozva, de kívánt válasz 
nélkül té rt vissza 3).

Utólsó és legfontosabb volt egész Erdélynek és a magyarországi részek
nek Izabella és szövetségesei fegyverével visszafoglalása. Erdélyben már 1556, 
julius havában csak Számos-Újvár volt még Ferdinánd kezében; ezt is az Ígért 
segítség hosszas és hasztalan várása u tán , nov. 28-án Dobó a vajda az ostrom
lók kezébe adta. Nagy-Várad és Huszt-vára pedig —  amaz mint Erdélynek 
Magyarország felől kulcsa, ez, mint Máramaros vidéke bírásának alapja és fő 
védpontja —  szintúgy Izabella kezére kerü ltek , egyiket Forgács Simon, a 
másikat a benne levő őrség adván fel. És így —  mond Forgács — Izabella a 
Tiszán innen levő szinte egész vidéket birodalmába kerítette * *).

Nagyon lényeges, a mit Forgács Várad és Szamos-tíjvár megadásáról fel- 
jegyzett. „Ferdinánd — írja ő —  nagyon óhajtotta a háborúból kibonyolodá- 
sát, m ert portai követeitől arról értesült, hogy sem békét, sem fegyverszünetet 
nyerni reményük nincs másképen, mint ha Jánosnak egész birodalma visszaada-

‘) Bethlen, Hist. I. k. 615. I.
*) Forgács, Commentar. 206— 208. 11. 
*) U. az, u. ott. 211. 1.
*) U. az, u. ott. 195. 1.



ERDÉLY KÜLÖNVÁLÁSA MAGYARORSZÁGTÓL. l i l

tik 1). E zért ír t a király D obónak, hogy méltányos feltételek alatt adja át a 
várat; Szolimánnal pedig ezt azon megjegyzéssel tudatta , hogy Erdélynek a 
János király fia részére visszaadásával a szultánnak akarta kedvét keresni ̂  
azé rt, hogy annál könnyebben létesüljön közöttük a béke, vagy legalább fegy
verszünet * 2), s meghagyta egy-űttal várparancsnokainak, hogy őrségeiket on
nan kivonják. De ezt a szükség tétette v e le , megveretvén és szétszóratván 
immár seregei^ 3 *). Istvánffy pedig azt írja : „Mivel Ferdinánd portai követei
től m egértette, hogy a dölyfös barbártól sem bék é t, sem fegyverszünetet nem 
nyerhet másképen, mint ha E rdélyt Izabellának és fiának —  kit az ó árvájának 
szokott nevezni — visszaadja; e felett vezéreinek hibája és gyávasága m iatt a 
legszerencsétlenebbül folytatott háború , s innen következett kárai m iatt szer
fölött k ifáradott, a szükségtől kérvén tanácsot, abban állapodott m eg, hogy 
mind váradi, mind számos-újvári várparancsnokait a várak átadásával az or
szágból kijövésre útasítsa E  kérdést, hogy t. i. Ferdinánd 1556-ban E r
délyről valósággal lem ondott, még világosabban felderíti Yerantz A ntal, por
tai követ 1557. augustusi jelentése. Utasítása lévén t. i. neki és követtársainak 
a királytól 1556. aug. 1 5 -kéró l5), hogy azon esetre , ha a szultán őt egész Ma
gyarország birtokában a tisza- és máramaros vidéki várakkal együtt meghagyja, 
ók is azért Izabellának és fiának Erdélyt a király nevében engedjék á t:  ok meg is 
tették  ez iránti nyilatkozatukat a diván színe e lő tt, s a szultán azt kedvesen 
fogadta; de a rra , hogy aztán ezen cserében Magyarországot egészen oda en
gedje, nem hajlott azért: mivel — a mint Verántz írja —  a király ez ajánlatot 
nem akkor te tte , mikor erre felhivatott, hanem a mikor immár a szultán né
pei azt tóle elvették 6). Midón a követek ennek hallása u tá n , igéretszavokat 
vissza akarták vonni, a basák háborúval fenyegették ó k é t, s ók megbízó-le
veleiket k ikérvén, Bécsbe mentek. Erdély függetlensége pedig, habár felté
telesen is , Ferdinánd által el lón ismerve.

Ferdinánd a portánál kéréseivel czélt nem érvén, fegyverrel támadta meg 
Izabella birtokait. E rdély védelemre határozta el magát. Az ország haderejét 
fegyverre szólította. A két felség vezérei egymás alattvalóinak birtokait dúl

s) E z a la tt , Verántz szerint, azon birtokösszeséget értette, a mi I. János király alatt 
Budához tartozott. — Kovachichnál, Scriptor, minor. II. k. 183. 1.

2) Melynek értelmében azután egész Magyarország, K assával, G yulával, Huszttal és 
Váraddal együtt Ferdinánd birtokában maradna. —  M iller, Epist. Ferdinandi s a t. 
157— 158. 11.

*) Forgács, Commentar. 189.1.
*) Istvánffy, Hist. X IX . k. 231. 1.

Miller, Epist. Ferdinandi s a t. 157 -1 6 0 . 11.
«) Verántz, Kovachichnál, Script, minor. II. k. 203— 204. 11.
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tá k , várait el- meg visszavették. Innen a királyné részére sok kellemetlenség 
származott. Ez alatt a királyfi is már felserdűlt lévén , a hazafiak figyelme rá 
kezdett fordulni. Ez Izabellát bántotta. Az elfojtott kettős bosszúságból testi 
elgyengülés következett. 1559-ben csaknem folyást betegeskedett. A hazafia
kat aggodalom fogta el, kérték, hogy országgyűlést tartson, s a trónkövetkezés 
dolgát intézzék el. A királynéval nem lehetett boldogulni. Junius 5-én gyűl
tek egybe a RR. Gyula-Fej érvárra. E  gyűlésen a királyné elpanaszolta, mek
kora áldozatot hozott ó Erdélyországért, elhagyván honát, kedveseit, csendes 
é le té t, s mennyi kedvetlenségnek van most naponként kitéve. — A RR. meg
köszönték önfeláldozását, Ígérték , hogy hozzá és fiához örök engedelmesség
gel és hűséggel lesznek ; e fölött szerencsét kívánván maguknak és a hazának, 
az ifjú királyfihoz, ak ib en  már is szelídség, kegyesség, híveihez való nyá
jasság és más királyi erények tündöklő jelei m utatkoznak, és a k it nem so
kára alkalmasnak hisznek országa gondviselésének átvételére, egyszersmind 
örömüket fejezték k i , azon, hogy saját nemzetükből való fejedelmet bírhat
nak , o lyat, ki nyelvüket é r ti , és a k it a királyné már életében alattvalóinak 
szeretetére és becsülésére szoktatott (1. t. ez.). A második törvényezikkben, a 
királyné halála esetére a királyfi mellé tanácsosokat választhatni, a két felségre 
b íz a to tt1).

Míg a hazafiak azon óhajtásukat : vajha az ifjű fejedelmi örökös, királyi 
anyjától a korm ányt átvenné, azt terhes gondjaitól megkönnyebbítvén, —> az 
iránta való rokonszenv elég gyöngéd és becsülésre méltó nyilvánításában fejez
ték ki : addig a királyné tán uralkodási vágyból, tán a háborúval járó lelki
nyugtalanságoktól, vagy némely tanácsosainak sugalmaitól indíttatva, magát 
újból a Ferdinánddal való kibékülésre határozta el. Hozzá küldötte e végre a 
legmélyebb titokban Nizovszky nevű követét, s vele a következő egyességi 
pontokban állapodott m eg: Ferdinand adja fiának , régebben megígért leányát, 
királyi nászajándékkal ; Játios mondjon le Abaújvár megy érői, a zér t, mivel felső 
Magyarország fővárosa Kassa lévén, nem illő, hogy ugyanazon tartomány és annak 
fővárosa más-más kézben legyen ; Bereg és Ugocsa megyék adóját és jövedelmeit 
oszszák közösen, hasonfelét kapván mindkét felség ; Munkácsot, H usztot, M ára-  
m arost, alsó Magyarországot és Erdélyt saját jogaival törvényei szerint, teljes 
királyi joggal és örökre bírja János , a királyi czimről azonban mondjon le , ezen 
kiviil tetszése szerint választhassoíi magának czímet. A királyné életéig H usztot, 
Munkácsot és Már amar őst fogván bírni 2); m ielőtt azonban ez egyezés forma- 
szerint m egköttetett volna, a királyné sept. 15-én 1559-ben meghalt.

Erdély kormánytanácsa értesülvén a királyné szándéka felöl, neheztelé- * *)

0  Gr. Kemény, Codex Artic. I. k. 309— 310. 11.
*) Forgács, Commentar. 230—231. 11.
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sét nyilván k ije len tette , a követet gyorsan visszahívta, a czélzott békességet 
a királyfi atyai örökösödési és a RR. választási jogával, valamint a szultán 
akaratával is ellenkezőnek nyilvánította 1).

Ki a fenebbieket figyelemmel megolvasta, lehetetlen, hogy kérdésül ne 
tette volna magának: mi oka, hogy Ferdinánd uralma amaz időkben oly rövid 
tartamú vala? Hallgassunk meg iránta ké t alapos és mindenképen hivatott tör
ténetírót. Egyik amaz idők szemmel látó tanúja, krónika-írója, a másik a je 
len század elejének legmélyebben kutató eszu és pártatlan történetnyomozója. 
Az első —  Forgács Ferencz —  így ír felőle: „Midőn Báthori és Castaldo clbo
csáttatván, Dobó és Kendi lőnek vajdák s Bornemisza Pál püspök, ő k , a leg
szebb tartomány kormányzásával m egbízatva, annak nem gyámolóinak, de 
zsákmánylóinak tekintették  magukat (non tutores sed raptores), a katonaságot 
a falukon szerteszét barangolni hagyták minden fegyelem n é lkü l, a kik élel
m eket, ha önként ingyen nem ad ták , erőszakkal csikarták ki. Oly szétbom- 
lott volt a katonai fegyelem , hogy a katona, a kinek czipőre volt szüksége, 
czipész-gazda házát választotta szálláséi, kinek aztán neki és hozzátartozóinak 
ingyen kellett lábbelit adnia ; a kinek ruha kellett, szabóhoz telepedett le, te t
szése szerint, és egyebekkel is épen így volt; a mi arany és ezüst, a mi adó 
és egyéb jövedelem az országból be jö tt, felosztották egymás közt, s még sem 
volt elég nekik az egész ország minden kincse. H a Ferdinánd olykor zsoldot 
kü ldö tt, alig adtak belőle egynek - kettőnek ; m intha az ország kizsarolására, 
nem megtartására küldettek volna; mindnyájan kincsek összehalmozására ve
tették eszöket — ebben egyek vo ltak , s ez is egyike volt azon sok oknak, m i
ért mindenki hajlandó volt e kegyetlen uralkodást nyakáról lerázni*4 2). „A 
Castaldo és más efféle idegen emberek kegyetlensége és dölyfös magaviseleté 
volt a második oka“ —  mond E der — Ferdinánd rövid uralmának. Mily ne
vetséges hányavetiség volt Castaldotól önmaga által veretett emlékpénzeire sa
já t czím eit, győzelm ijeiéit, s Traján példáját utánzólag, magát nagyzoló, de 
az erdélyiekben a bosszií érzetét felköltő ím e köriratot metszetni : „ Transsyl
vania capta“  — Eszszel Ion Erdély Ferdinánd birodalmába adva, nem fegy
verrel. V aló, hogy úgy is bánt vele Castaldo m int hódítmánynyal. A vad és 
felfuvalkodott embernek kevés volt a rá bízott katonai főhatalom , a polgári 
kormányzást is magához ragadta a vajdáktól ; a hazafiak kihallgatása né lk ü l, a 
nemzeti szokások és intézm ények ellenére bánt a katona-újonczokkal ; a nyo
mornak minden nemei által legörbesztett tartom ányt új önkényes adókkal te r
helte, katonáinak m egengedte, hogy birtok és szemérem ellen mindent szaba
don elkövethessenek; a k ik n ek  bátorsága vo lt, hogy mindezek ellen bár illő * 2

*) Bethlen. Hist. I. köt. 627— 628. 11.
2)  Forgács, Commentar, s a t. 141. 1. 
M. TUD. AKAD. EVK.---- IX. 15
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szerénységgel felszólaljanak, azokat Ferdinánd előtt felségsértőknek bélye
gezte, s midőn már a kegyetlenség számos példáival bebizonyította, hogy vád
jai mennyire nyom atékosok, a honlakosok fájdalma naponként mind élesebbé 
vált — a mi a jelen félelme m iatt titkos panaszok határi közt m aradt, annál 
mérgesebben fogván m ajd , ha ideje eljött, kitörni. Lehetetlen v o lt, hogy az 
erdélyiek szíve, a fejedelemtől, kinek nevével a legrakonczátlanabb merények 
takartattak be , el ne idegenedjenek, és a török pártfogás régi állapotára visz- 
szaóhajtozás kebelökben fel ne ébredjen, a mit ha egyszer m egnyernek, tud
tá k , hogy azután saját törvényeik és intézm ényeik, valamint saját nemzetök- 
ból választott tisztviselőik kormányzása alatt fognak élnia 1).

Izabella halála után Erdély és a magyarországi részek II. Zápolya, vagy, 
a mint történeteinkben közönségesen előfordul, János Zsigmond kormánya alá 
ju to ttak , és pedig hármas jogon, mint apja öröksége, rendes következés út
já n , továbbá az ország kétszeri megválasztása, s a porta szintén kétszeri meg
erősítése folytán. Jogát Erdély fejedelmi székéhez senki kétségbe nem vonta, 
de ő a he lyett, hogy jogának és tettleges birtoklásának erejében bízva, hala
dott volna a maga ú tján , azt uralkodásának mindjárt kezdetén —  ki tudja 
minő tanácsból — szántszándékkal kérdés tárgyává tette. Anyja halála után 
csakhamar békekövetséget küldött Ferdinándhoz, e hármat kérvén tőle: 1. 
hogy rég megindított házassága végrehajtassák, s Ferdinánd Johanna leányát 
nejéül adja; 2. hogy Ferdinánd fiörökös nélkül közbejöhető halála esetében, 
országai vejéré szánjanak; 3. hogy magyarországi birodalmaikat a Duna vá- 
laszsza el. A követek mérsékeltebb békeajánlat előterjesztésére ú ta lta ttak * 2) ;  
nem lévén azonban utasításuk, haladékot kértek , míg a fejedelmet megkérde
zik. M egadatott, s az akkor küldött feltételek , szintoly túlfeszítetteknek lő
nek nyilvánítva. Ferdinánd felelete rövid és kemény tartalmú volt; k ívánta, 
hogy János egyedül Erdélylyel, és a herczegi vagy nádori czímmel elégedjék 
m eg, a királyi czímről mondjon le , Ferdinánd felsőségét ismerje el. János 
ezt teljesíthetlennek állítá; őt —  úgymond —  alattvalói királyukká választot
tá k , annak ismerik e l, s kívánják, hogy e czímmel éljen; továbbá az rá aty
járól m aradt örökségképen ; végre a török is e czímmel engedte át neki Erdélyt, 
s folyvást annak tek in ti, a mint levelei m utatják; birtokából szintúgy nem 
engedhet át sem m it; Ferdinánd felsőségét, m int császárét elismeri, de adófi
zetőjévé lenni nem akar 3). Ferdinánd Izabellával kötött szerződéséhez akarta

0  Éder észrevételei, Schesaeus, Ruinae Pannonicae czírnű verses krónikáiéhoz. III.könyv. 
118— 119. 11.

2) Forgács, Commentar, s a t. 235. 1.
s) Pray, Epist. Procer, s a t. III. k. 166— 169. 11.

Bethlen, Histor. II. köt. 3— 4. 11.
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magát ta rtan i, János a tettleges állapothoz; és így a követek minden ered
mény nélkül mentek haza.

Mindkét fél fegyverhez nyúlt. János Zsáka várát foglalta el Ferdinánd- 
tó l , ez meg Balassa M enyhártot vonta hűségére, ki a rá bízott Szathmár és 
Nagy-Bánya várakat, hol Jánosnak gazdag hadi szertárai vo ltak , magával át
állásra bírta. Ezt János Diód és Léta várának —  melyeket Balassa bírt —- s 
később Hadad várának bevételével bosszulta m eg, m it a Ferdinánd-pártiak 
Kovászó és Szikszó megvételével torlottak vissza. Ekkor János panaszszal — 
Ferdinánd csaknem vele egyszerre békekéréssel s gazdag ajándék-igéréssel — 
fordult a szultánhoz. Ez azt végezte : Ferdinánd fizessen neki évenként 30,000 
aranyat, János pedig, mint atyja örököse maradjon bántatlanúl Magyarország 
atyja által bírt részének birtokában, a béke nyolcz évi tartamáig *).

János azonban újból sürgette a békeszövetség megkötését. Báthori István 
bécsi követe mellé 1563. aug. 7.-kén Blandrata György orvosát nevezvén k i * 2), 
s kívánságait tetemesen módosítván. „Kijelentette t. i. hogy a királyi czímröl 
lem ond, csak a szultánnal való levelezéseiben tartván meg azt, és —  a mint 
Pray írja — 3)  saját birodalm ában; e helyett czíméúl ezt kívánja fölvenni: 
János Zsigmond, Magyar-, Dalmát-, Horvátország királyának fia, Magyaror
szág és Erdély fejedelm e; birtokáéi kívánja E rd é ly t, a Tiszán inneni részeket 
Munkács, Tokaj, Szerencs várakkal s az itt levó m egyékkel, úgy H usztot 
Máramarossal ; végre ha e szövetség miatt Erdélyből k iszorítta tnék , Oppuliát 
és Ratibort“ 4). Pray szerint a házasságot most is sürgette Ján o s5). Ferdinánd 
vonakodott beleegyezni, azt vetvén egyik pont ellen okiíl : hogy a császár nem 
tud ja , mit tart János a maga birodalm ának, s ezt elébb felfejtendónek látja; 
a házasságra nézve azt nyílvánította a császár, hogy mivel János azon idó óta, 
a mikor leányát neki oda Ígérte, többször ellenségévé le tt , leányai részint 
férjhez m entek, részint el vannak jegyezve, a k ik pedig még hajadonok, örök
re azok kívánnak maradni — ebben kedvére nem lehet, másnak nyerhetésé- 
ben azonban segítségét Ígérte6). Továbbá H uszt és Munkács átengedésébe sem 
egyezett bele , mivel ezek a Tiszán túl feküsznek, valamint Bereg, Ugocsa és 
Abaújra nézve is akadályúl hozta fel az t, hogy Báthori Endrének ott sok bir
toka volt, ez pedig vonakodik János alattvalója len n i7)- János visszahívta kö
veteit, s azok Bécset elhagyták.

9  Bethlen, Hist. II. k. 26. 1.
2) Pray, Epist. Proc. III. k. 174. 1.
3) U. az, u. ott. 176.1.
4) Bethlen, Hist. II. k. 34— 36. 11.
5) Pray, Epist. Proc. III. k. 178. 1.
6) U. az, u. ott. 177— 178. 11.
7) Forgács, Commentar. 334— 335. 11.
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E  közben Ferdinand meghalt. Utóda Maximilián meggondolkozott, a kö
vetet Báthorit űtjából visszahívta, s a János kívánságaiba beleegyezését kije
lentette ; de h iában , ámbár a követ szerződött, ura nem érezte magát az által 
kötelezettnek *)• Báthori István követségéből haza jóvén, Szathmárt és Nagy- 
Bányát visszavette, János egész országát fegyverre szólította, s Ecsedet, Kis- 
V árdát, később Kovászót és Atya várát rendre visszafoglalta, győzelmes sere
geivel szinte Kassáig nyomulván elő. Maximilián is fegyverhez nyűit, s egy 
szerencsés hadikísérlet után —- melynek következménye Tokajnak az ő kezébe 
jutása lett — m indkét fél alkudozásra hajlott. Követeik Svendi Lázár és Bá
thori István Szatlim áron egybejöttek, s a következő pontokban állapodtak meg: 
1. „János Zsigmond a királyi czímről, a portávali levelezésen kívül, mondjon 
le. 2. Czím eztessék, Erdély és az általa b írt magyarországi részek herczegé- 
nek vagy fejedelmének, s e tartom ányokat bírja örökösön fiágon. 3. Gyakorol
jon minden felségi jogokat. 4. E szerződés által Erdély ne idegenítődjék el 
Magyarországtól, melynek része ; következőleg János Zsigmond legyen Ma
gyarországnak és királyának alárendeltje. 5. Magtalan halála esetében János 
Zsiginondnak utóda Maximilián legyen. 6. János bírja háborítatlanul a most 
általa bírt helyeket. 7. Egymást kölcsönösen segítsék. 9. Ha János Zsigmond 
Erdélyből kiszoríttatnék, kapja Oppuliát és Ratibort. 10. János Zsigmond Ma
ximilián tudta nélkül a törökkel háborút ne kezdjen. 11. Maximilián kiesz- 
közli János Zsigmondnak nőül a bavariai vagy jülichi herezeg leányát. 12. A 
foglyok kicseréltetnek * 2).

Míg Báthori és Svendi e szerződési pontokban megállapodtak, János Zsig- 
mondra nézve a viszonyok kedvezőbben alakultak : Békés a portán segélyigé- 
retet n y e rt, igényei támogatására a lengyel király követeket küldött Bécsbe. 
A mint ezek felől Maximilián értesült, a módosított utasítással felküldött Bá- 
thorinak írásban k ije len tette , hogy ő a szatlunári egyezés pontjait helyben
hagyni és m indkét részről megerősítni szükségesnek és olyannak látja, amiben 
János Zsigmondnak állhatatosan meg kell maradnia 3). De erre nézve a feje
delem és lengyel király egyiránt ellennézetben v o ltak , s erélyesen felszólaltak 
a szathmári egyezés több pontjai ellen. Felhozták jelesen az ellen: „hogy alá
vetésre a fejedelem soha sem gondolt, e felől követének utasítást sem adott. 
Ezért mentek füstbe eddig is minden e tárgybeli egyezések. A fejedelemnél 
tekintetbe veendő, hogy választott k irá ly , királynak a fia, unokája. Örökö
södési jogon bírja E rd ély t, mely atyja által királyi czímmel és jogon bíratott 
s szállott fiára. Mióta Erdély Magyarországtól e lvá lt, ez ama felett semmi fel-

O Forgács, Commentar. 336. 1.
2) Bethlen, Hist. II. k. 48— 50. 1.
3) U. az, u. ott. 57. 1.
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sóségi jogot nem gyakorolt, nem gyakorolhatott. Hogyan gyakorolhat felségi 
jogokat a fejedelem , ha bár kinek is alattvalója lesz?

János Zsigmond ebben a szellemben utasította Báthori Istvánt —  most 
harmadízben követét — kérte M axim iliánt: fontolná m eg, „hogy ó és országa 
azon hatalmas uralkodónak van csaknem torkában, a kinek kegyelm ét Maxi- 
milián is nagymennyiségű aranynyal, ezüsttel, s egyéb ajándékokkal igyek
szik megnyerni; panaszolta, hogy Svendi Lázár az ö birtokaiban erődítéseket 
em el, hadiszereket gyújt ; végre k é r te , hogy elvett várait adassa v issza , s 
hagyja öt országában szabadon és teljes joggal uralkodni" * 2 3 *).

E nyilatkozat, azon ponton, a hol az egyezkedések már ekkor állottak, 
sehogy sem mutatván a békélni akarás szándékát, s Maximiliánnak teljesség
gel nem tetszvén, következése a le tt, hogy a követet letartóztatta. János Zsig
mond azonnal új követséget küldött hozzá, követe szabadon bocsátását a nem 
zetek jogának nevében erélyesen sürgetőt, k i által egyszersmind azon béke
ajánlatot te tte : „hogy ha a császár T okajt, Gyulát és azon városokat, m elyek 
a Tiszán innen E rdély  felé esnek , neki visszabocsátja, ő is kész a Tiszán túl 
Kassa felé levő minden várait átadni, hogy birtokaiknak határa a Tisza le
gyen" 5). Maximilián felelet helyett ezt is letartóztatta; mit János Zsigmond 
bosszúsággal értvén m eg, egyfelől a portánál panaszolt, másfelől Maximiliánt 
megtám adta, Erdőd várát aug. 2-kán bevette, s a midőn sergeit Svendi ellen 
indítaná, vette a h í r t ,  hogy Maximilián Szolimántól az atyjával kötött békét 
niegújíttatni kérvén , azt csak azon feltétel alatt nyerte meg, hogy János Zsig- 
mondnak elvett birtokai — Forgács szerint Tokaj, Szerencs és a többi vá
rak — adassanak vissza, ő pedig Maximilián kárait térítse meg 5). E rdély
nek —  mi alatt a szultán az egész Tiszáig terjedő tartom ányt é r t i 6) —  Maxi
milián hagyjon békét, a fegyvert m indkét fél tegye le , s adóilletékeiket küld
jék  meg 0-

János Zsigmond elfogadta a rá nézve kedvező békehatározatot, s látszólag 
Maximilián is ; azonban Svendi folyton folytatta ellenségeskedését: Nagy-Bá
nyát visszavette, Jenőt a töröktő l, Szendrőt a fejedelem hűségében levő Be- 
bek Györgytől elfoglalta, —  Maximilián pedig a János Zsigmond szövetség iránti 
egész levelezését a szultán kezébe küldvén, k é r te , hogy neki ne higyjen, ke

0  Bethlen, Hist. II. k. 60— 61. 11.
2) U. az, u. ott. 65— 66. 11.
3) U. az, u. ott. 68— 69. 11.
*) Forgács, Commentar. 387. 1.
5)  U. az, u. ott. 354. 1.
6) U. az, u. ott. 387. 1.
0  Bethlen, Ilist. II. k. 73. 1.
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gyeiméből vesse k i , s vele lépjen békességre 1). A szultán erős haragra ger
jed t a fejedelem ellen , az őt terhelő leveleket maga igazolása végett vele köz- 
lütte. A fejedelem a vádat oly terhesnek lá tta , hogy azt csak személyes láto
gatás útján hitte jóvátehetőnek. Követet küldött azért Szolimánhoz, k i által 
Konstántinápolyba menő szándékát kijelentette. 1565. január 22-én pedig Ko
lo zsv árt országgyűlést ta rto tt, elpanaszolta Maximilián ellene való törekvéseit 
s hadviselését, (2. t. ez.) erélyes gyámolításra hívta fel a RR-et, mit azok 
készségesen mégis Ígértek, hadi adójukat m egnövelték, az országot fegyverre 
szólították, (3. t. ez.) a fejedelm et, a szultán látogatására magával viendő kö
vetek, úgy a helytartó kinevezésével is megbízták 1 2 3 *).

Szolimán kiengesztelődöttnek látszott, a követet jól fogadta s megajándé
kozva azon izenettel bocsátotta vissza, hogy a fejedelem tervezett útját ha- 
laszsza el, védelmezze országát, s mivel ő Maximilián ellen —  azért, hogy sem 
Tokajt vissza nem adta, sem az adót be nem küldötte —  haddal menni szán
dékszik , akkor a fejedelm et az időről előre értesítve, személyes látogatását, 
táborában szívesen elvárja. Továbbá Szolimán János Zsigmondnak, még anyja 
uralkodása alatt te tt felterjesztése eredményéül, előbb 1565. azután 1566. frígy- 
levelet (A thnam e) kü ldö tt, melyekben Istenre, égre, fö ldre, atyjára-anyjára, 
kard já ra , népe üdvösségére m egesküdt: „hogy ó t, mint atyjafiát és öcscsét, 
Magyarország királyát, Erdély országával együtt szükségeiben soha el nem hagyja, 
ha mindjárt harmad-negyed magával maradna, sót egész birodalmába kerülne is, 
Erdély országának és ahoz tartozó részeinek birodalmában megoltalmazza, s ha 
ezt ó , vagy az utána következők nem tennék, Iste/mek és igazságának haragja 
szálljon reájok, a föld ne szenvedje meg magán, hanem váljék kétfelé s nyel
je e l;"  megígérte továbbá: ,,hogy a fejedelmet és Erdélyt szabadságában örökké 
megtartja , oltalmazza, fejedelm et, a kit az ország akar választani szabadságá
ban levéti, s öt megtalálván, ö annak ékesítésére, szerszámos lovat, botot, zász
lót, tollas süveget küld; végre mindezért kívánja, hogy a fejedelem és az utána
jövök, az évenkénti adó t, Ígérete szerint tárházába beszolgáltassák“ 5). Ez utol
sótól az első csak annyiban tér e l , hogy abban az ország fejedelem-választási 
joga szabatosabban van kifejezve. „A fejedelemnek választása —  így hangzik 
az szó szerint — hogy a kit akar szabadon választhassa, legyen mindenkor a te 
országodnak hatalmában és szabad akaratjában, és ha e dologban mi megta
láltatunk tőletek, mindjárt szépen felöltöztetett lovat, királyi botot, zászlót,

1) Bethlen, Ilist. II. k. 76. 1.

2) Mike Sándor Gyűjteménye , Art. Diáét. Regni Transsylv. I. köt. 385— 388. 11.
3) G. Kemény József, Codex Pacificationum Transsylvanicar. 1. 2. szám. Az első egy

szerű, a 2-dik hiteles másolat, kiadta a gyula-fejérvári Káptalan. 1665.
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kardot és czímeres tollas süveget küldünk az fejedelemségnek ékességére és meg
erősítésére.“

íme azon kétoldalú k ö té s , melyen Erdély és a török porta közö tti, egy 
századnál tovább fenállott szövetségi viszony épülete nyugodt. E rdély  szö
vetségesül, pártfogóul nyerte meg a p o rtá t, ez elismerte fejedelem-választási 
s ezzel független önkormányzási jogát, részérói viszonti kötelezettségül vá
lasztásának tudtúladását és évenkénti adót (10,000 aranyat) Ígérvén. A mai 
idők szemüvegén nézve a dolgot, alig hiszem, hogy ebben valami visszatetsző 
vagy épen lealázó lenne. Ma ennyi adót egyes városok is fizetnek az európai 
birodalmak nagy részében. S tízezer arany és egy ország önálló háztartása s 
független belkormányzata —* bizony nem m utat az utolsókra nézve sajnálatra 
méltó arányt ! Hány nép nem venné meg ez állapotot milliókkal magasabb ár- 
ron is? Egészen más tekintet alá jó  e z , ha azon időkbe gondoljuk vissza ma
gunkat, melyekről szó van : a keresztyénség és izlám egymás-elleni élethalál 
küzdelme korába ! A XYI. század buzgó keresztyénének lelkére aligha valami 
vérzőbb hatást te tt , m int midón a kereszt és gomb helyett itt-o tt a félholdat 
látta ragyogni, isten egyházainak helyére török mecseteket látott építtetni. Itt 
van a kulcsa azon k o r , sót a későbbi idők történetírói elfogultságának. S ha 
még ide gondoljuk, hogy E rdély elszakadása példát adott a magyar birodalom 
épségének megsértésére s a történeti jog erős elválasztó falát vonta nemzet és 
nem ze tk ö zé , mind elószámláltuk azon okokat, melyek m iatt oly határozot
tan és szenvedélyesen szokták elitélni Erdély politikáját. Csoda-e, hogy e 
látszólag oly igaz vádak egész napjainkig megvesztegetik a történetírói párta t
lanságot, s lehetetlenné teszik a nyugodt objectív felfogást? Azonban egy mé
lyebb bepillantás, s a szavaknál kiáltóbban szóló tények ellenkezőt m utatnak, s 
meggyőznek bennünket arról, hogy Erdély elszakadása szükségesség volt, mind 
a nemzetiség, mind alkotm ány, mind a lelkiism eret szabadsága érdekében. 
Erdély nem azért lett a török szövetségese, hogy elválaszsza érdekét a keresz
tyén polgárisodástól, hanem hogy megvédje lelkiismeret-szabadságát nem csak 
a maga, hanem az anyaország számára is , a mint meg is védte Bocskai, Beth
len és I. Rákóczi György alatt. S vájjon a veszélyben forgó nemzetiség és al- 
kotvány védelmére tehetett volna e annyit külön nem válva , mint te tt külön
válásával. A magyar nemzetiség és alkotvány súlypontja másfél századon át 
nem Buda és Rozson vo lt, hanem Gyula-Fejérvár. S végre a török politika oly 
vak eszköze volt-e E rdély , mint sokan hinni szeretik , vagy oly tekintélyes 
állam , melyet a török leigázni soha sem m ert, s mely ereje önérzetében be
folyását mind a török birodalomra, mind a magyar királyságra, egy saját ma
gasabb czél, úgyszólva történeti küldetés értelmében gyakorolta? Az idők , 
államrendszerek és körülmények óriás különbségének fel nem ismerése oka 
annak, hogy történetnyomozásunk és Írásunk még mindig nem közelíti meg az
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igazság ama m értékét, hol a történettudom ány a nemzetnek a leghasznosabb 
és elfogadhatóbb felvilágosítást adhatná múltjáról.

János Zsigmondnak a szultánnal kötött szövetségét Erdély történetei 
egyik korszakot alkotó eseményének kell mondanom. Ez a fejedelembe és or
szágba új lelket öntö tt, a nemzet politikai gondolkozásának állandó irányt, 
cselekvésének biztos útat jelölt k i ,  melyen haladva a legmagasb államczélok 
elérhetőkké lesznek. Tetőzetét képezte a z ,  —  hogy úgy mondjam *—• azon 
egyes törvényszabályoknak f melyeket most már bízvást nevezhetünk Erdély pol
gári alkotványámak; véget vetett azon kétfelé tartó politikának, mely most 
Konstantinápoly, majd Bécs felé hajlott rokonszenveivel; megszüntette az el
mék azon határozatlanságát, mely abban fejeződött ki leginkább, hogy ne tud
ják  merre tartsanak , és abban, hogy e kis ország önállóságában hinni nem 
m ertek. E  szerződés megadta Erdély fiainak szívébe az önmagukban való szi
lárd bizalmat és jövőjükbeni hitet.

Vissza kell térnem egy perezre János Zsigmondnak Szolimánnal 1566. a 
Duna melletti táborában te tt látogatására. O junius 16-kán indúlt ki Fejérvárról, 
27-kén már ott volt. Szolimán mint szerelmes fiát üdvözölte, látogatását jó 
néven v e tte , s kívánságainak teljesítését m egigértea). Bethlen és Istvánffy azt 
ír ják , hogy kérelmei közt volt Budavárának kezébe bocsátása, s midőn azt 
a szultánnak á tad ta , ez a nagyvezérnek azt parancsolta, hogy akár mit kér a 

fejedelem , adja m eg, s biztosítsa felőle hitlevélben. De a nagyvezér megnehez
telvén Jánosra azért, hogy őt a Békés tanácsára meg nem látogatta, módot ta
lált a kérés feledésbe hagyására. Egyéb kéréseit is a szultán azon Ígérettel 
utasította a vezérbasához: imádkozzék János, hogy ellenségét győzze meg, 
s ekkor őt az eddiginél háromszor nagyobb méltóságba helyezi; azonban Szo
limán ez úttal czélját nem érvén, a János felmagasztaltatása is e lm arad t* 2 3). 
Forgács azt írja, hogy a kérlevélben a fejedelem, birodalma határai iránt folya
m odott, mialatt a Körös és Tisza vize közt fekvő tartományokat érte tte ; írja 
továbbá, hogy a nagyvezérnek a kérés teljesítése meg Ion parancsolva, de 
csak reménységben maradt 5). Bánffy Gergely fejedelmi tanácsos és szemtanú 
pedig azt írja , hogy a fejedelem a Körös és Tisza közötti tartom ányt kérte , 
melyen kétezernél több falu volt, nem mervén Lippát és Tömösvárt kérni; 
továbbá kérte a Szolnok és Debreczen közti vidéket; m elyet a szultán azonnal 
meg is adott; végre a török rabságban levő magyarok elbocsátását4).

O G. Kemény és Kovács István, Erdélyország Történetei Tára. I. köt. 39, 40, 45. 11.
2) Bethlen, Hist. II. k. 116. 128. 11.

Istvánffy, Hist. X X II. könyv. 189. 1.
3) Forgács, Commentar. 420— 422. 11.
4) Erdélyország Történetei Tára. 45— 46. 11.
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Szolimán, János Zsigmondnak csaknem második a ty ja , nem sokára meg
halt, halálában is megemlékezvén Erdélyről. Végrendeletében meghagyta örö
köseinek, hogy ez országra — az 6 teremtvényére — jó l gondot viseljenek, ked
vezzenek neki, szabadságaiban ne gátolják. Alatta nyertek az erdélyi követek 
Konstántinápolyban állandó és minden közterhektől m entesített saját házat, s 
határozott tisz teletd íjt, melynek birtoklása egy századnál tovább tartott *)•

Szolimán trónjára líj fejedelem ült. Maxiinilián békekövetséget küldött 
hozzá, melyet azonban a budai basa addig a Dunán alá nem bocsátott, míg Ma- 
xim ilián, János Zsigmond rég fogva levó követeit szabad lábra nem tette. Ez 
alatt vezéreivel János birodalmában foglalásokat té te tett: Bebek György várait 
és Munkácsot bevette; János meg Kővárat és Nagy-Bányát foglalta el s Tokajt 
ostromolta. E  közben Szelim, Szolimán utódja, 1568-ban nyolcz évi békét en
gedett M aximiliánnak, melybe Erdély is belefoglaltatott olyképen, hogy azt 
Maximilián ne bántsa, s a szultán kincstárába küldjön évenként 30,000 aranyat, 
Cseh, K ővár, E rdőd, Nagy-Bánya várak határai iránti követeléseiket a felek 
biztosaik által egyenlítsék ki * 2 3).

Mielőtt János Zsigmond kormányának két utolsó évére m ennék, megem
lítem röviden azon törvényhozási in tézkedéseket, melyek részint az új állam 
kifejlésére, részint szabadságainak és jogainak biztosítására czélzólag alkottat
tak. Az alatta hozott törvények előzményében 1560-tól 1569-ig Magyarország 
es a magyarországi KK. és 11 R. vagy főrendek, m indenütt elölj őnek, azután kö
vetkezik az erdélyi három nemzet, 1569-en innen már elől az erdélyi három 
nem zet, s hátúi a magyarországi ?iemesek, m it mint az erdélyiek számra és 
befolyásra nézve túlnyoinóságra emelkedésének je lé t említek meg.

Alatta van legelsőben nyílván kifejezve, hogy az országgyűlés a fejede
lem parancsa folytán tartatik, alatta fordúlnak elő a fejedelmi előadások, alatta 
határoztatott meg köz- vagy részletes országgyűléseknek minden évben tartása 
(1560. 9. t. ez.) 5) , a fejedelmi jövedelmek a székely földön való sóbányák
nak a fiscus részére lefoglalása által tetemesen megszaporodtak (1562. jun. 20. 
20. t. ez.)4). A lelkiism eret-s vallásszabadság erős gyökeret vert. 1563. jun. 5. Tor
dán az 5 -ik 5), 1564. Segesváriján. 21. a 6 -ik 6), 1564. Tordán jun. 4. a z5 -ik 7),

0  Bethlen, Hist. II. k. 147. 1.
2) U. az, u. ott. 176. 1.
3) Gr. Kemény, Cod. Artic. I. köt. 343. 1.
O U. ott. I. köt. 371. 1.
s) Mike Sándor Gyűjt. Artic. Diaetal. 1. köt. 364. 1. 
<9 U. ott. 372. 1.
o  U. ott. 382. 1.

M. TUD. AKAD. EVK.---- IX. 16



1 2 2 GR. MIK Ó IMRE.

1566. nov. 30. Szebenben a 16 -ik t. ez. *) által nyílván kim ondatott, hogy ez 
országban az Istennek igéje szabadon hirdettessék, s kiki azt a vallást követhesse, 
a melyet akar; végre 1568. Tordán jan. 6-kán, úgy 1571. jan. 6-án M.-Vásár- 
helyt a vallás ügyét Erdélyben szabályozó s máig fenálló ama sarkalatos tör
vény lón hozva: „Minden helyeken (1 8 .t. ez.) a prédikátorok az evangéliumot 
prédikálják , h irdessék, kiki az ó értelme szerin t, és a község ha venni akar
ja, jó, ha pedig nem, senkit ne kényszerítsenek, az ó lelke azon meg nem nyu
godván , (a  nép) oly prédikátort tarthasson, a kinek tanítása ó neki tetszik. 
Ezért pedig senki a superintendensek közól a prédikátort meg ne bánthassák, 
se religiojáért senki ne szidalm aztassék, se senki fogsággal vagy helyétől való 
megfosztással a tanításért ne fenyegettessék, mert a hit Istennek ajándéka, ez 
hallásból leszen, mely hallás Isten igéje által vagyon44. A Tordán 1571-ben ho
zott 1. t. ezikkben pedig ez áll: „Isten igéje m indenütt szabadon hírdettessék, 
vallásáért senki meg ne bántassék, se pap , se hallgató; a papok hibája felett 
a püspök Ítéljen.44 A törvények 1565-tól kezdve mind nemzeti nyelven kőitek, 
megmaradván ez, az egész fejedelmi korszak alatt. Végre alatta hozatott 1567- 
ben Gyula-Fejérvárt a sept. 8-iki országgyűlésen azon egyesülési (unió) tör- 
vényezikk, melynél fogva a RR. a gyakran betegeskedő fejedelem unszolására, 
hittel kötelezték magukat egymás irányában a rra , „ hogy ha Isten őfelségét e 
világból kivenné, maguk közt meg ne szakadoznának, miből nagy romlás következ
nék, hanem egyenlő akarattal választanának fejedelmet maguknak, miképen ezt ő 
felsége a török császártól is megnyerte vo lt, és ez választásról hitlevelet is nyert 
rolt.i( (9 .t. ez.) * 2 3). Továbbá a fejedelem vagyonáról végrendeletet tevén, végre
hajtókul kinevezte Csáky Mihály cancellárt, Hagymási K ristóf váradi kapitányt, 
kornyáti Békés Gáspár kincstárnokot s korm ornyikot és Nizowszky Szanisz- 
ló t, mit a RR. jóvá hagytak s részükről még négy tagot adtak hozzájok, kiköt
vén — a mint Forgács írja —  nehogy a végrendeletben valakire valamely közjog 
legyen átruházva "). Az 1568. január 6-án Tordán hozott 3. t. ezikkben annak 
is nyoma van, hogy a fejedelem az ország közadójáról nyílván számot adott 4). 
Végre, még csak az 1570. jan. 1-énMedgyesen hozo tt3 .t. czikket említem meg, 
melyben a RR. a fejedelmet bensőleg k érik : hogy a mint atyja is cselekedett 
volt, válaszszon magához illendő fejedelemasszonyt; ezt ugyan ő felsége már 
régen megigérte — mondának a RR. —  de a várakozásban, úgy tetszik ne
künk , hogy már elég volna. Újból könyörgünk tehát, hallgassa meg és nyug
tassa meg alattvalóinak szívét, hogy láthassák kegyelmes asszonyokat és ő

0  Mike S. Gyűjteménye. Artic. Diáét. I. köt. 424. 1.
2) U. ott. 433. 1.
3) Forgács Commentar. 631. 1.
4) Mike S. Gyűjt. Artic. Diáét. I. köt. 440. 1.
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felsége maradékát, kiknek birodalmában jövendőben az utánunk valók is meg- 
nyughassanak ‘‘ Mely könyörgésre a fejedelem kedvező" választ adván, meg
hálálni ígérték , „m ert ebben Ítélik mind m agoknak, mind gyerm ekeiknek, 
mind édes hazájoknak megmaradását^ 1).

Tán nem csalódom, ha a spirai szerződés egyik fő okát a RR. ezen hő 
óhajtásában s János Zsigmond Ígéretében keresem. Bethlen részint Békési ösztön
zéséből, részint János Zsigmondnak a háború iránti megunatkozásából eredeti
nek állítja. Mind a három körülm ény is befolyhatott a rra , hogy a fejedelem 
elméjét békesség-keresésre hajtsa. Voltak ugyan belátó hazafiak, kik e szán
dékból a hazára veszélyt hittek következni Szelim császár haragja m ia tt, de 
magukat egyenesen szembe tenni nem látták czélra vivőnek, elég vo lt, hogy 
azt m érsékelték , létesülését halasztották, mígnem a fejedelem halála azt fél- 
beszakasztotta. A medgyesi országgyűlésen ez ügy a RR. elébe terjesztetvén, 
s ott a nézetek az iránt nem kedvezőleg nyilvánulván, a fejedelem a három 
nemzet kebeléből 30 előkelő honfit hívott székhelyére, kik a dolgot az ő taná
csával megvitassák s a teendők iránt végezzenek. Itt is többen ellenzették, s ha 
a szerződésnek titkos rugója a fejedelem nősülése: ezt illetőleg, mind rá, mind 
az ország biztonságára nézve ajánlatosbnak látták a franczia királyi házzal való 
szövetkezést, a mint már Izabella alatt is meg volt indítva. Azonban e nézet 
képviselői kisebbségben m aradtak, Békés — m ert ő volt ama szövetségi esz
me főpártolója — győzött, s aprilisben már, a lengyel király követével együtt, 
úton volt Bécs felé. Hosszas értekeződés u tán , Maximilián követeivel, a töb
bek közt, ezen pontokban egyeztek meg: 1. János Zsigmond a királyi czímről 
lem ond, s Maximilián őt felséges fejedelemnek (serenissimus princeps) czí- 
mezi. 2. A havasokon belőli egész E rdély  örökjogon János Zsigmondé le sz , az 
azokon kívüli magyarországi megyék pedig ú. m. Bihar Váraddal, Máramaros 
Huszitái és a sóaknákkal, úgy Kraszna és Közép-Szolnok csak életéig, a mi 
ezen kívül esik a császáréi lesznek. 3. H a a török János Zsigmondot E rdély
ből kiszorítja, Maximilián átengedi neki Oppoliát és Rátibort. 4. Hogy e szö
vetség Szelim előtt titokban maradjon, János Zsigmond az eddigi barátsági vi
szonyban marad vele. 5. Maximilián, unoka-húgai közöl egyet neki nőül szerez.
6 . Egy titkos pontban külön k i volt kötve, hogy ha János Zsigmond elhal, és he
lyébeválasztás útján más fejedelem következik, Maximilián irányában kegyeld 
hőséggel (fide clientelae) legyen kötelezve * 2). Forgács a 2-ik pontot bővebben 
adja elő. Benne volt ebben —  úgy mond ő —  hogy János Zsigmondnak a maga

O U. ott. 481— 482. 11.
2J Bethlen, Hist. II. köt. 198— 199. 11.

Istvánffy, Hist. 317— 318. 11.
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tartomány-részeiben —  az egy királyi czímen kivül — teljesen szabad, általános 
és független felségi tekintete legyen, senkitől ne függjön, hatalomköre senki 
akaratától ne korlátoltassék. Az 5-ik pontra nézve még azt írja , hogy abban a 
bavariai és jnlichi herczegek leányai voltak kijelölve, úgy pedig, hogy a 
menyegző három hónap alatt essék meg 1).

Szelim megtudván ez egyezést, szemrehányást tett János Zsigmondnak és 
a lengyel királynak. Mindkettő" m entegetődzött, azonban létesítésén működni 
nem szülitek meg. Békés sept. 12-én érkezett le az egyességi pontokkal; a fe
jedelem a múlt évben egybehívott 30. hazafit újból székhelyére szólította, a 
szerződést velők és saját tanácsával közlötte ; Csáky vitte a s z ó t ,  s m onda, 
hogy ez kétségkívül mindnyájoknak kedves dolog, s maga a szerződést legott 
aláírta, ót követték mások ; azután esküt tettek m egtartására, Báthori István 
0I3 feltételt kötvén k i ,  hogy Szatlimárt, a mit a németek tóle elvettek , kapja 
vissza, Forgács Ferencz pedig csak annyiban kívánt rá megesküdni, mennyiben 
ez a magyar népnek üdvére van s a hazai törvényekkel megfér * 2 3). Békés az 
okirattal dec. 26-án már útban volt Bécs fe lé , január utolsó napjaiban pedig 
Prágába érkezett. A császár kedvesen fogadta a követet, ki az oppoliai és rá- 
tibori herczegség iránti átengedő iratot mart. 10-én k inyerte , s a hitvesül kije
lölt herczegnék iránt kelló tudomást szerzett ; ezek közól az egyik vallásáért 
vonakodott János Zsigmondihoz menni nóű l, a másik pedig még —  úgy mondá 
— nem határozott; azonban ez — a mint Békés írá — nem a fejedelemhez 
való s e fölött rútacska is v o lt , s német nyelvnél egyebet nem is tudott s)*

E hírek vételére János Zsigmond nem kissé szomorodott meg. Mindaz- 
által még is követét remények közt várta. E  közben lepte meg ót a halál, mar- 
tius 13-án 1571-ben 31 éves korában. Végrendeletében az országnak hagyta 
azon nagy becsű arany keresztet, m elyet Szolimánnál létében viselt, s mely
nek értékét 30,000 aranyra becsülték. Gyula-Fejérvárra lón eltem etve, már
vány koporsó köve máig ott van anyjáéval együtt a Hunyadi által épített nagy 
templomban.

János Zsigmond halála megdöbbentette az erdélyieket. Alig pihenék ki 
magukat a közelebbi évek nyugalma alatt, már ismét félteniük kellett hazájo- 
kat s a dolgok alig megállapodott új rendét, Maximiliántól a spirai szerződésből 
netalán származható jogok, Szelimtól a szerződésnek az ó híre nélkül kötése 
miatt. De tán épen a minden oldalról fenyegetett állapot vitte egy értelemre

0  Forgács, Commentar. 608. 1.
23 U. ott. 611. 1.
3) Istvánffy, Hist. 319. 1.

Forgács, Commentar. 630.
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az elm éket, egy érzésre a szíveket. A hont és alkotmányt veszély fenyegeti —  
mondának — ezt csak egyesített akarat mentheti meg. És ez akarat egységét 
a nagyobb résznél a Gondviselés m egadá, s a kisebbséget amazok bölcsesége 
ártalmatlanná bírta tenni.

A fejedelem végrendeletének végrehajtói a tanácscsal egyetértve ország
gyűlést hirdettek april 1 -ére , melyben meghatározták, hogy mind Maximilián- 
hoz, mind a portára követek küldessenek, kik a fejedelem halálát tudtál ad
já k , Szelimet kérvén, hogy a Szolimáimat kötött fejedelemválasztási szövetsé
get erősítse meg, s Ígéretet tevén , hogy a vele való viszonyt felbontani az or
szág nem akarja, s követét és adóját nem sokára beküldendi; Maximiliánnak 
pedig jelentsék meg, mit írtak a szultánnak, s nyílvánítsák, hogy ók fejedel
met szándékoznak választani, ajánljanak neki békét és barátságos viszonyt, 
azon esetben, ha ő is kész azt viszonozni *). Ez után m eghatározták, hogy a 
fejedelemválasztó gyűlés május 17-én legyen, hova a magyar megyék és szé
kek Magyarországon és Erdélyben egyiránt tíz-tíz követet küldjenek, a szász
városok királybíráikkal együtt hatot-hatot, másfélezer harczos rögtön szálljon 
táborba Báthori Kristóf alatt Torda mellé a Keresztes mezején, az egész ország 
hivassák fe l , hogy legyen fegyverben s készen bármely perczben oda m enni, 
a hova parancsolni fogják, a megyék ispánai minden módon gyarapítsák a tor- 
dai tábort; a jövedelm ek, számadás terhe a la tt, a jövő országgyűlésig folyja
nak a végrendeletet végrehajtó urak kezébe * 2). Egykorú szemtanú állítása sze
rin t, a RR. elhatározták, hogy a portára ment követet negyven napig várják , 
egyébiránt akár kedvező lesz a válasz, akár nem , ők hazájokat és jogaikat ha
lálig védelmezni fogják 3).

Mindkét udvartól kedvező válasz érkezett. Maximilián azt fe le lte , hogy 
ő nem vágyik Erdély fejedelemségére , nem is tudná a török ellen megvédni; 
a RR. választását tehát nem gátolja, csak békét s egyességet k é r , s hogy a tö
rököt segítségül ne hívják továbbá több levelet írt Békés mellett, s ajánlotta, hogy 
őt, mint az ő különös hívét válaszszák meg 4). Bethlen azt írja, miként Maximi
lián nyílván kikötötte, hogy olyat válaszszanak, a ki a vele újonan kötött szer
ződést megtartja s arra magát kötelezi 5). A szultán szintúgy jóváhagyta a RR. 
szándékát, k é r te , hogy barátságát őrizzék m eg, s Ígérte, hogy maga is nem
sokára követet küld 6).

0  Forgács, Commentar. 633— 634. 11.
0  Gr. Kemény és K ovács, Erdély Történetei Tára I. köt. 93— 94. 11.
3)  U. a z , u. ott. 96. 1.
G Forgács, Commentar. 634. 1.
5) Bethlen, Hist. II. köt. 214. 1.

Istvánffy, Hist. 320. 1.
6)  Forgács, Commentar. 634. 1.
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Erdély és a magyarországi részek RR-ei május 24-én gyiíltek össze a feje
delem-választásra G yula-Fej érvárra. A főrendek a fejedelmi várban, a képvi
selők a szomszédos nagy templomban voltak. Némelyek Maximilián x)  mások 
Békés mellett emeltek szót, de a nagy többség szeme-lelkeBáthori Istvánon, a 
bölcs és tapasztalt em beren, szerencsés hadvezéren és eszélyes államférfién 
nyugodt meg : köz lelkesedéssel választották őt meg a RR-ek Erdély vajdá
jává és székelyek ispánjává, május 24-én 1571-ben * 2 *). E meglevén, az új fe
jedelem m egesküdt, hogy az ország törvényeit m egtartja, a vallások szabad 
gyakorlását nem gátolja, aRR-ket régi szabadságaikban megoltalmazza; azután 
viszont a RR. is neki luíséget esküdtek s örök engedelmességet fogadtak.

Bátliori, megválasztatását mind a portával, mind Maxi miliánnal követei 
által tudatta , átküldötte egyszermind a János Zsigmond által m indkettejeknek 
véghagyományzottakat is. Szelim kedvesen fogadta a követséget és ajándékot, 
viszont fényes követséggel látogattatta meg B áthorit, küldvén neki nagy ara
nyos veres zászlót, fejedelmi pálczát, süveget, szablyát és díszesen felszerelt 
számos mént. Továbbá, a mint már az elébbeni küldöttségtől a választásba — 
az atyjával kötött szerződés értelmében — beleegyezett volt, úgy most Bátho- 
rinak egészen líj hitlevelet (Athname) küldött, melynél fogva az egész Erdélyt 
s János Zsigmond egész birodalmát neki és örököseinek engedte örök jogon 5). 
Maximilián is —  mint Forgács írja —  Bátliori megválasztatásához szerencsét 
k ívánt, minden jó t remélvén felőle, kit követségeiben mindig jó és békesze
rető embernek ism ert; mindazáltal nem sokára az ellenében fellépett pártoso
kat gyámolítni kezdette, Fluszt állapotja adván erre indító okot 4). Bethlen bő
vebben érinti e viszonyt, jó lesz azért itt utána indúlnunk el. „Bátliori —  úgy 
mond ő — megválasztatása után csak titkos tanácsának tudtával követséget kül
dött Maximiliánhoz, s hogy a rá bízott ország sorsa azon esetre se koczkáztas- 
s é k , ha követei a portán rósz választ nyernek, kijelentette, hogy ha a császár 
az ő választását helybenhagyja, ő viszont kész őt Erdély urának ism ern i, saját 
urasága és tiszte jogát tőle jöttnek tekinteni, s hozzá mindig engedelmességgel 
lenni/ 4 Maximilián válaszolta: ő beleegyezik, hogy Bátliori Erdély és a részek 
ura legyen, ha a János Zsigmonddal minap kötött szerződés kötelezettségeinek 
magát a láveti, je lesen , ha magát a császár kegyeltjének elism eri, Erdélyt a

O Forgács, Commentar. 638. 1.
2) Bethlen, Hist. II. k. 224. 1.

Forgács, Commentar. 640. 1. 
Istvánffy, Hist. 320. 1.
Erdélyorsz. Tört. Tára. I. k. 100. 1. 

s) Forgács, Commentar. 644. 647. 648. 11.
Bethlen, Hist. II. k. 236. 1.

*) Forgács, Commentar. 641. 1.
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régi vajdák példája szerint a császár kívánságára bármikor visszaadja, s mind 
ezekre esküt tesz. Báthori a titokba avatott főrendekkel megesküdt ; de az or
szág átadására, valamint az igazságszolgáltatás megszorítására nézve visszaírt, 
s figyelmeztette Maximiliánt, „hogy babizonyos perek felebbezés útján az ő bi- 
rodalmábál ki és fel a magyarországi királyi táblára m ennek, ezt a porta szük
ségkép megtudja, s rá és az országra veszélyt hoz ; arra nézve pedig, hogy mi
kor kívánja Maximilián, ő E rdélyt visszabocsássa, megjegyezte, hogy ő, midőn 
ez vele legelőször is közöltetett, látta annak m éltánytalanságát, de akkor nem 
szólott ellene, nehogy vagy az országban zavart idézzen e lő , vagy személye 
irányában bizalmatlanságot keltsen; most azonban k ije len ti, hogy a császár ta
nácsának a felől m ásként kell határoznia, s megfontolásába ajánlotta a császár
n ak , hogy nagyon kevesen vannak Erdélyben és a részekben, k ik ő felsége 
irányában hittel kötelesek, s az ország ezek kötelezettségéről sem tud semmit, 
a legnagyobb rész pedig idegen ő felségétől; végre a részekhez való jogának ő 
felsége általi elismerése jeléül, eddigi czíme mellé még helytartói vagy bárminő 
hasonló czímet kíván őfelségétől*. Maximilián az elsőbe teljesen beléegyezett, 
a másodikra nézve semmi határozott egyezésnek nyoma nem v o lt, csak annyi 
látszott, hogy abban állapodtak volna m eg, m iként Erdély Báthori halála után 
szálljon Maximiliánra ; mit onnan következtethetn i, hogy azután nem sokkal 
Báthori a A^árak és erősségek kapitányait K ristóf öcscse húségére megesketvén, 
ezért Maximiliántól feleletre szólíttatott; azért tette —  xígy felelt — hogy az ő 
halála esetében, azok ne húzzanak szerteszét, hanem ő felsége iránt hőség
gel kötelezettnek kezében lévén m indenik, könnyebben vétethessenek általa 
birtokba. Miben Maximilián megnyugodt. Végre a czímre nézve is beleegyezett 
kérésébe, s ezután őt mindig így czímezte : „Tekintetes és Nagyságos Báthori 
Istvánnak, Magyarországunk erdélyi részei vajdájának, székelyek ispánjának, 
s ugyanazon Magyarország némely részei H e ly ta r tó já n a k Mely engedékeny
ségét Maximiliánnak Báthori is viszonozni kívánván, adományaiba és hivatalos 
okleveleibe mindig oda tette e záradékot: „Azon tekintélynél fo g v a , melylyel a 
közdolgokban élünké(

így m entette meg Báthori E rdélyt új zavaroktól, így te tt eleget Maximi
lián kívánságainak, a nélkül, hogy a valóságban országa és népe jogaiból, bár 
mit is áruba bocsátott vagy elvesztett volna. Valóban, E rdély t oly válságos 
helyezetből, minőben János Zsigmond halálakor volt, kiszabadítni nem volt kis 
feladat !

Báthori István 1576-ig ült Erdély fejedelmi székén: akkor királyi tulaj
donai a büszke lengyel nemzet királyi székébe emelték, hogy a két gyenge 
Ulászlóval a magyar nemzet által magára vett szomorú em lékű, de azért szent 
hálatartozást, fényesen rója le. 1576. január 28-án a medgyesi országgyűlésen 
elbúcsúzván a RB-től, maga helyébe öcscsét Báthori Kristófot ajánlotta , k it a
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RR. egy szívvel-lélekkel vajdájokká választottak, az ország törvényeinek meg
tartására megeskettek, s minden részben azon hatalomkörrel és jogokkal ruház
ták fe l, melyekkel megelőzője bírt; czíme volt: Erdélyi vajda. Báthori István 
lengyel királyi czíme mellett megtartotta az Erdély fejedelméét is, mivel a len
gyelek megválasztásakor azt kívánták, hogy azon okból: nehogy országából el
bocsátottnak tekintessék, ahoz némi jogot jövendőre is tartson meg 1 j , a te tt
leges kormányzást ugyan átadta következőjének, de a fontosabb dolgokban a 
véghatározás jogát magának tartotta fen * 2).

Báthori István lengyel királysága annyira megszilárdította Erdély állását 
Maximiliánnal és a portával szemben, hogy ez alatt nem kellett kegyelem ért, 
elnézésért, helybenhagyásért folyamodni. Báthori Kristófot az ország megvá
lasztotta, s azonnal vajda lett. Nem fenyegette a porta , nem foglalgatta birto
kait Maximilián. Csendes, nyugodt volt alatta az ország, békén uralkodott 
1581-ig. Ekkor elgyengülését érezvén, a május 1-én Kolozsvárit tartott ország
gyűlésen, maga helyett fiát ajánlotta; a RR, elfogadták, a porta megerősítése 
jeléül a szokott fejedelmi jelvényeket elküldötte , és így Erdély fejedelem-vá
lasztási jogának birtokában magát a gyakorlat által harmadízben is megerősítette.

Tárgyam fejtegetése véget ért. Még csak egy rövid feleletet kell tennem 
azon kérdésre : mikor vált kétfelé Magyarország és E rd é ly , s mikor vált külön 
amattól Erdély egészen?

Az elsőt — a kétfelé válást — illetőleg, tén y , hogy az 1526. nov. 10-én s 
1527. dec. 16-án tö rtén t, mikor az egy magyar birodalomnak két királya lón 
választva, megkoronázva, tényleg elismerve. A két király létéből önként kö
vetkezett a két ország, t. i. előbb a m indkettő által saját pártjuk választása 
alapján végrehajtott fegyveres birtok- és országfoglalás; azután az egyiknek a 
török szövetség által gyámolított 1531-iki fegyverténye, a másiknak pedig ré
szint törvényes, részint tettleges úton való lassú és biztos terjeszkedése ; végre 
mindkettő részéről az l5 3 8 -ik i váradi szerződés. Mely hármas esemény a tény
leges állapotnak megerősítést s gyakorlati állandó jogalapot kölcsönzött. E kor
szakban kétfelé volt ugyan válva az egy ország, de a súlypont még Buda volt, 
ott székelt az egyik király, onnan kormányozta az ország nagyobb részét. Tizen
négy év telt el így. A valódi különválás csak Zápolya János halálakor kezdő
dött. S ezzel azt akarom kifejezni, hogy az nem pillanat, nem is egy esemény 
miivé: az egy hosszas, több változásokon keresztül ment történeti fejlemény.

O Pray, Epist. Procer. III. k. 204. 1.
2) Bethlen, Hist. II. k. 420— 423. 11.
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Kezdete ennek a Zápolya halála, midőn özvegye és fia korm ánya sem az ő k i
rályi jogaiban, sem országrésze birtokában magát önerején megtartani nem bír
ván , segélyt kért Szolimántól s kérésével Budavárát s az ország déli részeit 
elvesztette. Folytatva lón az elválás 1542-ben midőn Izabella és fia kárpótlásul 
E rdélyt és Magyarország némely részeit kapván a szultántól, lakni Gyula- 
Fejérvárra jö tt le , s birtokának saját külön törvényeket, intézvényeket és 
úgy szólván egész politikai alakot adván, önálló állammá tette. Bevégződütt 
pedig akkor, midőn az Izabella által 1551-benFerdinánddal kötött s 1556-ban 
általa és Erdély által franczia és török befolyás alatt felbontott szerződés s ez 
által ideiglenesen létesített közállapotok helyébe, E rdély , Magyarország Tiszán 
inneni megyéivel és várőrségeivel együtt önállóságot vívott k i , s független vá
lasztó fejedelemséggé le tt, és ezen közjogát Báthori István , K ristóf és Zsig- 
mond megválasztatása által törvény-erővel bíró gyakorlattal is megerősítette.

Szabadjon végül, művem «/«Ajára és tá rg y ira nézve némi igazolást fel
hoznom. Az egyik ez értekezés egész első felére vonatkozik, melyben a Zápo- 
lya-ház s azzal egyszersmind az erdélyi nemzeti fejedelm ek jogának származási 
kú tfejé t nyomozva, tán kelleténél messzebb fölm entem , annak szülő okai kö
rül tán túlhosszason mulattam. Legyen mentségemül az , hogy amaz előzmé
nyek egy szélesb körű munkának képezik alapját, melyben — ha Isten napo
k a t ad —  ki fognám fejteni: m int tarto tta fen magát Erdély a fejedelmi kor
szak alatt 1691-ig, s ekkor miképen ment ismét vissza testvérével egy korona 
alá. A m ely jogczímen bírta ugyanis az uralkodóház Magyarországot, azon czí- 
men gyakorolt egyenes vagy közvetett befolyást mindig Erdélynek, mint Ma
gyarhon egykori tagjának és alkotó részének, fejedelemválasztására, a fejede
lem megerősítésére s békés vagy ellenkező kormányzására. E  kérdés hátralevő 
két ágának kifejtésénél némi szolgálatot fognak tenni amaz előzményben lera
kott tö rténeti, törvényes szerződéseken és gyakorlaton gyökerező alapok.

A m ásik, tárgyam választását érdekli. A m últnak alapos ismerete által iga
zodhatni el csak arra nézve, am i a jelenben van és mi a jövőre kívánatos. A haza 
történeteinek homályban hagyott pon tja i, hézagot fognak m utatni örök időkön 
át a nemzet önismeretén s politikai felfogásán. A ki helyes fogalmakkal bír a 
különválás történet- folyam áról, csak az képes, helyes szempontból Ítélni meg 
a haza egységének nagy és szép eszméjét.

M. TUD. AKAD. EVK. ----  IX. 17
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I.

MÁRIA-TE RÉ Z IA.

1740. O C T O B E R  2 0 - I K Á T Ó L  1780. N O V E M B E R  2 9 - I K E I G .

M ária-Terézia,—  kit öröklött tartom ányainak birtokában az ellene külön
féle igényeknek ürügye alatt fegyverre kelt II. F ridrik  porosz és V. Fülöp 
spanyol k irályok, s a Károly bajor, és III. Auguszt szász herczegek, és hatal
mas szövetségeseik, a franczia és nápolyi királyok s a szabaudiai és modénai 
herczegek és rhénusi palatinus, s azoknak számos hadaik ellen főleg a magyar 
nem zetnek hűsége, vitézsége és kellő időben hozott nagyszerű áldozatai, önel
ismerése szerint is , tártának m eg , s kinek viszont a magyar nem zet, a ne
mes ifjúságnak nevelésére, tudományoknak felvirágzására, hazánknak a magyar 
testőrző sereg és sz. István jeles rendje felállítása általi dicsőítésére, s közjavá
nak más számos anyai gondoskodása általi előmozdítására te tt, s másféle e tö r
ténetirat körébe tulajdonképen tartoző halhatatlan érdemein túl, a tiszai vidék
nek , alső-slavőniai, szerémségi és temesi kerületeknek * 2) ,  s a Zrínyi és Fran- 
gepán családok által hajdan bírt tengermelléki részeknek 3)  bekeblezését, a 
szepesi 13 mezővárosnak, sGalliczia és Lodomeriának visszaszerzését köszöni, 
— törvénykönyvünket három országgyűlési törvénylevéllel gazdagította.

1. §. Első törvényleveléről.
Mária-Teréziának első törvénylevele az 1741-diki május 14-ikére hirdetett 

pozsoni országgyiílésben hozatott, ugyanazon évi october 29-ikén ke lt, s a k i
rálynénak és rendeknek előszavain, és a királynénak szokott szentesítő bere
kesztésén túl 70 ágazatból áll.

0  Lásd Rozenich többször említett munkája II. köt. 124. és 125. §§-ait, s Mária Teré
ziának gróf Pálffy Jánoshoz ír t , ott eléidezett levelét.

2) Lásd az 1741 : 18. s 50 , 1 751:23 ., 24. és 1791: 28. t. ez.
3) Lásd az 1741 :52. s 1791 : 61-dik t. ez.

1 *
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A királyné előszavában előadja, miképen édes atyja múlt évi october ha
vában férfi örökös nélkül elhalván, következőleg az 1 7 2 3 :l-so  és 2-dik tör
vény czikkek szerint o , m int annak elsdszülött leánya és mindenes örököse, 
Magyarországban és kapcsolt részeiben is örökösúlvén, az ország törvényeinek 
kívánata szerinti ünnepélyes megkoronáztatására, továbbá nádorválasztásra, 
és végre az országnak boldogságát és állandó fenmaradását érdekló egyéb dol
goknak tárgyalására a fennevezett helyre és napra országgyűlést h irdetett, és 
abban személyesen elnöklőit ; végűi miképen az ország rendei az ezen gyűlés
ben köz egyetértéssel és az ó királynéi beleegyezésével hozott ágazatokat elejé
be terjeszte tték , és megerósítésökért esedeztek legyen.

Az ország rendei pedig előszavukban előre bocsátván az iránti örömüknek 
nyilvánítását, hogy a királyné atyjának férfi örökös nélküli kimúlása után, mint 
annak elsőszülött leánya és hazánknak örökös lírnéja isteni gondviselés által 
reája bízott népeinek kormányzását m egkezdette, és jelm ondatát magának az 
igazságot és kegyelmességet választotta, — előadják: hogy valamint ily nagy 
erényű királynénak országlása alatt a törvények erejének fentartását, az or
szágnak gyarapodását, és a nemzetnek régi virágzásábai visszahelyezését bizo- 
dalmasan rem ényük, ügy azt, hogy ezen országgyűlést a királyi előszóban fog
lalt czélokra egybehíni, azt személyesen vezérleni, s őket a nádorválasztás által 
azonnal, azután pedig nem csak őket, hanem az egész népet ünnepélyes koro- 
náztatása által megörvendeztetni kegyeskedett, fő vigasztaláséi veszik, és végre 
minden erejöket és iparkodásukat oda fordítani Ígérvén, hogy Magyarország, 
mely ő felsége minden országainak elsője, a szeretet- hűség-, és ragaszko
dásban se engedje bár mely más országnak az elsőséget, esedeznek: hogy 
az ezen országgyűlés alatt az országnak sérveiből és kívánataiból, s azokra 
adott kir. válaszokból készült ágazataikat elfogadni, megerősíteni, s mind maga 
megtartani mind mások által megtartatni kegyeskedjék.

A mi az ágazatokat magokat illeti : közölök

I. Ideigleni, s csupán nap szükségeire vonatkozó rendeletitek :

Az 1-ső ágazat, mely előadja: hogy hazánk rendei, VI. Károly császár és 
magyar király férfi örökös nélkül elhalván, az 1 7 2 3 :1-ső és 2-ik czikknél fog- 
vást elsőszülött leányát, M ária-Teréziát, mint mindenes örökösét, miután a 
jövő czikkben foglalt kir. biztosító oklevelet k iad ta, és az esküt az ugyanott 
előadott minta szerint le te tte , az országnak sz. koronájával megkoronázták.

A 3-ik ágazat, melyben országunk rendei a királynét kérik: hogy ajánlott ko
ronázási ajándékukat elfogadni, és ne annak csekélységét, hanem őszinte lelkü
letűket tekintetbe venni kegyeskedjék.

A 4-ik ágazat, mely előadja: miképen országunk rendei a királynénak 
megegyezésével annak férjét Ferencz lothringiai herczeget, tekintetbe vevén
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mind önmagának a kir. helytartó hivatal több mint 8 évigleni viselése, mind 
pedig nagy atyjának, Károly lothringiai herczegnek, Buda vára visszavétele, 
és a töröknek hazánk távolabb részeibe úzése által szerzett érdem eit, a király
nénak haláláig vagy tetszéséig, országló és kormányzó társává, — de még is az 
1723:1  -só és 2-ik ágazatok mind az örökös tartományok elválaszthatlanságát, 
mind az örökösödés rendjét érdeklő rendeletéinek, és a nádori hatalomnak nyil
vános fentartásával, és oly óvás m ellett: hogy a törvényesen megkoronázott ki
rály t illető minden felségi jogok egyedül a királyné m ellett m aradjanak, 
és ezen tételből jövendőben más királynéi férjek semminemű jogot ne igényel
hessenek, —  egyes akarattal és szabadon választották, s miután ezen ajánla
tukat elfogadta, és az ugyané törvényczikknek végén álló esküt le te tte , annak 
el is ism erték, és nyilvánították.

Az 5-ik ágazat, mely gróf Pálffy János tábornagynak és arany gyapjas v i
téznek királyi kijelelés m elletti nádorrá választását azon reménynek nyilvání
tásával együtt, hogy a királyné annak nádori zsoldjáról is gondoskodni fog, 
előadja.

A 6-ik ágazat, melyben előadatik: hogy Kollonics Ádám és Nádasdy Ta
más grófok, volt koronaőrzők, sőt a felség által amannak helyébe nevezett gróf 
Zichy Károly is elhalván, országunk rendei megkoronázás előtt történt királyi 
kijelelés mellett Erdődy György és Eszterházy János grófokat koronaőrzőkké 
választották, és az elholtaknak örököseit a koronához tartozó kulcsoknak k i
adása fölött megnyugtatták.

A 7-ik ágazat, melyben a rendek megköszönik a királynénak forró kívá- 
natuknak megértése után tüstént te tt azon Ígéretét : hogy ha egyéb tartom ányai
nak kormányzása megengedi, hazánkban hosszabb ideig is lakand, és semmit 
elmulasztani nem fog, m it máskép is hazánknak boldogságára tehetend.

A 27-ik ágazat, melyben megójíttatván az 1715:75- és 1 7 2 3 :7-ik ágaza
tok a királynénak az iránti kegyes válasza előadatik, hogy a magyarországi 
term ékek kivitelének könnyítésére, az illető örökös tartományainak rendéivel 
m indjárt ezen országgyűlés után értekezend, mind a jelenleg vétetni szokott 
harminczadi vámadónak m egkisebbítése, m ind pedig a term ékek szabadabb 
kivitelének megengedése iránt. Továbbá hogy az ökröknek Alsó-Ausztriába és 
Velenczébe teendő szabad kihajtása a múlt évig divatozott gyakorlat szerint 
már mostan megengedtetik t sőt hogy a mostani időknek kibékítése után az 
ökrök Augsburgba, N orim bergába, és a római birodalom más helyeibe teendő 
kihajtásának megengedése sem találand nehézségre.

A 32-ik ágazat, mely a „gröschlu nevű morva pénzt ottani értékeben ha
zánkban és a hadi pénztárakban is elvétetni parancsolván, egyszersmind rendeli: 
hogy hazánkban garasok, poltrák, és kispénzek szükségesnek találtatandó m en
nyiségben veressenek.
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A 34-ik ágazat, mely előadja: 1. A rendeknek köszönetét a királynénak 
azon kegyességéért, melylyel alázatos esedezésökre mind a kősónak mint a fő- 
zöttnek mázsáját 15 krajczárral alább szállította, és Nyitra vármegyében a Vág 
vize mellett egy sóraktárt felállíttatni rendelt. — 2. A királynénak azon határo
zatát: hogy a sóhordóknak illő zsold adassék, és a lakosság sóvitelre végrehaj
tás által ne kényszeríttessék. — 3. A rendeknek az iránti kérését : hogy ő fel
sége a sónak mind az aknáknál mind pedig a raktárakban folyó árát hirdet- 
tesse ki.

A 35-ik ágazat, melyben ő felsége által az iránt rendelkezés tétetni sür- 
gettetik : hogy a katonai hatóságok a győri káptalant azon tartozásoknak behaj
tásában ne akadályozzák, melyekre a győriek bírói határozat és arra keletke
zett szerződés szerint azon káptalan irányában köteleztetnek.

A 36-ik ágazat, melyben ő felsége kéretik, miszerint a hajdú városok Sza- 
bolch vármegye hatósága alá vetésének dolga, mely az 1715:95-ik  czikk után 
több bizottságok és a kir. hely tartótanács által is már tárgyaltatott, ezen ország
gyűlés alatt az időnek rövidsége m iatt el nem határoztathatván, az az iránti ké
rést jövő országgyűlésben tekintetbe venni kegyeskedjék.

A 39-ik ágazat, mely előadja: hogy ő felsége némely pesti és budai pol
gároknak a budai kir. vámhivatal ellen te tt panaszát, Kassa városának követe
léseit, és az ottani kaszárnyák tatarozásának ügyét, s az Esztergom melletti 
szigetnek, és Szeged városa panaszának dolgát, azoknak állapotja felől alapos 
tudósítást vevén, habár az országgyűlésnek befejezése u tán , igazság kívánata 
szerint elintézendi és határozatát foganatba is tétetendi.

A 45-ik ágazat, mely a királynénak Nyitra és Trencsin vármegyék által 
némely morvái és slézsiai lakosok, továbbá Sáros, Szepes és Máramaros vár
megyék által a lengyelek és a szepesi 13 mezővárosiak ellen előterjesztett pa
naszaikra adott azon nyilatkozását előadja, miszerint gondoskodni fog: hogy a 
megsértetteknek elégtétel adassék, jövőre pedig a jó szomszédságnak jogai a 
lengyelek által pontosabban m egtartassanak, és a még fenlevő határbeli peres 
kérdéseknek igazságos kiegyenlítése, mihelyest azon tartományokban a béke 
beálland, munkába vétessék.

Az 51-ik ágazat, melyben sürgettetik, hogy a gróf Erdődy családnak a 
koloshegyi uradalom tartozmányai az 1723:93-ik  czikknek rendelete szerint ő 
felsége által nevezendő bizottság által minélelőbb egészen adassanak vissza, és 
ugyanazok mind a rendes mind a rendkívüli közterhekre nézve az országnak ha
tósága alá helyeztessenek ; továbbá hogy ugyanazon bizottság a körözsi és iva- 
niczei véghelyiek által azon grófi család ellen elkövetett bántalmak és kártéte
lek iránt is teljes elégtételt adasson.

Az 52-ik ágazat, melyben rendeltetik ; hogy a gréczi kamara és mások ál
tal bitorlott kulpántúli és tengermelléki Zrínyi- és Frangepánféle fiskális jószá
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gok, azoknak birtokosaikkal és tisztviselőikkel együtt az 1681 :7 1 ., 1715:44 . 
és 1723:94-ik  ágazatok szerint is , ezután az országnak köztörvényei, terhei 
és hatósága alatt álljanak, és állani küteleztessenek.

Az 53-ik ágazat, mely által az ország Styria és Karniólia felé létező" hatá
rainak kiigazításáról rendelkező 1715:39. s 116., és 1723:37-dik  czikkek, va
lamint a metlikai kerület dézsmáit a zágrábi püspöknek visszaadni parancsoló 
1681:69-dik és abban eléidézett ágazatok is, megerősíttetvén foganatosíttatni ren
deltetnek.

Az 54-dik ágazat, melyben előadatik, m iképen a múlt háborúk által úgy is 
elszegényúlt kapcsolt országoknak terhei a határszéli zsoldos katonaságnak sza
porítása, s a báni és Ítélőtáblának díjazása által megnagyobbodván, a királyné 
megengedte: hogy a harminczadnak felemeléséből s a félharminczadból, és a 
rendes adóból ezen országokban beveendő, máskép a kir. pénztárt illető jöve
delmek az 1681:75-dik czikknek módjára továbbá is a határszéleknek és ha
társzélikatonaságnak szükségeire, s a köz és politikai költségeknek födözésére 
fordíttassanak, azoknak hová te tt fordítását mindazáltal szükséges lévén ő fel
ségének évenként feljelenteni.

Az 55-dik ágazat, melyben ő felsége megengedni mondatik azt: hogy az 
ökrök a buccarii kikötőn át az 1 7 1 5 :117-dik czikk szerint szabadon kihajtat- 
hassanak.

A 63-dik ágazat, melyben az ország ren d e i, —  előre bocsátván a z t, mi
kép a királyné, a bajor választó fejedelem és a burkus király á ltal, k ik  közöl 
ez Slézsiába, amaz pedig a franczia királynak számos seregeivel Felső-Ausz
triába beütö tt, szorongattatván, nem csak fegyverfogásra őket felszólította, 
hanem szentséges személyét és királyi gyermekeit hívségökbe és gondoskodá
sukba is ajánlotta, — az ország alaptörvényeinek és a nemesség előjogainak 
nyilván kifejezett fentartásával országos felkelést határoznak, jelesiíl oda nyi
latkoznak, hogy annak fejében 1) 21622 főből álló, tisztjeivel együtt az adó 
alapértékéből fizetendő és ruházandó, s 6 ezredre osztandó gyalogkatonákat az 
ország kapuinak száma szerint állítandnak, a nélkül azonban, hogy az ezrede- 
ket jövőre teljes számmal tartani köteleztessenek. •— 2) Minden birtokos min- 
denik nádori kaputól egy, fegyverrel és minden szükségesekkel ellátott lovast 
minélelőbb kiállítand, és szükség esetében 1743-dik évnek végéig k itartand; 
a szabad kir. városok pedig a lovas helyett minden kaputól a felkelésnek szük
ségeire 100 forintot fizetendnek, és —• 3) Az összeséges nemesek és mindazok, 
k iket e név alatt a törvény ért, valamint az egyházaknak nemesei is személye
sen felkelendnek, vagy ha hivatalaik avagy másféle akadályok m iatt azt nem 
teh etn ék , valamint az özvegyek, árvák, czímzetes püspökök, káptalanok, káp
talanba be nem keblezett prépostok s apátok, fő esperesek , egyházi luíbére- 
sek, birtokos szerzetes kolostorok vagy conventek és apáczák, a jászság és
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kunság b irtokosa, s mindegyik szabad királyi vagy hajdú város is magok he
lyett egy lovast a táborba kiildendnek, az osztozatlan és egy kenyéren éld 
testvérek mindazáltal csak egy lovassal tartozván felkeln i, és a szegényebb, 
úgymint az egy telkú udvarhelyes vagy czímeres nemesek a vármegyéknek 
mérséklése szerint többen együtt lévén kötelesek egy lovast állítani és kitar
tan i, a soproni egyházi hűbéresek és a plébánusok pedig, a szegényebbeket 
kivéve, továbbá a hazánkban lakó külföldiek, a harminczad- vagy vám szedók, 
a posta-, só-, bánya- és uradalmi tisztek, az imént említett egyháziak ugyan me
gyés püspökeiknek, a többiek pedig a vármegyének vagy illető városnak m ér
séklése szerint köteleztetvén ezen felkelési teherhez járúlni. Továbbá ugyan
ezen ágazatban a királyné által k inevezett négy kerületi fővezérnek nevei eló- 
adatnak, és az egyéb tisztek iránt határoztatik : hogy a főbb tiszteket a király
néi felség, a kapitányokat és azoknál csekélyebbeket a várm egyék, tulajdon 
zászlójok alatt táborozandó legénységüket csapatokra felosztva, az ezredesek
kel egyetértve nevezzék. Végre a felkelő seregnek élelmezése, a zsoldosoknak 
fizetése, és a kihágóknak büntetése iránt rendelkezések té te tnek , jelesül : 1) 
Hogy a személyes felkelési és a nádori kapuktól kiállítandó lovasokat ingyen 
mindennel ellátni a királyné csak akkor tartozzék ugyan, ha azok az országnak 
határain kivülre vitetendnek ; azonban azoknak az országnak határain belül is 
mind átköltözésükben a vármegyék által, mind a királyi raktárakból a kenyér 
és zab katonarendszabályi áron adassék, és hogy az élelmi szereknek ára nyo
masztóvá ne válhasson, a vármegyék az árszabályozást minél előbb dolgozzák 
ki , és azoktól, k ik  a felkelő sereghez élelmi szereket viendnek, harm inczad, 
vám , vagy másféle adó ne vétessék. —  2) Hogy a zsoldos katonák és kiállítóik 
közötti minden visszavonásoknak megelőzésére a vármegyék által mindegyik 
csapathoz egy vagy több biztosok neveztessenek, kik azoknak zsoldját, m ely 
havonként egy száj- vagy lórészre 3 rhénes forintra határoztatik, a náluk e 
végre leteendő pénzekből kifizessék. —  3) Hogy a kihágókról, megújíttatván 
az 1545:44. és 1596:21-dik  törvényczikkek, a vármegyék által nevezendő 
kapitányok rövid úton igazságot szolgáltassanak, és ha ezek azt meg nem ten
nék vagy elm ulasztanák, a bajt a kerületi tábornok orvosolhassa.

A 64-ik ágazat, mely az idó szűke miatt ezen országgyűlés alatt el nem in
tézhetett tárgyakat a jövő országgyűlésre halasztja.

A 66— 70-dik ágazatok, melyek közül az elsőben Károly Sándor lothrin- 
giai herczeg minden törvényes m aradékaival, —  a másodikban Dietrichstein 
János Ferencz Gotfríd és Kinszky Fülöp József grófok, —  a harmadikban az 
1729-diki országgyűlésben már befogadott Schönborn Anzelm Ferencz grófnak 
fiai, és Schönborn Ferencz Ervin gróf, —* a negyedikben Merzy Antal Ignácz 
Károly Ágoston gróf, és a már előbb befogadott Limburg Styrum Miksa Vilmos 
grófnak fiai, Sándor, Zsigmond, s Ferdinánd, és a már elhalt Károly fiától
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nemzett unokája K ároly, mindnyájan minden férfiági maradékaikkal együtt, a 
lothringiai herczeg ugyan az ország rendéinek előre bocsátott felhívása mellett, 
és taksa elengedéssel, a többiek pedig tulajdon kérelmükre és taksafizetés mel
lett honfiusíttatnak, és beczikkelyeztetnek.

II. Állandó szabályul hozott rendeletitek. Jelesen.

1) A k i r á l y i  h a t a l m a t ,  s a  r e n d e k  a l k o t m á n y i j o g a i t , é s a z  
o r s z á g o t  ö s s z e s e n  é r d e k l ő k :

A 2-dik ágazat, mely Mária Teréziának 1741-diki június 24-dikén Pozson- 
ban kelt biztosító kir. levelét, és az általa letett eskünek m intáját egész k ite r
jedésükben előadja. Mind a biztosító levélnek öt pontja, mind az esküminta 
egyébként VI. Károlyéival megegyeznek, csak hogy 1) VI. Károly biztosító le
velének a visszafoglalt és foglalandó részek visszakeblézéséről szóló 3-dik 
pontjából e szavak: „sub modalitate supradictae interpretationis de usu et intel
lectu legum et privilegiorum,u az eskü mintából pedig ezek: „prout super eorum 
intellectu et usu Regis ac communi Statuum consensu diaetaliter conventum fue
rit44 kihagyva vannak. —  2) Hogy Mária Terézia biztosító levelének 4-dik pont
ja  az 1723:1 és 2-dik ágazat szerint lévén módosítva, abban nemzetünk király
választási jogának helyreállása es fenmaradása VI. Károly , I. József és I. Léo
pold mindkét nembeli maradékaik kihalásának esetére biztosíttatik. —  3) Hogy 
az 5-dik pontnak ezen szavai helyett: „toties haeredes nostri masculi44 Mária 
Terézia biztosító levelében „toties haeredes et successores nostri44 szavak állanak.

A 8-dik ágazat, melyben ő felségének nyilatkozása m ellett ha tározta tik : 
hogy az ország rendéinek, az őket minden adótól örökre felm entő, következő
leg arról is, hogy a közteher a földet semmikép se terhelje , őket biztosító h. t. 
1. r. 9-dik czímében és az 1723:6-dik  türvényczikkben kijelelt, alapigazaik, 
szabadságaik, mentességeik és előjogaik a kir. biztosító oklevél törvények ér
telméről és gyakorlatáról szóló záradékának jelentése alá semmikép sem vonat
hatnak, —  arró l, hogy más tartományoknak módjára nem kormányoztatand- 
nak , úgyis már az 1715:3-dik  törvényczikk által biztosítva lévén.

A 9-dik ágazat, melyben ő felségének beleegyezésével rendeltetik: hogy a 
nádori és azzal törvény által egybekapcsolt kir. helytartóihivatal, akárhány
szor ezután megürülend, egy évnél tovább soha üresen nem fog hagyatni, és 
teljes törvényes hatóságába visszahelyeztetvén, abban meg fogand ta rta tn i, s 
hogy ezen törvényes hatósággal mind a mostani mind a jövendő nádorok él
jenek.

A 10-dik ágazat, mely előadja, mikép ő felsége az ország rendéit biztosí
totta legyen arról: hogy az ország prím ásának, méltóságát teljes hatóságába 
visszaállítván, a királyi kettős pecsétet átadatandja, s őtet annak régi törvé- 
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nyes használatába visszahelyezendi, és mind a mostani mind a jövendőbeli p rí
másokat azon pecsétnek használatában és törvényes hatóságukban megtar- 
tandja.

A 11-dik ágazat, mely a királynénak következők iránti nyilatkozatát elő
adja: 1) Hogy a magyar nemzetet nemcsak más nemzetekkel egyenlő tiszte
letben tartandja, hanem annyai indulatját és kir. kegyességét másképen is e 
hazának gyarapodására fordítani fogja. —  2) Hogy az országnak dolgait mind 
a hazában mind azon kivúl magyarok által tárgyaltatandja, s felséges udvará
ban azokban, mik főhatalmától függnek, magyar tanácsosainak tanácslatával 
élend, sőt ha fontosb dolgok előf*>rdulandnak, az országnak prím ását, nádorát 
és más nagyjait, valamint a kapcsolt országoknak bánját is ,  főleg ha azon or
szágoknak ügye fenforgand, rendkivül is tanácskozásra meghivandja, és a ma
gyar nemzetet az álladalomnak ministeriumához is alkalmazni fogja ; az ország
ban ben pedig minden politikai és az országnak köz állapotját érdeklő dolgokat 
a törvény-rendelte mód szerint a törvényes hatóságában és függetlenségében 
megtartandó kir. helytartótanácsa által tárgyaltatand, s ezen tanácsához alkal
mas és az ország alkotmányának ismeretében jártas birtokos magyarokat az or
szágnak minden részeiből alkalmazand.

A 12-dik ágazat, melyben előadatik: hogy ő felsége a rendeknek a bánya
törvényszékekhez tartozó bányaügyek tárnoki-székhez teendő feljebbvitele, és 
a tárnoknak a Budán építendő pénzverőházbani eljárása iránt előterjesztett ké
relm ét az országgyűlés után is fontolóra veendi, és a tárnoki hivatalt az azt illető 
hatóságba visszahelyezendi.

A 13-dik ágazat, melyben a királyné kijenti : hogy úgy kívánván azt kirá
lyi fóhatalma és méltósága, az udvari magyar cancellariájának útján kiadatott 
határozatait más hatóságok által foganatba vételükben meggátoltatni nem enge- 
dendi, és hogy ezen egyéb közvetlen dicasteriumaival csak egyenlő levelezés
ben álló s közvetlen udvari cancellariáját ezután is az országnak m inden ré
szeiből választandó alkalmas birtokos magyar egyénekkel, méltányolva az egy
házirendet is , látandja el.

A 14-dik ágazat, melyben a magyar kir. kamaráról rendelte tik : 1) Hogy 
az hazánk törvényei szerint őtet illető hatóságában teljesen m egtartassák, s 
az udvari kamarátóli függetlenségének nagyobb tanúságára felterjesztéseit a 
hozzá tartozó dolgokban ezután közvetlen ó felségéhez czímezze, és azokra kin 
leiratokat az udvarból vegyen. —  2) Hogy mindaz, mi a kir. k incstárt érdekli, 
következőleg a só és bányák dolga is , annak hatósága alá rendeltessék.

A 15-dik ágazat, mely a királynénak országunk rendei kérésére adott 
azon valászát adja elő: hogy minden akár egyházi akár világi méltóságokat és 
lóvutalókat érdemes magyarokra ruházand.
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A 16-dik ágazat, mely rendeli: hogy a főpapok és más hűbéres egyházi 
szem élyek, kivéve ha attól a k irálynak , országnak, vagy egyháznak fontos 
szüksége által gátoltatnának, megyéik vagy hűbéreik kebelében lakozzanak, s 
erre o felsége, mint az egyházaknak fő pártfogója, által jövedelmeiknek letar
tóztatásával is kényszeríttessenek. Továbbá előadja, m iszerint ő felsége igaz
ságosnak elismeri : hogy kanonokságra is alkalmas, szokás- s törvény- és hazai 
nyelvtudó magyarok alkalmaztassanak.

A 17-dik ágazat, melyben rendeltetik: 1) Hogy a jelenleg egyházi hűbér
rel bíró és még be nem czikkelyezett idegen nemzetbeli püspökök, prépostok, 
apátok , valamint a fejérvári őrkanonok is , az 1687:16-dik czikkben kijelelt 
1000 arany taksát az ország pénztárába egészen fizessék be; a csekélyebb jö 
vedelmű prépost- vagy apátságot s kanonokságot bíró külföldiek pedig, elenged
tetvén nekiek az ország rendei szivességéből azon taksának egy része, ugyan
oda 200 aranyat fizessenek. — 2) Hogy a kir. helytartótanács mind ezen ren
deletnek minélelébbi teljesítéséről, mind pedig általánosan arró l, hogy mások 
is , kik arra kötelesek, a honfiú sí tásnak taksáját lefizessék, gondoskodni kö
teles legyen, a törvények teljesítésének eszközlése az 1723:102-dik  czikk 
szerint úgy is teendői közé tartozván.

A 18-dik ágazat, mely előadja, miképen a királyné következőket az or
szágnak rendeletéi közé beiktatni megengedte, úgymint: 1) Hogy Erdélyt mint 
Magyarországhoz tartozót, mind önmaga mind utódai úgy, mint Magyarországnak 
királyai birandják.—  2) Hogy Kraszna s Kózép-Szolnok vármegyéket és Kővár 
kerü letét, m int Magyarországhoz tartozókat, valamint Zaránd vármegyét i s , 
mely adó dolgában úgy is már hazánknak hatósága alatt á ll, mihelyest lehetsé
ges leend, és meghallgatván az iránt az erdélyieket is , teljesen, vagyis mind 
az adó dolgára, mind pedig a politikai és igazságszolgáltatási tárgyakra nézve, 
hazánknak hatósága alá visszahelyezendi, és tettleg visszakeblezendi. — 3) 
Hogy a Bács, Bodrog, Csongrád, Arad, Csanád és Zaránd v ármegyékben létező 
úgynevezett katonai helyeknek az ország és vármegyék hatósága alá visszahe
lyezésére, és a temesi, szerémi és alsó slavóniai kerületeknek, mihelyest a dol
gok békesb állapotra ju tandnak , az országhozi visszakeblezésére biztosokat ne- 
vezend, kik a nádor és Slavonia részéről a bán és kapcsolt országoknak rendei 
által kinevezendőkkel a most nevezett kerületekben és más végszéleken a ha
társzéli katonaságnak lakására és köteleségöknek teljesítésére elégséges és al
kalmas földterületet oly módon, hogy azok a másféle adózókkal össze nem ve
gyülve létezzenek, k ijelelendnek, és az ily földterületet kiszakasztván, a fő
testnek egyéb részeit mindenben a vármegyéknek hatósága alá vetendik. —• 4) 
Hogy ő felsége a most érdeklett részekben fekv ő vármegyéknek kormányára 
főispánokat nevezend.

2*
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A 19-dik ágazat, mely az eddig kiadott adománylevelekre nézve az 1647: 
122-dik czikket megújítván, jövőre az adományzó és nemesítő' czímeres leve
leket a magyar kir. udvari cancellaria által régi törvényes bevett stíllel s mo
dor szerint, és az új adományokat a kamarának befolyása és közbenjövetele 
nélkül parancsolja kiadatni ; a fiskális jószágoknak előbb hazánkban szokatlan 
árveretését pedig eltörli.

A 22-dik ágazat, mely az 1715:8-dik czikkben érdeklett rendkívüli rész
leges országgyűlésnek egybehivatását azon esetre szorítja, ha ellenséges bero- 
hanás vagy egyenesen hazánkat érdekló hadnak körülményei a rendes ország- 
gyűlésnek tartását gátlanák.

A 26-dik ágazat, melyben a rosszlelkii feladók gonoszságának zabolázá- 
sára, és az ártatlan hazafiaknak bátorságosítására rendeltetik: hogy a kir. fis- 
kus az 1715:7-d ik  czikknél indítandó pereiben a netalán létező feladónak ke
reszt- és vezetéknevét a bizottmányi törvényszék elnökének tüstént a kereseti 
levélnek benyiíjtásakor jelentse be, miszerint ezen törvényszék ó reá nézve is 
magát a törvényhez alkalmazhassa.

A 31-dik ágazat, mely a posták mostani és jövendőbeli fó- és országos 
kormányzóinak az 1715:22-dik czikknek pontos megtartását kötelességül tevén, 
egyszersmind a felségnek azon kegyelmes határozatát előadja: hogy ezután a 
törvényszékekhez, dicasterium okhoz, vármegyékhez és városokhoz érkező, 
vagy ezektói bármely közhatósághoz intézett hivatalos, s köz pecsét alatt kelt 
levelektől a postahivatal semmi taksát se vegyen, és hogy ezen határozat Hor- 
vát s Dalmátországokra és Slavóniára is kiterjedjen.

A 41-dik ágazat, mely rendeli: hogy az ezután honfiúsítandók az ország
nak közszükségeire az e végre rendelt pénztárnoknak kezébe 2000 arany tak
sát fizessenek, az 1687:26-d ik  czikk által megállapított egyéb feltételeket is 
teljesíteni tartozván.

A 42-dik ágazat, melyben e lóadatik , mikép ó felsége országunk rendéi
nek az adópénztár hazánknak átadása és nemzetbeli hazafiak általi kezelése 
iránti kívánatukra azt válaszolta : hogy a jelen hadi körülmények a hadi biz
tosság rendszerének egészbeni megváltoztatását az adópénztárra nézve meg 
nem engedvén, addig is , míglen a béke bekövetkezvén további rendelkezések 
tétethetnek, a rendeknek mindenképeni megvigasztalására e pénztárnak dol
gára nézve, hadi biztosok és pénztárnokok közé magyarok is vétessenek fel, 
kik által a fogadandó és kiállítandó gyalog katonáknak, úgymint a magyar adó
alapértékre utasítottaknak, zsoldjaik fizettetni fognak.

2) A z i g a z s á g s z o l g á l t a t á s t  és  p e r l e k e d é s t  é r d e k l ó k :
A 21-dik ágazat, melyben ó felsége országunk rendéinek esedezésére kir. 

fiskusának az 1715:10-dik és 1 7 2 3 :1 9 .czikkek mellett indított és mégperfüg-
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gés alatt létező pereit eltörölvén, mind kir. fiskusának, mind a magános per
lekedőknek a török járom alól kiszabadított részekben létező jószágokra nézve 
is csak a törvénynek rendes útját engedi meg, azon nyilatkozásának oda ragasz
tásával: hogy a fegyverrel visszaszerzett részekben fekvő jószágok feletti azon 
p e re k , melyek vagy barátságos egyezés vagy bírói Ítélet által már bevégezve 
vannak, teljesen bevégzetteknek tartassanak; azokat pedig, melyek még az ő 
felségéhez tett felhivatkozástól függnek, ő felsége minélelőbb maga elébe terjesz- 
tetendiés elhatározandja, s egyébiránt az az iránt folyamodást teendőknek mind 
az ily felhivatkozástól függő, mind pedig bárm ily törvényszékileg elitéit pe
rekre nézve törvény rendes útján előmozdítandó kegyelemmeli perújítást en- 
gedend.

A 23-dik ágazat, mely rendeli, hogy a kir. fiskus perének mivoltához 
képest akármely bíró vagy törvényszék előtt mind fel-m ind alperesképen per
lekedni tartozzék.

A 24-dik ágazat, mely a hétszemélyes-tábla tagjainak 1723: 24-dik czikk- 
beli számát négygyei, úgymint egy főpappal, egy országnagygyal, és két ne
messel öregbíti ; továbbá minden dicasteriumokhoz és törvényszékekhez tago
kat az országnak minden kerületeiből neveztetni sürget.

A 37-dik ágazat, mely rendeli: hogy — el lévén az , mely törvényszé
kekhez legyenek a szabad kir. bányavárosoknak tanácsaitól az Ítéletek felebb- 
viendők, országunk törvényei által rendelve, —  a kamarai hatóságok magor- 
kát azon városoknak törvényszéki dolgaikba ne avassák, és a törvény ú tját 
semmiképen ne gátolják.

Az 58-dik ágazat, mely az 1729:31-d ik  czikknek határozatát megváltoz
tatván rendeli: hogy a báni táblától mindazon perek , melyekben az m int első 
bíróság íté lt, a kir. kúriához 20000 forintig birtokon kívül küldessenek át.

3 ) A m a g á n o s o k  j o g a i t  s z a b á l y o z ó k  v a g y  b i z t o s í t ó k :
A 20-dik ágazat, mely a nádori adományoknak kir. kamarávali közlését 

parancsoló 1 7 1 5 :33-dik törvényczikknek azon részét, mely a közleni elmu
lasztott ily adományt érvénytelennek tartatni határozá, eltörli, a törvénynek 
rendeletét egyéb részére nézve erejében fentartván.

A 28-dik ágazat, melyben rendeltetik: 1) Hogy útivám csak marháktól 
és szekerektől, nem pedig a rajtok levő árúk tó l, vétessék. — 2) Hogy ily 
vámfizetés a hiteles útilevelekkel ellátott sz. kir. városi polgároktól és más 
törvény vagy kiváltságlevél által felmentettektől se vétessék sehol. Végre elő- 
adatik: hogy ő felsége a kereskedők által behozandó árúktól já ró , szomszéd 
tartományi harminczad és lítivámadóknak mérsékléséről is azon tartományok
kal értekezni fog.
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4) A z e g y  h á z i a k r a ,  s n e v e l é s r e  é s t a n í t á s r a v o n a t k o z ó k :
A 25-dik ágazat, mely rendeli: hogy a hiteles és elégséges alkalmas ta

gokkal és egy bebizonyúlt hívségú, tudós és fizetéses jegyzővel ellátandó káp
talanoknak és konventeknek levéltáraikból az irományok a jegyzőnek szállá
sára csak lemásolás végett, és a lemásolás után tüstént teendő" visszatételök mellett 
adassanak k i: másokkal pedig akár a jegyzőnek szállásán akár máshol átnézésre 
és vizsgálásra csak a hiteles hely két tagjainak jelenlétében küzültessenek.

A 33-dik ágazat, mely ő felségének azon Ígéretét előadja: hogy a rendek
nek kérelméhez képest a jezsuiták rendjének két társulatrai (Provincia) fel
osztása, s a ferencziek mariai társulatábani felváltásnak eltörlése, és a vimpas- 
singi konventnek a minoriták magyartársulatábai bekeblezése iránt ezen ren
deknek főnőkéit kihallgatandja, és további határozatot teend.

A 43-dik ágazat, melyben a rendek megköszönik a királynénak azon ke
gyességét, melynél fogva a nagyszombati nemesi nevendékházra azon 5000 fo
rinton tú l, m elyet Pázmán Péter alapítólevelében a pénzverési járandóságából 
oda rendelt, az ugyanott kijelelt 2000 forintot is királyi jövedelmeiből kifizet
tetni határozta, és megígérte: hogy azon alapítmánynak kezelése iránt oly in
tézkedést te en d , minő a dolgoknak mostani á llapo tához, és a nemes ifjúság
nak jobb nevelésére és tanítására czélirányosnak fog látszani.

A 44-dik ágazat, melyben örök emlékűi előadatik: mikép Foglár György 
szerbiai választott püspök és egri éneklő kanonok Egerben törvényiskolát ala
pított, s ezen iskola igazgatásának gondját Heves várm egyére, s az egri püs
pökre és káptalanra, főkormányzását pedig a kir. curiára bízta.

Az 56-dik ágazatnak 3-dik §-a, mely a zengi káptalannak az 1647: 57-dik 
törvényczikkben kijelelt hatóságát megerősíti.

A 65-dik ágazat, mely által sz. Domonkosnak hazánkban is hajdan diva
tozott rendje, a szokott 12 misemondásrai köteleztetés mellett, Magyarorsziígba 
és kapcsolt részeibe, ülés és szavazat nélkül befogadtatik.

Jegyzet. Ide is némileg számíthatók a 10., 16. és 17-dik ágazatok is.

5) A H o r v á t o r s z á g o t  és  S l a v ó n i á t  é r d e k l ő k :
A 46-dik ágazat, melyben következők foglaltatnak: 1) Ezen országoknak 

a katholika hitnek kedvezésére és fen tartására hozott rendeletéi a királynénak és 
országunk minden rendéinek egybenhangzó egyetértésével megerősíttetnek. — 2) 
Mivel ezen országok körében az 1723:86-dik  czikk és abban eléidézett törvé
nyek szerint ingatlan jószág bírásra csak római katholikusok képesek, a földes- 
uraknak nem katholikus gazdasági tisztjei a jószágoknak ugyanottani kezelésére 
is képteleneknek nyilváníttatnak. — 3) A királyné annak kieszközlését megígéri : 
hogy a varasdi és károly városi tábornokságok részéről a katholika hit rövidsé
get ne szenvedjen. — 4) Rendeltetik, hogy a ncm-egyesúlt görög metropolitá-
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nak ezen országoknak körében az érdeklett szertartási! papok és népek fölött 
semminemű hatóság ne engedtessék, és hogy a szvidniczi egyesült görög püs
pöknek a marchi monostorbóli kizárása és Philippovich Simon kihágásairól 
te tt más vádak iránt ő felsége szoros nyomozást té te ten d , s az illő fenyítésen 
tűi elégtételt is adatand, és egyszersmind arról is gondoskodand : hogy más 
nem-egyesűlt görög püspököknek, míglen ott megmaradandnak, magokat min
den kihágásoktól és zavargásoktól óvni kellessék.

A 47-dik ágazat, mely a kapcsolt országoknak bánját a többnyire ezen 
országokbani lakásra kötelezi, és őtet az 1715:114. s 1 7 2 3 :87-dik czikkek 
szerint teljes törvényes hatóságába visszatétetni, és abban megtartatni rendeli.

A 48-dik ágazat, melyben a kapcsolt országok rendei ő felségének meg
köszönik azt: hogy tekintetbe vevén mind béke mind háború idejében bebizo
nyított tántoríthatlan luíségöket, őket Leopoldtól nyert levelöknél fogvást is ,  
az igen sürgető szükségnek esetén k ivül, a katonai téli szállásadásnak s a ka
tona át és beszállításnak terhétőli mentességükben meghagyni és megtartani ha
tározta.

A 49-ik ágazat, mely a varasdi és károly városi tábornokságokról az 1715:113. 
és 1 7 2 3 :88-dik czikkeket m egerősítvén, mivel az ott rendelt bizottságok si
kert nem szültek, ő felsége által oly rendelkezést tétetni sürget : melynél fogva 
a bán ezen 88-dik ágazat szerint az oldalához rendelendőkkel és azon tábor- 
nokságoknak kiküldötteivel a bejelentendő kihágásokat minélelőbb Ítélje e l, 
addiglan pedig minden tettlegességek m egszüntettessenek, és az űjabbkori el
foglalások visszaadassanak.

Az 50-dik ágazat, mely előadja: hogy az , mi Alsó-Slavóniából a sz. ko
rona hatóságához az ezen törvénylevél 18-dik ágazatában kijelelt modorban be- 
kebleztctendik, az 1715 : 128-dik czikk szerint az országnak és bánnak ható
sága alá fog vette tn i, és egyszersmind főispánok is , mennyire még nem vol
nának, neveztetni fognak.

Az 56-dik ágazat, mely Zeng szabad kir. városát, eltörültnek nyilatkoz
tatván a katonai hatóságtól szenvedett sérelm eit, sz. királyainktól nyert jogai
ban , szabadságaiban, és mentességeiben más őrkatonasággal megrakott szabad 
kir. városok gyanánt megtartani rendeli, azon kijelentéssel, m iszerint ezeknek 
foganatosítása iránt ő felsége a katonai hatóságokhoz parancsokat küldend.

Az 57-dik ágazat, mely a felső és alsó Kürüzs városa egyesítésének dol
gában előadja: hogy a felső városnak ezen egyesítés elleni indokai a felségnek 
benyujtatván, ő felsége mindjárt az országgyűlésnek bevégzése után a kérdé
ses egyesítés mellett és ellen harczoló okokat, — melyeknek véleményökkeli 
előterjesztése úgyis az 1723:95-dik  czikkben nevezett biztosoknak kötelessé
gül teve volt, — maga elébe terjesztetendi, és az iránti kir. hatarozatat ki- 
adandja.
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Az 59-dik ágazat, melyben d felségének megengedése odajárúlván rendel
tetik  : hogy a kapcsolt országoknak felkelése a szükség mivoltához képest ez
után is az 1681:66-dik törvényczikk szerint történjék.

A 60-dik ágazat, mely a turopolyai és más egytelkes nemesekről az 1723: 
92-dik, a pereknek Turopolyából teendő fölebbviteléröl pedig az 1659 :106-dik 
törvényczikket megerősíti.

A 61-dik ágazat, mely az egyházi és világi hivatalokra nézve a kapcsolt 
országoknak benszülötteit is magyarok nevezete alatt értetni rendeli.

A 62-dik ágazat, mely előadja, hogy a határszéli katonaság fizetésébe já 
ró posztónak bevitele ezután, mint előbb is divatban vo lt, minden harminczad 
és más taksafizetés nélkül pusztán a szokott útilevelek mellett szabadon meg- 
engedtetik.

Jegyzet. Ide is egy részben számíthatók a 31- és 58-dik ágazatok is.

6) A v á r o s o k a t  é r d e k l ő k :
A 38-dik ágazat, melyben igazságosnak elismértetik az: hogy várospol

gári ingatlan vagyont bíró katonai személyek és örököseik, azokra és a polgá
roknál te tt, többnyire ily vagyonukat terhelő , adósságaikra nézve a helybeli 
tanács és annak bírósága alatt álljanak, és hogy a katonai rend az ő hatósága alá 
tartozó személyeknek halála után a várospolgári ingatlan javaiknak lefoglalá
sába és elidegenítésébe ne bocsátkozzék.

A 40-dik ágazat, mely ő felségének a kir. bányavárosok részéről a bánya
törvényszékek és tisztek ellen te tt panaszok dolgában adott válaszát előadja : 
hogy miután az 1 7 1 5 :56-dik czikkben említett bizottság akármely okból ed
digien sikert nem szült, ő felsége mindjárt ezen országgyűlés után biztosokat 
kiküldend, kik a kamara által liozzájok melléklendőkkel a helyszínén minde
nek fölött nyomozást tegyenek, és meghallgatván mind a két fe le t, ő felségé
nek az iránt, mikép lehessen a hazai és bányásztörvények szelleme szerint min
den káros visszaéléseket megszüntetni és jó rendet behozni, véleményüket 
benyújtsák.

Jegyzet. Ide is egy részben számíthatók a 28., 37., 56. és 57-dik ágazatok is.

7) A v i s s z a é l é s e k e t  k o r l á t l ó k :
A 29-dik ágazat, mely a múlt években történt borhamisítások m iatt a gö

rögöket , örményeket és zsidókat a borkereskedéstől, a vármegyék és városok 
által teendő borelkobzásnak büntetése a la tt, főleg az országnak felső részeiben 
eltiltja; egyébként pedig a görögökre, örményekre és ráczokra nézve rendeli: 
hogy közülök azok ugyan, kik török uraság alatt semmikép sem állanak, ha
nem hazánkban családaikkal együtt valamely szabad kir. városban vagy földes- 
ór birtokán m egtelepedtek, más városipolgárok vagy országlakosok módjára
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illöleg űzendő szabad kereskedésnek jótétem ényéből ki ne zárassanak; azok el
lenben, k ik  akármikép török hatalom alatt állanak, a törökökkel kötött keres
kedési szerződésben foglaltakon kivül minden más kereskedéstől zárassanak el.

A 30-dik ágazat, mely a váraknak korm ányzóit és alárendelteiket, vala
mint a Győrött vagy másutt létező katonai soltészeket is , a nem katonai egyé
neknek akár vagyonán akár személyén gyakorlandó minden hatóságtól, s an
nál inkább önhatalmú tettek általi hántásától, továbbá a várm egyéknek, vá
rosoknak, földesuraknak vagy másoknak bíráskodási vagy hatósági dolgaikba 
avatkozástól, s a városi polgároknak vagy helységek lakosainak tőlök veendő 
útilevekkel élésre kényszerítésétől, és vásároknak alkalm ával, vagy máskor 
akár vizen akár máshol bitorlandő pénzkicsikarásoktól, a jogtalanul kizsarolt 
pénznek megtérítésén tú l, példás büntetés alatt eltiltja.

2. §. Második törvényiéi'eléről.
Második törvénylevele az 1751-diki április 18-dik napjára h irdetett pozso

nyi országgyűlésben hozaték, ugyanazon évi augustus 27-dikén ke lt, s a k i
rálynénak elő- és utószaván, és a rendeknek bevezető beszédén túl 41 ágazat
ból áll.

A királyné előszavában előadja, mikép ő , m ihelyest a helyreállott béke 
és más terhes gondjai megengedték, a béke állandó fentartásának és a közcsend 
biztosításának módja fölötti tanácskozás végett ezen országgyűlést a fenkijelelt 
helyre és napra egybehítta, s abban személyesen elnökölt; továbbá hogy mi
után , a tartományoknak több helyeken történt elvesztése által számosb rendes 
katonaságnak tartása szükségessé válván, az az iránt megkívántató rendelkezé
sek m egtétettek, országunk rendei bevégezvén tanácskozásaikat, az e törvény
levélben foglalt ágazatoknak megerősítéséért esedeztek. — Az ország rendei pe
dig bevezető szavakban ismételvén az országgyűlésnek egybehivásáról és czéljá- 
ról a királyné előszavában m ondottakat, és elismervén a béke állandósításáróli 
gondoskodásnak szükségét, esedeznek: hogy midőn ők a királyné országunk 
védelmére és fentartására czélzó akaratjának tehetségükhöz képest megfelelni 
iparkod tak , ő felsége ágazataikat megerősíteni kegyeskedjék.

Az ágazatokat magokat illetőleg, azok közöl I.

I. Ideigleni, s csupán nap szükségein segélő rendeletnek :
A 2-dik ágazat, mely gróf Pálffy János nádornak ezen országgyűlésnek 

egybehívása és egybejövetele közt közbejött halálát, és Batthyány Lajos gróf
nak tüstént a kir. előadásoknak átnyújtása után megtörtént nádorrá választatá
sá t, valamint azt is elődja, hogy a királyné annak, a már teljes nádori hatóság 
alá helyezett jászoktól és kűnoktól járó 3000 aranyon túli zsoldjáról is gondos
kodott.

M. TUD. AKAD. ÉVK. ---- IX. 3
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A 4-dik ágazat, melyben eloadatik : hogy országunk rendei id. gróf Esz- 
terházy Miklóst és gyaraki Grassalkovics A ntalt, k iket d felsége ideiglen ezen 
méltóságra emelt vo lt, koronadrzokké választották, és mivel az első mint kö
vet Spanyolországban távúi volt, az is megengedteték: hogy a szokott esküt 
helyette az öcscse gróf Eszterházy Ferencz letehesse.

Az 5-dik ágazat, melyben gróf Pálffy János néhai nádornak örökösei az 
ország leveleinek visszaadásáról m egnyugtattatnak, és egyszersmind eloadatik: 
hogy ugyanazon oklevelek, miután az országnak kiküldöttei a nádori őrizetre nem 
tartozókat elkülönítették, az oda tartozókat koruk szerint rendbe és lajstrom
ba szedték volna, lajstromuknak egyik példányával együtt az ríj nádornak 
átadattak, a lajstromnak m ásik, szinte eredeti, s a kiküldötteknek aláírásával 
és pecsétével megerősített, példánya hűséges őrzés végett a helytartótanácsnál 
letétetvén.

A 9-dik ágazat, mely által az adózó népnek könnyebbségére és a keres
kedésnek nagyobb szabadságára a foki és simontornyai királyi vám ok, amaz 
ugyan 1500 forintnak a kir. kincstárba leendő fizetése mellett, emez pedig a ki
rálynénak puszta bőkezűségéből örökre eltöröltetnek és az ottani u ta k , gátak 
és hidak fentartását az illető vármegyék magokra vállalják. Továbbá a rendek 
megköszönik a királynénak azt, hogy az adózóknak felsegélésére Győr vár
megyében az abdai, és Beregben a vereczkei őrállásokat eltörlötte.

A 10-dik ágazat, mely a királynénak azon Ígéretét előadja: hogy a jezsui
ták rendje két társulatra osztásának dolgát országgyűlése után fe lvétetn i, és az 
1 7 4 1 :33-dik czikkben foglalt más tárgyakkal együtt kívánt czélhoz juttatni 
fogja.

A 11-dik ágazat, melyben eloadatik: hogy a királyné hatályosan működni 
fog, miszerint az ország rendéinek a szepesi 13 mezőváros és lublyói ura
dalom visszaváltása, és az ezen városoknak lakosai által elkövetett kihágások 
iránt tett kérelme kielégíttessék, s a kárvallottak teljes elégtételt nyerjenek.

A 13-dik ágazat, mely előadja, m iszerint ő felsége a Dráván innen fekvő 
Répás földének Simegh vármegyéhezi visszakapcsolása iránt kir. határozatát, 
mihelyest a dolognak mibenlétéről teljes felvilágosítást nyerni fog, azonnal ki- 
adandja.

A 19-dik ágazat, melyben a rendek ő felségének azon kegyelmét megkö
szönik, melylyel azon czímeres nemeseket, kik az utóbbi felkelésekben szemé
lyesen és saját költségeiken hadba m en tek , haláluk napjáig minden taksa fize
téstől felmenté.

A 20-dik ágazat, melyben eloadatik : miképen ő felsége tekintetbe vevén 
azon tetemes károkat, melyeket a Leopoldvár ésGalgócz közt lefolyó Vág vize 
ezen mezővárosnak okozott és jövőben okozhat, kegyesen megengedte: hogy



TÖRVÉNYEINK TÖRTÉNETE 1740— 1848. 1 9

a Vág vize, mennyire a leopoldvári erősségnek veszedelme nélkül eszközölhető, 
régi medrébe visszavezettessék.

A 24-dik ágazat, mely a királyné azon kegyelmének hálás megemlítése 
után, melylyel hazánkhoz tartozó némely földrészeket ahoz már visszakeblezett 
és vármegyékhez kapcsolt, ő felségének azon kir. nyilatkozatát előadja: hogy 
az 1741:18-dik czikknek foganatosítását az országnak egyéb bekeblezendő ré
szeire nézve is anyai szívén viselendi.

A 26-dik ágazat, melyben az ország határainak rendbeszedésére Ausztria, 
Morva, Slézsia, Styria, s Lengyel és Erdély országok felé Magyar- és Styriát 
illetőleg Horvátország részéről biztosok neveztetnek, és teendőik szokás sze
rint röviden előadatnak.

A 28— 32-dik ágazatok, melyekben ő felségének néhány város panaszai 
vagy követelései iránt adott válaszai előadatnak. Jelesül

a) A 28-dikban: hogy Buda városának az ottani harminczadi h ivatal, és 
Kassának a szepesi kamarai igazgatóság ellen te t t ,  s egy részben már az 1741: 
39-dik czikkben is előadott, de a közbejött hadak miatt még meg nem vizsgált 
panaszaik irán t, az országgyűlés bevégződvén, kamaráitól nyert elégséges fel
világosítás u tá n , igazságos határozatot teend.

li) A 29-dikben: hogy Threnchin városának a Rákóezyféle zavargások alatt 
az ottani katonai parancsnok által kárpótlás Ígérete mellett e lfogu ltakért, a 
szükséges vizsgálatnak előrebocsátása u tán , elégtételt adand.

c) A 30-dikban: hogy Nagybánya városának mind a pénzverőház főnöke 
által elfoglalt földektől járó terhek , s általa felállított m észárszék, és a város 
bíráskodásának akadályozása irán t, mind pedig az ottani harminczados vissza
élései ellen tett panaszai fölött, országgyűlés után a kihallgatandókat kihallgattatni, 
és a dolog állatpotjáról eléggé felvilágosíttatván, további határozatát kiadni fogja.

d)  A 31-dikben: hogy országgyűlés után arról is rendelést teend , misze
rint Szeged városa a cs. kir. sereg számára a műit török háborű alatt szolgáltatott 
szénáért méltányos elégtételt kapjon. Továbbá, hogy a várnak erősítésére a vá
rosnak teglaégető hazából minden égetésből követelt 2000 tégla iránt te tt pana
szára is vigasztaló határozatot adand.

e) A 32-dikben : hogy Szeged, K assa, Eperjes és Szakolcza sz. kir. vá
rosoknak az 1715:88. és 97-dik czikkeken alapuló követeléseik irán t, a m en
nyire elégségesen igazoltatni fognak, méltányos határozatot hozand, és Székes- 
fejérvár városának az őrsereg által elfoglalt rét iránt tett panaszát is, ha az iránt 
elégséges felvilágosítást nyerend , a mennyire kir. fiskusa jogainak sérelme nél
kül meg fog történhetni, tekintetbe veendi.

A 33-dik ágazat, melyben a királyné Pozsony városának országunk rendei 
által is pártolt kérelmére válaszolja: 1) Hogy a koronaőri katonaság iránt leg
közelebb más intézkedést teend. — 2) Hogy némely pozsonyi polgárok- és kal-

3 *
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mároknak a cs. kir. katonaság részére állítólag lefoglalt bizonyos mennyiségű 
keringek iránti követelésére nézve, bebizonyodván a dolognak valósága, igaz
ságos elégtételt adatand. — 3) Hogy rendelést teend, miszerint azon pozsonyi 
fakereskedóknek, kik felső Ausztriában épületre vagy szőlőkarókra szolgáló 
fát venni k ívánnak, űtilevelek bőkezűbben adassanak.

A 34-dik ágazat, mely előadja: mikép ő felsége azon számos törvények 
által eltiltott bitorlás eltörlésének dolgában, melynél fogva a varasdi és károly- 
városi katonaság a hazafiaknak kaszálóit lelegeltetni, s erdeiket vágatni vakme- 
rősködik , a katonai hatóságoknak szorosan meghagyni Ígérte : hogy ezen k i
hágásoktól jövőre tartózkodjanak, az ezután kihágandók a kárnak megtérítésén 
túl keményen megbüntetendők is leendvén.

A 35-dik ágazat, melyben a királyné igazságosnak elismeri azt, hogy az 
1715:39. 1723:17. s 1741:53-dik czikkek szerint az ország és szomszéd Sty- 
ria és Karniólia kö z t, valamint szinte az 1715: 116-dik czikknek következésé
ben a hazafiak és a Csáktornyái uradalom között régtől fenforgó határvillongá
sok a felség részéről ő felsége, Horvátország és Slavonia részéről pedig ezen 
országoknak bánja és rendei által nevezendő biztosok által minél csekélyebb 
költséggel be végeztessenek. Továbbá ő felsége a metlikei kerületi dézsmáknak 
a zágrábi káptalan részére teendő visszabocsátásában, az iránt további értesí
tést nyervén , segédkezet fog nyújtani.

A 37-dik ágazat, melyben a rendek megköszönik a királynénak azon k e 
gyes válaszát, mely által megigéré: hogy a dolgoknak állása felől nyerendő ér
tesítés, s illetőleg nyomozástétel után a gradiskai, bródi s duna- és szávamel- 
léki határszéli katonatisztek által állatoktól és szekerektől kicsikarni szokott 
rendkívüli adózásokat, valamint az eszéki hídon vétető mértéktelen vámpén
zeket is m egszüntetendi, és a katonai, kamarai s postatisztekhez és az eszéki 
katonai téglaégetőháznak főnökéhez intézendő parancsai által a földesurak bor- 
mérési jogának sérelmét megorvoslandja.

A 38-dik ágazat, melyben határoztatik : 1) Hogy a nemegyesult görög 
szertartási! monostoroknak névszerint elősorolt 10 benépesített falui Szerém vár
megyében adózásukat időközben a megye házipénztárába fizessék. 2) Hogy az 
eszéki tábornok birtokában levőVerőcze vármegyei Chepin falu az adónak ter
hére nézve is vármegyei hatóság alá vettessék. Továbbá ő felsége által meg
hagyva lenni mondatik az : hogy a Mala és Csernek falukra nézve létező adó iránti 
visszálkodás minélelőbb egyenlíttessék e l, és csillapíttassék le.

A 39-dik ágazat, mely ő felségének Zeng városa folyamodására adott azon 
válaszát adja elő : hogy a katonairend ellen előterjesztetteket az ország törvé
nyeinek és a méltányosságnak kívánata szerint megorvoslandja.

A 40- és 41-dik ágazatok, melyek közöl amabban ugyan OdescalchiLivius 
herczeg, Königszeg Károly Sigfríd s Windisgratz József grófok, továbbá Traun
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Ferencz József grófnak és nejének Erdödy Katalin grófnénak Ferencz és Ká
ro ly , s néhai Dernath Gothárd Józsefnek és nejének Zichy Terézia grófnénak 
Im re, H enrik , Gellért, Gothárd és F ríd rik , és néhai Berthold Antal grófnak 
és nejének Spáczai nemes családból származó Ejersperg Zsófiának Antal József 
és Ferencz fiai eldódeiknek és önmagoknak érdem eikért s különös tekintetnél 
fogyást, — emebben pedig Koch Ignácz és Tousaint Ferencz József bárók ré
szint Ferencz római császárnak közbenvetésére, részint tulajdon érdem eikért, 
mindnyájan férfiági maradékaikkal együtt, a törvény-megkívánta köteleztetések 
teljesítésének feltétele alatt, honfiusíttatnak.

II. Állandó szabály ál hozott rendeletnek : Jelesül
1) A k i r á l y  s o r s z á g r e n d e i  a l k o t m á n y o s  j o g a i t ,  v a g y  a z  

o r s z á g o t  ö s s z e s e n  é r d e k l ő k :
Az 1-só ágazat, melyben a rendek megköszönik a királynénak kérelm ökre 

adott válaszát: hogy ha más örökös országai kormányának gondja megengedi, 
az 1550:4-d ik  czikknek értelme szerint is , hazánkban lakozand, és hogy erről 
őket a magyarország jövő királyaira nézve i s , a most előidézett törvényczikk 
értelm ében, biztosítja.

A 6-dik ágazat, melyben a nemesi rend hálás köszönetét kijelenti a király
nénak azon kegyelm éért, melynél fogvást, midón a kir. személynöki hivatalt 
régi szokás szerint az ó rendjükből galánthai Fekete Györgyre ruházta, egy
szersmind ót és hivatalbeli utódait „Nagyságos^ czímzettel is díszesítette.

A 15-dik ágazat, melyben a királyné megengedi: hogy Győr és az 1715: 
97-dik ágazatban kijelelt vármegyék törvényszerű bebizonyításokkal és elégsé
ges oklevelekkel igazolt minden követelésük iránt a helytartótanács útján hoz
zá folyamodhassanak.

A 18-dik ágazat, mely által ó felsége országunk rendéinek azon kívánatát 
kegyesen elfogadta: hogy a vármegyéknek a bányavárosokban lakó nemesek 
pusztán személyes tetteik és ügyeik fölötti hatósága sértetlenül fenmaradjon.

A 23-dik ágazat, melyben határoztatik: hogy Szeréin, Verócze és Pozsega 
vármegyék ezután országgyűlésekre meghívassanak, és ott az országnak egyéb 
vármegyéi között ismét üléssel és szavazattal bírjanak, egyébiránt Magyaror
szágnak és a bánnak hatósága sértetlenül fenmaradván.

A 25-dik ágazat, mely a jászokról vagyis philiszteusokról és kunokról, — 
miután ók a javítások fejében ugyan 15,000, váltságukért pedig az 1715:34-dik 
czikkben kijelelt 500,000 forintot saját pénzükkel kifizetvén, ó felsége által regi 
előjogaiknak, mentességeiknek, és szabadságaiknak gyakorlatába, mennyire azok 
az ország törvényeivel nem ellenkeznek, már visszahelyeztettek, —  következőket 
rendeli: 1) Hogy a régi és az ó felségétől újont nyert előjogaikban és szabadsá
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gaikban, a nádori és helytartói hatóságról szóló törvényrendeleteknek fentartásá- 
val m egerösíttetvén, az általok b írt, s privilégiumuknak 4-dik pontjában fog
lalt mezóvárosaikkal, faluikkal és pusztáikkal együtt a sz. korona jogánál meg
tartassanak, s ezután se egészben se egy részben semmiféleképen el ne idege- 
níttessenek. —  2) Hogy a nádornak, mint bírájoknak, évenként 3000 aranyat 
vagy 12,600 forintot, úgymint azzal egyetérót, fizessenek. —  3) Hogy a ná
dori czím az 1485:11-dik czikk szerint a jászok és kunok grófja és bírája 
czímével öregbíttessék. -—• 4) Hogy a miket az ó felsége által ideiglen tett és 
országgyűléshez utasított rendbeszedésökhöz országunk rendei hozzáadtak, és 
megerősítés végett ó felsége elébe terjesztettek , a bekövetkezendő helybenha
gyás után nekiek a nádor által kiadatandnak.

2) A t ö r v é n y s z é k e k e t ,  i g a z s á g s z o l g á l t a t á s t ,  s p e r l e k e 
d é s t  é r d e k l ó k :

A 22-dik ágazat, mely által Bács vármegye törvényszéki dolgokban jövőre 
a dunáninneni kerületi táblának hatósága alá tartozó vármegyék közé sorolta- 
t ik , a tiszántúli kerületi tábla előtt már megkezdett Bács vármegyei perek 
mindazáltal ott lévén be is végzendők.

A 36-dik ágazat, mely rendeli: hogy a fó- és alispánoknak vármegyei bí
rósághoz tartozó pereit H orvát s Dalmát országokban és Slavoniában is ne ezen 
országoknak Ítélőtáblája , hanem az 1729:35-dik  czikknek rendelete szerint a 
vármegyéknek alispánai és szolgabírái Ítéljék.

Jegyzet. Ide is számítható a 6-dik ágazat is.

3) A z  e g y h á z r a ,  s n e v e l é s r e  és  t a n í t á s r a  v o n a t k o z ó k :
A 3-dik ágazat, mely ó felségének beleegyezését kifejezi az ország ren 

déinek azon kívánatába: hogy az esztergomi érseknek és káptalannak széke, 
mihelyest lehetséges leend, eredeti helyére Esztergomba visszatétessék, és a 
kir. kettős pecsét iránt az 1 7 4 1 :10-dik czikk teljesíttessék.

A 7-dik ágazat, mely által a kalocsai káptalannak YI. Károly által régi 
székébe és jogaiba történt visszahelyezése, és hiteles pecsétével élhetésének 
visszaadása beczikkeztetik.

A 8-dik ágazat, mely rendeli: hogy a szalavári convent hitelességébe he
lyeztessék vissza, s az onnan és a kapornaki conventből a vasvári egyház
nak káptalanéba áttvitt oklevelek neki őrizet végett adassanak ismét á t, az 
apát azonban köteles lévén ő felségétől hiteles pecsétet nyern i, a conventben 
állandóan egy alkalmas jegyzőt, s öt hazai-nyelv-tudó, és az 1723:46-dik czikk- 
ben foglalt minta szerint megesketendő conventbeli tagot tartan i, és magát 
más hiteles helyek módjára hazánknak törvényeihez alkalmazni.
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A 12-dik ágazat, melyben elöadatik: hogy ö felsége, előre bocsátván az 
illetőknek kihallgatását, a stóla dolgát rendbeszedendi, és az annak kivételében 
eddig történt kihágásoknak orvoslásáról gondoskodand.

Jegyzet. Ide is némileg sorolhatók a 3. és 10-dik ágazatok is.

A 21-dik ágazat, mely előadja: mikép ő felsége főpártfogói jogánál fog
va gondoskodni fog arról: hogy Löwenburg Jakab grófnak tanuló ifjúság szá
m ára, s jelesül felében magyar ifjakra tett bécsi alapítmányában a nemes lelkű 
alapítónak akaratja pontosan teljesítessék.

4 ) A s z a b a d  k i r .  v á r o s o k a t  i l l e t ő :
A 27-dik ágazat, melyben az ország rendei k ijelentik: hogy valamint 

ő felsége Győr, Komárom, Újvidék és Zombor mezővárosokat érdem eikért és a 
közjó végett sz.kir. városokká em elte; úgy azokat ők is azoknak számába ülés
sel és szavazattal befogadják.

5) A k e r e s k e d é s  és  k ö z j ó  e l ő m o z d í t á s á r a  c z é l z ó k :
A 14-dik ágazat, melyben a vármegyei hivatalnokoknak kötelességül té

tetik arról gondoskodni : hogy az áradást okozó, vagy hajókázást akadályozó 
malomgátak és más vízi építmények a vármegye gyűlésének, dologhoz értők 
véleményének meghallgatása u tá n , hozandó határozata szerin t, a malomjöve
delmeknek zár alá vételével is , tulajdonosaiknak költségén megigazíttassanak, 
és ha megigazíthatok nem volnának, lerontassanak. Továbbá hogy a folyók a 
beléjük hullo tt, s a víz folyását gátló fáktól szorgalmasan kitisztíttassanak.

A 16-dik ágazat, melyben az 1723:75-dik  czikknek foganatosítására ren
deltetik: hogy az országos akár Komáromban akár Budán vagy Pesten , avagy 
Komáromon fölül vagy alúl tartandó vásárok alatt a fának és faárúknak elővé
tele a kereskedőknek, s jelesül a kom árom iaknak, kiknél ezen visszaélés rég- 
ólta divatozik, az előre vásárlott, s két harmadában a felperesre, egy harma
dában pedig a feladóra szállandó árúknak vármegyei vagy városi tiszti ügyész 
rövid pere m ellett azonnal teendő elkobzása alatt, tilos legyen.

A 17-dik ágazat, mely a felségnek az iránti engedelmét előadja: hogy a 
folyókon fel vagy alá evező hajóktól vagy talpaktól s tutajoktól akár katonai 
személyek akár földesurak vagy községek által vétetni szokott bármily adózás 
töröltessék e l, és pedig oly formán: hogy az e törvényt megszegő földesúr, s 
szabad királyi vagy mezőváros ugyan a károsodottaknak részére vármegye által, 
jelesül alispániszék előtt, rajtok megveendő 100 arannyal és a perbeli költség
nek megtérítésével bűnhődjék, a kihágó katonai személyek pedig névszerint 
feljelentetvén, ő felsége által minden késedelem nélkül fenyíttessenek.
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3. §. Harmadik törvényleveléről.

Harmadik törvénylevele az 1764-dik évi június 17-dikére hirdetett pozso
nyi országgyűlésben hozatott, 1765-dik évi martius 19-dikén kelt s a király
nénak elő- és utószaván, s a rendeknek bevezető beszédén túl 47 ágazatot 
foglal magában.

A királyné előszavában, hogy magát már apostoli királynénak czímezi, 
előadja, mikép bevégezvén az újabb időben dühöngő s hat évnél tovább tartó 
véres és költséges háborút, főleg arra fordította legyen gondját, hogyan lehes
sen az európai dolgok megváltozott rendszerének helyzetében Magyarországnak 
itthon boldogulását, kiin pedig bátorságát, dicsőségét, s gyarapodását legjobb 
szerrel előmozdítni és állandósítni, s hogy ezek fölött tanácskozás és gondos
kodás végett a rendeket a fen kijelelt helyre és napra egybehítta, ezek pedig 
miután kölcsönös alkudozások által a fen érdeklett czélra tartozók elhatároztat
ta k , az ezen törvénylevélben foglalt ágazatokat királynéi megerősítés alá ter
jesztették.

Ugyanezeknek előadásából áll az ország rendei előszavának tartalma i s , 
azon különbséggel : hogy ők a királyné hazánk iránti különös kegyességének, 
anyai szeretetének s gondoskodásának hálás elismerését előre bocsátják, és azt, 
hogy ezen országgyűlést ily czélból egybehítta, és abban személyesen elnökölni 
kegyeskedett, mély alázatossággal megköszönik.

A törvénylevélnek ágazatait magokat illetőleg, közölök

1. Ideigleni vagy csupán nap szükségeit érdeklő reíideletűek :

Az 1-ső ágazat, melyben országunk rendei a királynénak köszönetét mon
danak azért: hogy kegyesen fogadván az iránti kívánságukat, a mennyire más 
országai kormányának gondjai megengedendik, Magyarországba jőni és az or
szág rendéit jelenlétével szerencséltetni magában elhatározta.

A 4-dik ágazat, mely Pálffy Leopold és Keglevich József grófoknak, és 
em ennek, mivel még eskületétel előtt elhalt, helyébe Csáky János grófnak, 
előre bocsátót kir. kijelelés után koronaőrzőkké egyhangúlag történt megválasz
tatását előadja, azon megjegyzéssel: hogy a megválasztottak hivatalbeli esküjü
ket gróf Eszterházy Ferencz kanczellár, mint ezen tételre különösen megbízott 
kir. biztos és országunk rendei előtt letették.

A 12-dik ágazat, mely által a királyné beleegyez abba: hogy a hazafiakat 
érdeklő, avagy az országnak vagy nádornak levéltárába tartozó, de valamikép 
kamarai kezekbe került irományok annak módja szerint felkerestetvén, ha a 
kir. fiskusnak jogaira nem vonatkoznak, az illető hazafiaknak, vagy levéltárak
nak adassanak k i, és egyszersmind Ígéri: hogy a Lengyelországba jutott okle
veleknek visszaadása iránt megteendi a szükségeseket, mihelyest neki Podo-
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lin mezővárosának azoknak átvételéről szőlő hiteles tanulevele, melyről a ren
dek kérelmökben említést tesznek, fel fog küldetni.

A 13-dik ágazat, melyben a királyné Ígéri: hogy a Szirmay- és Hrabovsz- 
ky-féle alapítmányok ügyének felvilágosítására országgyűlés után czélirányos 
rendelkezést teend, a Löwenburg-féle alapítmányt illetőleg pedig az 1751: 21- 
dik czikknek értelmében gondoskodni fog: hogy a pénzalapnak megöregbedésé- 
ből jövőre több magyar ifjak is élelmeztessenek és tartassanak, mint jelenleg.

A 14-dik, mely által a Szepes vármegye és ottani papság közt fenforgó 
peres dézmaügy a privilegium-előmutatási bírósághoz űtasíttatik.

A 15-dik ágazat, melyben a Lublyó várának és a szepesi 13 mezőváros
nak visszaváltásáról szóló törvények m egerősíttetnek, és ó felsége a rende
ket biztosítja: hogy valamint eddig erre nézve m egtétetett m inden, m it tenni 
lehetett, úgy ezután az meg fog tétetni.

A 16-dik ágazat, m elyben, —  előre bocsáttatván az: hogy ő felsége a ha
tárbizottságoknak már bevégezett m unkálatait maga elébe terjesztetendi és ha
tározatát kiadandja, a még be nem végzett kérdéseknek minél jobb ki- 
egyenlítése iránt pedig rendeléseket te en d , valamint a királynénak azon enge- 
delme is, hogy Máramaros vármegye az erdélyi bisztriczi kerületteli határvillon- 
gási ügyében a Rákóczy-féle itélőlevél és a bizottságnak azon alapiíló végzése 
ellen a helyszínére küldendő bizottság előtt észrevételeit előadhassa, és azok 
határozattétel végett neki felterjesztessenek, —  mivel az 17 5 1 :25-dik czikk- 
ben nevezett határbiztosok közöl némelyek elhaltak vagy máskép akadályozva 
vannak, Magyarország részéről A usztria, Morva, Slézsia, S ty ria , Lengyelor
szág s Erdély, Horvátország részéről pedig Styria és Karniólia felé számos ha
tárbiztosok neveztetnek, hivatalukban az 1715:39 ., 1723:17 . és 175 1 :26-dik  
czikkeknek utasítása szerint eljárandók, az akadályozva leendőknek helyeik
be helyettesítés szokás szerint a nádornál maradván.

A 17-dik ágazati, mely Bereg vármegyének a munkácsi és szentmiklósi 
uradalmak ellen benyújtott panaszára adott azon kir. választ adja elő: hogy 
ezen ügy az országgyűlésnek bevégzése után a helytartótanács útján tüstént 
vizsgáltassák m eg , és ő felsége határozatának hozzájárultával az igazság kivá- 
nata szerint végeztessék be.

A 18-dik ágazat, melyben előadatik : hogy az 1 7 2 3 :1 3 ,, 15. 1715:91 . 
és 17 4 1 :28-dik czikkeknek a budai királyi és egyéb vámhelyekről is szóló kü
lön rendelete megójíttatván, ő felsége a rendek által felfödözött kihágások iránt 
az országgyűlés után tüstént nyomozást tétetend, és azokat maga útján kellőleg 
megorvosoltatandja.

A 22-dik ágazat, mely által a követelő vármegyék a török követségekre 
te tt költségeiknek megtérítése iránt azoknak a helytartótanács útján teendő iga
zolására útasíttatnak.

M. TUD. AKAD. ÉVK. ---- IX, 4
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A 23-dik ágazat, melyben Győr vármegye követeléseire nézve szinte oda 
útasíttatik, hogy az 1751:15-dik czikknek rendeléséhez képest bizonyítványai
val a helytartótanács útján ó felségéhez folyamodjék.

A 24-dik ágazat, mely előadja: hogy ó felsége a sóbeli kihágásoknak 
gátlására a Bereg vármegyei Vereczke helység mellett száguldozó katonaság
nak tartását, nehogy az által az adózó nép valamiképen terheltessék, kamarai 
pénztárára vállalta.

A 36-dik ágazat, melyben ó felsége azon oknál fogva, mivel a földes
uraknak vagy földesúri joggal bíróknak taksavétel jogával a határaikba beho
zo tt, vagy azokon átvitt élelmiszerektől és áruktól különös kiváltságlevél nél
kül élni nem szabad, oly rendeléseket tenni határozott: melyeknél fogva 
mindazon ily nemű taksavételek, melyek a varasdi tábornokságban, vagy a 
károly városi és eszéki határszélekben gyakoroltatni bebizonyíttatandnak, seré
nyen és foganatosán eltöröltessenek.

A 37-dik ágazat, mely által ó felsége beleegyezik abba : hogy a katonai 
rend által Varasdon vagy akárhol m ásutt, hol az földesúri joggal nem b ír, bi
torlóit bor- és húsmérések maga títján kiadandó rendeletek által megszüntet- 
tessenek.

A 40-dik ágazat, mely előadja: hogy ó felsége Szakolcza városának a gó- 
dingi malomgátok felemelése ellen te tt panaszában, és Nagybánya városának 
az ottani bányatörvényszékkeli hatósági viszálkodásaiban eljáró bizottságoknak 
munkálatait, az elsőét ugyan a magyar és cseh udvari cancel} áriáknak, a má
sodikét pedig a magyar udvari cancellariának és az udvari kamarának vegyes 
üléseikben felvétetni, és véghatározat végett maga elébe terjesztetni fogja.

A 44- és 45-dik ágazatok, melyekben országunk rendei, amabban ugyan 
Khevenhüller Metsch József herczeget, és annak fiait Zsigmond F ríd riket, Já 
nos Józsefet, Ferencz Antalt és János Em ánuelt, mivel az eldódei által 1638: 
73. és 1649:100-dik czikkek tanúsága szerint nyert honfiúságnak gyakorlatá
ban létezett, habár az ott említett eldődeitóli származását ízenként be nem bi
zonyította , —• emebben pedig Daun Leopold grófot, thianói herczeget, mivel 
az 1 6 8 7 :28-dik czikk által honfiúsított Daun Vilmos gróftóli származását k i
m utatta, maradékaikkal együtt és a taksának elengedésével valóságos honfiú
sított magyaroknak nyilvánítják.

A 46- és 47-dik ágazatok, melyek közól amabban ugyan Migazzi Kristóf 
bíbornok és testvére Migazzi Gáspár gróf, Colloredo Rudolf herczeg, Sylva Ta- 
rouka Em ánuel, Salin iVntal s Chotek János grófok, és Clerici Antal határgróf 
férfiági maradékaikkal együtt a szokott taksának elengedésével, —  emebben 
pedig Villana Periás Ferencz, Lamberg Ferencz A ntal, s már nagyatyjában 
Aspermonth Ferdinánd grófban 1687-dik évben befogadott Aspermonth János 
és Sermage Troyli Péter grófok, s Pechmann György Lajos báró 1000 arany
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taksának teljesítendő s illetőleg már teljesített letétele mellett, továbbá Néni K or
nél taksa-elengedéssel. Végre Eltz Kempenich Anselm K ázm ér, s Sauer Kajetán 
grófok, Castiglion Eudém határgróf, Wöber Ágoston Tamás és Lopreszty Ró- 
chus bárók 2000 arany taksának letétele mellett honfiésíttatnak.

II. Állandó szabályul hozott rendeletitek : Jelesen
1) A k i r á l y  s o r s z á g r e n d e i  a l k o t m á n y i  j o g a i t ,  és  a z  o r 

s z á g o t  ö s s z e s e n  é r d e k l ő k :
A 2-dik ágazat, melyben a rendek hódoló tisztelettel veszik a királyné

nak azon válaszát: hogy a hazafiak költségeinek kímélésére országgyűlések, 
mennyire az időknek körülményei m iatt lehetséges leend, Budán is tartas
sanak.

A 3-dik ágazat, melyben a rendek az iránti bizodalmukat fejezik ki, hogy 
ő felsége őke t, ha a körülm ények megengedendik, a helytartótanácsnak ha
zánk közepébe teendő átszállítása, s az 1723:97-dik czikknek e részbeni foga
natosítása által megvigasztalandja.

Az 5-dik ágazat, melyben a rendek megköszönik ő felségének azon ke
gyelm ét, mely által méltányosnak elismerte azt: hogy a kir. személynöki hi
vatal az 1751 :6-dik czikkhez és régi szokáshoz képest ezután is a lovagrend
ből kiszemelendő egyénre ruháztassék.

A 6- es 7-dik ágazatok, melyek által a királyné beleegyezett, amaz által 
ugyan abba : hogy a magyar testőrző seregnek ő felsége által fő magyar család
ból nevezendő kapitánya, míg ezen hivatalt viselendi, országbárói méltóság
gal és minden azzal egybekapcsolt előjogokkal bírjon, s a hivatalba lépés ko
rossága szerint elsőbbséggel bíró egyéb országbárói közt, nyert hivatalának a 
kinevező magyar udvari anccelláriai oklevél keltétől számítandó idősbsége 
szerint, helyet foglaljon ; — emez által pedig: hogy az illető várm egyéknek 
könnyebbségére a pécsi kerületi biztosság hivatala visszaállíttassák, és ezen ha
tározatnak foganatba tétele a helytartótanácsnál országgyűlés után m indjárt tá r
gyalás alá vétessék.

A 8-dik ágazat, mely azon rendszabályt, hogy a katonai hatóság magát az 
elhalt tiszteknek nemesi és várospolgári jószágára ki ne terjeszsze, az 1741:38- 
dik czikk értelmében ezután is megtartatni sürgeti.

A 9-dik ágazat, mely által a királyné igazságosnak elismeri azt : hogy a 
nemesek és más vámmentességgel bírók révbért a péterváradi réven se fizesse
nek. Továbbá rendeltetik: hogy a révvel élőknek mihez tartására a révbértábla 
az 1715:15-dik czikk szerint ugyanott, valam int minden más vámhelyeken is, 
nyilvánosan kitétessék.

A 21-dik ágazat, mely rendeli: hogy valamint a vármegyébe bekeblezett 
minden helységeknek adózó lakosai a közterheket, következőleg a házipénz-

4*
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tár terhét is , aránylag viselni tartoznak ; úgy a tiszamelléki kerület i s , mivel 
Sz. Mária mezővárosával Bácsvármegyébe bekeblezve van, és az 1723:63. és 
90-dik czikknek szelleme szerint a katonáknak beszállítására, fuvarozásra s min
den közterhekre és adókra nézve annak hatósága alatt á ll, más vármegyékbe 
bekeblezett helységek gyanánt ennek házipénztárához is aránylag járuljon.

A 30-dik ágazat, melyben a rendek megnyugvásukat kijelentik a király
nénak azon nyilatkozása irán t, hogy az ausztriai tengermelléknek (Littorale 
Austriacum) elnevezése csupán annak fekvésétől vétetett, s hogy az által a sz. 
koronának hatóságára semmiféle sérelem nem szülemlend.

A 32-dik ágazat, melyben rendeltetik: hogy a károlyvárosi hídon a magyar 
kir. kamara részére felállítandó vámon hazánknak sarkalatos törvényei szerint 
minden nemesi előjoggal vagy vámmentességi kiváltsággal bírók örökre minden 
fizetéstől mentesek legyenek.

A 39-dik ágazat, melyben a királyné országunk rendéinek esedezésére 
méltányosnak elismeri: hogy Újvidék és Zombor sz. kir: városoknak elöljáróik 
útileveleivel ellátott polgárai kiváltságos mentességüknél fogva révbérfize
tésre a péterváradi, dali és eszéki réveken se kényszeríttessenek.

2) A t ö r v é n y s z é k e k e t  s i g a z s á g s z o l g á l t a t á s t  é s  p e r l e 
k e d é s t  i l l e t ő k :

A 28-dik ágazat, melyben megengedtetik; hogy ügyvéd- és teljes hatalmi! 
biztos- vallás ezután egyedül alispán előtt is történhessék, és a vármegye en
nek magának jelentésére tanúlevelet adhasson.

A 29-dik ágazat, melyben rendeltetik : hogy a fülebbvitel az úriszékek
től és szőlőhegyi bíróságoktól a vármegye köztörvényszékéhez mindenkinek 
akár nemesnek akár nemtelennek megengedendő, és hogy a vármegyék az 
1729:14-dik czikknek értelmében a tizedelőknek törvényellenes zsarolásaik és a 
nem-egyenlő m értékek fölött őrködjenek.

A 38-dik ágazat, mely rendeli: hogy a természetüknél fogva birtokon k í
vül fülebbezhető, s az 1715:28-dik  (1729 :28 .) czikkben úgy is elősorolt pe
re k , a summának mennyiségét, következőleg az 1741:58-dik czikknek rende
letét nem tekintve, ezután a báni táblától birtokon kivül küldessenek fölebb.

Jegyzet. Ide is némileg számíthatók az 5-dik és 27-dik ágazatok is.

3) A z e g y h á z a t  és e g y h á z i a k a t  é r d e k l ő k :
A 10-dik ágazat, mely a királynénak országunk rendei kérelmére adott 

azon válaszát adja elő: hogy ő felsége a fejérvári káptalannak a mostani prépost 
és őrkanonok halála vagy áthelyezése után teendő visszaállításáról gondoskod
ni fog.

A 11-dik ágazat, melyben rendeltetik: 1) Hogy a hiteles helyek a levél
táraikban létező okleveleknek lajstromozására szoríttassanak, s e végre a hely
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tartótanács útján szükséges rendelések tétessenek. —  2) Hogy a káptalannak 
tagjai törvényes számmal, s törvény- és hazainyelv-tudők legyenek. — 3) Hogy 
az okleveleket megkeresd parancs m ellett annyiszor, a m ennyiszer az ellen vé- 
ten d n ek , rajtok megveendő 500 forint bírság alatt kiadni tartozzanak. — 4) 
Hogy ugyanez a vármegyékről is , m elyeknek levéltárait megvizsgálni a fő
ispánnak és vármegye közönségének kötelessége, értessék.

A 42-dik ágazat, mely által Seraf. sz. Ferencznek sz. Erzsébetről neve
ze tt, s m indjárt alapításától fogva hazánkban soká divatozott, és az 1715-diki 
országgyűlés alatt újonan bevett rendje, mivel akkor beczikkelyeztetése elma
ra d t, a szokottt évenkénti 12 misemondásra köteleztetés mellett, más kolduld 
rendek módjára ülés és szavazat nélkül befogadottnak nyilváníttatik.

A 43-dik ágazat, melyben a rendek az ő felsége által nemes szüzeknek 
nevelésére Pozsonyban alapított úgynevezett Notre Dame apáczáknak gyüleke
zeté t, a szokott 12 misemondásra köteleztetés m ellett, birtokképesség nélkül 
törvényczikkileg befogadottnak kijelentik.

4) K ö z j ó  e l ő m o z d í t á s á t ,  s k e r e s k e d é s t  és  á r v á k  d o l g á t  
é r d e k l ő k :

A 19-dik ágazat, mely által a királyné beleegyez abba: hogy az 1723: 
15-dik czikknek foganatosítására a Vág vize hajózhatóvá tétessék, és ezt a hely
tartótanács az 1 7 5 1 :14-dik czikkben kijelelt mód szerint m indjárt az ország- 
gyűlés után foganatba tétesse.

A 24-dik ágazat, mely ő felségének azon határozatát adja elő: hogy a ma
gyar katonaságnak öltözete, ha oly áron és minőségben, m int más tartom á
nyokban, megszerezhető, Magyarországban és kapcsolt részeiben is azok által, 
kiket ille t, készíttessék.

A 26-dik ágazat, melyben a gyámnoki hatalom iránt az 1715:68-dik  
czikknek pótlásáéi rendeltetik : 1) Hogy a vármegyék az árvavagyonnak fel
jegyzését, nem várakozva az atyafiaknak bejelentésére, de még is a hevenyében 
kaphatókat oda alkalm azva, tüstént eszközöltessék, és ha gyámnokról gondos
kodás téve nem volna, hű és ügyes gyámnokot nevezzenek, s ezen jo g , ha az 
árvajószágok több vármegyékben elszórva volnának , azon vármegyét illesse, 
melyben az árváknak jószágbeli lakhelyük té tez ik , fenmaradván mindazáltal 
a királynak és nádornak azou hatalm a, melynél fogva a türvényszékileg úgy 
találandó rossz kezelésnek esetében a természeti gyámnokok helyébe is máso
kat adhatnak. —  2) Hogy a gyámnokok ezután azon várm egyének, melyet a 
gyámnoknevezés joga ille t, évenként számot adni, és minden félévenként azon 
előmenetelről, m elyet gyámoltjaik az erkölcsökben, és a vármegye által álla
po tokhoz képest meghatározandó tudományok- vagy mesterségekben te ttek , 
körülményes írott jelentést ten n i, és a vármegyék a benyújtott számadásokat
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ugyan minden évben átvizsgálni, az árváknak előmeneteléről te tt jelentéseket 
pedig a helytartótanácsnak s a kapcsolt részeket illetőleg a bánnak átküldeni ♦ 
és ezek ő felségének felterjeszteni tartozzanak. —  3) Hogy ezen rendelések
nek biztosb teljesítése végett az árvajószágoknak jövedelmeiből mind az árva
jószágoknak összeírni, mind a gyámnoki számadásoknak vizsgálói szokott mód 
szerint merséklendó napi díjakat luízzanak. —  4) Hogy egyébiránt a pazarlók 
ellen hozott törvényeknek rendelése a számadásra nem köteles gyámnokokra is 
k iterjesztetvén, és arra nézve a tiszti ügyésznek keresete megengedtetvén, 
mindezek a szabad királyi és bányavárosokban is megtartassanak.

A 31-dik ágazat, mely előadja, mikép ő felsége országunk rendéinek ké
résére megengedte azt: hogy a buccarii kikötőn ezután nem csak az ökröknek 
kihajtása szabad legyen, hanem hogy abban az egyéb szárazföldi és tengeri ke
reskedés is m egnyittassék, s e végre a szükségesek az illető helyeken azonnal 
megrendeltessenek.

A 41-ik ágazat, mely előadja, mikép ő felsége a kereskedés és kézimu- 
vek gyarapodásának könnyítése végett a sz. kir. városoknak esedezésére gon
doskodni fog: hogy, a mennyire a legfelsőbb szolgálatnak java m egengedi, az 
országban több-több réz-, hegyizöld, és termék czinóber-raktárak állíttassa
nak fel.

5) A v i s s z a é l é s e k e t  o r v o s l ó k  v a g y  m e g t o r l ó k :

A 20-dik ágazat, mely a Pécsett és más helyeken is divatozó pénzkicsi
karásoknak és visszaéléseknek eltörlésére, melyekkel az oda fát és más te r
mékeket behordó szomszéd helységbelieket terhelik , a kihágókat kisebb ha- 
talmaskodási büntetéssel fenyítte tn i, és irántok az 1715:63-dik törvényczikket 
pontosan megtartatni rendeli.

A 27-dik ágazat, mely sürgeti: hogy a helytartótanács az 1 7 2 3 :113-dik 
czikknek teljesítésére a menedékhelyek dolgát, mennyire azoknak esetei még 
kidolgozva nem volnának, mindjárt az országgyűlés után tárgyalás alá vegye, 
miszerint azt a jövő országgyűlés átvizsgálhassa és beczikkelyezhesse.

Jegyzet. Ide számítható a 29-dik ágazatnak végső rendelete is.

6) A H o r v á t o r s z á g o t  é r d e k l ő k :

A 33-dik ágazat, mely által a rendek ő felségének anyai gondoskodását 
azon nyilatkozatában is hódolattal elismerik: hogy a báni őrváraknak kijavítá
sáról is gondoskodni Ígérkezett.

A 34-dik ágazat, mely által a bánnak országbani lakásáról az 1741:47-dik 
törvényczikk m egerősíttetik , és jövendő időkre is mindenkor megtartatni ren
deltetik , miszerint a kapcsolt országoknak dolgaiba személyesen befolyhasson.
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A 35-dik ágazat, melyben a kapcsolt országoknak rendei a királynénak 
megköszönik egy nemzetökbeli tanácsosnak magyar udvari cancellariájához 
alkalmazása iránti azon kir. válaszát: hogy a horvát nemzetre egyéneinek ügyes
ségéhez és érdemeihez képest tekintettel leend.

Jegyzet. Ide is némikep sorolható a 38-dik ágazat is.

4. §. Az e korbeli egyéb említést igénylőkről.
Mária Teréziának itt előadott három törvénylevelén túl e korban törvényes 

viszonyainkra s azoknak kifejlésére nézve még említést igénylenek e követ
kezők is:

I. Hogy Mária Terézia a jobbágyságnak törvénytelen zsarolások és ter- 
heltetések elleni oltalmára helytartótanácsa által az ország törvényeinek szét
szórt rendeletéiből és jogszerű bevett szokásokból általános kötelezésií úrbéreket 
készíttetett, s azokat, —  azon községeket, melyek az úrbéreknél jótékonyabb 
kiváltsági levelekkel vagy földesuraikkal kötött szerződésekkel ellátva lévén 
mellettük megmaradni k íván tak , egyedül k ivéve, —  országszerte foganatba is 
hozatta. Négy ily úrbért adott pedig ezen kegyes királyné k i , úgymint a sla- 
vóniait 1756., a magyarországit 1767., s a horvátországit és a bánátit 1780- 
dik évben, melyek közól a magyar- és horvátországi egymással egyenlő, a 
többiek ellenben számos szabályaikban mind ezektől mind egymás közt külön
böznek. Ezen úrbéreknek rendeletéit későbben törvényeink, az 1 791 :35 ., 
1792 :12 ., 1 7 9 6 :3 ., 1 8 0 2 :6 ., 1 8 0 5 :3 ., 1807 :3 ., 1808 :9 ., 1812:3., 1827:10. 
s 1830:14-dik ágazatok, mind a jobbágyoknak úrbéri tartozásaikra, mind azok
nak földesuraiktóli függésökre, és a földesuraknak jobbágyaik fölötti hatósá
gukra nézve ideigleni törvény erejére emelték, melyet egészlen az azokat egész 
kiterjedésükben elfogadó, s csak némelyekben módosító 1836-dik évi országa 
gyűlési úrbéri törvényeknek keletkezéséig meg is tartottak.

II. Hogy a katonaság és földnépe közötti visszavonásoknak, s minden tör
vénytelen zsarolásnak megelőzésére, s a támadható panaszoknak elitélésére 
1747-dik évi december 28-dikán ugyan az átköltöző, 1751-dik évi november
1-ső napján pedig mind az álköltöző, mind a szállásozó katonaságra nézve, ka
tonatartást szabályzó rendelményt (Regulamentum m ilitare) bocsátott közre. Az 
első törvénykönyvünk végén is olvasható.

III. Hogy a levélkiadási taksákat a káptalanoknál, conventeknél, királyi 
és kerületi tábláknál, s a vármegyéknél és sz. kir. városoknál, — a levéltak
sákról rendelkező régi törvényeink, Zsigm. VI. t. 10. 11., Mátyás VI. t. 74— 76., 
Ulászló I. t. 95. 98. és az 1609. törv. 72. s 74-dik czikkei többé alkalmazhatók 
nem lévén, — pontosan meghatározta, és azoknak jegyzékét (Schema taxarum) 
1770-dik évben kihirdettette.
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IV. Hogy a jászoknak és kánoknak hajdani kiváltságaikat 1745-dik évben 
részint megerősítette, részint xíj engedményekkel bővítette, és azon alkalommal 
ugyan m indjárt nekik egy ugyanazon évi november 22-dikén k e lt, s törvény- 
széki, po litikai, tartományi és házi ügyeiket 23 ágazatban elrendező s jövő 
országgyűlésig tartó ideigleni szabályozást hiteles pecsét alatt adott; miután pe
dig ezen szabályozásra az 1751-diki országgyűlési rendek némely észrevétele
ket te ttek , és azokat felterjesztették, egy új rendbe szedett, 24 ágazatra 
terjedő, Jász és Kun ágazatok nevezete alatt ismeretes, szabályozást, —  mely
be a rendeknek némely csekély változtatásokkal helybenhagyott észrevételeit 
beigtatá, — az országnak nádora, mint grófjok és bírájok, által örökös törvé
nyül kiadatott, a mint mindezeket a királynénak ezen ágazatokat magában fog
laló, s 1751-diki october 13-dikán kelt kir. levelének bevezetése tanúsítja. Kö
vetkező pedig ezen ágazatoknak tartalm a:

Az 1— 5-dik ágazatok rendelik: hogy a jász és kiín kerületek közügyi és 
tartományi dolgaikban a helytartótanácsnak, a törvényszékiekben pedig a ná
dor után fő- és kerületikapitányaiknak és helybeli tanácsaiknak bíró- és tör
vényhatósága alá lévén a hazai törvények és kiváltságaik értelmében vetve , a 
közügyi és tartományi dolgokban a helytartótanács intézőleveleit a főkapitány
hoz intézze, s ez a teljesítendőket teljesítse vagy te lje sítesse , és a szükséges 
feljelentéseit a helytartótanácshoz tegye ; a törvényszéki dolgokban pedig az 
első bíróság minden polgári személyes tettekben , s az adóssági, örökösödési, 
osztályi és bármely vagyon-visszavételi perekben , ha a perbe fogandó szemé
lyek vagy illetőleg jószágok ugyanazon egy határbeliek, azon helységnek bírá- 
já t esküdteivel, — ha pedig ugyanazon kerületbeli több helységbeliek, és kü
lönösen az adóssági pert illetőleg az adósság 3000 forintot fölül nem halad, va
lamint a valamely egész község elleni ily követelésekben is, a kerületi kapitányt, 
— ha végre a perbefogott személyek vagy jószágok több kerületekben létezők, 
valamint a szökevény jobbágyot visszakérő, vagy több, akár egy, akár több 
kerületbeli helységek közötti határperekben is, a nádori főkapitányt illesse, je 
lesül a szökevény jobbágyot visszakérő per, —  mely iránt az előre bocsátandó 
nyomozást a kerületi kapitány a földesűrnak egyszerű felszólítására megtenni 
az 1715:101-dik  czikki büntetés alatt köteles, — azon helységnek bírája és 
tanácsa ellen, melyben a szökevény tartózkodik, indítandó, és a nádori főka
pitánytól a nádorhoz fölebbezendő lévén.

A 6— 8-dik ágazatokban rendeltetik: hogy a nagy- és kiskunsági kerületek 
kapitányainak egy-egy, a jászkerületinek pedig k é t, ugyanazon kerületből vá
lasztandó, ülnöke legyen, szabad lévén még is nekik költségszaporítás nélkül 
több, részre nem hajló, és alkalmas ülnököket is magok mellé venni. Továbbá, 
hogy a kerületi kapitányoktól minden fölebbvihető perek a főkapitányhoz 
fölebbeztessenek, s ez mind ezekben mind a tulajdon első bírósági pereiben a
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kerületi kapitányokat és azoknak ülnökeit, — azokat, kik a vizsgálat alatt levő 
perben bíráskodtak, k izárva, — maga mellé vevén Ítéljen. —  Végre hogy a 
fölebbezés a helységeknek bíráitól a kerületi kapitányhoz, ettől a főkapitány
hoz , s emettől a nádorhoz, és nádor nem lévén a királyi curiához m enjen , a 
pernek birtok melletti vagy birtokon kívüli áttételére nézve a nádori kapitány 
széke ügy tek in tetvén , mint vármegyékben a vármegyei köztörvényszék, és 
a nádori hivatalnak betöltése után a kir. curiához már fölebbvitt, de még ott 
át nem vizsgált perek a nádorhoz visszaútasítandók lévén.

A 9-dik ágazat rendeli: hogy az ezen kerületeknek kiváltságilag engedett 
pallosjog a nádori kapitánynak elnöklése és vezérlete alatt a kerületi kapi
tányoknak és ülnökeiknek, mennyire m egjelenhetnek, jelenlétükben, és men
nyire szükséges lenne , a kerületekből vagy máshonnan meghitt törvénytudók
nak alkalmazásával gyakorlandó, szabad lévén, mennyire országunk törvényei 
a fölebbvitelt m egengedik, a nádorhozi fölebbvitel is.

A 10-dik ágazat a tisztválasztásokról határozza: 1) Hogy a főkapitány 
nevezése a nádori hatalomnál m aradván, a kerületeknek közös jegyzőjét, 
adószedőjét és ügyvédét a mindhárom kerületnek köz gyűlése, a kerületi 
kapitányokat, ülnököket és biztosokat pedig az egyes kerületeknek gyű
lései azokból, kiket a nádor az illető közös vagy egyes kerületi gyiílések által 
k ijeleltek, vagy más neki alkalmasabbaknak látszók közöl k ije le lend , három 
évre válaszszák, mind a kijelelő mind a választó akár közös akár egyes kerületi 
gyűlések a nádori kapitánynak elnöklete alatt tartandók lévén. —  2) Hogy 
helységbeli b írákat, esküdteket', adószedőket és egyéb tiszteket vagy szolgá
kat mindegyik község magának szabadon választhasson. — 3 )  Hogy fontosb 
dolgoknak tárgyalására az érdemesb és nagyobb korú egyének közöl négy ül
n ö k , kettő a jász , kettő  a kiín kerületekből választassák, a főkapitánynyal, a 
kerületi kapitányokon és ülnökökön tú l, egybeülendő.

A 11-dik ágazat rendeli: hogy a kerületeknek közös levéltára Jászberény
ben legyen, melybe nem csak a kiváltság-leveleik, s jelen ágazataik és egyéb 
közirományaik leteendők , hanem a kerületi kapitányoknak irataik is minden 
harmadik évnek végén beadandók, és melyből nem csak a kerületeknek vagy 
egyes községeknek kiváltság- és másféle okleveleik, hanem az idegeneknek is 
az őket illető bárm ily, jelesül perbeli irományaik hiteles másolatban, és pedig 
egy évnek lefolytéig egyszerű k érésre , ezután pedig megkereső nádori parancs 
m ellett, az ország törvénye által rendelt büntetés alatt kiadandók.

A 12-dik ágazat határozza: hogy ha valaki a jászokat vagy kúnokat vala
mely földnek tulajdoni joga iránt perbe fogni akarja, a mint a követelt föld vagy 
egyes kerületnek vagy mind a háromnak birtokában létezik, úgy a per első esetben 
ugyan az illető kerületnek kapitánya és közönsége, a másodikban pedig mind 
a három kerületnek kapitányai és közönségei ellen a királyi curia előtt indítan
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d ó , és minden ilyen per a kir. fiscus á lta l, de a perbefogattaknak költségén és 
veszélyével védendő.

A 13-dik ágazatban rendeltetik: hogy a ház- vagy földeladások a hely
ségnek tanácsa előtt, s annak pecsété alatt tétessenek, és az által jegyzőkönyvbe 
igtattassanak. Továbbá hogy az adósság-betáblázások egyesek ellen a helybeli 
tanács e lő tt, község ellen pedig a közgyűlésben történjenek.

A 14-dik és 15-dik ágazatok a főkapitánynak kötelességül teszik: l)H o g y  
a kerületeknek fentartása főleg a közterheknek aránylagos felosztásától és pon
tot lefizetésétől függvén, a kerületikapitányoknak és jegyzőnek hozzájárultá- 
val a kerületek és egyes helységek közt eddig divatozott arányt vizsgálat alá 
vegye, a felfödözendőegyenetlenséget javítsa k i , és gondját oda fordítsa, hogy 
mind a hadi adó és annak járu lékai, mind a házi te rhek , úgymint a nádornak 
járó 3000 arany vagy 12600 forin t, a tisztviselőknek és szolgáknak zsoldjaik, 
és egyéb szükséges költségek, mennyire ezek közadóhoz nem tartozó más 
alapértékből nem füdüztethetnének, a helységeknek lakói között igazságosan 
és aránylagosan osztassanak fe l , s a hadi pénztár a házival egybe ne zavar
tassák , és egyébként is az 1723:63-dik törvényczikk kellőleg megtartassák. 
—  2) Hogy ugyanazokkal vizsgálja meg a helységeknek belső állam át, vagy
is mindenik helység —• a) mily összeget és minő szabály szerint szokott fel
osztani és behajtani? —  b') mily költségekkel van terhelve, és viszont mily jö
vedelmekkel ellátva, s azokat mikép kezeli? —  c) minő számadásokat szo
kott a bevételről és kiadásokról adni ? és hogy ha valahol hiányt vagy kihágást 
veend észre, azt megorvosolván, a hanyagokat vagy kihágókat, a felesleges 
költségeknek megtérítésen túl kellőleg fenyítse meg.

A 16-dik ágazatban meghagyatik: 1) Hogy a főkapitány azon 5000 forin
to t, melylyel a jász és kun kerületek a pesti katonai kórháznak tartoznak, 
járulékaival együtt a közgyűlésükben igazságosan oszsza fel, és annak a ki
tűzendő határnapon teljesítendő lefizetéséről gondoskodjék, s időközben a ke
rületek és helységek által te tt adósságoknak jegyzékét a nádori hivatal útján ő 
felsége elébe terjeszsze fel. — 2) Hogy ezen adósságoknak kifizetése után többé 
a kerületek vagy helységek ő felségétől előre nyert engedelem nélkül új adós
ságokat tenni ne merészeljenek.

A 17-dik ágazatban reudeltetik : 1) Hogy a helységeknek bíráitól a kerü
le ti, a kerületeknek közadószedőjétől pedig a nádori kapitány a kerületi kapi
tányokkal és jegyzővel a bevételek és kiadások fölött számot vegyen, és a ná
dori kapitány a helységeknek kerületi kapitány által már megvizsgált száma
dásait is magának adassa és vizsgálja át. — 2) Hogy a főkapitány a számadási 
hátramaradásokat törvény útján elengedhetlenűl hajtassa be , és az átvizsgált 
számadásokat felülvizsgálás végett a helytartótanácshoz évenként küldje be.
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A 18-dik ágazat a főkapitánynak kötelességül teszi: hogy az oldalához 
adatni szokottakkal a kerületek házi gazdálkodásának tőkéjét és módját dol
gozza k i, és a nádorhoz küldje b e , ki azt ő felségéhez feljelenteni tartozzék.

A 19-dik ágazat előadja: hogy ő felsége mind a három kerületnek együtt
véve, mihelyest az iránt folyamodást teendnek, egy közöttük hitelességgel bí
ró , s főkapitányuknál őrizendő közpecsétet adand , mely alatt a három kerü
let által hozott határozatok, a főkapitány által bevégzett pe rek , és a jászok 
vagy kunok által teendő ügyvéd- vagy teljes hatalmú biztos-vallások kiada- 
tandnak.

A 20-dik ágazatban előadatik : hogy akkor i s , midőn mind a három ke
rület, vagy egyes helységeknek bírái perbe fogandók, a bíróság főkapitányukat 
a nádor által melléje nevezendő ülnökökkel ille ti, k ik  az elmarasztalt kerületi 
kapitányok vagy helybeli bírák ellen a végrehajtást a kerületeknek vagy hely
ségeknek, valamint a magánosoknak javaiban is , ha a szükség úgy hozná ma
gával, hatalomkarral is eszközlendi, sőt magokat a helységeket is haszonhaj
tásaikra nézve a győztes félnek részére végrehajtás alá veheti, az e llenállás
nak a kerületek kebelében indítandó perekben helye nem leendvén.

A 21-dik ágazat azokat, kik magokat ezen ágazatok rendeletéinek ellensze
geznék, vagy akár fő- akár kerületi kapitányaiknak, vagy a helységek bíráinak 
hivatal dolgában nem engedelmeskednének, m egfenyíttetni, azokat pedig , kik 
azoknak ellenszegülni is m erészlenének, bebörtönöztetni, és perbe fogatván 
bűntettüknek minőségéhez mérendő büntetés alá vettetni parancsolja.

A 22-dik ágazat, melyben rendeltetik : 1) Hogy bűnvádi ügyek mind a 
jászoknál mind a kúnoknál Ítéltessenek. —  2) Hogy költségkímélés végett a 
fiskális pereknek előmozdítására, úgy mint eddig, csak egy , ezen kerületeknek 
kebelében lakozandó, közügyész tartassék. — 3) Hogy ha a szükség megki- 
vánandja és a kerületek azért esedezni fognak, nádori alkapitány is neveztes
sék. — 4) Hogy mindegyik kerület pallosjoggal b írván , kebelében a bűnte
vőknek őrzésére szükséges és alkalmas tömlöczöket építtessen, és m indent, 
mi a pallosjognak gyakorlatára szükséges, magának megszerezzen. ■

A 23-dik ágazat rendeli : 1) Hogy a főkapitány az előrebocsátottaknak 
megtartása végett folytonosan ezen kerületeknek valamelyikében lakozzék, s 
ezen kerületeknek és lakosaiknak közjaváról, a római katholika vallásnak gya
rapodásáról, s az igazságnak fáradhatatlan kiszolgáltatásáról folytonosan gondos
kodjék, és hivatalának kellőleg megfelelni törekedjék. — 2) Hogy a nádori 
kapitány és kerületi tisztviselők a szomszéd vármegyékkel a katonáknak tovább 
szállítása és ellátása, és egyéb azokat is illető dolgok iránt levelezzenek.

A 24-dik ágazat, melyben rendeltetik: hogy a jászoknak és kánoknak , 
nemesi joggal nem bíró akár községeket akár egyeseket é rd ek lő , személyes és 
más olyan ügyeit, melyekre nézve törvény vagy szerződés erejéből felperes-

5*
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seggel nem bírnak, bármely törvényszék előtt a nádori kapitány maga neve 
és fölperessége alatt hivatalánál fogva mozdítsa elő.

Y. Hogy a lengyelektől 1772-dik évben visszaszerzett 1 3 , és a még hoz- 
zájok csatolt Lublyó és Podolin uradalombeli más három, s összesen 16 szepes- 
ségi mezővárost egy, 1778-diki június 5-dikén k e lt, szabadságlevéllel meg
ajándékozta, melyben régi szabadalmaikat nem csak m egerősítette, hanem 
újakkal is bővítette. Jelesül: 1) Nekik új pecsétet ado tt, melynek mellpai- 
zsában II. József és Mária Terézia neveinek első betűi állanak. —  2) Azokat, 
mellőzve a várm egyét, politikai dolgokban ugyan a helytartótanácstól, gazdál
kodásiakban pedig a magyar udvari kamarától közvetlen függeni rendelte. —
3) Mind politikai mind kamarai dolgaiknak igazgatását egy, a földesuraságot 
képviselő, királyi igazgatóra (Administrator Regius) b íz ta , s melléje a tarto
m ányi, úgynevezett szepesi, grófon túl három ülnököt, egy jegyzőt, és egy 
fiskálist rendelt. — 4) A tisztviselőik választásának, az árvavagyon és kerületi 
pénztár kezelésének módját szabályozta. — 5) Azokat a lovas katonaságnak be
szállításától felmentette. —  6) Pereikre nézve azt rendelte: hogy az első bí
ró s á g ,—  a bűnvádi pereket, melyek a tartományi grófnak széke előtt indí- 
tandók, kivéve,-— a helybeli mezővárosi tanács gyakorolja, onnan a fölebbvitel 
a tartományi grófnak, annak elnöklete alatt három ülnökből és a mezővárosok
nak legalább öt követéből állandó, és évenként legalább is háromszor tartandó 
székéhez, és ettől a kir. személynöki-székhez menjen. Továbbá, hogy az egész 
kerületnek egy tiszti ügyészén túl mindenik mezővárosnak egy külön tiszti
ügyésze legyen, és hogy az ellenük indított perekben őket a kir. fiskus védeni 
tartozzék. — 7} A határbeli és királyi minden haszonvételeket s jövedelmeket, 
a vadászás, malom, érczásás, korcsmálás, húsvágás, serfőzés, piacz és vásár 
jogát, valamint a magvaszakadtaknak vagyonábani örökösödést is , a mezővá
rosokra ruházta, és közöttök a házaknak és földeknek szabad adásvevését meg
engedte.

VI. Hogy a felfödözött uratlan kincsre általános jogelveknél fogva jogot 
tartó kir. fiskus, föld ura, és felfödöző közötti viszályokat 1776-diki január 27- 
dikén és 1777-diki január 23-dikán kelt rendelményei által, elhatározó országos 
törvényünk nem lévén, úgy egyenlítette el: hogy a felfödözött uratlan k incs, 
ha az értéke 100 tallért fölülhaladna, a kir. fiskus, a földnek u ra , és a találó 
közö tt, ellenkező esetben pedig a két utolsó között egyenlően osztassék fel, a 
találó azonban a talált kincset, részének a kir. fiskus javárai elvesztése a la tt, 
lekiisméretesen bejelenteni köteleztetvén.

VII. A menedékhelyeknek dolgát az 1765:27-dik  czikk következésében 
helytartótanácsa által kidolgoztatta, és az az iránt te tt rendelményét a helytar
tótanácsnak 1776-dik évi december 5-dikén kelt intézőlevele által foganatba is 
tétette. Ezen rcndelménye által a menedékhelyek kiváltságát oly keresztény 
egyházakra szorította, melyekben szentségek szolgáltatnak k i, vagy az oltári
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szentség ta r ta tik , —  azoknak jótéteményéből minden isteni vagy emberi fel
ségsértőket, s pártü tőket, minden emberölőket vagy emberi élet ellen törőkét, 
mindenféle rablókat, tolvajokat, pénz-, pecsét-, s küzlevél-hamisítókat, gyűjto- 
gatókat, vagyonpazarlókat, sziízrablókat, vámcsalókat, szökött katonákat, és 
börtönfeltöréssel megszökő oly rabokat, kik valamely itt elősorolt bűntett 
m iatt valának befogva, k izá rt, —  azon kérdésnek elitélését, vájjon a mene
dékhelyre futott személynek büntette ki legyen-e a menedékhelynek jótétem é
nyéből véve vagy nem , egyedül s kizárólag a világi hatóságnak tulajdonította, 
és azokat, kik az egyházhoz futott bűntevőt eltitkolnák, a hatóságnak azonnal 
ki nem adnák, vagy elszöktetnék, a fejedelemnek legsűlyosb neheztelésén túl, 
a bűntevő által okozott kárnak megtérítésére szoríttatni, és egyszersmind kihá
gásukhoz m ért pénzbeli büntetésben m arasztaltatni rendelte.

VIII. Hogy királyi rendelései által az emberi elmének gyalázatára oly sok 
századokig divatozott boszorkányüldöző pert eltörlötte, és a kínzó vallatásokat 
felfüggesztette.

IX. Hogy sz. István első királyunknak II. Silvester pápától nyert apostoli 
királyi czímzetét, melyet mindazáltal már atyjának is egyszer, az 1723:96-dik  
czikkben, adva találunk, —  XIII. Kelemen pápa á lta l1)  feleleveníttette, és örö
köseire átbocsátotta.

X. Hogy 1768-dik évi november 14-dikén Albert királyi herczeg helytar
tóhoz intézett kegyelmes leirásában az igazságszolgáltatásnak előm ozdítására, 
és magoknak a törvényszékeknek sinórmértékére az addiglan hozott kir. cu
ri ai végzéseket egy e végre rendelt különös kiküldöttség, névszerint gróf Nicz- 
ky K ristóf, és oldalához adott Vörös Antal és Kelcz József itélőm esterek által 
főbb tárnokaikkal együtt egybeszedetni, s az általok létrehozott munkát a hét- 
személyes és királyi tábláknak rendkívüli Aegyes üléseiben átvizsgáltatni, és 
az arról adandó tudósítást felterjesztetni rendelte, mely munka a kir. curia ál
tal valójában át is vizsgáltatott, és 1769-dik october 21-dikén Albert herczeg- 
nek fel is te rjesz te te tt, a mint ezt Albert herczegnek a kir. curiához és ennek 
a lierczeghez szóló, s ezen „Planum Tabulare4* név alatt ismeretes munkának 
homlokán álló leveleik tanúsítják.

XI. Hogy 1779-dik évben az 1777-dik évi illírrendszabályzatot (Regula- 
m entum ), —  részint mivel az illírnemzetbelieknek vallása és privilégiumai 
dolgával foglalkozó udvari illírbizottság megszüntetvén, s ezen dolgaik is az 
egyéb dolgaikat tárgyaló udvari dicasteriumokhoz á tté te tvén , némely változ
tatások szükségesekké lőnek, részint mivel maga a nemzet is attóli némely 
eltérésekért esedezett, —  eltörölte, és az előbbi 1770-dik évi szabályzattal 
együtt a magyar udvari cancellariához visszaküldetni rendelvén , az illír nem-

0  Lásd: Joannis Severini Conspectus HistoriaeHungariae, Pars posterior. 286. lap.
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zetnek részére azon nevezetes, s maiglan divatban levő , úgy nevezett „Decla- 
ratorium  Illyricum*4 *), felvilágosító illír rendszabályzatot kibocsátotta. Ezen 
70 pontra terjedd, érdekes rendelménynek tartalm a e következő:

Az 1-sőpontban Ígéri a királyné, hogy az illír nemzetet, míg tartozó alatt
valói húségében m egm arad, az általa és eldődei, Leopold, József és Károly 
magyar királyok által adott, s illetőleg megerősített privilégiumaiknak gyakor
latában, a jelen és a karloviczi érsekhez múlt évi április 7-dikén bocsátott lei
ratainak értelmében védendi,

A 2-dik pont kijelenti : hogy a magyar tartományi részekben létező illír 
nemzet, valamint vallási és vallásszertartási dolgaiban érsekétől és püspökeitől, 
úgy visszont egyébként papságával együtt az ország egyéb lakosainak módjára 
közvetlen a kiváltságbeli elöljáróságoktól és határbeli hatóságoktól, közvetve 
pedig a magyar királyi cancellariától függend, nem is leend ezeknek mellőzé
sével a királyi felséghezi folyamodásnak helye.

A 3-dik pont előadja: hogy az érsek csak az egyházi dolgokban, nem pe
dig a világiakban is, feje az illír nemzetnek, melynél az érsekválasztásnak joga 
ezután is megmarad ugyan, hanem a választás m egerősítésének, s a nemzet 
gyúlekezetébeni kihirdetésének, és a választott érsek húség esküje letétele 
utáni beszékezésének joga a felségnek fentartatik.

A 4-dik pontban az érseknek kötelességúl té tetik : hogy a püspöki stóla
adózások iránt azon modort szorosan tartsa meg, mely azon szertartási! püspö
kökre nézve megrendelve van. Továbbá előadatnak az érseknek jószágbeli és 
és egyéb különjövedelmei, je le sú l: 1) Hogy a kamarai pénztárakból, az 1749- 
dik augustus 2-dikán kelt kir. válasz szerint, az eszékiből ugyan 6000, a te- 
mesiből pedig 3000 forintot húzand. —  2) Hogy a Dalya jószágot, míg más 
egyenlő jövedelm űt helyette Horvátországon kivúl ő felségétől nyerend , bírni 
fogja. —  3) Hogy azon Veradin faluból és Pencovecze pusztából húzott 5000 
forint helyett, melyet a gergeteki monostornak régi állapotjába helyezése által 
elveszt, míg más alapérték előkerül, a kir. kincstárból 5000 forintot húzand, 
a gergeteki monostornak visszaállításával egy időben mindazáltal a zsinat által 
eltörleni rendelt monostorok eltörlendők lévén. —  4) Hogy a 22-dik pontban 
elősorolt szentelési taksákat és egyéb jövedelm eket is húzandja.

Az 5-dik pontban eltöröltetik azon jog, melyet a görög nem-egyesúlt pap
ság a szertartásukbeli világiaknak holtok után maradt vagyonában különbféle- 
képen bitorlo tt, és ugyanazon papság a külföldről ő felségének örökös birto
kaiba jövő nem-egyesúlt egyházi egyének felett bitorlandó m inden, akár halál 
által megürült vagyon elfoglalási, akár egyéb joggal éléstől eltiltatik, s egyszers

*) Lásd a helytartótanácsnak ezen rendelményt magában foglaló s 1779-diki september 16- 
dikán Karlovicz városához kelt intézőlevelét.
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mind a gyermek és rokonok nélkül elhalt nem-egyesült papi egyének hátrama
radt vagyona iránt következők rendeltetnek : 1) Hogy az elhunytnak pappá 
léte előtt bírt ingatlan vagyonához a megye püspökének semmi joga ne legyen, 
hanem az a fúldesűrra szálljon, az által más jobbágynak adandó. —  2) Hogy 
annak papsága alatt szerzett ingatlan vagyona a földesűr által törvény rende
leté szerint váltassák meg, vagy adassák el, és az érette bejött pénz tömegéhez 
csatoltassák. —  3) Hogy az elhunyó pap ezen pénznek és egyéb ingó vagyoná
nak , a netalán létező adósságainak lehúzása után fenm aradó, harmadrészéről 
akár ajtatos akár világi czélokra, de csak a cs. kir. örökös tartom ányoknak ke
belében, végintézetet tehessen, két harmada pedig a temetés és szokott imák 
terhe mellett a megyének püspökére szálljon, és ha a püspöknek joga a végin
tézet által m egsértetnék, a végintézet érvénytelennek tartassák , s ily esetben, 
valamint akkor is , ha az elhunyt végintézet nélkül műit k i ,  az egész tömeg a 
megye püspökéé legyen.

A 6-dik pont előadja: hogy ő felsége, valamint már előbb, eldődeinek pél
dája szerin t, a törvény szerint őtet illető örökösödésről érsekeiknek és püspö
keiknek hátram aradt vagyonára nézve egészen lem ondott, ügy ezen lemon
dását a nemzetnek javára továbbra is megerősíti.

A 7-dik pont rendeli: hogy az érsek vagy valamelyik püspök m eghalván, 
a tulajdona és az egyházhoz tartozók között különbség té tessék , jelesül ezek
ből se a főpap se más valaki semmit magának ne tulajdonítson, és a végre, 
hogy ezen különbség iránt későbben perne  támadhasson, minden nem csak ér
seki és püspöki, hanem lelkészi egyházban is azonnal két egyházőrző (E pi- 
tropus vel Ecclesiae Custos) rendelendő, és a helybeli előjáróság előtt az 
egyháznak minden ingó és ingatlan javairól s szentelt szereiről lelettár két pél
dányban, egyik a püspöki hivatalnak, másik az egyházőrzőknek számára ké
szítendő, abba a későbben azokhoz járűltak  is beirandók lévén. Továbbá hogy 
az egyháznak pénze mindenütt három kulcs alatt tartassák, s egyik kulcs az 
egyházőrzőknél, másik a helybeli lelkésznél, harm adik az uradalom által ne
vezendő tisztnél legyen, s közölök egyik a másik nélkül semmit abból ki ne 
vehessen, és ha a kulcsot tartó tiszt a számadások vizsgálatánál, lelettár egy- 
behasonlításánál, vagy pénzkiadásnál jelen lenni gátoltatnék, maga helyett mást 
állítson. Végre, hogy a lelettárkészítésnek és az évenkénti számadás vizsgálatá
nak alkalmával vendégségek, napidíjak, vagy bármily költségek által az egy
ház vagy község ne terheltessék.

A 8-dik pontban az érsekségnek akkori vagyonáról rendeltetik: 1) Hogy 
az érsekséghez régtől tartozó azon jószágok és hozzájok kapcsolt ingóságok, to
vábbá mindazon drágaságok és ezüst házi szerek, melyek az ő felsége által ké
szíttetett, s egy példányban a magyar udvari cancellariánál, másikban az érseki 
lajstromozó hivatalnál tartandó lelettárban foglaltatnak, az érseknek adassanak
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á t; ki azokat használhassa ugyan, de azokból semmit se örökiíl se zálogál el 
ne idegeníthessen, sót az ingatlan jószágokat a miveléshez elégséges gazdasági 
szerekkel együtt jó karban ta rtan i, és minden drága ingóságokkal és könyv
tárral egyetemben utódjának sértetlenül meghagyni köteleztessék, s ezekre as- 
sistensei gyorsan felvigyázni, magoknak a drágaságokat minden második évben 
elómutattatni, s a könyvtárt, gazdasági szereket, és ingó javaknak államát gon
dosan átvizsgálni tartozzanak. —  2) Hogy az egyházhoz tartozó drága ezüst 
szerek és szentelt ruhák az érsekségnek vagyonától különöztessenek el, é s a  
karloviczi érseki egyháznak, részint annak, részint az érseknek használatára, 
adassanak á t, és azon egyháznak lelettárába igtattassanak, megengedtetvén 
mindazáltal az érseknek addig is, míg azon állítmányát, hogy azok az érsekség
hez tartoznak, bebizonyítandja, azokat egyházi hivatalkodásánál más egyházak
ban is használni. — 3) Hogy azon pénzösszeg, mely az elholt érsekek és püs
pökök hátram aradt tömegének eladásából bejövend, vagy a közpénztárnak, 
vagy pedig magánosoknak elégséges bátorság mellett kölcsön adassék, szükség 
lévén mégis az első esetben ugyan a kölcsönzést csupán tudomás végett ó fel
ségének feljelenteni, a másodikban pedig annak helybenhagyását is kieszközleni. 
Továbbá, hogy atókepénz maga ugyan nemzeti elidegeníthetlen tömegnek neve 
alatt sértetlenül tartassák, kamatai pedig ó felségének határozata szerint a nem
zetnek javára fordíltassanak, s az érsek assistenseivel mind a tokéról mind a 
kamatokról oklevelekkel igazolt számadást adni tartozzék.

A 9— 11-ik pontok rendelik : l)H o g y  az elidegeníthetlen alaptőkére és az 
érseknek használatára hagyottakra pontos felügyelés végett, az érsek m ellé, 
nem-egyesült vallásü három segédló (Assistens) adassék, t. i. a papság részérói 
egy püspök, a katonákéról egy főtiszt, és a tartománybeliekéról egy előkelő 
karloviczi vagy újvidéki vagy más községbeli lakos, kik a rendkivüli eseteken 
kivül minden második évben Karloviczon megjelenni, és a verőczei fő- vagy 
alispánnal és a slavóniai hadikormánynyal együtt, — kikhez az eddigi eszéki 
ily megbizottság helyett ily eljárásra nézve utasítva vannak , —■ az ő felségétől 
adott utasítás szerint mind az elidegeníthetlen nem zeti, mind pedig a karlovi
czi iskolai alapról számadást té te tn i, s azt gondosan megvizsgálni tartoznak , a 
fő- vagy alispán és a hadikormány a dolognak mibenlétéről ő felségének véle- 
ményes jelentést tenni köteles lévén. —  2) Hogy ha ki a segédlók közöl halál 
vagy hosszabb távoliét m iatt tisztében el nem járhatna, azt azon segédlő, k i
nek tudtára esett, az érseknek azonnal bejelenteni, ez pedig helyébe ő felsé
gének más alkalmas egyént kijelelni, és a kir. megerősítést bevárni tartozzék.

A 12-dik ágazatban az elhunyt érsek tömegének, a 28-dik pontban alább 
leírt mód szerint teendő, tárgyalása a slavóniai hadi főnökségre b ízatik , és 
az érseki segédlőknek, vagy ha közölök hevenyében Karloviczon senki jelen 
nem lenne, a hely bírójának, ha nem-egyesült görög vallásü, ellenkező esetben
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pedig egy arra kiküldendő ily szertartású tanácsbelinek kötelességül tétetik : 
hogy az elhunyt érseknek holmiját tüstén t, mielőtt a slavóniai katonai főnök
ség által lelettár készíttethetnék, bátorság végett lepecsételje, vagy a mennyire 
fentarthatók nem lennének, lelettárba vegye, és arra ügyeljen, hogy abból 
semmi el ne sikkasztassék.

A 13-dik pontban az érseki segédldknek meghagyatik : hogy az elhunyt 
érseknek tem etését, melynek költségei annak tulajdon vagyonából fizetendők, 
és 3000 forintot soha, sót ha vagyona annál csekélyebb volna, annak erejét 
sem haladhatják tü l, ugyanazon alkalommal rendeljék el.

A 14-dik pontban az érsek udvarának, és gazdaságának költségeiről szé
kének ürűltsége alatt rendeltetik : 1) Hogy az elhunyt érsek udvarának és can- 
cellariájának szem élyzete, — melyek közöl amaz legfölebb 2 megyei vicárból, 
1 nagy prépostból , 1 archi- és 1 protodiakónból, 1 káplányból és 1 gyóntató- 
ból, amaz pedig 1 titoknokból, 1 jegyzőből és 3 írnokból állhat, — előbbi 
zsoldjaikat, kivéve ha ki közölök kolostorába visszatérni akarna, a széknek 
üressége alatt is tartsák meg. —  2) Hogy az itt érdekletteknek szolgálatára 
csak a legszükségesb cseléd, és marhamennyiség tartassék meg. — 3) Hogy az 
érsekségnek igazgatója (A dm inistrator) a fenérdeklett egyházi és világi tisztek
n ek , a házi és gazdagsági szolgáknak, és a m arháknak élelmezésében, s tűz
helyre és fűtésre szükséges fának szolgáltatásában lehetségig takarékos legyen. 
— 4) Hogy széknek ürűltsége alatt a szőlők és szántóföldek kellő móddal és 
időben míveltessenek, a lakó és gazdasági épületek jó karban tartassanak, az 
e czélokra teendő kiadásokról pontos számadások készíttessenek, minden 
akár egyházi akár világi tisztek által, kik bevételekkel és kiadásokkal fog
lalkoznak, azok fölött, ha szükséges lenne, esküvel is hitelesítendő napló vi
tessék, és minden 10 forintot meghaladó tétel hiteles nyugtatványnyal igazoltas- 
sék. — 5) Hogy az érsekségi igazgató a teendő kirándulásainak költségeire 300 
forintot, igazgatásának jutalmául pedig a lakásán, Karloviczon, kivul hivatal
kodásban töltött m indenik napra, beleértve önmagának, cselédeinek, vendé
geinek, lovainak tartását és fuvarait i s ,  12 forintot húzzon. — 6) Hogy mi
kép az érseknek halála után az érseki segédlőknek kötelessége az érseki jöve
delmekből teendő, előbb m egállapított, költségeket rendbeszedni, a nemszük
séges házi és gazdasági szolgákat elbocsátani, a nemszükséges lovakat eladni, 
és az új érseknek beszékeztetése után a széküriíltség alatti érseki jövedelm ek
ről pontos számadást tenni ; úgy minden fenérdeklett költségek nem az elide- 
geníthetlen érseki alaptőkéből, hanem az időközben bevett jövedelmekből fize
tendők, és mennyire lehetséges, megszorítandók.

A 15-dik pontban az ríj érsek választásának és az e végre tartandó gyű
lésnek költségei az érsekség igazgatójának Ítéletére hagyatnak ugyan, de még 
is oly megszorítással, hogy a kir. biztosnak fogadásánál tisztelkedő katonáknak
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adandó 100, s az érsek megerősítésének kihirdetésekor, és székezésekor kisü
tendő mozsárokhoz szükséges lóporra, szolgáló 100, és az ugyanazon ünne
pélyeknél tisztelgő katonáknak fizetendő 300 forinton túl, a költségek 1500 fo
rintnál többre ne rúgjanak, és mindezen költségek a széknek ürültsége alatt 
bevett jövedelmekből fizettessenek.

A 16-dik pont rendeli : hogy mindaz, mi az ellnínyt érseknek vagyoná
ból, adósságainak kifizetése, és temetési költségei, Aragy a szék ürültsége alatti 
jövedelmekből az új érseknek beszékezéséig te tt kiadások után megmarad, a 
nemzetnek elidegeníthetetlen tömegéhez csatoltassék ; s hogy ugyanazért a sla- 
vóniai hadi főnökség az elhúnytnak nem eléggé bátorságos helyre kölcsönözött 
pénzeinek beszedéséről, s ingó vagy ingatlan javainak és drágaságainak árve
réséről gondoskodjék, az árverésnek napját határozza meg, és mind a szomszéd 
hatóságoknál mind pedig az újságlevelek által hirdettesse k i ,  az árverés a hadi 
főnökségnek biztosa és az érsekségnek igazgatója előtt tartandó, és a bevett 
pénzek a fen már előadott mód szerint az elidegeníthetetlen nemzeti tömeg 
részére vagy közpénztáraknál, vagy elégséges bátorság mellett magánosoknak 
kamatra adandók lévén.

A 17-dik pontban határoztatik : hogy valamint valamely püspöknek vagyo
nát fölülmúló adósságai sem érsekét, sem püspöki utódját, sem a nemzetet nem 
terhelhetik; úgy az érseknek ilyetén adósságai sem háromolhatnak sem érséki 
u tódjára, sem az érsekség vagyonára, legkevesbbé pedig az egész nem zetre, 
hanem csupán az adós érseken , és halála után tulajdon vagyonún követelhetők.

A 18-dik pont a nemzeti alaptőke végintézetek általi megsértésének meg
előzésére rendeli: hogy ezután az érsek vagy püspök végintézet által csak az 
adósságainak levonása után megmaradt vagyonának feléről, és csak a cs. kir. 
örökös tartományoknak kebelében rendelkezhessék ; másik fe le , az érsekének 
ugyan a 16-dik pont szerint a nemzetnek elidegeníthetlen tömegére szálljon, a 
püspöké iránt pedig a 29- és 30-dik pontok tartassanak meg.

A 19-dik pontban rendeltetik: hogy a nemegyesűlt görög püspökségeknek 
székürűltsége alatti jövedelmei ne az érseké vagy püspökség igazgatójáé, ha
nem a nemzet elidegeníthetetlen tömegéé legyenek ; a püspökség igazgatójának 
azonban, annak kérelm ére, az udvari cancellaria által évnegyedenként megha
tározandó jutalma, és a püspökségnek szükséges költségei azokból fizettessenek, 
az igazgató köteles lévén a bevettekről és kiadottakról az érseknek és segédlői- 
nek számadását benyújtani, ezek pedig vizsgálat végett az eszéki illír biztos
ság helyébe (10. pont) rendelteknek átküldeni.

A 20-dik pontba ő felsége az érseki vagy püspöki szék ürültsége alatti igaz
gatónak mindegyik alkolommali kinevezését magának fentartja, és e végre min
den előforduló székürülést az udvari cancellariához késedelem nélkül feljelen
tetni parancsol.
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A 21-dik pontban rendeltetik: hogy a püspökségekre és más egyházi mél
tóságokra ne csak az érseki udvarban vagy püspökök oldala mellett levők, ha
nem más képes és kitűnő' jellemű papok vagy kolostorbeliek is mozdíttassanak 
e lé , következőleg a mindenkor királyi biztos jelenlétében tartandó zsinati vá
lasztásokban azokra vétessék főbb tekintet, k ik  a kolostorbeliek és más kije
leltek közöl egyházi jog- és más tudományokbani jártasságuk, érdem eik, ész
beli tehetségeik és erényeik által jeleskednek. Továbbá megújíttatik azon 
már előbb kiadott kir. rendelet, melynél fogva az érseknél akár új püspökvá
lasztás akár más ok végett tartandó minden zsinatgyűléshez előlegesen a k i
rályi beleegyezést fe lkérn i, és azt a kir. kiküldött biztosnak jelenlétében tar
tani szükséges, és hogy valamint a zsinat által történt minden választások s 
határozatok megerősítés végett a felséghez felterjesztendők, úgy minden a zsi
nathoz kiküldött biztosnak vezérlése szerint tárgyalandó, s a megtörtént válasz
tás vagy más akármiféle határozat annak bejelentendő, és az érseknek legfel
sőbb helybenhagyás vagy további elintézés iránti folyamodása is az eredeti sza
vazatokkal együtt a felséghez ő általa felküldendő; végre hogy minden más 
külön esetben, —  a vallásnak ágazatait illető dolgok tárgyalásán k ivü l, —  
az a végre mindenkor különös megbízásssal ellátandó kir. biztosnak jegyzőjével 
együtt a zsinatban vagy más gyűlésben mindenkor jelen kell lenn ie , és a gyű
lésben az alább A betű alatti szertartás mindig pontosan megtartandó. — Utól- 
jára eléadatik: hogy a karloviczi illír érsekség alá csak a verseczi vagyis ká- 
ránsebesi, temesi, bácsi, aradi, pakráczi, budai és károly városi nemegy esűlt 
görög püspökségek tartoznak.

A 22-dik pont az alsó és főbb papságnak érsek és püspökök iránti tartozá
saikról rendeli: 1) Hogy az érseknek az líj püspököt megerősítő bulláért a ver
seczi-vagy temesitől 200, a bácsi- vagy araditól ! 50, a pakráczitól 125, a budai
vagy károly várositól 100 körmöczi arany já rjo n , s többet azért az érsek sem
miféle czím alatt ne követelhessen, s a h á z a t, kerteket, gazdasági szereket, 
püspöki ékességeket, s előde könyveit neki ingyen átadni tartozzék, és az 
előbb püspökfelszenteléskor adatni szokott fényes ebédek és más ünnepélyek 
szűnjenek meg. — 2) Hogy a szent rendek ezután ingyen adassanak fel. — 3) 
Hogy az archim andriták, hegum enok, s vicariusok beöltözéséért vagy egyházi 
méltósággal felruházásokért semmi se vétessék. —  4) Hogy a lelkészt beöltöz
tető oklevélért, vagyis syngelia nevében (Bihar vármegyének az aradi me
gyébe tartozó részét, hol a püspökkel eziránt kötve létező külön szerződés 
megtartandó, kivéve) az ne többet fizessen, m int híveinek egy-egy házától 30 
k rajczárt, s azt is oly megszorítással: hogy ezen fizetés, bár hány ház tartoz
nék a lelkészséghez, 50 forintot soha fölül ne haladhasson, és ha több lelkész 
volna egy lelkészségben, a kinekkinek részére jutó házaknak száma határoz- 
tassék meg, és kiki csak az ő részére jövő házaktól fizessen, ezen fizetést azon-
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ban a lelkész híveire ne tolhassa. —  5) Hogy a püspök egyház-felszentelésért 
9 , hordozható oltárért pedig 3 aranynál többet ne vehessen. —  6) Hogy a lel
készek „sydoria“ vagy évi fizetés nevében püspökeiknek ezután minden lel
készségükhöz tartozó háztól 3 krajczárt, és pedig a házak birtokosainak ter- 
heltetése nélkül fizessenek.

A 23-dik pontban az alsóbb papságnak felsőbb általi akár pénzben, ter
mékben, s fuvarban, akár jobbágyi szolgálatban, az előbbi pontban foglaltakon 
tú l, teendő egyéb, habár előbb gyakorlatban volt adózásokra, főleg a nagyobb 
ünnepi vagy névnapi ajándékokra vagy utazásra adni szokott költségekre szo
rítása, valamint bármily gyűjteléktételek is , szigorúan eltiltatnak.

A 24-dik pontban hasonlóképen eltiltatnak a zsinattartási és más előfor
duló költségek fejében némely megyékben divatozott pénzszedések is , az ily 
költségeket az érsek vagy püspök tulajdonából födözni tartozván.

A 25-dik pontban a püspöknek egyházlátogatáskor adni szokott ingye
nes fuvarok iránt rendeltetik: hogy ha a püspök ily , ezután is csak királyi en- 
gedelemmel té tethető , egyházlátogatásra m enend, szándékát előre a várme
gyének jelentse b e , mely a földes urasággal egyetértőleg a szükséges ingyen
fuvarokat, hol azok gyakorlatban voltak, m egrendelendi, másféle utazásaiban 
a püspök fuvarát tulajdon érszényéből fizetni tartozván.

A 26-dik pon t, nehogy az ország útján kivül küldendő hivatalos püspöki 
leveleknek vitelével a lelkészeknek, egyházfiaknak vagy egyházőrzőknek há
zaik , vagy magok a papok terheltessenek, azt rendeli: hogy az ily leveleket 
a vármegyének huszárai, és helységeknek bírái más hivatalos levelekkel együtt 
szolgáltassák illő helyeikre, és a lelkészek se terheljék egyházfiaikat vagy őr
zőiket akár önmagok akár püspökeik leveleinek hasonló hordásával vagy más 
jobbágyi szolgálatokkal.

A 27-dik pont eltörli mindazon bármily adakozásokat, melyeket akár a 
papok akár a világiak a püspöki vicároknak vagy exarcháknak, és ezek he
lyébe helyettesített protopópáknak eddig tenni szoktak, snévszerint a mindenik 
falu által ezen utolsóknak, a vicárok helyett te tt egyházlátogatáskor adni szo
kott egy vagy több forint fizetést is, ezen hivatalnokoknak tartása jövőre a püs
pökök által magokra lévén vállalva.

A 28-dik pont az elhunyt püspököknek tömegéről rendeli: hogy a helybeli 
hatóság, melyhez a tömegnek tárgyalása tartozik , míg ő felsége püspökség
igazgatót rendelend, annak sértetlenül tartására vigyázzon, a temetési költsége
ket az azt rendezőnek előlegezze, az ingóságokat, főleg a nagyobb értéküeket 
lepecsételve, vagy zárt és lepecsételt szobában tartsa, vagy pedig bíróilag össze
írva valamely ismert hitelű férfinak őrizetére bízza; mihelyest pedig a püspök
ség igazgatója hivatalába lép , azzal és a püspöki egyház két őrzőjével s a püs
pöki széknek két ülnökével a püspöknek vagyonát az egyházétól elválasztván,
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ezt az igazgatónak adja át, amazt pedig lelettárba vegye, s az egész tartom ány
ban teendő kihirdetés és megbecsültetés után három hétnek közbetéteiével 
nyilvános árverés lítján adja e l, és az elhónytnak netalán létező követeléseit is 
beszedvén, vagyonának tevőleges állapotját tisztába hozza, s az egész tömeget 
hatósági letételbe vegye. Továbbá hogy hitelezőivel, kik még a lelettár készí
tése előtt két hónapi határnapnak kitűzésével egybebivandók, a rendelendő tö
meggondnok által kiegyenlíttetvén, vagy illetőleg bíróilag elitéltetvén, az el- 
húnytnak minden adósságait, valamint az általa te tt hagyományokat is, ha vég
intézete a fenebbi 18 dik ponttal egybehangzik, fizesse k i, és a tömegnek hát
ramaradt részét ajtatos czélokra fordítás végett nyugtatvány mellett az érsek
nek adja át.

A 29-dik pont előadja: hogy a püspök utódjának nem csak a már régtől 
fogva a püspökséghez tartozók, úgymint a ház, majorok és k e rtek , hanem a 
püspöki épületekben létező házi szerek, a gazdasághoz tartozó marhák és esz
közök, a könyvek, s az egyház lelettárába nem foglalt püspöki ékességek is 
átadandók; ellenben pedig mindaz, mi kész vagy tőkepénzben, drágakövekben, 
egyházhoz nem tartozó arany- vagy ezüstben, borban , gabonában, term ékben, 
fejér ruhában, öltönyökben, s gazdasághoz nem szükséges lovakban, kocsikban, 
szarvas m arhában, sertésekban, juhokban jelen van, az elhunyt püspöknek 
tömegébe helyezendő, s az előbbi pont szerint tárgyalandó.

A 30-dik pont rendeli: hogy m indaz, mi az elhunyt püspöknek vagyo
nából az adósságoknak, temetési költségeknek, és a püspökségnél hagyandóknak 
levonása után megm arad, a mennyire arról érvényesen nem rendelkezett, két 
részre osztassék, s fele a nemzet elidegeníthetetlen töm egéhez, fele a karlo- 
viczi iskoláknak alapértékéhez, melynek jövedelmei hova legyenek fordítan
dók, az előfordulandó körülményekhez képest ő felsége határozandja el, csa- 
toltassék.

A 31-dik pontban ő felsége a protopresbyterségek szám ának, és kerüle
teik állandó kijelelésének felterjesztett tervét helybenhagyja, és jövőre ponto
san megtartatni parancsolja, egyszersmind megengedvén: hogy a protopópa 
minél tigyesb egyén, és az egyházlátogatásoknak könnyebbsége végett nagyobb 
helysegbeli lelkészséggel bíró legyen, s melyben több pópák léteznek.

A 32-dik pont a protopópának, — kinek tisztje az alatta álló lelkészeknek 
fegyben tartásában, s hivatalteljesítésre szorításában, és a kereszteltek, meg
ho ltak , házasulok, és gyónók jegyzőkönyveinek minél-előbbi behozásában, s 
azokra felügyelésben áll, — jutalm a iránt határozza: 1) ugyan az érsek i, bá
csi, verseczi, budai és aradi megyékre nézve: «) Hogy a protopópa tulajdon 
lelkeszi állomásában a közös stólái jövedelmekből ezután is félrészszel többet 
kapjon az azon állomási egyéb pópáknál. — ó) Hogy az évenként adandó sy- 
doriától ment legyen. — c) Hogy neki minden alatta álló lelkész, követke
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zőleg a lelkészségben melléje adott is , 100 oka tiszta búzát, vagy ha azoknak 
az inkább te tszenék , két forintot adjon. —  d)  Hogy a házasságra lépőknek 
megtörtént kihirdetéséről adandó tanúlevélért hét krajczárt vehessen; azüssze- 
kelésre eddigien általok adatni szokott engedelmi levelek azonban mind a ka
tonai mind a tartományi kerületekben, úgymint kinekkinek az illető' parancs
noka által ingyen adandók, és a katona által egybekelés előtt bemutatandók, jö
vőre teljesen eltöröltetvén. — 2) A károlyvárosi és pakráczi megyebeli proto- 
pópákra nézve pedig, k ik eddig semmi különös jövedelmet nem húztak, azt: 
hogy ezután mind az évenkénti sydoriának, mind a beruházási levélért járó 
díjnak vagyis syngeliának fizetésétől mentek legyenek, és minden alattok álló 
lekésztől évenként annyi krajczárt, segédpénz neve alatt, vehessenek, a men
nyi ház kinekkinek lelkészségében létezik. A házasságra kelésre engedelmet 
adó levelekről fen előadott rendelet pedig ezen megyékre is kiterjesztetik.

A 33-dik pont a papnövendéki iskoláknak felállítását, mivel e czélra elég
séges tőke nem létezik , és az e czélból teendő gyüjtelékek több észrevételek 
m iatt meg nem engedhetők, ideiglen felfüggeszti.

A 34-dik pont rendeli : hogy a diáconságra vagy presbyterségre felszente- 
lendők, vagy lelkészséget nyerni kívánók ne csak tanítójoktól tanulásukról ta
núlevelet előmutatni tartozzanak, hanem az általok elnyerni kívánt rendhez 
vagy hivatalhoz megkívántaid tudományokból mindenik csődületnek alkalmá
val a pöspökiszék által szigorúan ki is hallgattassanak, s azokhoz csak az eléggé 
alkalmasok bocsáttassanak, lelkészségre pedig a csődülők közöl csak az arra leg
méltóbb alkalmaztassék, nehogy őfelsége a híveknek java végett e részben szií- 
kebb korlátokat szabni kényszerüljön.

A 35- és 36-ik pontok rendelik, amaz ugyan, hogy lelkészszé vagy pópává 
csak ő felségének örökös tartományaibeli alattvaló neveztethessék, —  emez pe
dig, hogy szerzetesi fogadáshoz vagy egyházi felsőbb rendeknek felvételéhez 
keresztlevél által igazolandó 25-dik éve előtt senki se bocsáttassék.

A 37-dik pontban a papság felesleges számának megszorítására, mivel az 
által a közadónak tőkéje nagyon szenved, és a községek a pópaházaknak adó- 
mentessége , s a pópáknak marhatartása és mezei gazdasága által felette terhel- 
te tnek , és a helységhez tartozó szántóföldek, ré tek , s legelők használatában 
m egkurtíttatnak , következő határozatok té te tnek : 1) Hogy 130 nem-egyesült 
házat meg nem haladó lelkészségben csak egy, 250 ily házat meg nem haladó
ban csak k é t, az e számot meghaladóban három hívataloskodó pópa legyen; 
s háromnál többre a pópáknak száma királyi beleegyezés nélkül sehol se emel
tethessék. —  2) Hogy az itt rendszeresített pópáknak számába a protopópa is 
beszámítva értessék, és hogy azoknak ezen száma sem az ajtatosság vagy ke
reskedés végett valahova összesereglő nép, sem a püspöknek valamely lelkészál- 
lomásbani gyakoribb hívataloskodása miatt meg ne nagyobbíttassék. — 3) Hogy
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azon pópáknak kiválasztásában, kik ezen szabály szerint hivatalaikban meg- 
hagyandók vagy feleslegeseknek nyilvánítandók, a megyei püspök ne az idősb- 
ségre, hanem az ügyességre, erkölcsi jám borságra, és érdemekre tekintsen, s 
a feleslegeseknek nyilvánítottakat, a mennyire lehetséges, más közhasznú, főleg 
pedig tanítói hivatalra alkalmazza, és míglen az ilyenek alkalmazást nem nyer
tek , új pópákat nevezni ne szabadjon.

A 38-dik pontban keményen m egtiltatik: hogy senki se merészelje ma
gát Iperyben vagy más törökországi helyen presbyterré szentelte tn i, vagy ar- 
chimandrítává té te tn i, s hogy külföldi valamint pópa, úgy szerzetes se lehes
sen , és parancsoltatik : hogy a püspökök a szent földről jövetelt ürügyül hasz
náló , s a népnek pénzét kicsaló külföldi vándor szerzeteseknek szent foglal
kozásokra vagy alamizsna-szedésre, — mi a benszülötteknek is tilo s, —  en- 
gedelmet ne adjanak, hanem mihelyest itt létezésük tudtokra esik, ő k e t, hon
nan és mi okból jöttöknek, s meddig maradó szándékuknak kijelelésével együtt, 
a legközelebb lakó tartományi vagy katonai hatóságnak cselekvéseikre felügyel- 
hetés végett azonnal jelentsék be. Továbbá kijelentetik : hogy királyi engede- 
lem nélkül semmiféle egyházi külföldi személynek az országban tartózkodni 
nem szabad, és az ily engedelem nélkül itt létezők azonnal elm ozdítandók, s 
hogy viszont a honunkbeli nem-egyesűlt pópáknak és szerzeteseknek, az illető 
világi hatóságnak engedelme, és átázásuk czéljának előre teendő bejelentése 
nélkül, külföldre kimenni a vándorlókra szabott büntetés alatt tilos.

A 39-dik pontban előadatik : hogy a világiaknak egyháziak iránti tartozá
saik a C betű alatti stólaszabályban, mely egy példányban rácz vagy oláh nyel
ven mind en templomnak ajtajára szegezendő, és egy másikban minden helység
nek bórájánál tartandó, foglaltatnak, és hogy minden azokon tú li, eddigien 
bitorlott, adakozások eltöröltetnek; továbbá, hogy a püspökök azokon k iv ü l, 
mik különös, ezután minden változtatás nélkül megtartandó szerződésekben 
királyi parancs m ellett meghatározva vannak, a világiaktól egyebet semmit 
sem követelhetnek.

A 40-dik pont által minden helybeli hívataloskodó pópák, a velők egy 
házban és egy kenyéren vagyon-küzüsségben élő atyafiaikkal együtt, ha azok 
már pópává lételök előtt velők osztatlan állapotban voltak, a tartományi ma
gyar részekben minden adótól, és egyéb tartozásoktól felmentve hagyatnak.

A 4 i-d ik  pont rendeli: hogy a házasulandók a régen divatozó mód szerint, 
és pedig jövőre még oly megyékben is , hol eddig máskép tö rtén t, mindenkor 
a jegyesnőnek lelkésze á lta l , és a háromszori kihirdetésnek előre bocsátása 
u tá n , — mit a püspök kemény büntetés alatt csak rendkivüli esetekben és 
minden taksavétel nélkül engedhet e l , —  adassanak össze.

A 42-dik pontban azon tapasztalt visszaélés ellen, melynél fogva a holt
testeknek eltemetése sokára halasztatik, és a szegények nem a tem etőbe, ha
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nem országutak mellé tem ettetnek, jövőre rendeltetik : 1) Hogy a pópák, hiva
taluknak vesztessége és a temetési stólának vagyonukbóli megvétele alatt, a 
szegényeket ingyen temessék el, és a temetést a megholtnak szegénysége miatt 
semmikép el ne halaszszák, s ha az illető pópa ezen rendeletet nem teljesítné, 
azt a falu bírójának bejelentésére a legközelebbi helységnek pópája hasonló 
büntetés alatt teljesítni késedelem nélkül tartozzék, és ezen rendeletnek pon
tos megtartása fölött mind a püspökök, mind a politikai hatóságok gondosan 
őrködjenek. —  2) Hogy a tem etésnek idejére és helyére nézve az egészség 
ügyében közrebocsátott rendeletek szigorúan teljesíttessenek. —• 3) Hogy azon 
szokást, melynél fogva a nem-egyesültek a vízbeholtakat nem a temetőbe, hanem 
a folyó mellett takarítják e l, püspökeiknek vallomása szerint is balhiedelmen 
alapulván, a püspökök kiirtani iparkodjanak.

A 43-dik pontban a némely megyékben protopópák, epitrópok, vagy 
épen püspökök által kiadni szokott temetési czédulák, mint szükségtelenek, 
az azoktól néhol vétető 7 krajczárnyi taksával együtt, teljesen eltöröltetnek, 
a temetéskori harangoztatásra kényszerítés, sőt csak unszolás is e ltilta tik , és 
ha kik harangozást kívánnának, akárhányszor tétetnék a harangozás, tőlök egy- 
szernél többször és többet, miut a gazdagabb jobbágytól 20, a középszerű vagyo
nútól 15, és a szegénytől 10 krajczárt venni meg nem engedtetik. Továbbá ki
jelentetik: hogy az itt fenebb és a stólarendszerben kijelelteken túl az egyhá
ziak kemény büntetés alatt a világiakat semmi más adózásokra nem szoríthat
j a ,  és hogy ezekből önként következik azon visszaélésnek is tilosok közé ta r
tozása, melynél fogva a pópáknak özvegyeitől férjüknek hol lova hol könyvei 
tem etési fizetésnek czíme alatt elvétetni vagy valamely általok nem kívánt 
holmikért fizetés követeltetni szokott. Végre megerősíttetik azon királyi ren
delet: hogy a világiaknak végrendeleteit a papság se ne készítse, se írásba ne 
tegye, az mindazáltal a világiaknak továbbra is szabadon hagyatván, hogy ajta- 
tos hagyományokat, de mégis csak a kir. örökös tartományoknak kebelére néz
ve , rendelhessenek.

A 44-dik pont rendeli: hogy a pópák a gyóntatásból a nagyobb kolosto
rokkal bíró megyékben se zárassanak k i, hanem azt mindenütt az időknek kü
lönbsége uélkül gyakorolhassák, és lelkészségre csak oly egyének alkalmaztas
sanak, kik  a gyóntatásra elégséges készülettel bírnak.

A 45-dik pontban azon nem-egyesült egyházi törvényen nem alapiíló, s előbb 
már eltörlött szokás, melynél fogva a megözvegyült pópa kolostorba m enni, s 
a szerzetesi fogadást letenni kényszerítte ték , és az által gyermekei nyomorú
ságnak k ité te tének , jövőre is eltöröltnek nyilváníttatván, rendeltetik: hogy az 
elözvegyűlt lelkész lelkészségében hagyassák, és senki, akár pópa, akár más 
egyházi egyén kolostorba akaratja ellen máskép ne küláessék, mint nagyon éltes 
kora, vagy fölötte gyarló egészsége, vagy más egyházi törvényen alapúló ok miatt, 
és a megye szent székének ő felsége elébe is terjesztendő határozata mellett.
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A 46-dik pontban d felsége különös kegyelméből beleegyezik abba : hogy 
a nemegyesűlt kolostoroknak kevesbítése tovább ne fo lytattassék, azon ko
lostorokat egyedül k ivéve, m elyeket a zsinat eltörlendőknek határozott.

A 47-dik pontban a kolostorok iránt rendeltetik: 1) Hogy az archimandri- 
táknak kinevezése az eddig divatozott mód szerint történjék ezután is, s ugyan
azok és a hegumenok máskép hivatalaiktól el ne mozdíttathassanak, mint ügyök
nek szentszék általi megvizsgálása és elitélése m ellett, de viszont: hogy az így 
elmozdítottak a szentszéki ülnökségöket is mindig veszítsék el. — 2) Hogy 
minden monostornak jövedelmeiről a számadás minden évnek végén tüstént be- 
nyiíjtassék a megye püspökének, és a szentszék által szigoriían átvizsgáltatván, 
ennek vizsgálatával együtt az érseknek küldessék be , kinek az leend főleg a 
gondja: hogy a monostoroknak vagyon- és személybeli á llapotáró l az illető udvari 
dicasterium oknak, akármikor kívántatni fog, kim erítő jelentést tehessen. —
3) Hogy kolostorba senki be ne fogadtassék, ki az illető hatóságnak tanúleve
lével be nem bizonyítja, hogy ő felségének örökös tartománybeli alattvalója, 
és hogy senki előbb szerzetesi fogadáshoz ne bocsáttassák, mint élete 25-dik 
évének betöltével. — 4) Hogy a monostoroknak alamizsnát szedetni akár pénzben 
akár termékben szabad ne legyen ; az önként nyújtandók pedig az egyháznak 
javára fordíttassanak, és a számadásban külön pont alatt előadassanak. —  5) 
Hogy a tű z , v íz , vagy általános rossz termés által Ínségre ju to tt kolostor a 
helytartótanácshoz, az illető hatóságnak tanúlevelével ellátandó folyamodást 
nyújtson be, és onnan a meghatározandó időre alamizsna-szedésre engedel- 
met nyervén, ajánló levelet csak azon megyének püspökétől kaphasson. —
6) Hogy habár 1753-dik évben eltiltatott is a monostoroknak építése és to
vábbi alapítása, azoknak tulajdon vagyonukból teendő kitatarozása mindazáltal 
különbség nélkül megengedtetik; ha azonban, valamely kolostor visszaállítandó 
vagy megbővítendő len n e , a 66. pontnak rendelete a felelésnek nehéz terhe 
alatt megtartassák. — Végül ugyané pontban ő felsége a monostoroknak világi 
kir. biztosok által teendő meglátogathatását magának fen tartja , s mindazon 
pénz- vagy termékheli adózásokat, melyekre a kolostorok püspökeik által ed
dig szoríttattak, teljesen eltörli, azon kemény tilalomnak hozzáadásával: hogy a 
püspökök azoknak jövedelmeiből bár mily czím alatt valamit eltulajdonítani ne 
merészeljenek.

A 48-dik pontban ő felsége a kolostorok belső fegyének gondját a főpap
ságra bízza oly reménynyel, miszerint az oda törekedend, hogy a kalugyerek egy 
részről ugyan jó fegyben tartassanak, más részről pedig, hol a kolostornak kö
rülm ényei megengedik, az ifjúság tanításával foglalkozzanak.

A 49-dik pontban meghagyatik a kolostoroknak, hogy avagyonaikiránt a 
tartományoknak különbségéhez képest hozott, és ezután hozandó tartományi 
különrendelményekhez magokat alkalmazzák.

M. TUD. AKAD. ÉVK. ----  IX. 7
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Az 50-dik pontban a szentszékekről (Constoria) rendeltetik: hogy további 
kir. rendelkezésig az 1769-dik évtől 1774-dik évig keletben volt modor szerint,
— melyet az érsek az abban hol és mikép teendő javítások iránti véleményével 
együtt feljelentend, — tartassanak, s teendőiket, rendszerint minden héten 
egybeülvén, és tisztán lelki vagy egyházi ügyekre szorítkozva, minden vétkes 
mulasztás nélkül folytassák. Továbbá megengedtetik: hogy, míglen az érsek
ségnek elidegeníthetlen alaptőkéje eléggé inegnüvend, a szentszéki taksák az 
I betű alatt oda kapcsolt, s a szentszéknek irodájában felfüggesztendő és pon
tosan megtartandó minta szerint szedethessenek, senki ellenben azokon túl 
nem terhelte tvén , és azok, k ik  szegénységüket a lelkésznek vagy helybeli ha
tóságnak tanúlevelével bebizonyítják, minden taksafizetéstől mentesek lévén.
—  Yégúl a vakmerő perlekedésnek büntetése eltöröltetik.

Az 51-dik pontban az érseknek és püspököknek keményen megtiltatik az 
állattok álló felszentelt papokat, kivéve ha forma-szerinti perrel arra kárhoz
tattak volna, veréssel, békóval, vagy szolgai munkákkal terhelni.

Az 52-dik pont rendeli: hogy egyházi átok alá előre nyert királyi bele
egyezés nélkül senki se vettessék, és hogy senki a nemegyesúlt püspökök kö
zöl a nálok szokásban levő áldást, a gyanúsokon vagy a kellő mód szerint átok 
alá vetetteken k iv ü l, senkitől meg ne tagadja.

Az 53-dik pontban előadatik: 1) Hogy az egyháziak, valamint egyházi és 
lelki dolgokban (a  királyhoz folyamodás m indenkor szabadon állván) a szent
székeiktől, püspökeiktől és érseküktől függenek, úgy AÚszont bűnvádi és pol
gári ügyeikre nézve a világi hatóság és az országnak törvényei alatt állanak.— 
2) Hogy valamely nemegyesúlt pap bűnvádi perbe fogatván, az érsek vagy me
gyés püspök általi megkeresésre két szentszéki papi ülnök a törvényszékben az 
eljárásnak türvényességérei felvigyázás végett jelen lehessen, az itélethozás- 
nak alkalmával mindazáltal eltávozni tartozván. — 3) Hogy elmarasztaló akár 
rendes akár rendkívüli Ítélet hozatván, abúntevő pap végrehajtás előtt papi ren- 
détőli megfosztás végett bátorságos őrizet alatt a szentszéknek adassék át, mely 
azonban őt a megfosztás után azonnal a büntető törvényszéknek átadni köteles.

Az 54-dik pontban határoztatik : hogy valamint az egyháziakat gyalázó 
büntetés alá vetni fenebb megtiltatott ; úgy az egyháziaknak is tilos a világia
kat megveretni, vagy pelengérre k iállíttatni, vagy őket templomaikban a szent 
képeknek szokásban levő csókolásától elzárni.

Az 55-dik pontban rendeltetik: 1) Hogy a papok bármily név alatti pénz
bírság büntetést ne használjanak, még a többnejúségnek megelőzése végett se.
—  2) Hogy ezen bűntett iránt az 1754., 1758., 1759. és 1761-dik évi rende
letek pontosan m egtartassanak, a pópák a népet ezen bűntettnek súlyosságá
ról és büntetéséről világítsák fe l, és senkit, főleg idegent, ki özvegységét 
előbbi hitvesének halála fölötti tanúlevéllel, vagy nőtelenségét a törvényes ha
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tóságnak elismerésével be nem bizonyította, egybe ne adjanak. — 3) Hogy már 
minden lelkészségben lévén a kereszteltek , megholtak, házasulok, és gyónók 
nyom tatott jegyzőkönyvei, azokba minden beléjük tartozók híven írassanak 
be, s azokat a püspök vagy protopresbyter egyházi látogatáskor vizsgálja át.

Az 56-dik pontban megerósíttetik azon 1763-diki február 14-dikén kelt k i
rályi rendelet: hogy a halálra Ítélt nemegyesűltet vallásbeli papja szentségek
ben akárhol részesíthesse, s az erre megkívántaié időre a rabnak bilincsei levé
tessenek. Továbbá hogy, a hol az szokásban v o lt, vallásbeli papja a kivégzen- 
dót a tümlücztól kezdve a vesztőhelyig kövesse ; a hol pedig ez így szokásban 
nem volt, ott azt a tümlücztól kezdve a városnak kapujáig a katholikus pap 
kísérje, és ott annak helyét a nemegyesiílt p ap , ha olyan ottan vagy a szom
szédságban létezik, foglalja el.

Az 57-dik pontban Ígéri ó felsége: hogy az ifjúság oktatása a hazának igen 
üdvös lévén , az elemi oskoláknak a tartományi magyar részekbeni behozása 
iránt a tanulmányi magyar rendszer szerint czélirányos rendeléseket teend.

Az 58-dik pontban kijelentetik : hogy az illyr papságnak és népnek részére 
szükséges könyveknek könnyebb megszerezhetése végett ó felsége az illyr és 
más napkeleti nyelveken írt munkáknak kinyomatására Bécsben egy nyomdát 
állíttatott fel, megengedvén azontúl anem egyesúlteknek az idegen könyveknek 
behozatalát i s , ha a bécsi nyomda ókét azon áron el nem láthatná, csak hogy 
a behozott ily könyvek az örökös tartom ányokbeli első harminczadi állomásnál 
lajstromba vétetvén, a harminczadosnak aláírásával a könyvizsgáló hivatalnak 
átadassanak.

Az 59-dik pontban mind az érseknek mind más nemegyesúlteknek kemény 
büntetés alatt m egtiltatik , a vallásukat és privilégiumaikat érdeklő kir. leira
tokat, rendeleteket, és intézkedéseket királyi engedelem nélkül akárhol k i
nyomatni.

A 60-dik pontban kijelentetik; hogy valamint eddig, xígy ezután sem sza
bad előre nyert engedelem nélkül a nemegyesiílteknek akár köz akár részleges 
gyűlést tartani, vagy követséget bárkinek nevében az udvarhoz küldeni, az en- 
gedelem-kérésnek alkalmával szükséges lévén a gyúléstartásra megkívántaié 
költségeknek mennyiségét, a követség-küldésnek esetében pedig a küldendők
nek nevét, a küldetésnek tárgyát, valamint a szükségelt költségek, adózó nép 
terhelése nélkül teendő, födözésének módját is felterjeszteni. Továbbá legke
ményebben megtiltatik mind az érseknek és püspököknek mind m ásoknak, ily 
költségekre bárminemű gyiytelékeket tenni.

A 61-dik pont tilossá tesz az érseknek és püspököknek vallásukbeliek er
szényére teendő minden u tazást, pénzkiadást, vagy adósságtételt, és az ily 
adósságróli kötelezvényt, akár az é r s e k n e k  akár másnak pecsété és aláírása alatt 
legyen kiadva, érvénytelennek nyilvánítja.

7*
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A 62-dik pont rendeli: 1) Hogy a nemzeti gyűlésre küldendő követeik
nek, általok igazolandó, útiköltségeik és a nekiek királyi határozat szerint vál- 
tozhatatlanúl járó napi díjaik a tartományi és illetőleg katonai hatóságok által 
az egész nem-egyesúlt népségnek összeirandó házaikra osztassanak fel, és mind
egyik háztól a reá esó rész különbség nélkül szedessék be. — 2) Hogy a bejött 
összegből mindegyik kerület vagy egyházi megye a tulajdon küldöttjeit fizesse 
k i, és ha mi fenm aradna, azt az érseknek küldje be , ki azt azon küldötteknek 
fizetésére fordítsa, kik a tulajdon kerületükben beszedett összegből ki nem elé- 
g ítte thettek , és ha ezen túl még fenmaradna valam i, annak hová fordíthatása 
iránt ő felségének rendelkezését kérje ki.

A 63-dik pont meghatározza: hogy a nemzeti gyűlés a kir. biztosból, ki
nek jelenléte nélkül bármily gyűlést tartani tilos, és az általa helyesnek elis
mert megbízással magokat igazolandó 25 tartom ányi, 25 katonai és 25 egyházi 
tagokból álland, és hogy abba az ifjúság a titok fölfödözésének veszélye, és 
az ész érettségének hiánya m iatt be nem bocsátandó.

A 64-dik pont a nem-egyesulteknek a régi naptárral élést, melylyel t.i. 1769- 
dik évig éltének, jövőre is megengedi, de úgy, hogy a mely helységekben 
római k a to likusokkal vegyesen laknak, a karácson és úrnapját velők megüllni, 
vagy legalább a kereskedők és kézművesek boltjaikat egész nap zárva tartani, és 
minden szolgai munkától tartózkodni, más k a to lik u s  ünnepeken pedig reggel 8 
órától 11-ig az említett boltokat szinte bezárni, s lármás mesterségűzéstol, és 
minden akár akadályt, akár zajt okozó munkától magokat óvni köteleztessenek.

A 65-dik pontban parancsoltatik : hogy a nem-egyesűltek csak az 1714-dik 
évi zsinatjokban megerősített ünnepeket ülljék meg; az ottan eltöröltekben pe
dig kiki munkája után lásson, megengedvén még is: hogy lia valahol oly szent
n ek , kinek ünnepe eltö rö ltetett, tiszteletére épített és felszentelt templom lé
teznék, ott a templom napját, vagy ha már valamely akár egyes családnak akár 
községnek vagy kerületnek fogadásból választott védszentje volna, annak ne
velőapját az illető népség vagy család a bevett mód szerint egész nap ünnepel
hesse ; jövőre ellenben ily fogadást tenni, ha csak előbb annak okát és módját 
püspöke által az érseknek bejelentvén, attól fontos okoknál fogva a rra , ő fel
ségének is maga útján bejelentendő engedelmet és áldást nem nyer, szabad ne 
legyen.

A 66-dik pontban a nem-egyesűlteknek részéről templomépítések iránt si- 
normértékűl fölállítatik : 1) Hogy csupán nem-egyesűlt 30 családra menő és 
már pópával ellátott nyílt helyeken az itt f  betű alatti óvás m ellett bármily 
anyagú és alakú templomot építeni szabad. Fiókegyháznak pedig a magyar 
tartományi vidéken csak oly helyek tarta thatnak , melyek a lelkészi állomástól 
távulabb feküvén már 1746-dik évben elégséges számú nem-egyesűlt lakosok
kal bírtak, és ugyanakkor már hivataloskodó pópával ellátva voltak.—  2) Hogy
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minden zárt helyekben, valamint az olyan akár zárt akár nyílt helyekben is , 
hol vagy többféle vallásbeliek laknak, vagy a már létezd egy templomon túl 
másik görög templom építendő, az építést előre te tt feljelentés, és d felségétől 
udvari dicasterium lítján nyerendő engedelem nélkül megkezdeni nem szabad. 
—• 3) Hogy a templomnak kijavítása minden engedelemkérés nélkül megtör
ténhet, kivéve ha összediiléshez közel levő templomot oly helyeken kellene 
kijavítani, hol a templom-építéshez előre nyerendő engedelem szükséges, mely 
esetben a javításra, valamint új templomnak régi romok fölötti építésére is , ő 
felségének engedelme megkívántatő. —  4) Hogy a politikai hatóság gondosan 
felügyelni köteles, m iszerint a templomépítés ott is , hol arra engedem nem 
szükséges, az adózóknak megerőltetése nélkül történjék, s minden felesleges és 
költséges építési czifraságok elkerültessenek, és ugyanazért, midőn valahol 
templom építendő, az épületnek rajza a költségvetéssel és azon alapnak kije
lölésével együtt, melyből a költségek fizettetni fognak, mindenkor helybenha
gyás végett ő felsége elébe felterjesztessék.

A 67-dik pontban rendeltetik: hogy a temetők iránt magokat a nem-egye- 
súlt községek is az egészség dolgát illető kir. rendeletekhez alkalmazzák; ha 
tehát a község valahol tem etőt nyitni akar, a helybeli hatósággal annak helye 
és kerítése iránt értekezzék, és csak attól nyert felhatalmazás m ellett fogjon 
az eszközléshez.

A 68-dik pont az az iránti visszaéléseknek elhárítására rendeli: 1) Hogy 
valahányszor különböző vallásúak házasságba egybeadandók lesznek, avagy ró
mai vagy görög katholikus nem-egyesúltnél szolgálatba lépend, minden ily 
eset a római vagy görög katholikus püspöknél mindenkor bejelentessék. —  2) 
Ha valaki a nem-egyesúltek közöl török vallásra térne ; bűntette miatt az ille
tő világi törvényszék előtt biínperbe fogassék, és a nem-egyesűlt püspökök, és 
minden egyháziak főkötelességűl ta rtsák , az ilyeket, sőt az ily bűntettről csak 
gyanúsokat is, a világi hatóságnak beadni.

A 69-dik pont előadja: 1) Hogy az E és F  betűk alatti utalványok előter
jesztik, minő szertartások legyenek megtartandók az érsek vagy püspök válasz
tás- és beszékezésnél, s a nemzeti gyűlés- és zsinattartásoknál. —- 2) Hogy a G 
alatti utalvány magában foglalja latin és illyr nyelven azon eskünek m intáját, 
melyet az érsek és püspökök méltóságukba lépésüknek alkalmával a kir. biztos 
jelenlétében a templomban az összegyűlt egész nép előtt letenni tartoznak. — 
3) Hogy a H  alatti minta meghatározza a nem-egyesűlt érsek és püspökök által 
a megerősítő kir. oklevélért az illető udvari taksa-hivataloknál lefizetendő 
taksákat.

A 70-dik pontban rendeltetik : hogy m indaz, mi a nem-egyesűlt papság 
által a népnek királyi parancsból ezután kihirdetendő leend, az illető hatóság 
által, melynek a papság a teendő kihirdetésnek napját előre bejelenteni köteles,
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kiküldendő, s a népnek nyelvében jártas tartományi vagy katonai ism ert 
hűségű egyénnek jelenlétében hirdettessék k i, részint hogy a nép annak k i
rályi rendelésboli származásáról meggyőződjék, részint hogy azon egyén ő 
felségének írásban bejelenthesse, vájjon, s m ikor, és mikép történt a kihir
detés.

Végre ezen oklevélnek befejezésében eloadatik: hogy valamint o felsége 
a nem-egyesült érseknek és püspököknek már komolyan megparancsolta, hogy 
az előadottakat mind magok illőleg teljesítsék, mind az alattok álló papság által 
pontosan m egtartassák; úgy viszont a városi hatóságnak a helytartótanács leg
felsőbb királyi parancsnál fogvást szorosan meghagyja, miszerint azoknak tel
jesítésére , mik csak a nem-egyesűlt világiakat érdeklik, gondosan felügyeljen, 
és hogy a bevezetésben em lített okleveleket kikerestetni s a magánosoktól is a 
tulajdon használatukra szerzetteket visszavenni, és azokat mind felküldeni, kö
telességének tartsa, és el ne mulaszsza.

Jegyzet. Ezen oklevélnek kelte e következő: Költ a kir. helytartótanácsnak Pozsony
ban 1779 september 16. tartott tanácsából. Albert m. k. Skerlecz Ferencz m. k. Preszdor 
Mihály m. k.

II.

II. J Ó Z S E F .

1780. N OVEMBER 20-IKÁTOL 1790. FEBRUÁR 20-IKÁIG.

II. József, ki az új philosophia tanainak hódolva az átalakításnak, utóbb 
hazánkban és végre majd minden ausztriai birtokokban elhatalmazott, eszmé
jé t első fogá fel, hogy ezen kedves eszméjének lángoló kebellel óhajtott létesí
tésére, s népeinek egyenlő boldogítására, és erejeiknek tökéletes egyesítésére 
czélzó nagyszerű terveit annál háboríthatlanabbűl s minélelőbb életbe léptet
hesse, az észjognak minden történeti jogok fölötti erőt tulajdonító tanokra tá
maszkodva, sem magát meg nem koronáztató, sem országgyűlést soha nem ta r
to tt, hanem minden átlakító rendeletéit merő hatalmával tévé. K iterjedtek 
pedig ezen újító rendeletéi az ország közigazgatásának minden nemű ágaira, 
íme azoknak könnyebb áttekinthetés végett itt általam három főosztályzatba, 
úgymint az országnak politikai és azzal ez uralkodó által egyesített gazdálko
dási kormányzását, az igazság-szolgáltatást, s az egyház és vallás dolgát érdek
lőkébe , sorozott főrészletei :
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I. Az országnak politikát és gazdálkodási kormányzását illető rendeletéi e kö
vetkezők :

1. A magyar udvari cancellariának teendőit egy részről ugyan az á ltal, 
hogy az úrbéri ügyeknek igazgatását, —  az új szabályzó rendeleteknek kiadá
sát egyedül kivéve1), — és a czéheknek dolgait, valamint a visszálkodó m ester
em bereknek egym ásküzötti, vagy akár ezeknek, akár a polgárságba be nem 
veiteknek városi tanács elleni panaszait is, a helytartó tanácshoz áttevő 2) ,  s a 
törvényszéki dolgoknak főigazgatását és a bírói parancsoknak kiadását tőle el
vevén, Magyarországban a hétszemélyes táblára, Erdélyben a kormányzói hi
vatalra ruházá, és az úgy nevezett hiteles helyi foglalkozását megszűntető 5) , 
—  valamennyire megkevesbítette ; de viszont más részről az á lta l, hogy vele 
az erdélyi udvari cancellariát egyesítő 4) , s eltörölvén a bécsi cs. kir. udvari 
kamarát, annak Magyarországot érdeklő dolgait 5) ,  valam int, szinte megszűn
tetvén az előbb létezett postaügyi udvari főbizottm ányt, a postaügyeknek fő
igazgatását is 6)  hozzá á th e ly ező ,—  tetem esen m egbővítette; s ugyanazért, 
hogy hivatásának jobban megfelelhessen, tagjainak számát egy másod alean- 
cellárral és négy udvari tanácsossal növelte, s az egyházi 7) , tanulm ányi, vi
lági ájtatos alapítm ányi8), építészi9)  *), s bank- és harminczadi dolgoknak tár
gyalását, elvonván a cancellariának üléseitől, ideiglen az egész monarchiára 
kiterjedő hatású10 *)  udvari külön bizottm ányokra, —• melyek határozataikat az 
illető cancellaria elnökének, és ez észrevételeivel együtt az uralkodónak benyúj
tók , és melyek közöl névszerint a három első udvari bizottmánynak tagjai 
egy-egy elnök alatt a cseh-ausztriai, és magyar-erdélyi cancellariáknak néhány 
tanácsosaiból állottak, —  közvetlenül bízta.

2. A helytartótanácsot Pozsonyból Budára az országnak közepébe áthe
lyezte n) j a királyi magyar kamarával, egyedül a levéltárt hagyván elkülö- 
nözve, egyesítette 12) , teendőit a posta és tartom ányi biztossági ügyeknek s 
czéhek dolgainak igazgatásával 1S) , s m esterem berek és polgári joghoz nem bo
csátottak panaszainak elintézésével 14)  bővítette, a hatóságok által teendő min
den felterjesztéseket nem az udvari cancellariához, hanem oda intéztetni ren
delte, és némely dolgoknak közvetlen tárgyalását tőle elvonván, oldala mellett 
8 külön bizottmányt állíto tt, névszerint az eg y h áz it15)? tanulm ányit, har-

0  Lásd az 1781. május 4. és november 30. kelt rend. — 2) Lásd ugyanazon rendele
teket. — 3) Lásd az 1785. sept. 29. kelt rend. — 4) Lásd az 1782. august. 14. kelt
rend. — 5) Lásd az 1782. máj. 17. kelt rend. — 6) Lásd az 1783. mart. 22. kelt rend.
— 7) Lásd az 1782. jún. 15. kelt rend. — 8) Lásd az 1784. april. 14. kelt rend. —
9) Lásd az 1783. oct. 13. kelt rend. — 10) Lásd az 1783. jún. 13. kelt rend. —
u) Lásd az 1783. nov. 28. kelt rend. —- l2) Lásd az 1785. mart. 26. k. rend.—  13) Lásd
az 1785. máj. 9. k. rend. — «) Lásd az 1781. nov. 30. k. rend. — 15)  Lásd az 1783. jún.
3. k. rend.

*) Ezen udvari bizottmányt későbben az 1787. nov. 24. kelt leirata által eltörlötte.
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m inczadit, gazdászatit, ügyigazgatóságit *)> a vegyes politikai- és katonait 2), 
hajókázásit s), építészit, és a középponti számvételit 4) ;  melyek közól a három 
első a hasonnevű bécsi udvari bizottm ánynak, az utolsó pedig a bécsi udvari 
szám vételi kamarának igazgatásától függtenek 5).

3. Erdélyben a kormányzó hivatalt (Gubernium) a kincstárnokival szinte 
egybekapcsolta 6) , s azt Erdélyre nézve nem csak azon hatósággal, melylyel 
Magyarországban a helytartótanácsot, hanem mint erdélyi fótörvényszéket a 
nálunk hétszemélyes táblára bízott hatalommal is felruházta, és két tanácsra, 
melyek közöl egyik a politikai és kamarai, másik a törvényszéki dolgokkal fog
lalkozzék, osztotta 7). Végűi a mellé is néhány, úgymint egyházi, tanulmányi, 
katonai vegyes, harminczadi, s építészi bizottm ányokat, és egy ügyigazgató
ságot állított 8).

4. A politikai és kamarai ügyeknek igazgatására nézve Magyarországot, 
oda értve a bánátot és kapcsolt részeket is, tíz, úgymint a gyűri, pesti, nyitrai, 
beszterczei, kassai, munkácsi, nagyváradi, tem esi, pécsi és zágrábi, Erdélyt 
pedig három , névszerint a szebeni, kolosi és fogarasi kerületekre osztotta 9) ,  
és mindenik kerületben a kamarai tárgyaknak kormányára ugyan, —  Erdélyt, 
hol kevés lévén a kamarai jószág azt egyetlen egy, fó- és alfelügyelóböl s egy 
írnokból álló, felügyelőségre bízá, kivéve 10) , •— egy helytartótanácsosi ranggal, 
s a felsőbb tisztekre nézve, kijelelés, az alsóbbakra nézve pedig kinevezés jo 
gával bíró, és a helytartó tanácscsal levelező igazgatóból, s a kamarai jószágok 
mennyiségéhez képest egy vagy több segédből, egy vagy több jegyzőből, és ír
nokokból álló kamarai igazgató hivatalt állított n) ;  a politikai dolgoknak igaz
gatására pedig, megszüntetvén az előbbi főispánoknak munkás hatóságát, s czí- 
möket egyedül és országgyűlési ülésüket meghagyva, egy mindenkor kerületé
ben lakozni tartozó, 6000 forintnyi zsolddal, belső titkos tanácsosi czímmel, az 
alispánokra és városi tanácsbeliekre nézve kijelelési, a többi vármegyei vagyr 
városi tisztviselőkre nézve kinevezési joggal, és a nemteleneket illetőleg meg- 
kegyelmezési hatalommal is bíró királyi biztost (Cominissarius Regius) neve
zett; ki kerülete egyik vármegj éjének ugyan főispánja, a többinek pedig ad- 
ministrátora vo lt, és külön titoknokkal, könyvvivővel, sorjegyzővel és két ír
nokkal ellátva, kerületében a főispáni hivatalhoz előbb tartozókon tú l, minden 
közjót érdeklő politikai dolgokat tárgyalt, névszerint minden akár vármegyei 
akár városi tisztviselőkre, k iket hanyagságukért vagy visszaéléseikért hívata-

0  Lásd az 1786. apr. 14. k. rend. — 2)  Lásd az 1785. oct. 17. k. rend. — 3) Lásd az 1786.
jan. 9. k. rend. — Lásd az 1784. dec. 27. k. rend. — 5) Lásd az 1785. febr. 9. apr.
6. s 13. és nov. 29., 1786. apr. 3. s 1784. dec. 27 kelt k rend. — 6) Lásd az 1782. aug,
14. és 1785. apr. 5. k. rend. — 7) Lásd az 1785. oct. 14. és 1786. jan. 23. kelt k. rend.
— 8) Lásd az 1785. oct. 14. k. rend. — 9)  Lásd az 1785. mart. 18. k. rend. — 10) Lásd
az 1785. oct. 14. k. rend. — n)Lásd az 1785. mart. 18. k. rend.
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luktól is megfoszthatott, felvigyázni, minden köz rendeleteknek végrehajtására 
ügyelni, a vármegyéket és városokat többször bejárni, az alispánoknak minden 
15-dik napon beküldendő hivatalbeli naplóját átvizsgálni, és azt a netalán elő
forduló észrevételekkel visszaküldeni tiszti foglalkozásai közé tartozék 1).

Az egyes kerületek következő vármegyéket foglalák magokban: 1) A 
g y ő r i  G yőrt, Mosont, Esztergom ot, Komáromot, Veszprém et, Vast és Sop
ront. —  2) A pesti P este t, H evest, Nógrádot, Borsodot és Fejért. — 3) A nyit- 
rai N yitrát, Pozsonyt, Trenchint s Barsot. —■ 4) A beszterczei Zólyomot s 
Túróczot, L ip tó-Á rvát, Gömör-Kishontot, és Hontot. — 5) A kassai Abaúj- 
Tornát, Sárost, Zemplént ésSzepest. —  6) A munkácsi Szatmári, Máramarost, 
Beregh-Ugocsát és Ungvári. — 7) A nagyváradi B ihart, Csongrád, Csanád-Bé- 
kest, Aradot és Szabolcsot. — 8) A temesi Tem est, K rassót, Torontált és Bá- 
csot. — 9) A pécsi Baranyát, Szerem et, Sim eghet, Tolnát és Verőczét. —- 10) 
A zágrábi Zágráb Szörényi, Varasdot, K örözst, Pozsegát, és Zalát. —  És E r
délyben: 11) A szebeni Szebent, Hunyadot, A lsó-Fejért, és Küküllőt. —  12) A 
kolosi Kolost, Tordát, Belső-Szolnokot, és Közép-Szolnokot. —  13) A fogarasi 
Fogarast, Háromszéket, és Udvarhelyt.

5. Több kisebb vármegyéket, névszerint Mosont Győrrel, Komáromot Esz
tergommal , Tornát A baújjal, Túróczot Zólyommal, Árvát L iptóval, Kis-Hon- 
tot Gömörrel, Ugocsát Bereggel, Csongrádot Csanáddal és Békéssel, s Szörényt 
Zágrábbal egybekapcsolván, Magyarország és kapcsolt részei vármegyéinek szá
mát 44-re szállította * 2) ;  E rdélyt pedig , eltörölvén a székeknek nevezetét és a 
három nemzetnek különbségét, 11 úgym int H unyad , Szeben , Fogaras, Há- 
rom szék, U dvarhely, Torda, Belső-Szolnok, K ülső-Szolnok, Kolos, Küküllő 
és Alsó-Fejér vármegyékre osztotta 5) ; és a bírói dolgokat a politikaiaktól el
különítvén és más hivatalokra bízván, az ú rbéri, nemességvizsgálati, és m in
den politikai dolgoknak egyes vármegyékbeli kormányzását egy, királyi felség 
által nevezendő állandó hivatalé, kir. tanácsosi czímmel, és az előbbi főispá
nok hatóságával bíró, a helytartótanácscsal közvetlen levelező, a parancsokat 
egyenesen attól vevő, és jelentéseit ahoz tevő , de mégis a kir. biztosnak igaz
gatása alatt álló, és ugyanazért hivatalbeli naplóját neki félhónaponként bekül
deni tartozó alispánra bízta 4) , melléje adván egy, szinte ő felsége által neve
zendő, segédet vagyis másod alispánt, egy fő- és egy aljegyzőt, egy sorjegy
zővel, egy kiadóval, és néhány írn o k k a l5) ,  és a megyének mindegyik já rá 
sába egy fő- és egy attól függő alszolgabírót, ki mindegyik szinte naplót vinni,

Lásd az 1785. mart. 18. s 1786. máj. 30., jún. 13., nov. 14. s dec. 21. kelt rend. —
2)  Lásd az 1786. nov. 14. k. rend. —  3) Lásd az 1784. jűl. 3. k. rend. — 4) Lásd az
1785. mart. 18. s máj. 20. és 1786. jan. 30., jún. 13. s dec. 21. kelt rend. —  Lásd
az 1785. mart. 18., 1786. jún. 13. s dec. 21. k. rend. és az 1787. febr. 7. intézőlevelet.

M. TUD. AKAD. ÉVK. — • IX. 8
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-és azt az alispánnak fél hónaponként beküldeni tartozzék, rendelv én. Továbbá 
minden vármegyében egy tiszti ügyészt, ki az úrbéri, nemességvizsgálati, és 
politikai bűnvádi ügyeket vivé, egy orvost, egy földm érőt, és a hol szederfák 
vagy ménesek voltak, egy selyem- vagy ménes-felügyeldt, s járásonként egy seb- 
orvost és egy bábát tartatni parancsolt; az adószedői, számvevői, és szállító biztosi 
tisztségeket pedig, a küzpénztárra és katona- élelmezésre nézve más rendszert 
állítván fe l, valamint az esküdti hivatalokat is eltörlötte 1) ,  és a szolgabírákat 
s egyéb vármegyei politikai tisztviselőket minden bírói foglalkozásoktól, intő 
vagy idézőlevél átadásoktól, végrehajtásoktól, szemrevételektől, s űriszékeni 
jelenléteitől felmentette 2). Arégűl a vármegye gyűléseit némely különös ese
tekre, jelesül ha országgyűlési követ választandó és utasítással ellátandó lenne, 
vagy ha az országnak valamely nagy szüksége azt megkívánná, szorította s) ,  
s ugyanazért minden vármegyei iratok a vármegyének pecsété alatt ugyan, de 
az alispánnak nevében valának kiadandók, és minden, magánosok által benyúj
tandó folyamodványok vagy egyéb okiratok ő hozzá intézendők Ezeken tűi 
a vármegyéknek egymás közötti levelezését is eltiltotta 5).

6. A szabad kir. városokat, —• meghagyván a városi tanácsnak a politikai, 
gazdasági, ső t, a főbenjáró bűntetteknek kivételével, a törvényszéki ügyeknek 
közvetlen tárgyalását s kezelését is , —  a gazdasági dolgokban a kamarai kerü
leti igazgatónak, a közpolitikaiakban pedig, eltörölvén előbbi független állásu
k a t ,  az illető kerületi kir. biztosnak, és vármegyéknek, mint kiegészítő részü
ket, hatósága alá helyezte, és a helytartótanácscsali levelezésüket, a rendkívüli 
s halasztást nem szenvedő sürgetős eseteken k ívül, 1787-dik évi mártius 1-ső 
napjától kezdve m egszüntetvén, annak városi dolgokat érdeklő rendelményeit 
a politikai tárgyakban az alispánhoz, a gazdaságiakban pedig a kamarai kerü
leti igazgatóhoz, és viszont a városoknak felterjesztéseit is ezekhez intéztetni 
rendelte. Továbbá a városokat népességük szerint 4 osztályba helyezvén, a ta 
nácsbelieknek és egyéb tisztviselőknek számát és fizetését ezen arány szerint 
szabályozta, és a bírónak kinevezését, kinek hivatalát holtig tartóvá tévé, egé
szen a kerületi kir. biztosnak hatalmába adván, a többi tisztviselőket a kir. 
biztos által kitűzendő tisztújítószékben az ugyanaz által kijelelendő három-há
rom egyén közöl a választott-polgárság által választatni rendelte 6) ,  és a sz. 
kir. városokról itt előadottakat a privilegiált mezővárosokra is kiterjesztette 7).

7. A jászságot és kűnságot, — meghagyván egyébként szabadalmaikat, 
— Pest várm egyébe, mint annak kiegészítő részét bekeblezte 8) ,  s politikai és

Lásd ugyanezeket. — 2) Lásd az 1787. febr. 6. k. rend. — 3) Lásd az 1785. mart. 18., 
1786. jiín. 13. s dec. 21. k. rend. és az 1787. feb. 7. intézőlevelet. — 4) Lásd az 1786. 
nov. 14. és 1787. febr. 6. k. rend. — 5) Lásd az 1784. aug. 30. k. rend. — 6) Lásd az 
1785. mart. 18 ., nov. 14. s dec. 15. ,  1786. dec. 21. s 1787. febr. 6. és jól. 19. kelt 
rend. — 7) Lásd az 1784. júl. 19. k. rend. — 8) Lásd az 1786. dec. 21. k. rend.
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gazdasági dolgaiknak igazgatását az egyes kerületekben a szolgabírói ranggal 
bíró kerületi kapitányaikra b ízta, és azokat közvetlen a jászok és konok , má
sod alispáni rangú, főkapitányának, közvetve pedig politikai dolgokban ugyan 
a Pest vármegyei alispánnak, gazdaságiakban pedig a kamarai kerületi igazga
tónak alája rendelte.

8. A hajdú városokat Szabolcs vármegyébe, m int annak egyik külön já rá 
sát, bekeblezte, s egy fő- és egy alszolgabírónak hatósága alá helyezte 1).

9. A szepességi mezővárosokat, — eltörölvén a szepesi igazgatónak, és az 
úgynevezett szepesi grófnak hivatalaikat, — a Szepes vármegyei alispánnak és 
a kassai kamarai igazgatónak alája rendelte, megengedvén mégis, hogy dolgaik
nak vitelére a vármegyénél egy külön ülnökük és tiszti ügyészük legyen 2).

10. A láncsások tíz m ezővárosát, a turopolyai nemesek kerü le té t, s a 
vajkai ésverebélyi érseki nemesek székeit, —  megszüntetvén a láncsások külön 
alispánjának, a turopolyaiak mezei grófjának, s az érseki nemesek nádorainak 
és egyéb külön tisztvelőinek hivatalait, —  az illető Szepes, Zágráb, Pozsony 
és Bars vármegyéknek teljes hatósága alá vetette.

11. A Fiume városától Zengig terjedő magyar tengerparti kerületet (L it
torale Hungaricum) a zágrábi kir. biztosnak és vármegyének hatósága alól fel
mentvén , a fiumei kormányzónak, és ezt a kir. helytartótanácsnak hatósága alá 
rendelte. Továbbá az előbb létezett s csupán patriciusokból álló fiumei és buc- 
carii köztanácsokat, valamint a vinodoli vidéknek előbbeni kormányzási modo
rá t is m egszüntetvén, az egész magyar tengermelléki kerületre a fiumei alkapi- 
tánynak , mint a kormányzó helytartójának elnöklete alatt egy tanácsot állított 
fe l, az elnökön túl egy kapitányi, két községi, vagyis a fiumei és buccarii köz
ségektől választott ülnökből, a fiumei polgárságnak egy képviselőjéből, és két 
titoknokból állót, mely az egész kerületnek mindennemű politikai, gazdasági, 
és akár polgári akár fenyítő törvényszéki dolgait, — a csekélyebb peresügye
k e t, melyeknek elitélését, Fiúm éban, Buccariban és Noviban egy-egy bírói ül
nökre b ízá, kivéve, — mint első hatóság k eze lte , s a politikai és gazdasági 
ügyekben a fiumei kormányzótól és helytartótanácstól függe, a törvényszéki Íté
leteit pedig, a polgári ügyekben ugyan a királyi és hétszemélyes táblához, a 
bűnvádiakban pedig a zágrábi kerületi táblához kü ld é , és ezekben megkegyel- 
mezésért a fiumei kormányzóhoz folyamodók. Végre a polgároknak előbb di
vatban volt gyűléseit, mivel a tanácsban úgyis képviselőt nyertek , egészen el
tilto tta , a patríciusoknak mégis megengedvén: hogy tisztviselőknek választá
sa, sérelmek előterjesztése vagy közhasznú terveknek tárgyalása végett éven
ként egyszer gyűlést tarthassanak 5).

9  Lásd az 1786. dec. 21. k. rend. — 2)  Lásd az 1786. mart. 28. k. rend. — 3)  Lásd az 
1787. jűl. 19. és oct. 11. k. rend.

8 *
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12. A véghelyi katonai kerületekben a politikai és gazdasági dolgoknak 
kormányzását a katonai dolgokétól elkülöníttette, skülön-külön elöljárókra bízta, 
mind a kétféle dolgoknak főigazgatását mindazáltal közvetlen ugyan a főhadi 
korm ánynál, és közvetve az udvari főhadi tanácsnál meghagyván *).

13. A só dolgát a bányászatéval egybekapcsolta, és az így egyesített só- 
és bányahívatalokat, a magyarországiakat ugyan a bécsi bányász és pénzverő 
udvari kam ara, az erdélyieket pedig a zalatnai bányászati collegium alá ren
delte, a bányakerületi főhívataloknak hatóságát azonban, valamint a bányászati 
bécsi udvari kamaráét is, csupán bányászati dolgokra szorítván, a bányamíve- 
lőknek egyéb ügyeit, valamint m ásokéit, a politikaiakat a kir. biztosoknak és 
alispánoknak, a gazdaságiakat a kamarai igazgatóknak, a törvényszékieket, —  
megszüntetvén a bányapereknek a kerületi bányász főhívatalokhoz és a bécsi 
bányászati udvari kamarához fölebbvitelét, — a királyi és hétszemélyes táblák
nak hatósága alá helyezte 2).

14. A jobbágyoknak sorsát tetemesen megjobbította. Jelesül az 1785. au
gustus 22-dikén kelt rendelménye által 1) Az örökös jobbágyságot eltörlötte, 
s minden bármily sorsú és nemzetbeli hazalakosnak személyére nézve szabad 
költözködést engedett, és minden megváltási pereket megszüntetett. — 2) A 
jobbágynak ura udvari szolgálatára kényszerítését, s ura más vármegyében fek
vő jószágárai önkénytelen áthelyezését, vagy telkéből elégséges ok és várme
gyei vizsgálatnak előrebocsátása nélküli kiűzését e ltilto tta , és nekik megen
gedte: hogy uroknak beleegyezése nélkül is házasságra léphessenek, magokat 
tudom ányokra, s kézmüvekre alkalmazhassák, ingó és szerzett javaikat, s föl
deiknek, szőlőiknek, malmaiknak használatát, —  a földön fekvő terheknek és 
a földesür törvényes örökjogának fenmaradása mellett, — eladhassák, elcserél
hessék, zálogba adhassák, s örökségbe hagyhassák. — 3) Védelmüket az úri 
önkény ellen a vármegye tiszti ügyvédének kötelességül tette 5). —  Későbben 
pedig, 1787-diki február 15-dikén, a földesür és jobbágyok közötti viszony 
iránt négy rendbeli rendeleteket adott 4) , melyek kozol az elsőben egy részről 
ugyan a jobbágynak a földesura iránti engedelmességet kötelességül te tte , és a 
földesür engedetlen jobbágya iránt gyakorlandó büntető hatalmának körét és 
módját m eghatározta, más részről pedig a földesurat jobbágyának minden jog
talan terhelésétől, teljes elégtételnek, sőt vármegye által meghatározandó bün
tetésnek terhe alatt, eltiltotta. A másodikban a földesür és jobbágyok közötti 
kölcsönös panaszok tárgyalásának módját szabályozta. A harmadikban a vár
megyei tisztviselőknek a jobbágyok ügyei tárgyalásának módja, és a negyedik-

O Lásd az 1787. febr. 27. k. rend. — 2) Lásd az 1785. aug. 11 és 1786. jan. 31, k. rend. 
—  3) Lásd Horváth Mihálynak Magyarok történetét IV. szak. 1. fej. I. ez. 8. §. — 4) Lásd 
Keresztény József. Constitutio Regia Josephi II. Politicorum P. I. Tóm. I. 320— 358. lap.
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ben a szegéin ek és jobbágyok ügyvédeinek ügyeik védelme iránt utasítást 
adott.

15. A közdolgoknak tárgyalásától a latin nyelvet más mívelt nem zeteknek 
példája után kizárván, hivatalbeli nyelvvé, valamint más birtokaiban, úgy Ma
gyarországban is a német nyelvet te tte , és ezen rendeletét a magyar erdélyi 
cancellariánál és a tartományi kormányszékeknél ugyan már 1784-dik évi no
vember 1-sö napján, a vármegyéknél, sz. kir. városoknál, külön kapuszámmal 
bíró kerületeknél vagy székeknél, és a kamarai igazgatóságoknál pedig egy év
vel későbben, a bírói-, kormány-, és törvényszékeknél végre és az országyülé- 
sen 1784-dik évi november 1-ső napján foganatba tétetni rendelte, és egy
szersmind megparancsolta: hogy a dicasteriumoknál ezen rendeletének keltétől, 
a vármegyéknél egy évnek, más kisebb hivataloknál pedig háromnak lefolyta 
után senki, ha németül nem tu d , hivatalhoz ne bocsáttassék, és 1784-dik évi 
november 1-ső napjától kezdve latin iskolákba németül írni és olv asni nem tudó 
gyermek fel ne vétessék *)•

16. Az általa behozni szándékolt új adórendszernek, és a közterhek arány- 
lagos felosztásának alapjáéi, minden akadályoknak és ellenszegüléseknek da
czára, először ugyan az ország népét, semmi osztályt ki nem véve, a törvény- 
hatóságból és katonai rendből kiküldöttek által gondosan készült példánytáblák 
s z e r in t ,—  melyekben mindenkinek kora, te rm ete , és testi hibái is rovatot 
kaptanak, — összeíratá, és minden házat folyó számmal megjeleltete 2)  ; az
után pedig az országnak egész földterületét birtokonként felmérette, és minden 
birtoknak jövedelmezését megbecsültette, a nemesi földek felm éretésének czél- 
jára nézve azt tevén nyilvánosan közzé: hogy a nemesi földek mennyiségének 
és jövedelmezésének ismerete akkor, midőn a felkelési kötelesség vagy újonan 
szabályozandó, vagy megváltandó leszen, mind a királynak mind a nemesség
nek szükséges leend s).

17. Budán az egész országnak számára egy egyetemi főtelekkönyvi hiva
talt állított fe l, mely által a hitelnek megalapítása végett minden földbirtok a 
rajta fekvő terhekkel együtt, s minden birtokváltozás, örökvallás, és betáblá- 
zás feljegyzendő volt 4)-

18. A nevelés és tanítás dolgában: 1) A népiskolákat megszaporította, je 
lesül, hol új lelkészi állomást, ott népiskolát is nyitott. — 2) A világiaknak ne
velő in tézeteit, még a bécsi theresianumot is, eltörlötte, és alapítmányaiknak 
kamatait iskolai ösztöndíjakra változtatta. —  3) Az iskolákban 1784-dik isko
laévtől kezdve a tanulókat tanpénzfizetésre kötelezte, s az abból bejött összeget 
ösztöndíjképen a jelesebb szegény tanulók közt felosztotta. —  4) A tanulmá- * 16

*) Lásd az 1784. máj. 11. k. rend. és 1787. máj. 18. intézőlevelet. — 2) Lásd az 1784. aug.
16. int. lev. — 3) Lásd az 1786. 10. rend. — *) Lásd az 1787. apr. 2. k. rend.
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nyi ügyeknek igazgatására a helytartótanács m ellett, mint már fenebb is meg 
van érintve, egy tanulmányi bizottm ányt, a bécsi udvari fő ily bizottmánytól 
függőt, és egy helytartói tanácsosnak elnöklete alatt csupán tanítással és neve
léssel foglalkozó egyénekből állót, rendelt, és Magyarországot kapcsolt részeivel 
együtt ö t, úgymint a pozsonyi, pécsi, kassai, nagyváradi és zágrábi tanulmá
nyi kerületekre osztván, mindegyikben egy ezen bizottmánytól ugyan függő, de 
a hely tartótanácscsal levelező, s fő- és aligazgatóból, tollvivőből és írnokból 
álló tanulmányi igazgatóságot állított. — 5) A budai tanulmányi bizottmány ál
tal líj szabadelvű nevelési és tanítási rendszert készíttetett, mely által a jézsui- 
táktól fenmaradott ájtatosság-gyakorlatok, fegyelmi szabályok, máriai társula
tok , s az ifjúságnak hónaponkénti gyónásra és áldozásra szorítása megszüntet- 
te ttek , az ifjúságnak a színházaknak, tánczterm eknek, s más nyilvános mulató 
helyeknek látogatása, s minden tű rt vallású ifjaknak a katholikus főiskolákba 
járása m egengedtetett, és a katholikus iskolai tanszékeknek betöltésében, — 
a theologiai tanulmányokéit kivéve, — valláskülönbség nélkül egyedül a képes
ség rendeltetett tekintetbe vétetni. — 6) A könyvvizsgálatot, minden kritikát 
megengedvén, csak a csupán kigúnyoló, s jó erkölcsöt, vallást, és az álladal- 
mat sértő iratokat tiltván e l, szabadelvüleg szabályozta, az író nevének kité
telét mégis megkívánván 1).

II. Az igazságszolgáltatást illető rendeletéi e következők :

1. A hétszemélyes táblát egy ministeri ranggal bíró elnökből, egy első 
vagyis a meggátolt elnököt pótló , s 12 előadó tanácsosból, — kik közöl az 
itélethozásra tizenegynek jelenléte volt szükséges, —  s négy, üléseiben szinte 
jelen lenni tartozó, titoknokból és egy jegyzőkönyvvivőből álló udvari törvény
székké alakította, s nem csak az előbbi főfel vizsgálati és fölebbviteli törvény- 
széki méltóságát meghagyta, hanem hatóságát tetem esen gyarapította is. Jele
sül azt megkegyelmezést és korengedelmet osztó , s minden törvényszékekre , 
árvavagyont kezelő elöljárókra, börtönökre, és javító házakra felügyelő hata
lommal felruházta, és egy külön királyi pecséttel, mely alatt határozatait a tör
vényszékekhez udvari rendelmények alakjában és király nevében küldé, meg
ajándékozta, és ülnökeit udvari tanácsosi rangra s 3000 forintos évdíjra 
emelte 2).

2. A királyi táb lát, —  megszüntetvén a tábla főpapjainak, báróinak, al- 
nádornak, alországbírónak, és prímási ülnököknek azelőtt divatos nevezeteit, 
de mégis a nádornak, ország bírájának, és prímásnak ezen táblához tagokat

0  Lásd részint Keresztury József: Introductio in opus Collectionis in Normalium Constit. 
Josephi II. I. r. 33. §-át, részint Horváth Mihálynak fen idézett munkáját. — 2) Lásd az 
1785. dec. 12. kelt. rend.
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nevező jogát, ha azzal élni kívánnának, meghagyván, —  egy elnökből, egy al- 
elnükbőJ, 18 előadó kir. tanácsosból s egy bányaügyi ülnökből álló, két kilencz- 
kilencz tagú tanácsban hetenként háromszor egybeülő törvényszékké alakította, 
s csupán felvizsgálati bírósággá változtatta, és a fölebbvitelt bármily első bíró
ságtól, —  eltörölvén a nádori, tárnoki, szem élynöki, já sz , k iin , hajdú és sze
pesi kerületi és vármegyei fölebbviteli törvényszékeket, — és bármily perek
ben , a nemteleneknek bűnvádi ügyeit k ivéve, közvetlen ahhoz tétetni ren
delte. Továbbá az alsóbb bíráknak és törvényszékeknek valamint főkormány
zását a hétszemélyes táblára, úgy közvetlen igazgatásukat a királyira bízta 
úgy, hogy mind a hétszemélyes táblának alsóbb törvényszékekhez intézett pa
rancsai, mind ezeknek a hétszemélyes táblához te tt jelentései a kir. táblának 
útján valának küldendők

3. Erdélyben a kormányzói hivatalnak, m int törvényszéknek, a magyar
honi hétszemélyes táblával, a marosvásárhelyi királyi táblának ped ig , m elyet 
egy elnökből, egy alelnökből, 13 ülnökből álló, s 4 titoknokkal, és egy 
jegyzőkönyvvivővel ellátott törvényszékké alakíta, a magyarországi kir. táblá
val egyenlő hatóságot adott és azokat ezekével egyenlő tárgyalás-módra köte
lezte 2).

4. Az első bíróságot a jobbágyokra nézve az úriszéknél, melyhez a föl
desúr szolgabírót és esküdtet többé alkalmazni ugyan nem tartozott, de ellen
ben a felek rendetlen bírói eljárás által okozott kárainak megtérítése alatt al
kalmas bírákat nevezni köteles v o l t5) ,  — a jászokra, kánokra , hajdú és sze
pesi 16 városiakra 4) ,  valamint a sz. kir. városiakra nézve is , a bűnvádi pere
ket kivéve 5)> a helybeli tanácsnál meghagyta; a nemesekre nézve pedig Ma
gyarországban ugyan 5 új szerkezetű, névszerint Nagyszombatban, Kőszegen, 
Eperjesen, Debreczenben és Zágrábban székelő, az előbbi királyi-táblával 
egyenlő rangú, egy elnökből, egy alelnökből, 9 előadó ülnökből s 3 titoknok- 
ból álló, a zágrábit, melynek ülnökei és titoknokai is egygyel kevesebbek vol
tak , k ivéve, két tanácsra oszló, s teljességére 5 tagnak jelenlétét szükségeié', 
és itélet-végrehajtásokba nem bocsátkozó kerületi táblát, és, megszüntetvén 
az alispáni, szolgabírói, és A'ármegyei köztörvényszékeknek bíróságát, 38 kerü
leti állandó altörvényszéket, —  melyeknek mindegyike az alsóbb tisztvise
lőkön túl egy elnökből s 4 előadó ülnökből mint bírákból, két bűnvádi ügyész
bő l, s két tollvivőből állott, és ném elyeknek hatósága több nem egyesített 
vármegyékre is k iterjed t, —  alakított; Erdélyben pedig hason szerkezetű 2

0  Lásd az 1785. dec. 12. és 1786. jűn. 29. kelt rend. — 2) Lásd az 1786. jan. 23. k. rend. 
— 3) Lásd az 1786. nov. 30. s 1787. aug. 7. k. rend. — 4) Lásd az 1786. mart. 28. és 
dec. 21. k. rend. — 5) Lásd az 1785. dec. 12., 1786. j«n. 9. s nov. 30 ., 1787. júl. 19. s 
aug. 7. k. rend.
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kerületi táblát, Kolozsvárott és M arosvásárhelyt, és 11 kerületi altörvényszé- 
ket alkotott, és mind a kerületi tábláknak, mind az altörvényszékeknek ható
ságát pontosan meghatározta. Jelesiíl : 1) Az altörvényszékeknek hatósága alá 
helyezett minden akár nemes akár bármily sorsú embereket érdekló" pereket, a 
felségsértésen és hívségtelenkedésen kívül, és a polgáriak közól minden neme
sek vagy más szabad személyek ellen indított kisebb hatalmaskodási, vissza- 
helyezési, zálogváltási, világos vagy könyvkivonati adóssági, szerződés-telje
sítési, altörvényszéket bíróul nevező szerződési és ingatlan jószágot külfölditől 
megváltási, továbbá földesúr általi igazságtétel megtagadást, erdőkárosítást, ok
levél-letartóztatást, levélsértést, becstelenítést, tanúság- vagy újbóli dézrna- 
megtagadást s vadászatijogsértést bosszuló, valamint szinte minden károknak 
m egtérítését, altörvényszéki végrehajtásnak igazítását, egyszerű hűbéres nők 
által vérségtől idegenekre szállított jószágoknak visszaadását, valakinek kö
zös épület tatarozására szorítását, kártékony gátnak vagy malomnak lerombo
lását, okleveleknek atyafi általi közlését, valakinek törvény gyalázata aláveté
sé t, örök emlékezet végetti nyomozásnak megrendelését, vagy új építmény 
tételének megengedését kérő pereket. — 2) A kerületi táblának hatóságát mind
azon perekre , melyeket előbb a királyi tábla elsőbíróságképen Ítélt, sőt azo
kon túl még mindazokat is , melyek általa az altörvényszékiek közé helyezve 
nincsenek, kiterjesztette , és különösen az árvák dolgának kormányzását is az 
árva-számadásoknak vizsgálatával együtt reájok bízta —  3) Az altörvény
székeknek kötelességül tette: hogy szemrevételeket és itéletvégrehajtásokat 
nem csak tulajdon pereikben, hanem a kerületi táblaiakban is te n n i, a pereik
nek kimutató tábláját a kerületi táblához évenként beküldeni, s ugyanannak 
a körükbeli árvákat bejelenteni, attól teendőik iránt utasítást k é rn i, és heten
ként háromszor ülést tartani tartozzanak 2).

5. A hallgató ifjúságot a királyi-táblától k izárta, de ellenben megengedte: 
hogy idézéseknek átadására és más ily mellékes foglalkozásokra a kerületi táb
lák ugyan három hallgató ifjú t, az altörvén) székek pedig szükség megkívánta 
számmal tarthassanak, és az ily ifjaknak, ha magokat kellőleg k iképezték , 
közhivataloknak megnyerésében elsőbbséget adatni parancsolt 5).

6. A megürült ülnöki helyeket a hétszemélyes táblánál a királyi táblának, 
ennél a kerületieknek, és ezeknél az altörvényszékeknek tagjaiból, az altör- 
vényszékeknél pedig csőd által betöltetni rendelte 4).

7. Minden bírói parancsokat és rendelményeket a hétszemélyes táblától a 
királyihoz, ettől a kerületihez, és emettől az altörvényszékekhez küldetni, és 
viszont minden feljelentéseket az altörvényszékektől ugyanazon úton, minden

O Lásd az 1785. dec. 12., 1786. jűn. 29. s nov. 30., és 1787. aug. 7. kelt rend. — 2) Lásd 
az 1786. nov. 30. s 1787. aug. 7. k. rend. — 3) Lásd az 1785. dec. 12. s 1786. nov. 30. 
k. rend. — 4) Lásd az 1786. aug. 31., oct. 5. s nov. 30. k. rend.
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átugrás nélkül, tétetni parancsolt *), s ezen szabály alól egyedül a fölebbvite- 
lekre nézve tett kivételt, melyeket polgári ügyekben bármely első bírósági tör
vényszéktől egyenesen a királyi táblához, innen pedig, de csak az első és má
sodik bíróságé törvényszékek Ítéletei különbözésének esetében, a hétszemélyes 
táblához intéztetni rendelt 2).

8. 1785-dik évben Magyarország részére egy új polgári törvénykezési rend
szert és törvényszék-kezelési rendszabályt adott k i, s azokat jövő évi május 
1-ső napjától kezdve foganatba is tétette, melyek által a kir. fiskusnak törvény
székben! ülését is megszüntette 3).

9. A nemesség-vizsgálást, és a polgári bűntetteket nem törvényszékek 
által, hanem politikai úton a tiszti ügyész előterjesztése mellett az alispán és 
helytartó tanács által tárgyaltatni rendelte 4).

10. A büntető igazság-szolgáltatást illetőleg, a pallos-jogot minden azzal 
előbb bírt közhatóságoktól és földesuraktól elvevén 5) , a bűnvádi akármely 
sorsú egyén ellen indítandó pereknek bíróságát, —* a felségsértés és hívségte- 
lenkedés bűneit, melyeknek Ítéletét önmagának fentartá, kivéve, —  a kerü
leti altörvényszékekre ruházta 6 7) , m elyektől ily pereiket a nem telenek ugyan 
a kerületi, a nemesek pedig a királyi táblához fölebbezheték 0 ,  és ha az első 
vagy második bíróság halálos, vagy három évi börtönre avagy egyszerre kiál
landó 50 botra kárhoztató Ítéletet hozott, kegyelmezésért ezek ugyan a hétsze
mélyes táblához, amazok pedig a kerületi kir. biztoshoz vagy illetőleg a fiumei 
kormányzóhoz folyamodhatának 8). — Továbbá az 1787-diki január 13-dikán 
kiadott általános fen} ítő törvényét (Wgemeíneé (Befejj übet 25ecí>recí>en itttb berfel* 
beit 23e|lrafung, Söteit 1787) hazánkra is kiterjesztette 9) ;  melyben a főbenjáró 
bűntetteknek a politikaiaktóli pontos elkülönözése, és amazokra nézve a rossz 
szándéknak és feltételnek lényeges kellékül tétele, a halálbüntetésnek egyedül 
azon bűn te ttek re , melyekre a törvény rögtön Ítéletet ren d e l, és ezekben is 
egyedül zsinegre szorítása, és azon rendelkezés, hogy minden főbenjáró bűn
te tte t elkövető az elmarasztaló ítéletnek napjától kezdve, míg büntetésének 
ideje ta rt, a nejének és gyermekeinek állapotokhoz illő tartására bíróilag ki
szabandó mennyiségen kívül minden jövedelm eit, a nemes pedig nemességét 
is tulajdon szem élyére, és netalán későbben nemzendő gyermekeire nézve el
vesztette, főleg megjegyzést igénylenek.

0  Lásd az 1785. dec. 12., 1786. nov. 30. k. rend. — 2) Lásd az 1785. dec. 12. k. rend. —
3) Lásd az 1785. sept. 29. es dec. 12. k. rend. — 4) Lásd az 1787. febr. 6. k. rend. —
Lásd az 1785. dec. 12. k. rend. — 6) Lásd az 1786. nov. 30. és 1787. aug. 7. k. rend. —
7) Lásd az 1785. dec. 12., 1786. aug. 21. s nov. 30. és 1787. aug. 7. k. rend. — 8) Lásd
az 1785. dec. 12., 1786. apr. 14., júl. 10, aug. 21. s nov. 30. és 1787. aug. 7. k. rend. 
— 9) Lásd Keresztury idézett munkája I. r. 20. , 3 6 . ,  38. §§-ait, s az 1791:40. és 
41. t. ez.

M .  T U D .  A K A D .  É V K .  -----  I X . 9
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111. Az egyház és vallás dolgait illető rendeletéi:
1. Az apostoli szék rendeletéinek királyi tetszvény nélküli kihirdetéséi 

megtiltotta 10)-
2. A püspököket a hivataluknak lényegéből fo lyó , úgy nevezett eredeti, 

jogaiknak pápa befolyása nélküli gyakorlatára késztette, s az újonan nevezett 
püspököknek részére új esküformát szab o tt2).

3. A szerzetes rendeknek római fó-főnöküktóli függését m egszüntette, s 
ókét közvetlen az illető magyar püspököknek felügyelése és hatósága alá vetette, 
s föld-alatti börtöneiket eltörlötte 5)* Továbbá több birtokos szerzeteket eltö
rülvén , és azoknak vagyonából az úgy nevezett szerzetesi alapvagyont (F u n 
dus Religionis) alapítván, annak jövedelm eit részint a fenmaradott egyéneik 
nyugdijaikra, részint az újonan alapított, vagy addig illendően ellátva nem volt 
lelkészeknek illő ellátására fordította * 4).

4. Több egyházi hűbérnek egy bár mily rangú egyén általi bírását m egtiltotta5).
5. A népnevelésnek előmozdítására, hogy a lelkész híveitől sehol egy mér

földnél messzebbre elválasztva ne legyen, több új lelkészségeket vagy legalább 
helybeli káplánságokat líjonan felállíttott, úgy hogy a katholikus rendes és se
gédlelkészeknek országlása előtt 3578-ra menő számát 4767-re emelte.

6. Hogy egyenlő elvekkel bíró s felvilágosodott egyházi férfiakat nyerhes
sen, országos papnevelő házakat állított, Budán, Egerben és Zágrábban, és ké
sőbben a budait ugyan a pozsonyi várba áthelyezte, a másik kettőt pedig Pesten 
egyesíttette 6).

7. A szerzeteseknek koldulását, az irgalmas barátoknak egyedüli kivéte
lével, eltörlötte, — az isteni szolgálatot m indenütt egy formán tartatni paran
csolta, a csudalatos képekhezi búcsújárásokat, vízkereszti házszenteléseket, s 
égiháborúkori harangozást eltiltotta 7).

8. Az evangélikusoknak és nem-egyesiílt görögöknek vallási szabadságát 
1781-dik évi october 25-dikén kelt, úgynevezett „türelm i rendelete44 (Decre
tum Tolerantiale) által új rendbe szedte, melynek főpontjai következők: 1) 
Hogy az evangélikusok és nem-egyesűlt görögök nyilvános isteni tiszteletet 
m indenütt, hol addig tiltva volt is , tarthassanak, és a hol közülök 100 család 
é l, lelkészlakot, iskolákat, és imaházat torony és harang nélkül építhessenek, 
iskoláikat azonban a katholikus iskoláknak mintájára rendezni, és a hol tano
dáik n incsenek, gyermekeiket a katholikus iskolákba küldeni tartozván. —• 2) 
Hogy akárhol lakhassanak, házat, s telket szerezhessenek, polgárjogot s tiszt
ségeket nyerhessenek, és vallásukkal ellenkező eskü-formára ne kényszeríttet-

M Lásd az 1781. mart. 30. k, rend. — 2) Lásd Horváth Mih. említett munkájának IV. sza
kaszát. — 0  Lásd az 1781. mart. 2 4 .  k. rend. — ‘) Lásd Horváth Mih. u g y a n o t t .  —
5) Lásd az 1785. febr. 10. k. rend. — 6) és 7) Lásd Horváth Mih. munkáját u g y a n o t t .
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liessenek. —  3) Hogy a vegyes házasságoknál szokásban volt hitkötelezvények 
s reversálisok ezennel megszüntettetvén, ha az apa katholikus, minden gyerme
k e i, ha pedig az anya az, csak a nőnemű gyermekek tartozzanak a katholika 
vallást követni. — 4) Hogy a lelkészeik ezután a katholika egyháznak fejeitől 
semmi függésben se legyenek, s vallása m iatt senki semmiféleképen ne hábor- 
gattassék *)•

9. A. házasság dolgában 1786-dik évi martius 6-dikán kelt szabályozó ren- 
delménye által sok lényeges változtatásokat tett. Jelesül: 1) Az eljegyzéseknek 
minden e re jé t, még azon esetben is , ha a jegyesnőt jegyese teherbe ejtette 
volna is ,  eltörlütte, és a házassági szerződésekbe azon nyilatkozatot beiktatni 
rendelte : hogy annak határozatai csak a valóságos egybekelés után nyerendnek 
erőt. —  2) Néhány előbbi semmisítő akadályokat eltörlö tt, úgymint a 3-dik és
4-dik ízbeli atyafiságot, a szinte ezen ízekbeli vagy törvénytelen sógorságot, a 
bíróilag be nem bizonyított házasságtörést, a nem vérségi rokonságokat, és a 
köz illendőségi igazságot. Ellenben —  3) Néhány új semmisítő házassági aka
dályt alkotott, névszerint a kiskorúságot, s a katonai állapotot, kivéve ha 
a kiskorúnak szerződéséhez az atyjának, s illetőleg az atyai ősnek vagy gyám- 
noknak és illető bíróságnak, vagy legalább en n ek , a katonáéhoz pedig az ille
tő katonai felsőségnek engedelme s beleegyezése hozzájárúlt volna, továbbá 
nőnek eltitkolt mástóli terhességét, és a háromszori kihirdetésnek az illető ka
tonai vagy polgári elöljáróság felszabadítása nélküli elmulasztását. — 4) A tit
kos vagyis úgy nevezett lelkiisméreti házasságokat teljesen eltörlötte, és jövőre 
megtiltotta. — 5) Az 1-ső vagy 2-dik ízbeli atyafiság vagy sogorságbani felsza
badítást kérőknek kötelességül te tte : hogy előbb, mintsem püspök elébe vin
nék dolgaikat, engedelemért a királyi felséghez folyamodjanak. — 6) A nem 
katholikusokra nézve négy esetben, t. i. ha egyik hites fél a másiknak élete 
ellen törekedett, vagy házasságtörést követett e l, vagy hitestársát gonoszéi el
hagyta, vagy ha a házastársak közt halálos ellenségeskedések és cngesztelhet- 
len gyúlölségek tám adtak, a házasságnak teljes felbontását is megengedte. —
7) A házassági pereket világi bíróságok alá helyezte.

Azonban II. Józsefnek átalakító rendeletéi, részint mivel áltatok a nem
zetiséget, s az előjogos néposztályoknak érdekeit, és az embereknek akkor 
még igen számos előítéleteit kíméletlenül és mind egyszerre támadá meg, ré 
szint mivel azokat nem annak rendes útján tévé, részint végre mivel az átala
kulásnak jótéteményeiben isteni gondviselés által kormánya alá adott minden 
népeit egyaránt részesíteni, és az által azokat mintegy egybeolvasztani kíváná, 
hazánkban hajótörést szenvedtek, oly annyira: hogy halálát közeledni érezvén, 
1790-dik évi január 28-dikán kelt leírása által az ország törvényeivel közértel
mezés szerint ellenkezni látszó minden rendeletéit, hárm an, úgymint a val

*) Lásd Horváth Mihály említett munkája IY. szak. I. fej. 3. §—át. 9 *
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lási türelm et, a lelkészi állomásoknak rendezését, s a jobbágyoknak sorsát és 
földesuraik iránti viszonyaikat érdeklőn k iv ü l, — önmaga visszavonná, é s a  
várm egyéket, sz. kir. városokat, és külön kapuszámmal bíró kerületeket régi 
törvényes hatóságaikba visszahelyezné, és mindent országlása előtti állapotjába 
visszaállítana.

III.

IL L E O P O L D .

1790. FEBRUÁR 20-DIKÁTÓL 1792. MARTIUS 1 -ső n a p j á ig ,

IL Leopold, ki férfi örökös nélkül kimúlt bátyja után az örökösülésnek 
rendje szerint királyi székre lépett, a kornak kívánatét nem kevésbbé átlátta 
ugyan, mint felséges elődje II. József; de látván a magyar nemzetnek ősi al
kotm ányához, s történeti jogaihoz, és nemzetiségéhezi szoros ragaszkodását, 
és nagy idegenkedését az egyéb örökös tartományai népeiveli egybeolvadástól, 
bátyjának a dicső ausztriai ház kormánya alatt álló népek erejének tökéletes 
egyesítésére, s az összes monarchia hatalmának lehető legfőbb fokárai emelésére 
czélzó nagyszerű tervével felhagya, és az átalakítás eszméjét általános javítás 
eszméjével felváltván, csak azon líjításokat tűzé ki czélúl, melyek a külön 
nemzetiségeknek fenállásával, és az ősi magyar alkotmánynak teljes fentartá- 
sával összeférnek, s azoknak létesítésére más u ta t, az országgyűlésit, válasz
totta. Ezekkel egybehangzólag m indjárt azon országgyűlésben, melyet koro- 
náztatására egybehívott, hazánk rendéivel azokat, mik az ősi alkotmánynak 
biztosítására szükségeseknek látszottak, avagy azonnali orvoslást kívántak, 
bölcs törvények által elintézte ; az egész nagyszerű műnek létesítésére pedig, 
mivel arra több előkészületek k íván tattak , megengedte: hogy a közigazgatás 
minden ágaiban behozandó javításoknak rendszeres kidolgozására kilencz or
szágos választmány neveztessék, melyek az országgyűlés után egybeülvén, mun
kálataikat a jövő országgyűlés elébe terjeszszék.— Egyébiránt e királyunktól, 
mivel bölcs és kegyes országlásával hazánk két évnél tovább nem szerencsél
tethetett, törvénykönyvünkben csak egyetlenegy, de főleg alkotmányi jogunkra 
nézve igen érdekes, törvénylevéllel bírunk, mely az 1790-dik évi jűnius 6-diká- 
ra egybehítt, s Budán kezdett, de későbben Pozsonyba átszállított országgyűlés
ben hozatott, 1791-dik évi m artius 12-dikén kelt, s a királynak elő és utóbe
szédén, és a rendeknek előszaván túl 74 ágazatra terjed.

Előszavában a király elbeszéli: hogy — miután ő testvérének, II. József
nek , férfi örökös nélküli halálával, mint annak legidősb testvére Magyaror-
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szagban és kapcsolt részeiben is ürökösödvén, részint megkoronáztatása és ój 
nádornak választása, részint azoknak tárgyalása végett, mik az ország közja
vának előmozdítására, s a király és nemzet közötti szeretet és bizalom kötelé
keinek szorosbbá tételére alkalmasoknak látszani fognak, Budára 1790-diki jú 
nius 6-dikára országgyűlést h irdete tt, és az országgyűlési ügyeknek hosszabb 
ideig tartó tárgyalása közben ő ugyan a császári koronázás végett eltávozni 
kényszerülne, országunk rendei pedig koronáztatását óhajtanák, az országgyű- 
léstPozsony városába áttette, és abban elnöklött volna, — végre bevégeztetvén 
az országgyűlési alkudozások, a rendek nekie az e törvénylevélbe foglalt ága
zatokat benyújtották, és megerősítésükért esedeztek.

Az ország rendei pedig élőbeszédükben előadják: hogy azt, mit II. József, 
ki országlását hazánk törvényeinek megtartása iránt te tt ünnepélyes Ígéretének 
előrebocsátásával kezdé meg, műit 1790-dik évben megígért, de közbejött ha
lála miatt nem teljesíthetett, IL Leopold tüstént országlásának kezdetén teljesí
te tte , m ert haladék nélkül a fen kijelelt helyre és napra országgyűlést hirde
te tt ,  s országlását, m int önmaga kir. előadásaiban k ije len té , a királyi örökö
södésről szóló törvényeknek hív teljesítésével kezdve, a koronának felvételét, 
a kir. hitlevélnek kiadását, és a kir. eskünek letételét királyi kötelességei közé 
szám ította, egyszermind megígérvén: hogy a megürült nádorságra kijelölést 
te en d , s a megválasztandó nádort szokott hatóságában megtartandja. Azután a 
király előszavával egybehangzólag előadják az országgyűlésnek Pozsonyba tör
tént á tté telé t, s a királynak ott november 15-dikén véghezment megkoronáz- 
tatását, valamint a királyi eskünek Mária Terézia eskümintája szerinti letéte
lét is. Továbbá megem lítik, miképen a törvényeiknek és jogaiknak biztosítása 
által szülemlett bizodalmuk az által még inkább növekedett, mert ő felsége te t
tekkel tanúsította azt, m it vigasztalásukra mondani kegyeskedett, hogy nem ki
rályuk és urok jö tt közükbe, hanem m int atya családja körébe; és ezen soha fe
ledésbe nem menendő kegyességéért készeknek nyilatkoznak minden erejük
nek , vagyonuknak, sőt életüknek is törvényrendelete szerinti feláldozására, 
ha azt az uralkodó családának és a hazának védelme megkívánja. Végre ő fel
ségének és fenséges magzatainak minden jó t kívánván, hozott ágazataiknak 
megerősítéséért, s megtartásukért esedeznek.

A törvénylevélnek ágazatait illetőleg; azok közöl

/. Ideigleni, vagy csupán nap szükségeire vonatkozó rendeletáek :

Az 1-ső ágazat, melyben IL Leopoldnak a kir. hitlevél kiadása és a szo
kott kir. eskünek letétele után történt megkoronáztatása előadatik.

A 4-dik ágazat, melyben a rendek őfelségének koronázási ajándékkal ked
veskedvén esedeznek: hogy ezen buzgó lelkületükhüz és ő felségének méltósá
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gához képest ugyan csekély, de őszinte szívből tett ajánlatukat a nemzet sze- 
Tetctének zálogául kegyesen elfogadni méltóztassék.

Az 5-dik ágazat, mely előadja: mikép országunk rendei, fel sem nyitván 
a nádorságra kijelelteknek neveit magában foglaló kir. levelet, a király és nem 
zet közötti kölcsönös bizodalomnak nagyobb megszilárdítása, és a nádori köz
benjárásnak hatályosbítása végett, ő felségének negyedszülött fiát, Sándor Léo
pold főherczeget, de mégis a nádorválasztásról, és nádori jogokról szóló tör
vényeknek fentartásával, és jövőre ezen tételükből húzandó minden következ
tetés né lkü l, egy szóval és lélekkel nádorrá választották. Továbbá miképen ő 
felsége, a rendeket az általok fentartottak iránt biztosítván, sőt abba i s , hogy 
a nádorrá választott főherczeg állandóul az ország közepében lakjék, és az or
szágnak főkapitánysága ezután is a nádori hivatallal egybekapcsolva maradjon, 
s ezen előjogukban mind a mostani nádor mind utódai m egtartassanak, bele
egyezvén , nem csak a rendek által eskületételre elébe vezetett új nádornak 
választását m egerősítette, hanem sz. István első királyunknak példájára nékie 
atyai intéseket is adott, melyeknek ezen türvényczikkbe örök emlékül beigta- 
to tt tartalma abban központoséi : hogy az új nádor a nádori hatóságról és kö
telességekről szóló törvényeket pontosan teljesítse, s ebben őtet az atya és fiú 
közötti kötelék annál kevesebbé hátráltassa, mivel ő a fiúi kötelességnek telje
sítését a nádori hivatalnak pontos teljesítésétől m érendi, az lévén kívánsága és 
akaratja: hogy a király és országrendei törvényes jogainak fentartására teljesen 
egyenlő figyelemmel őrködjék.

A 8-dik ágazat, mely a már akkor ideiglenes kir. kinevezés mellett azon 
hiv atalt viselő Keglevich József és Nádasdy Mihály grófoknak előre ment kir. 
kijelelés mellett történt korona-őrzőkké választását, s id. gróf Pálfiy Leopold 
örököseinek és id. gróf Csáky Jánosnak a koronához tartozó kulcsok átadása 
feletti megnyugtatását előadja.

A 9-dik ágazat, melyben a királynak országunk rendei által hálás szívvel 
fogadott azon nyilatkozása előadatik: hogy rövid ideig tartott itt maradása alatt 
is meggyőződvén arról, mily üdvös legyen az országnak közjavára, ha a király 
népét, és ez királyát bővebben ism eri, ön indulatjából is hajlandó többször hú 
Magyarországába jő n i, és abban, mennyire egyéb örökös birodalmainak kor
mányzása megengedi, hosszabb ideig is maradni.

A 11-dik ágazat, melyben a király országunk rendéinek előadására k irá
lyi tisztéhez tartozónak elismeri azt : hogy az országnak határai el ne id eg en í
tessenek, az irántok bármely szomszédokkal létező, sőt a törvény kijelelte 
úton kivül már bevégzett kérdések is mindjárt az országgyűlés u tán , az ország 
és egyéb örökös tartományokat illetőleg ő felsége által kinevezendő biztosok 
által meghányassanak, s a feleknek kihallgatása után minden gonddal elegyen- 
líttessenek, és jelesül az egyéb örökös tartományok által elszakított terület-ré-
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szék, ellent nem állhatván azon tartományoknak adólajstromába már megtör
tént felvételük, királyi hatalommal visszaadassanak.

A 33-dik ágazat, mely eltörölve lévén már a népnek politikai és katonai 
hatalom által történt összeírása, a nép összeíratás tervét egy kikiildendö választ
mány által kidolgoztatni, és a jövő országgyűlés elébe terjesztetni rendeli.

A 34-dik ágazat, mely az utolsó országiás alatt történt föld- és birtok-fel
mérésnek irományait mind törvény e lő tt, mind egyébütt erőnélkülieknek nyil
vánítja, s az arra fordított költségek és munkák iránt teendő minden követelé
seket m egsem m isít, a magánosok közt jó hiszemmel kötött szerződéseken ala
pulókra nézve mindazáltal a törvénynek rendes ú tját fenhagyván; végre jö 
vendőre minden ily felméréseket tilalmaz.

A 37-dik ágazat, mely által ő felsége beleegyezik a rendeknek ezen kí- 
vánataiba: 1) Hogy az adózó népnek nem csak a török háború alatt a császári 
sereg számára szolgáltatott gabona, árpa, zab, és szénának ára köz adójába be
számíttathassák, hanem egyébként is lehetség szerint alkalom nyújtassék a had
nak sajnos küvetkezményeibőli kimenekülésére. —  2) Hogy a nemesség és sza
bad kir. városok által árszabály szerint szolgáltatott gabonának árába adott ka- 
mat-lekütelezés nélküli adóslevelektől is a törökkel kötött békének keltétől 
a tőkének lefizetéséig kamatok fizettessenek.

A 39-dik ágazat, mely előadja: hogy a király országunk rendéinek kéré
sére a kir. cnriát mindjárt az országgyiílésnek szétoszlása után Pestre áthelyez
teti , az egyéb dicasteriumoknak Budáról Pestre szinte kért átvitelére nézve 
pedig a költségek, és Buda városának ezen esetrei felsegélése iránt további 
előadást té te tend , és azután kegyelmes válaszát kiadandja.

A 40-ik ágazat, melyben előadatik: hogy az igazság-szolgáltatás módjának
II. József által az 1780-dik évet megelőzőre történt visszahelyezésével azokon, 
kik fenyítő törvények és a törvényszéki líj rendszabály szerinti eljárás által 
magokat sértve vagy károsítva érezik, még segélve nem lévén, a következő 15 
ágazatban mind a fenyítő mind a polgári perekre és azokbani további eljá
rásnak módjára nézve, a kapcsolt részekre is egyaránt kiterjedő ideiglenes ren
delkezések tétetnek.

A 41-dik ágazat, mely rendeli: 1) Hogy azok, kik az líj fenyítő törvény- 
könyv szerint elmarasztaltatván tömlöczben vagy börtönben léteznek, vagy 
kegyelemért folyamodhassanak, vagy ügyeiknek régi törvényeink szerinti fel
vételét és meghányását kérhessék, s a tetten nem kapott nemesnek, ha szökés 
félelme fen nem forogna, a szabad lábon teendő védelem is megengedtesssék. 
—  2) Hogy az imént hozandó Ítéletekben az ríj fenyítő törvénykönyv szerint 
hozott Ítéletek a bennük kimondott nemesség-veszteségére nézve érvénytele
neknek jelentessenek ki. — 3) Hogy az új fenyítő törvény szerint nemesek
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ellen hozott ideigleni büntetésben marasztaló ítélet a hozzá kapcsolt gyalázatra 
nézve még akkor is foganatlannak tartassék, ha a buntevó büntetését már kiállotta.

A 43-dik ágazat a 2. §-ig, m ely, előre bocsátván azt, hogy azon esetben, 
midón a rab az ój fenyítótürvénykónyv szerint kapott Ítéletét líjonan meg
hányatja, az a szerint kapott büntetése soha meg nem nagyobbíttathatik, a nem
teleneknek is megengedi, hogy az újont hozandó Ítélettő l, ha az három évi 
börtönre vagy egyszerre kiállandó 100 bot- vagy korbácsütésre kiterjedne, a 
királyi táblához feljebbezhessenek.

A 44-dik ágazat, mely az első bíróságnál ügydöntő Ítélet által még be nem 
végzett, II. József alatti minden pereket, az igazlátó bíróságiakat egyedül k i
véve , telj esen eltöröl, és a felpereseiket törvény régi útjára utasítja.

A 45-dik ágazat, mely hasonlóképen eltörli az első bíróságnak ügydöntő 
Ítélete által már bevégzett ily pereket is, ha a feljebbvitel bennök még be nem 
je len tete tt, kivéve ha a felek a lépcsónkénti feljebbvitelbe önként beleegyez
nének ; azon ily pereket pedig, melyekben a feljebbvitel már bejelentve volt, 
az líri-széktól és sz. kir. városi vagy mezővárosi tanácstól ugyan a hazánk tör
vényei által rendelt fokonkénti fülebbviteli törvényszékekhez, a kerületi új 
tábláktól vagy altörvényszékektől pedig a királyi táblához eredetükben átkül
detni határozza.

A 46-dik ágazat, mely az ój kerületi tábláktól vagy altörvényszékek
től ügydöntő Ítélet után fölebbezett pereket, oda értve a patvarkodásnak vagy 
elidősítésnek beperelt kérdését i s , a királyi tábla által hazai törvényeink 
szerint elitéltetni, és közben teendő fölebbezésnek esetében a hétszemélyes 
táblához felbocsáttatni parancsolja, megengedvén mégis, — a világos adóssági 
pereket k ivéve,—-akár az első bíróságtól akár a kir. táblától fölebbező félnek: 
hogy a fölebbviteltől elállván birtok-m elletti egyszerű perújítással élhessen, és 
az ily megújított perben , ha m egbuknék, az ügy természetéhez képest birtok- 
m elletti, vagy birtokon-kivüli fölebbvitelt használhasson.

A 47-dik ágazat, mely a kir. táblának felvizsgálásán átm ent, és végrehaj
tás végett az illető törvényszékhez utasíto tt, de még végrehajtásba nem ment 
ily ügyeket, ha a felek fölebbvitellel, mely az új rendszer szerint két egyenlő 
Ítéletnek esetében megengedve nem volt,élni kívánnának, a kir. tábla által ahét- 
személyeshez áttétetni parancsolja, egyébiránt ezekben is a vesztes félnek fölebb- 
vitel helyett a birtok-m elletti perú jítást, valamint ha a m ellett ismét megbuk
nak , a törvényszerinti fölebbvitellel élést is megengedvén.

A 48-dik ágazat, mely a hétszemélyes táblának felvizsgálásától függő azon- 
kori ügydöntő Ítéleteket az által a régi törvényes modor és szokás szerint meg
hányatni rendeli.

A 49-dik ágazat, mely a hét-személyes tábla által megvizsgált azonkori 
pereket végrehajtás végett az illető törvényszékhez utasíttatni határozza, végre
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hajtás után azonban ezekben is perújítást enged, a netalán teendő ellentállás vagy 
visszafoglalás iránt egyszersmind kijelentvén: hogy ezen tételeket a bíróságnak 
illetősége vagy idézésnek törvényszerűsége elleni kifogás ne igazolhassa.

Az 50-dik ágazat, mely a már végrehajtás által vagy alperesnek felmen
tésével bevégzett akkori perekben az Ítéletet sértetlenül hagyatni rendeli, a 
terhelt félnek azonban a törvényeink szerint használandó egyszerű perú jítást, 
és ha a mellett a törzsök perbeli Ítélet új okoknál fogva m egváltoztatnék, a 
lépcsőnkénti fölebbvitelt megengedvén.

Az 51-dik ágazat, mely az úri-székeket régi alakjokba visszahelyezi, és ben
nük az igazságot régi gyakorlat és hazánk törvénye szerint szolgáltatni parancsolja.

Az 52-dik ágazat, mely által azon táblai perek , melyek az új rendszer
nek behozatala előtt a kir. tábla előtt m egindítva, de ügydöntő Ítélet által be
végezve nem lévén, eredetükben a kir. cúriának levéltárába letéve léteznek, ha 
azokat a kerületi táb lák , melyekhez felpereseik utasítva vo ltak , be nem vé
gezték volna, a levéltárból a kir. tábla előtti folytathatás végett az illető felek
nek kiadatni rendeltetnek.

Az 53-dik ágazat, mely a régi rendszer szerint kir. cúriához fölebbezett, 
de a kir. tábla előtt úgy felvételbe nem jö tt pereket a fölebbező felek által, ha 
birtok-m elletti átvizsgáltatásuknak jótétem ényét elveszteni nem akarják , az 
országos törvényszék tartásoknak két első szakaiban a kir. tábla előtt annak 
módja szerint perfelvételbe vétetni parancsolja.

Az 54-dik ágazat, mely minden Ítéleteket, melyek az új rendszernek be
hozatalától fogva akár a fölebbezett, akár a régi rendszer szerint tárgyalt táblai 
perekben hozattak, megerősít; továbbá az új rendszer szerint 1785-dik évről 
1790-dik évi április végéig keletkezett minden betáblázásokat, ellenmondáso
k a t, peralkukat és örökvallásokat külső kellékeikre nézve érvényeseknek, és 
minden azóta tett akár oldalagos akár hitelesített tanúvallatásokat a régi rend
szer szerintiekkel egyenlő erővel bíróknak nyilvánít, végre az új rendszer sze
rinti perindításnak is elidősülést szüntető erőt tulajdonít.

Az 55-dik ágazat, mely a házassági ügyekben II. Józsefnek rendelménye 
szerint világi törvényszékek által hozott és végrehajtásba ment Ítéleteket pol
gári következményeikre nézve mindenkorra érvényeseknek nyilványítja , s je 
lesül az általok elválasztott feleknek mind a házasságbontás e lő tt, mind az el
választó ítélet után keletkezett házasságaikban nem zett gyermekeit mind atyai 
mind anyai javakbani örökösödéssel bíróknak nyilatkoztatja.

A 60-dik ágazat, melyben a király Ígéri: hogy m indjárt országgyiílés után 
katonai és polgári rendbeliekből állandó vegyes bizottságot rendelend, mely 
előtt Zeng városa a katonai rend által elfoglalt birtokait és haszonvételeit bebi
zonyíthassa. Továbbá hogy ezen ügyet legközelebbi országgyűlésen felvétetendi, 
időközben pedig a károly városi őrkatonai hatóságnak hatályosan meghagyandja, 
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hogy a várost az országgyűléshez tett folyamodásáért semmiféle bántalommal 
se illesse.

A 62- és 63-dik ágazatok, melyekben a felség ígéri, amabban ugyan, hogy 
mindjárt az országgyűlés után katonai és polgári rendből álló vegyes bizottsá
got rendelend a József kereskedelmi ú tjának , és a közötte, és a Károly útja 
között fekvő földterületnek politikai hatóság alá bocsátása iránt, s ezen tárgyat 
a legközelebbi országgyűlésen bővebb tárgyalás alá veendi; emebben pedig, 
hogy az 1715:115. és 1751:13-dik czikkek Répásfölde, és egyebek iránti 
rendeleteiknek foganatosítása végett annak idejében szinte vegyes bizottságot 
nevezend, és az által magának az e tárgynak elintézésére szükséges körülmé
nyekről jelentést tétetend.

A 64-dik ágazat, melyben ó felsége azon panasz irán t, mely szerint a va- 
rasdi tábornokságban, s a báni és károlyvárosi véghelyekben a nemesek és sz. 
kir. városi polgárok vám- és révbérfizetésre kényszeríttetnek, biztosítja az iránt 
a rendeket: hogy meghallgatván a katonai hatóságokat, azt rendelendi, mit a 
törvény megkíván.

A 65-dik ágazat, mely előadja: 1) Hogy az ország rendei, miután ő fel
sége a törökkel kötendő békesség végett Szisztóvra a császári követtel egyenlő 
hatalmú magyar követet is kü ldö tt, a követnek utasításúl adandó némely pon
tokat felterjesztvén, ó felsége czéljának méltányos elérésére minden erejükkel 
közre munkálni Ígérkeztek. —  2) Hogy a rendek azon előbb már te tt ajánlatu
kat, miszerint a felséges uralkodó ház és haza méltóságának fentartására életü
ket és vagyonukat feláldozni készek, az 1741:63-dik törvényezikkben tett fel
tételek és óvások mellett megújították, és a teendő akadályoknak esetére meg
fogadták : hogy ha ő felsége az itt névszerint elősorolt s jövő országgyűlésig vá
lasztott 9 férfiak előtt a köztudomásra nem adható szükséget felfödözendi, az 
országnak ő felsége által egybehívandó közgyüdekezetében minden haladék nél
kül a köz boldogságnak és a királyi méltóság fentartásának módjairól tanácsko- 
zandnak, sőt ha azon országgyűlés a divatos időszakon kívül foglalandna he
lyet, azon a bátorságnak védelmén túl egyedül csak az országnak elhalasztást 
nem szenvedő dolgait veendik fel.

A 66-dik ágazat, melyben a rendek az akkori még be nem végezett hábo
rúra segedelem képen, az 1741:63-dik czikki feltételek alatt kiállítandó 6000 
újonezot ajánlanak, és egyszersmind rendelik: hogy a tartományi biztossági 
választmány a hadfogadás iránt, mivel annak szokott módja sok alkalmatlanság
gal já r ,  az adózó népnek legkevesbbé terhes, és a népnek természetével meg
egyező új módot igyekezzék előterjeszteni, a jövő országgyűlésen tárgyalásba 
veendőt.

A 67-dik ágazat, mely által a közigazgatás minden ágaiban behozandó, s 
ezen gyűlésben be nem végezhetett javításoknak rendszeres kidolgozására,
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az ország nádorának elnöklése alatt 9 országos választm ány, ógymint a köz 
politikai, — adó és tartományi biztosági, — úrbéri, — kereskedés, barminczad, 
és köz gazdászati, —  bánya és pénzügy i,— igazságszolgáltatási, —-tudományi,
—  egyház és sérelem vagy kivártatok dolgábani, rendeltetik , s mindegyik 
választmánynak tárgyai és tagjai egyenként elősoroltatnak, oly tárgyakban, 
melyek több választmányok teendőinek körébe vágnak, vegyes üléseknek tar
tása is megengedtetvén, és az ország nádorának hatalom adatván, hogy a hol
taknak vagy gátlottaknak helyébe ő felségének megerősítésére másokat k ije
lelhessen.

Jegyzet. A tagok országunknak mind a négy rendéiből vannak kiszem elve, az úrbéri 
választmányt, melyben városi, és a kereskedés-, bánya- s pénzügyit, melyben főpapi tag elő 
nem fordul.

A 68-dik ágazat, melyben az ország határainak dolgában Magyarország
nak részéről ugyan Ausztria, Morva, Slézsia, S ty ria , Galiczia és Erdély felé, 
a kapcsolt országoknak részéről pedig Styria és Karniolia felé biztosok nevez
te tnek , és teendőik kijeleltetnek.

A 69-dik ágazat, mely a már honfiusított külföldiekről rendeli: hogy a 
kik beczikkelyezve nincsenek, vagy ha volnának, de a taksát vagy esküt még 
le nem te tték , jövő országgyűlésig mind a kettő t letenni, és beczikkelyezé- 
söket eszközlcni tartozzanak, máskép a honfiusítottaknak névsorából kitör
lendők.

A 70-dik ágazat, mely rendeli: hogy az 1741:17-dik czikknek példája 
szerint a külföldi egyházi férfiak, a nagyobb hűbérű püspökök, prépostok vagy 
apátok ugyan 1000, a kisebb jövedelmű prépost-, apát- vagy kanonokságot bírók 
pedig 200 aranyat az országnak pénztárába fizetni, s a szokott esküt vagy az 
országgyűlési rendek , vagy ő felsége, vagy a magyar udvari cancellária előtt 
letenni, és jövő országgyűlésig magokat mindezek iránt annak módja szerint 
igazolni köteleztessenek.

A 71— 74-dik ágazatok, melyekben országunk rendei az elsőben ugyan 
Szász Kóburg Jozsiás herczeget a honfiusításnak és taksa-elengedésnek ajánlá
sával, —  a másodikban Yaldeck Keresztély herczeget, Gemingen Zsigmond 
bárót, Clerfait Károly és Soro János grófokat, Spielmann Antal bárót, Bocea 
Ignáczot és Mitrovszky Károly bárót kérelmükre egész taksának elengedésével.
—  a harmadikban Vartensleben Vilmos, s Lamberg Filep és József grófokat, 
Durville Károly s Mesznill József bárókat, Tessenberg Jánost, de la Motte An
ta l, Chamara János Antal s Alajos, és Petazzy Adelm grófokat, Bonazza Nép. 
Jánost, Kulmer János, Venkheim József és Ferencz bárókat, Kotulinszky 
József grófot, Brudern József bárót, és Stockhomer József grófot, a három 
utolsót ugyan az egész taksának, a többit pedig felének letétele m elle tt, —  a
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negyedikben végre Manfredini Fridrik határgrófot a királyi felség fiainak ne
veléséért az egész taksának elengedésével magyar honfiak közé felveszik.

✓
II. Állandó szabályul hozott rendeletitek, jelesül:

1) A k i r á l y t ,  h a z a f i a k  a l k o t m á n y i  j o g a i t ,  s h a z á t  ö s s z e 
s e n  é r d e k l ő k :

A 2-dik ágazat, mely II. Leopoldnak 1790-diki november 14-dikén kelt 
kir. h itlevelét, és az általa letett eskünek mintáját előadja. Az esküminta M. 
Teréziáéval teljesen egyenlő, és a hitlevél is azétól csak abban különbözik, 
hogy II. Leopoldénak 1-ső pontjában ugyan az 1741 :8-dik  ágazat rendeleté
nek, 2-dik pontjában pedig a koronaőrzők, hitvallás különbsége nélküli válasz
tatásának biztosítása is már beigtatva áll.

A 3-dik ágazat, mely által a koronának felvétele iránt II. József alatt tett 
vagy ezután tétethető minden kétségnek elszélesztésére a király megegyez 
abba : hogy a koronáztatás az elhunyt királynak halála napjától számítandó hat 
hónap alatt elmúlhatlanűl m egtörténjék, az örökösulő egyébiránt ezen időköz
ben is az örökös királynak minden jogaival, a privilégiumoknak osztogatását 
egyedül k ivéve, élhetvén, és az irántai jobbágyi hűségre köteleztetés helyet 
foglalván.

A 6-dik ágazat, mely azt rendeli: hogy a sz. korona ezután az ország 
közepében Budán őriztessék, s onnan az országgyulésileg egybegyűlt rendeknek 
beleegyezése nélkül sehová át vagy el ne vitethessék, a véletlen és nyilvános 
veszedelemnek esetére mindazáltal az annak ideigleni máshova viteléről szóló 
1715:38-dik  czikknek rendelete fentartatván.

A 7-dik ágazat, mely a VI. Károly által Schönborn grófi családnak ado
mányzott, de a kir. fiskus által koronaiság czíme alatt tőle törvény útján elvett 
munkácsi uradalmat, a fiskus által lefizetett pénzösszegnek, és a perre s végre
hajtásra te tt költségeknek megtérítése m ellett, ugyanazon családnak vissza
adatni rendeli, és annak helyébe a Bács vármegyében fekvő s 10 mezőváros
ból és helységből álló, úgynevezett tiszamelléki kerületet koronái jószággá 
nevezi.

A 10-dik ágazat, melyben a király elismeri: hogy Magyarország kapcsolt 
részeivel együtt szabad, és az egyéb ausztriai birtokoktól egész kormányzási 
form ájára, oda értve dicasteriumait is , független, tulajdon állással, és alkot
mánnyal bíró, következőleg saját törvényei és szokásai szerin t, nem pedig más 
tartományok mintájára kormányozható ország.

A 12-dik ágazat, mely világosan kifejezi: hogy Magyarországban és kap
csolt részeiben a törvényhozó, magyarázó, és törlő hatalom, — sértetlenül 
maradván az 1741 :8-dik czikknek rendelete, — a törvényszerüleg megkoro
názott királynak és az országgyűlésbe törvényesen egybesereglett ország ren-
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eleinek közös joga, mely országgyűlésen kívül nem gyakoroltathatok, s hogy ő 
felsége a rendeknek ezen jogát sértetlenül fentartandja és utódaira is azt úgy 
átbocsátandja, következőleg hazánkat királyi hirdetm ények, s pátensek által 
nem kormányozandja, a velők élést csak azon esetre tartván magának fen , mi
dón a törvénynyel úgyis megegyezd dolgokban aközhírultétel illő sikerrel egye
dül ezen mód szerint lenne eszközölhető. Továbbá, hogy a törvényszékeknek 
törvény által megállapított vagy megállapítandó alakja pusztán királyi hatalom
mal meg nem változtatandik, a törvényesen hozott Ítéletek meg nem másolta- 
tandnak, sőt királyi vagy politikai dicasteriumi felvizsgálás alá sem vonatand- 
n ak , s azoknak végrehajtásaik parancsok által meg nem gátoltatandnak, sem 
másoknak ilyesmi meg nem engedtetendik. Yégre hogy a végrehajtó hatalom a 
király által csak a törvényeknek értelmében fog gyakoroltatni.

A 13-dik ágazat, mely előadja: hogy országgyűlést a király minden har
madik évben, és ha az országnak java m egkívánja, előbb is hirdetend, s arra 
a rendek minden akadály-tétel nélkül m egjelenendvén, az országgyűlési tá r
gyakat törvényszerű szabadsággal tárgyalandják. Továbbá, hogy ő felsége k i
rályi tiszténél fogva minden jövendő időkben arról gondoskodand, miszerint 
mindenik országgyűlésben a királyi előadásoknak tárgyalása kellőleg megtör
ténvén, az ország rendéinek minden igazságos panaszai is tettleg és műlhatlanűl 
orvosoltassanak, s a mindenik országgyűlésben hozandó törvények pontosan 
teljesítessenek  , és foganatba-tételök eszközöltessék.

A 14-dik ágazat, melyben rendeltetik : hogy a helytartótanács, melynek 
úgyis rendeltetésénél fogva tisztében áll a törvény teljesítését eszközleni, és 
megsértésének elejét venni, mint hazánkban politikai fő , s minden más di- 
casteriumoktól független, és közvetlen ő felsége alatt álló korm ányszék, ha va
lamely törvényellenes parancsok küldetnének az országra, észrevételeit ő fel
ségének felterjeszteni tartozzék, ő felsége pedig azokat illőleg m éltányolja, 
egyébiránt a vármegyéknek és más törvényhatóságoknak törvényes állása és 
hatósága is fenmaradván.

A 16-dik ágazat, melyben először ugyan ő felsége országunk rendéit biz
tosítja idegen nyelvnek közügyek tárgyalásárai be nem hozása irán t; azután 
pedig rendeltetik : hogy a magyar nyelvnek nagyobb terjesztésére és, kimíve- 
lésére a gymnasiumokban, akadém iákban, és a magyar egyetem nél, magyar 
nyelv és Írásmód tanítói rendeltessenek, a dicasteriumi ügyek azonban még 
most latin nyelven tárgyalandók lévén.

A 17-dik ágazat, melyben a király önként Ígéri: hogy az ezennel erejébe 
visszatett 1741:11-dik czikknek foganatét minden részeiben eszközlendi, s 
ugyanazért az álladalomnak ministeriumához magyarokat is alkalm azand, és 
rendelést teend, hogy ha ki a magyarok közöl magát külső követségekre szánni 
ak arn á , alkalma legyen az álladalmi legbensőbb cancelláriánál arra kiképezni.
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Továbbá, hogy a rendeknek azon kívánatát, miszerint a magyar ügyek csupán 
magyarok által, a külsők pedig magyaroknak befolyásával tárgyaltassanak, tel- 
jesítendi, és hazánk törökkel kötendő békesség iránti rendeletéinek foganatosí
tásáról is gondoskodand.

A 18-dik ágazat, m eljben ő felsége megrendelendőnek mondatik azt: 
hogy a dicasteriumoknak tagjai, ha az ekkoráig nem történt volna, a törvények
nek megtartására is esküdjenek, és ha ki közülök esküje ellen cselekednék, az 
ellen a hazafiak országgyűlésen is panaszt tehessenek. Továbbá, ő felsége igaz
ságosnak elismeri azt: hogy puszta vádra hivatalától senki meg ne fosztassék, 
hanem a vádnak pontjai ő felsége által a körülményekhez képest meghatározandó 
mód szerint vele közöltessenek, és neki magának kitisztítására alkalom nyúj- 
tassék, fenmaradván egyébiránt a hivataltóli elmozdításról hozott hazai törvé
nyeinknek rendelkezése.

A 19-dik ágazat, mely által a király biztosítja a rendeket: hogy sem az 
ország rendeire sem a nemtelenekre bár mily akár pénzben akár termékben vagy 
ójonezokban adandó segedelmet nem vetend , sőt országgyűlésen k iv ü l, — az 
1715:8-dik czikknek az 1741:22-dik czikk által továbbá körülírt rendelete 
mégis fenm aradván, — őket szabad ajánlásképen vagy más akármely czím 
alatt teendő adakozásra sem sürgetendi. Továbbá ugyan e czikkben kijelente
tik : hogy az állandó katonaság tartására szolgáló közadónak mennyisége min
denkor az országgyűlésen egyik gyűléstől a másikig fog meghatároztatni.

A 20-dik ágazat, mely által ő felsége kegyelmesen, de mégis királyi jogá
nak az által okozandó sérelme nélkül, megegyezett abban : hogy a só árának fel
emelése az országgyűlési rendekkel tárgy altassék, és a sónak ára, a felette sür- 
getős körülményeket kivéve, országgyűlésen kivül fel ne szökkentessék.

A 21-dik ágazat, melyben előadatik: hogy ő felsége az 17 2 3 :99-dik czikk 
közalapértéket és országos pénztárt érdeklő rendeletének foganatosításáról, s 
ezen köz kívánatnak teljesítéséről gondoskodand, és ezen tárgynak további sza
bályozását az országgyűlésnek szabadságára hagyandja.

A 22-dik ágazat, melyben a király országunk rendéit biztosítja arról: hogy a 
postákat a helytartótanácsnak kormányzásától, és jövedelmeiket a magyar kama
rától elvonatni nem engedendi, sőt a bányáknak dolgát is tüstént az országgyű
lés után a kir. kamara alárendelendi, s a bányatörvényeknek átalakítását és a ba
nyatörvényszékeknek rendbeszedését az ország rendéinek közös tanácskozásá
val eszközlendi, a bányadolgoknak gazdálkodási szabályozását mindazáltal, mint 
külön királyi haszonvételét érdeklőt, egyedüli rendelkezésére fentartván.

A 24-dik ágazat, mely a nádornak, prím ásérseknek, bánnak, és tárnok- 
mesternek tekintélyét, igazait és előjogait ójonan megerősítetteknek nyilvánítja.

A 25-dik ágazat, mely a sz. királyi vagy bányavárosokat, a já sz , kun és 
hajdú mezővárosi kerületeket régi jogaikban, szabadalmaikban és mentessé
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geikben örökre megtartatni rendeli, a hajdűvárosokra nézve mégis a kir. fls- 
knsnak az 1715:95-dik czikk szerint törvény útján meghatározandó joga, va
lamint az őket jelenleg törvényszerüleg terhelő" minden köteleztetéseik is az 
igaz aránynak megtartásával fenmaradván.

A 28-dik ágazat, mely az 1741:18-dik czikknek következésében már va
lójában bekeblezett Tem es, Torontál és Krassó vármegyéket országgyűlési sza
vazati jogaikba visszahelyezi.

A 29-dik ágazat, mely által megengedtetni határoztatik : hogy országgyű
lésekre a jász és kun kerületek k é t, és a hajdú városok szinte k é t, üléssel és 
szavazattal bíró követeket küldhessenek.

A 30-dik ágazat, melyben a felség által érdemeik és közjó tekinfétéből 
sz. kir. városok közé már felvett Tem esvár, Szabadka, Károly város és Posega 
városokat az ország rendei is azok közé országgyűlési üléssel és szavazattal be
fogadják, és egyszersmind rendelik: hogy azok magokat mindenben az ország 
törvényeihez alkalmazni tartozzanak.

A 32-dik ágazat, mely rendeli: hogy II. Józsefnek kiváltságlevelei, men
nyire törvényeink rendeletéivel megegyezőleg adattak k i, csak akkor bírjanak 
törvényes erővel, ha azokat a jelen országló koronás király megerősítendi.

A 36-dik ágazat, melyben rendeltetik : 1) Hogy az utóbbi években Te
m es, Torontál, K rassó, Bács, Arad és Csanád vármegyékben fekvő jószágok 
fölött árverés útján kir. adománynyerésre képtelen egyének részére te tt ado
mányoknak megerősítése mindaddig, míg törvény által meghatározandó úton 
magokat jószágbírhatásra képeseknek teendik , függesztessék fe l, egyébiránt 
azon jószágoknak birtokában időközben meghagyatván. — 2) Hogy az ugyan
azon vármegyékben eladományzandó jószágok aránylagos kisebb testekre fel
osztva ajándékoztassanak el, m iszerint azon vármegyékben a nemeseknek szá
m a, s a népnek m íveltsége, és az ipar gyarapodhassék.

A 38-dik ágazat, mely a zsidókat addig is , míg az országos választmány 
jelentését jövő országgyűlésre benyújtván sorsuk országgyűlésileg elhatározta- 
t i k , országszerte a sz. kir. városokban és más községekben, — oda nem értve 
mégis a kir. bányavárosokat, — azon állapotba visszatétetni, és abban megtar
tatni rendeli, melyben 1790-dik évi január 1-ső napjáig léteztek.

A 57-dik ágazat, mely az akármely okból eredő erdőpusztításnak a vár
megyék által közügyvédi perrel, és a dolog úgy hozván magával zár alá vetés
sel is elejét vétetni parancsolja, a vármegye által meghatározandó m érsékleti 
haszonvétel mindazáltal és a törvény útja az erdő urának fenmaradván,

Jegyzet. Ide is számítható némileg a 23-dik ágazat is.
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2) A t ö r v é n y s z é k e k e t  s i g a z s á g s z o l g á l t a t á s t ,  s b ű n t e t 
t e k e t  é r d e k l ő k :

A 31-dik ágazat, mely a szerencse-fazék játékot országszerte megtiltván, 
a mindent vak szerencsére kitevő pháraó, koczka, s más illy játékűzőket, vala
mint azon háznak, melyben a já ték  űzetik , tudomással bíró gazdáját is ,  köz- 
tiszti-ügyészi kereset m ellett az illető vármegyei, városi, vagy szabad kerületi 
törvényszék által egyenként annyiszor a mennyiszer 100 arany bírsággal, vagy 
ha azt lefizetni képesek nem volnának, börtönnel vagy személyeikhez képest 
testi fenyítékkel büntettetni, és a pénzbeli büntetést a bíráskodó hatóságnak 
pénztára, a köz alapérték, és a feladó között egyenlő részekben felosztatni 
rendeli.

A 42-dik ágazat, mely a kínzó vallatást, m int a valóság felfödözésének 
czéliránytalan és magában büntetést foglaló eszközét, teljesen eltörlötte.

A 43-dik ágazatnak 3-dik §-a, mely által fenyítő-perekben a nemtele
neknek is megengedtetik a fölebbvitellel élés oly formán: hogy a három évi 
börtönt vagy egyszerre kiállandó 100 bot- vagy korbács-csapást rendelő Ítéletet 
az első bírósági törvényszéktől a királyi táblához fölebbezhessék, innen mind- 
azáltal a hétszemélyeshez csak a halálbüntetésbe marasztalót.

Az 56-dik ágazat, mely által a király országunk rendéinek esedezésére 
megegyezett abba : hogy a felségsértésnek és hívségtelenkedésnek ezután elő
fordulandó eseteiben, következőleg az e törvény előtt történteket oda nem ért
v e , a királyi tábla, a törvényes fölebbvitelnek fenmaradásával, Ítéljen, é s a  
jószágveszteség felségsértésnek eseteiben is csupán a bűnösnek osztályrészére 
szoríttassék.

Jegyzet. Némileg ide is számíthatók a 39-, 54- és 55-dik ágazatok is.

3) A z e g y  h á z a t ,  v a l l á s o k a t ,  s n e v e l é s t  é r d e k l ő k :
A 15-dik ágazat, melyben határoztatik : hogy az országnak üdve az ifjú

ságnak jó nevelésétől sokat függvén, a nemzeti nevelés, és sajtószabadság fő 
elvei- és rendszerének kidolgozására, a királyi jogoknak épen tartásával, or
szágos választmány neveztessék, munkálatát az országgyűlésnek átvizsgálás és 
törvénybe igtatás végett bemutatandó.

A 23-dik ágazat, mely előadja: hogy ő felsége az egyházakat, mint fő- 
pártfogójok, jogaikban megőrzendi, és bár mily nevű alapítmányokat alapítóik
nak szándéka szerint kezeltetend.

A 26-dik ágazat, mely által az evangélikusoknak vallásérdeklő dolgaik 
rendbeszedetnek, nevezet szerint megűjíttatván a bécsi és linczi békekötések
nek határozatai, s az egyháziaknak és a világi katholikusok egy részének ellen
mondásuk örökre erő-nélkülinek nyilváníttatván, rendeltetik: 1) Hogy ellent 
nem állhatván bármely későbbi akár törvény akár királyi rendeletek, Magyar-
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szagnak határai közt bármily sorsú evangélikusok vallásukat nyilván és szabadon, 
templomoknak, tornyoknak, harangoknak, iskoláknak és temetőknek használa
tával gyakorolhassák, és megszüntettetvén a nyilvános és magános vallásgyakor
lat közötti különbség, templomokat, papilakokat, s iskolákat, —  a felsőbbeket, 
melyekkel előre nyert királyi beleegyezés szükségesleend, egyedül k ivéve, —  
akárhol minden felsőbb engedelem kérés nélkül építhessenek, hol a község^ 
a vármegye vegyes, de még az egyházi megye emberét kizáró küldöttségének 
véleménye szerin t, azoknak felépítésére és jövedelm ekkel ellátására az adózó 
népnek romlása nélkül képes, a földesiír arra szükséges belső telket vagy gye
pes földet rendelni köteles lévén, a katholikus községek ellenben mindezekhez 
sem pénzzel sem gyalog vagy szekeres munkával járulni nem tartozván. —  2) 
Hogy az evangélikusok más vallásnak külső szertartásaira semminemű szín, 
például czéhbeli privilégiumnak ürügye a la tt, ne szoríttassanak. —  3) Hogy 
vallásbeli dolgaikban csupán tulajdon elöljáróiktól függjenek, fentartatván még
is a királynak azon jog, melynél fogva mindaz elöljárók közötti lépcsőket, mind 
a fenyítékhez tartozókat az illető vallásbeli világi és papi egyéneknek egyetér
tésével rendbeszedhesse. — 4) Hogy tanácsüléseket (Consistoria), sőt zsinato
kat is tarthassanak, m elyeknek tárgyait azonban az azokra megjelenendőknek 
számával együtt mindegyik alkalommal a királyi felség határozandja meg, kinek 
biztosát felügyelés végett tanácskozásaikba bebocsátani és felséges helybenha
gyását is minden te tt határozataihoz megnyerni kötelesek leendnek, egyébként 
mindenekre nézve ő felségének az ország törvényes dicasteriumai által gyakor- 
landó felügyelési hatalm a, és mind a két vallásnak egyházi dolgai iránti k irá
lyi jogai sértetlenül fenmaradván. —  5) Hogy iskolai tanítókat és kormányzó
kat szabadon nevezhessenek, s azoknak számát tetszésök szerint nagyobbíthas- 
sák vagy kevesíthessék, a tanítás módját és rendjét szabályozhassák, fenma
radván mégis az ő iskoláikra nézve is a felségnek dicasteriumai által gyakor- 
landó felügyelési jo g a , és a király i felség által országunk rendéinek felterjesz
tése mellett elhatározandó tanítási rendszert, —  oda nem értve a vallási tá r
gyakat, — befogadni tartozván. — Továbbá, hogy tanuló ifjaiknak nem csak a 
jóltevőikhezi járulás segedelem-szedés végett, hanem a külföldi tanintézetek
nek látogatása is szabad legyen, s vallási könyveik általok választandó, de még
is a helytartótanácsnak névszerint bejelentendő, és a katholika vallást sértő 
gúnyokért felelős egyének által vizsgáltassanak. —- 6) Hogy az evangélikusok 
katholikus papoknak, kivéve ha azoknak eljárásával élnének, ágybért, stólát, 
vagy más taksát ne fizessenek; s hogy tem plom -, papilak-, vagy iskolaépítés
nél vagy tatarozásnál sem a katholikus népség az evangélikust, sem ez amazt 
kézi vagy szekeres munkára ne szoríthassa, és az e részben létező szerződések 
eltörölteknek tekintessenek. — 7) Hogy az evangélikus lelkészek a szokott 
rendőri felügyelés m ellett a vallásukbeli betegeket vagy rabokat szabadon látó

in. TUD. AKAD. ÉVK. ----  IX. H
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gathassák, halálra készíthessék, s vesztőhelyre is , de mégis a néphez tartandó 
beszéd nélkül, kísérhessék, de viszont a katholikus lelkész se tiltathassék el, 
ha az ily beteg vagy fogoly által meghívatnék. —  8) Hogy az evangélikusok 
mind nagyobb mind kisebb közhivatalokra érdemeik és ügyességeik szerint a 
katholikusokkal egyaránt alkalm aztassanak, s hogy szűz Máriára és szentekre 
esküdni ne tartozzanak. — 9) Hogy minden ajtatos alapítm ányaik, azoknak 
kezelésével és igazgatásával együtt kizárólag nekiek hagyassanak, a király
nak felügyelési joga mindazáltal ide is kiterjedvén. — 10) Hogy házassági pe
re ik , míglen tanácsszékeik ő felségének jóváhagyásával rendbeszedve leend- 
nek,  vármegyei s illetőleg szabad kerületi köztörvényszékek vagy városi taná
csok által, az utolsó országiás alatt divatba hozott elvek szerint ítéltessenek, 
és ezektói a fölebbvitel a királyi és hétszemélyes táblákhoz történjék, a házas
ságbontó ítéletek azonban csak polgári okozataikra nézve vétessenek érvénye
seknek ; ellenben a püspököket a házasságikötél megsemmisítésének elismerésére, 
és annak katholikusokrai kiterjesztésére ne kötelezhessék. Továbbá, hogy az 
evangélikusok atyafiság vagy sógorság harmad vagy negyed ízébeni felmenté
sért ó felségéhez folyamodni ne köteleztessenek.—-11) Hogy a templomoknak, 
papilakoknak, iskoláknak és alapítmányoknak tulajdoni jogára nézve a katho- 
likusok és evangélikusok közt béke okáért a birtoknak jelen állama szolgáljon 
sinórm értékül, s ezek iránti minden követelések mind a két részről szűnjenek 
meg, és a tem plom ok, paplakok, vagy iskolák elfoglalói az 1647:11-dik czikk 
kiszabta 600 magyar forinttal bűnhődjenek, az alapítmányokra nézve mindaz
által az előadott elv alól az evangélikusoktól II. József alatt netalán elvontakat,

»

melyek nekiek visszaadandók, továbbá a Szirmay-, Hrabovszky- és Apafi-félé- 
k e t, melyek iránt az evangélikusoknak követelései, mennyire azokat bebizo
nyíthatják , fen tartatnak , kivéve. —  12) Hogy a katholikusok más vallásrai 
vakmerő áttérésének meggátlására minden áttérési eset jelentessék fe l, és va
lakit evangélikus vallásra édesgetni kemény büntetés alatt tilos legyen. —  13) 
Hogy a kapcsolt országokban az evangélikusok se ingatlan jószágokat se köz 
vagy magános hivatalokat ne bírhassanak, s ha ott valamely ingatlan jószág 
vérség jogán reájok szállana, kármentesítésükről a király gondoskodjék, ke
reskedés vagy gyáriparűzés végett mindazáltal esen országokban is bérlett házak
ban lakhassanak, és az Alsó-Slavoniában létező néhány ágostai és helvét val
lást követő helységek továbbra vallásuknak szabad gyakorlatát, úgy mint jelen
leg, élvezhessék. —  14) Hogy a vegyes házasságok, melyeket akármely ürügy 
alatt akadályozni tilos, katholikus lelkész előtt köttessenek, és az ily házassá
gokból származó gyerm ekek, ha az atya katholikus, annak hitvallását köves
sék , ellenkező esetben pedig atyjoknak vallását csak a férfigyermekek követ
hessék. — Továbbá, hogy az ily házasságokat érdeklő perek katholikus szent
székek által ítéltessenek, éspedig még akkor is , ha a házasság kötésekor olyan
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nem volt i s , hanem későbben valamelyik evangélikus félnek katholika hitre 
térése által vált csak vegyessé. —  15) Hogy az evangélikusok a katholikusok- 
nak ünnepnapjait külsőleg megtartani küteleztessenek, házaikban mindazáltal 
lármás munkákon kivül nekiek dolgozni szabad lévén. Végre — 16) Hogy köz- 
ügyészi pernek terhe alatt senki más hitvallású cselédjét vagy jobbágyát vallása 
gyakorlásában és szertartásainak megtartásában ne akadályozza.

A. 27-dik ágazat, mely a nálunk polgári joggal bíró görög nem-egyesűlt 
vallásuakat, eltörölvén a reájok nézve azt ellenző törvényeket, Magyarország
ban és kapcsolt részeiben ingatlan jószágok bírására és hívatalviselésre képe
seknek nyilatkoztatja, a királynak elődeitől átvett jogai azonban privilégiu
m aikra, alapítm ányaikra, s tanulm ányi, nevelési, és egyházi dolgaikra, vala
mint a vallást, melynek gyakorlata nekiek teljesen szabad leen d , érdeklőkre 
nézve is sértetlenül fenmaradván.

Jegyzet. ¡Némileg ide is számítható egy részben a 16-dik ágazat is.

4) A j o b b á g y o k a t  i l l e t ő k :
A 35-dik ágazat, mely a földesúr és jobbágyság közötti viszonyoknak el

intézését, következőleg az úrbérnek kidolgozását is mindig országgyúlésileg 
tárgyalandónak nyilvánítván, addiglan, míg ez m egtörténhetend, a Mária Te
rézia alatt behozott rendbeszedést, időközbeni - gondoskodásképen, jelesül 
1792-dik évben tartandó országgyűlésig, mind az úrbéri tartozásokra, és a 
jobbágyoknak földesuraiktóli függésére, mind ezeknek hatalmára nézve, m in
denütt és mindenek által megtartatni rendeli, és visszaállítván az úriszékeknek 
hatóságát, a vármegyéknek az az iránti gondoskodást kötelességül teszi : hogy a 
jobbágyok panaszainak és ügyeinek elitélésére a szükségnek minden esetében 
úriszékek a törvény-kiszabta modorban tartassanak, s azokban nekiek tiszti
ügyészi pártfogás m ellett röviden, szaporán, előlegesen, és teljes elégtétellel 
igazság szolgáltassák, és hogy a jobbágy földesurának kénye szerint ne büntet- 
tessék , hanem minden büntetés vagy csak az úriszéknek Ítéleténél fogva, 
vagy pedig úrbéri kihágásnak esetében az úrbérnek határozata szerint a job
bágynak meghallgatása után történjék. — Továbbá ugyanezen törvényczik, 
a már ugyan előbb is az 1405:6 ., 14., 1458:15., 1547:26., 27., 1550:34., 
1566:27 . és más több törvények által e ltörlö tt, de az országnak némely ré
szeiben ismét behozott örökös jobbágyságot eltörli, és megengedi: hogy a job
bágy, bejelentvén sz. Mihály napja tájban abbeli szándékát, s eleget tevén min
den köz és földesúri tartozásainak, s az alispánnak és földesurának tanúleve
leivel, vagy ha ez ellenszegülne, egyedül amazéval, ellátva, sz. Gergely pápa 
napján, és pedig minden földbe nem szúrt ingó javaival együtt, sőt telekbeli 
építményeit és javításait is a szolgabíró által földesura közbejövetelével meg
állapított becsűáron eladhatván, szabadon elköltözhessék, a vármegye mégis

11*



8 4 SZ LE MEN ICS PAL.

vigyázni tartozván arra : hogy a köz alapértéknek kárával egyszerre csoporto
san vagy egész falunként a jobbágyok el ne költözzenek. Végre ugyané tör- 
vényczikk, a jobbágyköltözésnél elkövethető csalásoknak megelőzésére, a fen- 
érdeklett tanúlevelek nélkül jövő jobbágynak befogadását, szökevény jobbágy 
letartóztatásának büntetése, s azon jobbágy köz és magános tartozásainak, és 
a perbeli költségeknek megtérítése a latt, tilalmazza.

5) A k a p c s o l t  o r s z á g o k a t  k ü l ö n  é r d e k l ő k :
Az 58-dik ágazat, melyben rendeltetik: hogy a horvát, dalmát és slavo- 

niai vármegyék, ezen országoknak királyi tanácsaMária-Terézia által úgyis már 
eltörölve lévén, valamint időközben minden politikai utasításaikat a magyar 
helytartótanácstól kap ták , úgy ezután is attól kapják. Továbbá, hogy ezután a 
helytartótanácshoz és attól függő hivatalokhoz igazságos arány szerint egyének 
ezen országokból is alkalmaztassanak; a bán pedig abban illő üléssel és szava
zattal bírjon. Végre hogy az ezen országokat együttvéve érdeklő helyhatósági 
tárgyak ezen országoknak királyi engedelem mellett tartandó közgyűléseikben 
tárgyaltassanak.

Az 59-dik ágazat, mely rendeli: hogy Horvátországnak és a felső-slavoniai 
három , úgymint Zágráb, Körözs és Varasd vármegyéknek köz adója minden
kor Magyarországnak országgyűlésén, de mégis a magyarországétól külön tár- 
gyaltassék, s azon kívül fel ne emeltethessék.

A 61-dik ágazat, mely által annak emléke örökíttetik: hogy M ária-Terézia 
a tengermelléki részeket Horvátországhoz, és az által a sz. koronához vissza- 
keblezte. Továbbá Buccari városa a királyi és buccarii kikötővel együtt, mint 
kereskedelmi város és szabad kikötő, kiváltságolt állapotjában megtartatni re n 
deltetik.

Jegyzet. Némileg ide is sorolhatók a 24., 60., 62., 63., 64. ágazatok is.

IV.

I. FERENCZ.
1792. MÁRTIUS 1-JÉTÖL, 1835. MÁRTIUS 2-DIKAIG.

I. Ferencz jóllehet buzgó gondoskodásával azt kieszközlöttte, hogy az 1791: 
67-dik czikk által rendelt országos válaszmányok munkálataikat mind bevégez
nék, sőt miután azon terhes veszélyek, melyekkel a trónokat felforgató fran- 
czia forradalom és abból eredő hadak több esztendők által birodalm ait, s trón
ját fenyegetők, végre győzedelmessé vált fegyvere által elháríttattak, az 1925-ik
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évben egybelűtt országgyűlés alkalmával azoknak tárgyalás alá vételét királyi 
előadásai közé helyezé : mivel azonban az ország rendéinek nézetei időközben 
sok tárgyak iránt megváltoztak, s annálfogva azoknak űjonan rendelendő or
szágos választmányok általi átdolgozása szükségesnek Ítéltetek ; országgyűlési 
tárgyalás alá vételét közülök csak egynek, az űrbérinek, törvénynyé-tételét pe
dig egyetlenegynek sem élhetémeg, és csupán néhány javítás létesítésének örö
mében részesülhetett. E  királyunknak országlása alatt is egyébiránt az átalakí
tási buzgalom , —• Martinovics apátnak és néhány franczia forradalmi tanok 
m ellett buzgó társainak mindjárt kezdetükben hajótörést szenvedett működéseit 
kivéve, — szinte úgy, mint atyjáé alatt, csupán ósi alkotmányunknak szelleme 
szerinti javításokra szorítkozott, s csak annak néhány végsői éveiben, miután a 
nemzeti gazdálkodásnak újabb elvei, és azokkal egybe nem hangzó alkotmányi 
jogainknak megtámadásai egynéhány tanszéken, gróf Széchényi Istvánnak, 
polgári magas állásától különös erűt nyert erélyes munkái által pedig a nagy 
közönség között, terjesztetni kezdének, kezdett az magának ősi alkotmá
nyunknak, és alaptörvényeinknek változtatására, s lényeges átalakítására k i
terjeszkedni. A mi törvényleveleit illeti: e királyunk 43 esztendeig tartó hosz- 
szű országlása alatt kilencz törvénylevéllel gazdagította törvénykönyvünket.

1. §. Az első törvényleveléről.
Első törvénylevele az 1792-diki május 20-kára hirdetett budai országgyu 

lésben hozatott, Budán azon évi június 26-dikán kelt, s a királynak elő- és utó
szaván és a rendeknek élőbeszédén túl 22 ágazatra terjed.

Az előszavakban a szokottakon, vagyis az országgyűlés helyének és nap
jának kitűzésén, s a rendek ágazataik megerősítéseérti esedezésének előter
jesztésén tú l , a király ugyan előadja : hogy atyjának halála által az országiás ő 
reá háromolván ezen országgyűlést koronázás és azokróli gondoskodás végeit 
hítta egybe, mik az ország boldogságának előmozdítására, s fenmaradásának 
biztosítására, s a király és nemzet közötti bizodalumnak szilárdítására szüksé
geseknek találtatandnak; az ország rendei pedig ezeken túl még előterjesztik, 
miképen azt, m it II. Leopold halála fölötti szomorúságoknak enyhítésére kíván
hattak, az isteni gondviselés önkényt megadta nekiek utódjában I. Ferenczben 
egy atyja erényeit öröklő, győzhetetlen vitézségű, nyíltszívű, és a magyar nem
zethez, mit az atyja és országrendei közötti többszörös közbenjárásai is tanú
sítnak, különös kegyességgel viseltető fejedelmet ajándékozván. Továbbá a kir. 
biztositólevél 1-ső és illetőleg 5-dik pontjában létezni vélt kétségeknek önként 
te tt tökéletes eltörléséért, és az 1791 :3-dik törvényezikknek kir. biztosító le
velébe tett igtatásáért magokat az ausztriai ház és országunk méltóságának vé
delmére minden erejüknek, vagyonaiknak, sőt életüknek feláldozásával is ké
szeknek nyilatkoztatják.
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A törvénylevélnek ágazatait illetőleg, azok közöl

I. Ideigleni vagy csupán nap szükségeit érdeklő rendeletnek :
Az 1-sö ágazat, melyben a rendek előadják, miszerint I. Ferenczet hitle

velének kiadása, és esküvel pecsétlése után királylyá koronázták.
A 3- és 4-ik ágazatok, melyekben a rendek, amabban ugyan a királynak, 

emebben pedig a királynénak koronázási ajándékkal kedveskednek.
Az 5-dik ágazat, melyben a rendek hálás szívvel veszik ő felségének azon 

nyilatkozását, hogy mennyire más örökös tartományainak gondjai megenge- 
dendik, Magyarországba többször jő n i, és abban hosszasabban is tartózkodni 
iparkodand.

A 6-dik ágazat, melyben a rendek a franczia nem zet által izent, és már 
meg is kezdett háborúra a török háború által megszegényiílt népnek terhelése 
nélkül általok nyújtandó segedelemképen 5000 újonczot, 1000 lovat, és 4 mil
lió forintot ajánlanak, s ezen segedelemnek törvényhatóságok közötti felosz
tását egy nádor elnöklete alatt egybeülendő országos választmányra, egyen
kénti kivetését pedig az egyes törvényhatóságok által választandó kiküldöttsé
gekre bizandónak határozzák, és a kötelességüket teljesíteni vonakodókat arra 
a költségeknek megtérítésével együtt tiszti-ügyészi perre l, minden perorvosla
toknak, névszerint a fölebbvitelnek és a törvény szünet-időknek kizárásával is, 
szőri itatni rendelik.

A 13-dik ágazat, melyben ő felsége az érdemek jutalmazásában az 1791: 
36-dik czikk rendeletének szemmel-tartását Ígéri.

A 14-dik ágazat, mely előadja: miképen ő felsége beleegyezett abba, hogy a 
só árának mázsánkénti 11 krajczárrali felemelése országlásának kezdetétől, míg- 
len tartani fog , csupán azon czélokra fordíttassék, melyek végett a felemelés 
történt. Továbbá, hogy ő felsége a magyar udvari kamarának meghagyandja, 
miszerint az a felemelésből bejött összeget minden évnek végéu a helytartóta
nácsnak ezen tárgybani felterjesztés végett jelentse be.

A 15-dik ágazat, melyben a királynak azon nyilatkozata adatik elé: hogy 
megtörténvén már a kir. curiának Pestre átszállítása, a többi dicasteriumoknak 
Budáról Pestre teendő áthelyezése s az arra szükséges költségek, és Buda vá
rosa abból származandó kárának pótlása iránt is az 1791:39-dik törvényezikk 
következésében, mihelyest azt a körülményekhez képest jónak találandja, elő
terjesztést fog té te tn i, és kir. válaszát kiadandja.

A 18-dik ágazat, melyben ő felsége országunk nádorának előterjesztésére 
a kapcsolt részeknek érdekében Ígéri: hogy az 1791 : 58-dik czikket előfordu
landó hívatalürüléseknél a kormányszéki alsóbb hivatalokra nézve is teljesí- 
tendi. Továbbá, hogy az 1791:62- és 63-ik czikkek határozatainak foganatosí
tásáról, mihelyest a most akadályéi szolgáló hadi körülmények megengedik, az
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1791:64-dik czikkéről pedig mihelyest az abban foglalt panaszok fölött kim e
rítő értesítést veend , azonnal gondoskodni fog.

A 19-dik ágazat, mely az 1791:68-dik czikknek gyorsabb teljesítésére 
rendeli : hogy az ott kinevezett határbiztosok ezen országgyűlés után tüstént 
munkájokhoz fogni köteleztessenek, és o felsége rendelést tegyen hogy ugyan
ez történjék a szomszéd örökös tartományoknak és a katonai rendnek részé
ről is.

A 20—22-dik ágazatok, melyek kozol az elsőben Koloredo Ferencz gróf 
és testvére József, amaz kedveskedés gyanánt, emez kérelm ére, és mind a 
kettő taksafizetés nélkül, —> a másodikban gróf Pellegrini Károly unokaöcscsé- 
vel Józseffel, báró Blankenstein Erneszt unokaöcscseivel Henrikkel és Erneszt- 
te l, báró Wallisch K ristóf, Blainville Kristóf s báró Boltza Péter, a Pellegrini 
grófok taksafizetés nélkül, a többiek féltaksa-fizetés m ellett, —  a hamadikban 
végűi Sickingen Vilmos és Lamberti Kamii grófok, Mayer Albert és Adolf lo
vagok , Schloisnigg Kér. Ján o s, a már Mária-Teréziától diplomát nyert báró 
Püchler Károly Józsefnek fia József, s báró Gabelkhoven Zsigmond, A ntal, Fe
rencz és Lajos testvérek, Sickinger gróf ugyan az egész, és Gabelkhoven bárók 
a fél taksának mindegyiitti lefizetése mellett, a többiek pedig taksafizetés nélkül 
honfiusíttatnak, és végűi az 1791 :73-dik czikk által honfiusított báró Brudern 
Józsefnek a fél taksa elengedtetik.

II. Állandó szabályul hozott rendeletnek.
A 2-dik ágazat, mely a királyi hitlevelet és esküt adja elő. Ezen egyéb

ként atyjáéval egyenlő tartalm ú hitlevélben I. Ferencz az első pontnak koro
názást érdeklő kifejezését, mely II. József alatt oly értelem re csavartaték, mint
ha a király magát megkoronáztatni köteles nem volna, önindulatából világo
sabbra változtatta, és az 1791:3-dik czikknek határozatárai hivatkozással meg
toldotta.

A 7-ik ágazat, melyben azon czélból, miszerint bizonyos időszak után hiva
talokra csak magyarul is tudók alkalmaztassanak, az rendeltetik : hogy a ma
gyar nyelv minden magyarországi iskolákban rendes tanulmány legyen, az or
szághoz kapcsolt részekben mindazáltal csak rendkívüli maradván, a külföldiek 
pedig, kik honunkban alkalmazást nem keresnek, annak tanulásától teljesen 
felmentetvén. Továbbá a rendeknek azon kérésére, hogy a helytartótanács a 
hozzá magyarul iró törvényhatóságoknak magyarul feleljen , a király az iránt 
rendelést tenni ígérkezik: hogy a helytartótanácsnak egybeszerkesztésével meg
bízott országos választmány jövő országgyűlésre vélem ényt adjon be arról, mi- 
kep felelhessen meg a helytartótanács az ország rendei ezen kívánatának.

A 8-dik ágazat, melyben a királynak következő nyilatkozatai foglaltatnak:
1) Hogy a magyaroknak azálladalmi ministeriumhoz alkalmazása iránt az 1791:
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17-dik czikkhez képest az álladalmi benső cancellariának már utasítást adott, 
miszerint ott a kiilügyekbeni főbb hívatalokrai kiképzés végett a szükséges tu
lajdonokkal bíró magyar ifjak is felvétessenek. — 2) Hogy a bányadolgoknak 
az 1791 :22-ik czikk által Ígért magyar udvari kamara alá vetését, meghallgat
ván az ahoz szükségesek iránt az illető dicasteriumokat, eszközleni fog ja .— 
3) Hogy m egrendelendi, miszerint a magyar bányai ösztöndíjak ezután csak 
magyaroknak adassanak, s a bányahívataloknak osztogatásában egyenlő tulajdo
nokkal bírók között a magyaroknak elsőbbség adassék, és a magyaroknak igaz
ságtalan elmellőzésével eddigien alkalmazott külföldi bányatisztek máshová át
helyeztessenek, és hogy a magyarok képességükhöz képest katonai hivatalokra, 
úgymint a hadibiztosságokhoz, cancelláriákhoz, s korm ányokhoz, valamint a 
magyar hadikormánytól függő kisebb hivatalokhoz is alkalmaztassanak.

A 9-dik ágazat, melyben a rendeknek az iránt tett felterjesztésére, hogy 
a magyarokra a magyar és határszéli ezredeknél a fő , s jelesül a törzstisztek
nek és tulajdonosoknak kinevezésében is különös tekintet fordíttassék, őfelsége 
azt ígéri: hogy habár viszont a német ezredekben is több magyar felsőbb, sőt 
törzstisztek is léteznek, mindazáltal magának az ily akár magyar akár német 
ezredekben alkalmazott magyar tiszteknek számáról tökéletes tudósítást adatni, 
és úgy intézkedni fog, miszerint az ily tisztségekrei alkalmazásokban az igaz
ságos arány m egtartatván többé panaszra ok ne adassék. Továbbá, hogy ar
ról is gondoskodand, miszerint a katonai akadém iákban, mennyire lehetséges 
leend , a magyar katonatisztek fiainak is katonai szolgálatrai kiképzésre alkal- 
lom nyújtassék.

A 10-dik ágazat, melyben a király ugyan a rendeknek az iránt te tt kérel
mére megígéri : hogy az illyr cancelláriát, mihelyest a küszöbön levő utazásai
ból visszatérend és annak czélirányos módjáról értesíttetni fog, eltörlendi, és ez 
megtörténvén mind a magyar udvari cancelláriáboz mind a helytartótanácshoz 
megkívántaié képességgel bíró illyr nemzetbelieket is alkalmazand ; az ország 
rendei pedig ő felségének beleegyezésével érseküket és püspökeiket mostantól 
kezdve országgyűlési szavazattal bíróknak nyilvánítják, ülésök és szavazatuk 
minemúségének meghatározását mindazáltal az országgyűlésnek rendbeszedé
sére halasztván.

A 11-dik ágazat, mely által Erdélynek Magyarországgal eszközlendó szo- 
rusb egyesítése a köz politikai országos választmány által tárgyaltatni és jövő 
országgyűlés elébe terjesztetni rendeltetik ; Kraszna, Közép-Szolnok s Zaránd 
vármegyéknek és Kővár kerületének visszakeblezése iránt pedig ő felsége oda 
nyilatkozik: hogy az iránt az erdélyieket jövő országgyűlésükön kihallgatja, és 
azután véleményét országunk rendéinek kifejezi.

A 12 dik ágazat, mely az 1791 :35-dik czikknek gondoskodását jövő or- 
szággy ülésig kiterjeszti, s egyszersmind a jobbágyok panaszainak szaporább or
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voslatára rendeli: hogy az előbb divatozott lírbéri vizsgálatok helyett ezután a 
jobbágy panaszát akármikor urának mint első bíróságának, és ha ettől orvos
lást nem nyerne , a fő- vagy alispánnak vagy szolgabírónak bejelenthesse, ki 
azonnal nyomozásra kimenni, s a dolognak barátságos kiegyenlítését eszköz
len i, és ez nem sikerülvén, egy részről ugyan a földesurat űriszéktartásra in
teni , más részről pedig a vármegyének gyiílését eljárásáról tudósítani tartoz
zék; mely a földesurat a panasznak, ha szükséges lenne, gytílésileg kitűzött 
határnapon tartandó úriszék előtti tárgyalására bírni, és ha ezt meg nem nyer
hetné, a panaszt tulajdon úrbéri székén elitéltetni köteles legyen, a paraszt vé
delme mind a két esetben a tisztiügyésznek kötelességül teendő lévén.

A 16-dik ágazat, melyben a perlekedésnek gyorsítására következők ren
deltetnek: 1) Hogy a törvényszéktartásnak azon szakaiban, melyekben a k i
rályi-tábla egybenül, a húsvét-utánit kivéve, a hétszemélyes tábla is együtt 
legyen. — 2) Hogy országgyűlés alatt i s , vármegyékben ugyan a világos adós
sági , kisebb hatalmaskodási, visszahelyezési, és tiszti-ügyészi, városokban pe
dig mindennemű perek megindíttathassanak, s illetőleg emlékeztető idézés nél
kül folytathassanak. — 3) Hogy ő felsége a királyi-táblánál négy itélőmeste- 
ren túl az ülnökök közöl még négyet előadókká nevezzen. —  4) Hogy a bíró
ság a pernek kifogó részében három nál, derekában pedig négynél több szóváfc- 
tást az ügyészeknek ne engedjen, a hosszú és érdektelen feleseléseiket ne tű r
je. — 5) Hogy a pernek egész folyama alatt egyik-egyik perlekedő félnek csak 
kétszer szabadjon tilalommal (Prohibita) élni. —  6) Hogy a kir. fiskus változ
v án , utódját újra megidéztetni szükséges ne legyen. —  7) Hogy az ellentálló, 
tettének jogszerű okát adni nem tudván , a törvény büntetésén és költségeken 
tú l , az ellentállás napjától számítandó jövedelmeknek megtérítésébe is marasz- 
taltassék, de viszont ha a felsőbb törvényszék az ily elmarasztaló Ítéletet meg
változtatja, a bírói visszafoglalás szinte a jövedelm ekre és költségekre is k iter
jedjen. —  8) Hogy az Ítéleteknek végrehajtásai a törvényszünet szakai alatt is 
tétethessenek. —* 9) Hogy ügyvédet és teljes hatalmú biztost szolgabíró és es
küdt előtt is lehessen vallani.

A 17-dik ágazat, mely a kereskedésnek előmozdítására megengedi: hogy 
ó felségének más örökös tartományaiban lakosi joggal nem bíró hazafiak is , ha 
kereskedés végett váltólevelet kiadván, és szerződésre lépvén, magokat ausz
triai örökös tartományokbeli váltótörvényszékeknek egyenesen alájok v e tn ék , 
vagy magokat valamely azon tartományokbani helyen teendő fizetésre nyilván 
leköteleznék, avagy ugyanazon tartományokbani váltótörvényszékhez tartozó 
kereskedőkkel kereskedelmi társaságba állanának, valamint akkor is , hacsak  
közszerű adósságot csinálnának ugyan, de tulajdon bíróságukról lemondva ma
gokat azon tartományokbani törvényszék alá vetnék: azon törvényszéknek, 
melynek magokat világosan alája veték, színe elébe idéztethessenek, és ott, ha
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képesek valának magokat törvényeink szerint lekötelezni, érvényes kötelezd 
leveleik mellett oly foganattal elmarasztaltathassanak : hogy azon külföldi bí
róság által hozott Ítéletet hazánknak törvényszékei, és pedig az ellentállásnak, 
kivéve ha vagy a jószágra vagy személyre nézve elvétés történt volna, — 
kizárásával végrehajtani köteleztessenek, a lefoglalandó ingatlan javak mindaz- 
által, a nemesiek ugyan akármikor, a várospolgáriak pedig egy év és nap alatt 
visszaválthatók lévén, és a győztes külföldi azon esetben, ha a végrehajtás al
kalmával valaki az adósnak lefoglalandó vagyonárai igényét vagy elsőbbségi jo 
gát bejelentené, vagy a kötelező-levélnek törvényszerutlenségét vitatná, az el
foglalás alá vett jószág iránt tökéletes biztosítékot adni tartozván. Továbbá 
ugyané törvényczikk a külföldi törvényszéknek az illető határnap kitűzésé
vel kiadandó idézólevelét a magyar udvari cancelláriának útján azon törvény- 
hatósághoz , melyben az adós lakozik , átküldetni, és azt annak a hatóság által, 
be nem várva a vármegye gyűlését, azonnal kézbesíttetni rendeli, és befeje
zésül előadja, miszerint ó felsége viszont rendelkezni fog az iránt: hogy az 
egyéb örökös tartományainak törvényszékei, is a magyar törvényszékeknek 
azon tartományok lakosai ellen hozandó Íté le te it, ha azok magokat Magyar- 
országban teendő fizetésre kötelezték, vagy máskép egyenesen magyar bíróság 
alá vetették, addig i s , míg nálunk váltótörvényszékek behozatandnak, szinte 
egész készséggel és haladék nélkül végrehajtsák,

2. §. Második törvényleveléről.
Második törvénylevele az 1796-dik évi november 6-dikára hirdetett pozso

nyi országgyűlésben hozaték, azon évi december 10-dikén k e lt, a király és 
rendek előszavain és a királynak utószaván túl csupán 3 ágazatból áll.

A király előszavában a szokottakon tál előadja: hogy a franczia nemzet 
által négy év előtt igazságos ok nélkül indított háborút bevégezni akarván, ez 
országgyűlést oly czélból hítta egybe, miszerint az ország rendéivel, mellőzvén 
minden más tárgyakat, csak azokról tanácskozzék, mik a királyi széknek szi
lárdítására, s az ősi alkotmánynak, nemzeti előjogoknak és a hitvallásnak v é r  

delmére az ellenségnek minden törvényes alkotmány és keresztény vallás fel
forgatására czélzó működései ellen szükségeseknek látszatandnak. A rendek 
pedig élőbeszédükben az országgyűlés egybehivásának czélján és a hozott tö r
vény czikkék szentesítésének kérésén túl megemlítik, mikép ő felsége az ünne
pélyes bejövetelnek mellőzésével minden pompa nélkül mint atya érkezett hív- 
rendei közé, és hogy megértvén azon óhajtásukat, melynél fogva a hallhatat
lan emlékű elluínyt nádornak , Sándor Leopold főherczegnek helyébe más ná
dort választani kívánnak, e részben is az ország alkotmányának megfelelni ipar
kodván a szokott nádor-választási rendszabály okat is még megérkezése előtt 
átküldütte.
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Az ágazatoknak, melyek mind csupán nap szükségein segélő rendeletnek, 
tartalm a e következő :

Az 1 -só ágazat előadja József főherczegnek , akkoron ő felsége magyaror
szági helytartójának, nádorrá választását, és annak hogyan tö rtén té t, miképen 
t. i. jóllehet ő felsége törvényeinknek értelmében a rendek közöl a nádori hiva
talra kijelelést te tt, és a nádorválasztást az országnak régi szokása szerint té
tetni akarta ; az ország rendei mindazáltal azon kölcsönös bizodalom nak, mely 
Sándor Leopold főherczegnek nádorsága alatt a király és nemzet között díszlett, 
erősb szilárdítása végett összesen ő felségéhez járulván, József főherczeget,—• 
fentartván egyébiránt jövő esetekre nézve a nádorválasztásról szóló törvények
nek teljes e re jé t, —  magoknak nádorul adatni ké rték , és elválasztották, és 
mikép ezen választás a király által m egerősíttetvén, a főherczeg a szokott ná
dori esküt letette.

A 2-dik ágazatban a rendek , ő felségének előadásában azon veszélynek 
nagyságáról, mely a franczia háborúból Magyarországra is tám adhatna, értesít- 
tetvén, arra az 1741:63-dik  czikkben kijelelt óvások mellett 50,000 ójon- 
ezot, továbbá a 340,000-nyi seregnek és 80,000 lónak tartására 2,400,00 mérő 
rozsot s 3,760,000 mérő zabot, 20,000 ökröt, s 10,000 lovat oly formán aján
lónak : hogy 1,500,000 mérő rozsot, és 2,000,000 mérő zabot természetben 
adni tartozzanak, az ajánlatnak többi részét pedig tetszésükre a kiszabandó 
áron m égis válthassák. Továbbá ezen egész segedelemnek vármegyék, városok 
és külön kapiiszámmal bíró hatóságok közötti felosztását ugyan egy, a nádor el
nöklete alatt egybeülendő, országos választm ányra, az ezen választmány által 
kijelelt emberosztályokrai kivetését pedig az illető hatóságoknak kiküldöttsé
gei által té te tn i, s a vonakodókat tisztiügyészi, minden perorvoslatot és tür- 
vényszűnnapokat kizáró perrel, a költségeknek megtérítésével együtt kötelessé
gükre szoríttatni rendelik. Végre a szükségnek esetére már előre általános ne
mesi felkelést is ajánlanak.

A 3-dik ágazatban az 1 7 9 1 :35. és 1792:12-dik czikkeknek gondoskodása 
az előbbi czikkben foglalt óvatékokkal jövő országgyűlésig kiterjesztetik.

3. §. Harmadik törvényleveléről.
Harmadik törvény levele az 1802-dik évi május 2-dik ára hirdetett pozso

nyi országgyűlésnek m űve, azon évi october 31-dikén k ö lt, s a királynak elő- 
és u tó-, és a rendeknek előszaván tűi 34 ágazatokra terjed.

A király előszavában a szokottakon tűi előadja: mikép valamint minden
kor az volt fő czélja és kívánsága, hogy öröklött országainak boldogságát előmoz
dítsa és örökítse; úgy most is, miután a terhes franczia háború, mely annak fogana
tosításában őtet akadályozó, lecsilapíttatott, ugyanazon kitűzött czélt követőleg 
azért hítta az ország rendéit egybe : hogy velők legelőbb is ugyan a hadak által

12*
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megürült kir. kincstárnak felsegélésérél, s az álladalom szükségeinek fedezé
séről, és a külbátorságnak megerősítéséről, azután pedig az országnak belső 
boldogságát közelebb érdeklőkről tanácskozzék. — Ugyanezeket ismétlik rövi
den az ország rendei is eloszavokban, azon egy különbséggel, hogy dk a k. kincs
tár felsegélése iránti királyai felszólítást meg nem említik.

Az e törvénylevélnek ágazatait illetőleg, közülök

I. Ideigleni, vagy csupán nap szükségein segélö rendeletuek :
Az 1-so ágazat, melyben az ország rendei azon ajánlatot teszik , hogy a 

határszéli katonaságon túl 12 gyalog és 10 lovas ezredből, vagyis 64,000 fdbdl 
álló magyar sereget az országgyűlésileg kidolgozott terv szerint három éven át 
teljes számban m egtartandják, és egyszersmind e végre rendelik: hogy mihe
lyest ezen határidő közben azt a szükség megkívánja, egyedül a nádornál teendő 
jelentésre 12,000 üjoncz azonnal állítassék ki, fenmaradván azon túl a felségnek 
azon joga, hogy ezeknek kiállítása után toborzás útján pattanyúsokat, nyergeseket 
és szekereseket toborzás útján fogadtathasson. Továbbá, hogy ha a háború tettleg 
kiütvén a király ezen 12,000 újoncznál több katonát szükségelne , az iránt or
szággyűlést tartson, és ha azt a körülmények meg nem engednék, időközben 
katonát toborzás útján fogadtasson, és a jászoktól, kánoktól és hajdúktól, de 
mégis csak privilégiumaik szellemében, állíttatni kérhessen. Végül eldadatik, 
m iképen d felsége a rendeknek ezen ajánlását elfogadta, fentartván mégis az 
ország védelmét illető királyi jogait, és azon rem ényét kifejezvén, hogy a ren
dek jövd országgyűlésen a magyar ezredeknek fentartása iránt oly eszközöket 
terjesztendnek éld, melyek a bátorság kívánatait teljesen kielégítik.

A 2-dik ágazat, mely a nemtelen népségnek országgyűlésileg megállapított 
minta szerinti összciratását megrendeli.

A 3-dik ágazat, melyben a rendek beleegyeznek abba, hogy a jelen szük
ségnek füdözhetésére a sónak ára , d felsége jogának sérelme nélkül, mázsán
ként 1 forint 16 krajczárral felemeltessék.

Az 5-dik ágazat, mely előadja, mikép az 1791:8-dik czikkben nevezett 
koronaorzdk közdl gróf Keglevich József elhalván, gróf Nádasdy Mihály pedig 
más méltóságra em eltetvén, az ezeknek helyébe d felsége által helyettesített 
Teleky József és Rháday Gedeon grófok is más világra költözvén, a rendek az 
d felsége által kijelelt katholikus és evangélikus egyének közdl báró Splényi 
Józsefet és ifj. Almásy Pált, kik királyi elógondoskodás mellett mostanig e hi
vatalt viselék, egybehangzó szavazattal koronadrzókké nevezték, és Nádasdy 
Mihályt, valamint Keglevich József, Teleky József és Rháday Gedeon grófok
nak maradékait is a koronái kulcsoknak kiadása fölött megnyugtatták.

A 6-dik ágazat, mely az 1792:12-dik, és abban idézett 1791:35-dik czik- 
keknek elogondoskodását ismét jövd országgyűlésig kiterjeszti.
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A 11-dik ágazat, mely d felségének az iránti biztosítását előadja: hogy 
Zeng városára nézve az 1741 :56. és 1791 :60-dik czikkeknek rendeletéit egy 
kiküldendó választmány által m indjárt az országgyűlés után foganatosítandja.

A 17-dik ágazat, melyben ö felsége a rendeknek kérésére megígéri: hogy 
az esztergomi káptalannak alapítási helyébe, Esztergom ba, visszavételét a ki
nevezendő prímás által az 1638:36. és 1723:55-dik törvényezikkeknek rende
lése szerint eszközöltetni, és ezen köteleztetést kinevező-levelébe iktattatni fogja.

A 18-dik ágazat, melyben a szalavári apátságnak a gottwiczitőli függet
lenné tétele iránt ő felsége Ígéri: hogy meghallgatván előbb a gottwiczi apátot, 
a dologban igazságos határozatot hozand.

A 25-dik ágazat, mely által ő felsége biztosítja a rendeket: hogy a török 
követnek tovább vitetésére és tartására szükséges költségekkel a létező törvé
nyeknek értelme szerint ezután terheltetni nem fognak.

A 26-dik ágazat, melyben előadatik: miszerint ő felsége beleegyezvén ab
ba, hogy az országos határbizottmányoknak jelesül A usztria, Slézsia és egy- 
részből Morva felé vivő határok iránt bevégzett munkálatai ő felségének előre^ 
menő helybenhagyásával végrehajtásba vétessenek, az eddigien be nem végzet
tek pedig folytattassanak, és névszerint azon fönforgott visszálkodások, melyek 
az illető magános földesuraságok között létre jö tt szerződések által időközileg 
lecsilapíttattak, a határbiztosok által líjonan felvétettetvén, mennyire lehet
séges, jövő országgyűlésig ő felségének előremenő helybenhagyásával igazsá
gosan egyenlíttessenek k i , és minden határbizottmányok jövő országgyűlésre 
munkálataikról kimerítő jelentést tenni tartozzanak, az ország rendei is gon- 
doskodandván, hogy azok, kikhez tartoz ik , a kiegyenlítésnek foganatját esz
közöljék. Végre mivel az 1791 :68-dik czikkben elősorolt határbiztosok közöl 
sokan vagy elhaltak, vagy más alkalmazást n y ertek , ugyané czikkben Morva, 
S ty ria , továbbá Styria és K arniólia, s Galiczia és Erdély felé új határbiztosok 
neveztetnek.

A 27— 29-dik ágazatok, melyekben a rendeknek kérésére ő felsége Ígéri: 
az 1-sőben, hogy a varasdi véghely által elfoglalt Répás földének és K éthely 
szállásnak ügyében politikai és katonai vegyes bizottmányt nevezend , mely 
előtt a felek igényeiket igazolhassák. A 2-ikban, hogy a nemeseknek és polgá
roknak katonai véghelyekben vám és révbérvétel által megsértett előjogát, meg
hallgatván a haditanácsot, az 1791 :64-dik czikknek foganatosítására törvénye
sen orvoslandja. A 3-dikban, hogy a katonaságtól a bajai és futaki élettárak
ban az 1723:21., 1729:4., 1765:37-dik  törvényezikkek ellenére gyakorlott 
italmérések iránt te tt panaszt az illető kormányszékeknek vegyes küldöttsége 
által megvizsgáltatandja, és annak jelentését vevén, e bajon a törvényeknek ér
telmében segítend, az ilyetén törvény szellemével ellenkező i tal mérések et jö? 
vőre is tilosokká nyilvánítván.
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A 30-dik ágazat, melyben az 1723:99. és 1791:12-dik czikkeknek nyo- 
nyomán egy országos választmány neveztetik annak kidolgozására, mikép le
gyen dsi alkotmányunknak s országunk rendei jogainak sérelm e, és az adózó 
népnek ój terheltetése nélkül egy kóz alapérték (Fundus publicus) létesíthető? 
hogyan legyen az kezelendő? és mily czélokra fordítandó?

A 31—34-dik ágazatok, melyekben országunk rendei, az elsőben ugyan 
Kolowráth Leopold grófot tulajdon indulatjokból és taksaelengedéssel, — a má
sodikban Bergen János Antal grófot, Thugut Ferencz bárót, Saurau Ferencz és 
Ferraris József János grófokat, Thuguton k ívül, ki a taksát önként megigéré, 
szinte taksafizetés nélkül, — a harmadikban a nádornak oldalánál létező Bec
kers József grófot hasonlóképen taksaelengedéssel, — a negyedikben végre 
Lodron Ferencz grófot, Eger Fridrik  bárót, Manfredini Alajos határgrófot, H it
ler János, Schlaun M óricz, W alterskirchen György Vilmos bárókat fé l, Myl- 
lius Antal, Schröffl Ignácz, s Toussaint Károly bárókat, és Mocsenigo Alajos 
grófot, ezen utolsót Mátyás VI. törv. 32-dik czikkének daczára, egész, —  Auers- 
berg Kajetán, Miklós és Jodóch grófokat szinte egész, de mind a három által 
összesen teendő taksafizetés m ellett, Degelmann Bernárd és József bárókat, 
Dezasse Ferenczet és A n ta lt, Kranzberg Ferenczet, Vorberg Károly bárót és 
Markovics Miklós grófot pedig az egész taksának elengedésével, hazánknak ho
nosított fiai közé felveszik.

/ / .  Állandó szabáhjúl hozott rendeletitek :
A 4-dik ágazat, melyben a rendek megköszönik a királynak azon kegyel

mét, melynél fogva először ugyan szándékukat, melylyel addig is, míg a neme
sek részére katonai akadémia felállíttatni fog, a pesti egyetemnél a katonai tu
dományokra egy tanszéket felállítani akarnak, hetybenhagyván, megengedte: 
hogy a magokat ezen tanulmányokra alkalmazandó ifjúk volt iskolai ösztöndí
jaikat megtarthassák, és újakat is nyerhessenek ; másodszor pedig gróf Festetics 
Györgynek 40,000, Rhédey Lajosnak 10,000 és Párniczky Mihálynak 1,000 fo
rintnyi a végre tett ajánlataikat, hogy abból néhány magyar ifjak, míg hazánk
ban katonai akadémia létre jövend, a bécsiben taníttassanak, nem csak kegye
sen elfogadni, hanem azt is megígérni méltóztatott: hogy ezen nevendékeknek 
azon akadémiában felvételek iránt a hadi udvari tanácsnak útján rendeletet 
teend.

A 7-dik ágazat, mely által a tennékbeli kilenczed, hegyvám és tized ki
vételének későre halasztásából a földmívelőkre háramló károknak eltávolítására 
rendeltetik : hogy mihelyest valamely határban vagy birtokrészben az őszi vagy 
tavaszi vetésnek aratása bevégeztetik, a földmívelők által azonnal teendő beje
lentéstől számított 8 nap alatt a tized vagy kilenczed okvetlenül vétessék ki, s 
a füldmívelő gabonáját tovább földén hagyni ne tartozzék, a borból járó tizedet,
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kilenczedet, vagy termékbeli hegyvámot pedig a füldesiír az 1647:95-dik ezikki 
büntetés alatt a hatóság által meghallgatása mellett kitűzendő határidőben és 
meghatározandó mód szerint mustban vagy fürtökben szüretkor kivenni köte
leslegyen, meghagyatván mégis az ilyetén gabona- vagy borkilenczed, hegyvám, 
vagy tized iránt fenálló, vagy azután keletkezendő magános szerződéseknek, 
valamint azon környékek divatának ereje is, hol ezen borbeli adózások szüret
kor egyenként szoktak kivétetni.

A 8-dik ágazat, mely által Bács és Bodrog vármegyéknek egyesítése tör- 
vényczikkileg kijelentetik

A 9-dik ágazat, mely Kishonth megyét Nagyhonthtól elszakasztatni, és 
fekvése szomszédságának tekintetéből Gömör vármegyéhez törvénj7czikkileg 
kapcsoltatni határozza.

A 10-dik ágazat, mely által a szepesi 10 láncsás nemeseknek azelőtt kü
lön hatósággal bíró széke, tulajdon kérelm ükre Szepes vármegyével egyesítte- 
t ik , külön előjogaik egyébiránt sértetlenül maradván.

A 12-dik ágazat, mely által azon Honth és Zólyom vármegyék közötti 
csere , melynél fogva Honth vármegye Bozók Lehotkáért Domanyik és Rákócz 
falukat nyeré, beczikkelyeztetik.

A 13-dik ágazat, mely Bmicz falunak előbb Sopron vármegyéhez tartozó 
részét a közigazgatásnak könnyítése végett, az illető vármegyéknek akaratja 
szerint, Moson vármegyébe bekebleztetni rendeli.

A 14-ik  ágazat, mely Szabolcs vármegyének hatósága alatt álló Polgári me
zővárosát a közadó kezelésének könnyítése végett kapuszámaira nézve Szabolcs
ba bekeblezendőnek határozza.

A 15-dik ágazat, melyben rendeltetik: hogy a beszterczei káptalan, mely 
1780-dik évben a sz. Mária thuróczi conventének levéltárát á tvevén , a hiteles 
helyi eljárásokat és kiadásokat annak neve és pecsété alatt té v é , ezután tulaj
don nevében, és ó felségétől nyert pecsété alatt tegye, az előbbi név és pecsét 
alatt eddig tett eljárásai vagy kiadásai érvényességüket megtartván.

A 16 dik ágazat, mely már visszaállítva lévén a pannonhegyi és chômai, 
jászói és leleszi conventek, a pannonhegyi és chômai conventeknek ugyan a győri, 
a jászói- és leleszinek pedig az egri káptalan által levéltáraikat hiteles helyi ha
tóságukkal együtt visszaadatni rendeli, a leleszire nézve azonban, mivel az an
nak levéltárában létező oklevelekkor és idő viszontagságai által nagyon elkop
ván azonnal hiteles jegyzőkönyvekbe átirandók, azon megszorítással: hogy an
nak levéltára és hatósága, ha a convent maga ezen munkának teljesítésére ké
pes nem volna, továbbra is az egri káptalan mellett maradjon.

A 19-dik ágazat, mely az igazságszolgáltatásnak gyorsítására rendeli: hogy 
a felperesnek halála, s országgyűlési és nemesi felkelési szünidők u tán , és az 
állandóul kitűzött időszakokban egybeülő altörvényszékeknek kezdetén , ha a
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határnap ítélet által ki nem terjesz te te tt, szokásban levő emlékeztető kereseti- 
levelekkel és idézésekkel élni ezután, —  kivéve ha az alperesnek utódaira há- 
ramlanék a p e r, vagy új alperesek lennének beperlendők, —  szükséges ne le
gyen, hanem a felperes perét a határnapon vegye fe l, és erre az alperes meg
jelenni köteles legyen.

A 20-dik ágazat, mely a városi polgároknak, és úri hatalom alatt nem álló 
szabad sorsú embereknek a szerződési és egyszerű örökösödési perekben, sőt 
a szerződésiekben az úri hatalom alatt létezőknek is, a nemesek ellen személyes 
felpercsséget enged, az úrihatalom alatt állókat mindazáltal, ha e joggal élni nem 
akarnának, ezekben is szinte úgy„ mint a személyes keresetekben, a földesúr, 
vagy ha ez azt elmulasztaná, vagy szegénysége miatt nem tehetné, a vármegyei 
tisztiügyész, kinek a perbeli költségek a vesztes fél által mindenkor megtérí
tendők, védeni tartozván. Továbbá ugyané törvényezikk rendeli: hogy midőn 
városi polgárnak, vagy más szabad sorsú nemtelennek hatalmaskodási vagy 
másféle személyes keresetét az illető hatóság által rendelendő tisztiügyész elő
mozdítja, a vérdíj és a kárpótlás a megsértett nem telennek, a perbeli költség
nek megtérítése pedig a tisztiügyésznek Ítéltessék.

A 21-dik ágazat, melyben a napról napra növekedő uzsoráskodásnak za- 
bolázására rendeltetik: l) I Io g y  az 1715:51. és 1723:120-dik  türvényezikkek 
nem csak erejükben m aradjanak, hanem azokra is , kik kisebb összegért ma
goknak nagyobbat köteleztetnek , kiterjesztessenek, és pedig oly formán: hogy 
a kötelezőlevélből a feleslegesen lekötött összegre és a törvényest fölülhaladó 
kam atra nézve senkinek kereset ne engedtessék, s az időközben törvényesen 
túl fizettetett kamatok az adósnak visszaadassanak, maga a valósággal kölcsön 
adott tőkepénz pedig a kir. fiskusra szálljon, és az ily uzsoráskodó hitelező tő- 
kepénzének veszteségén túl, tiszti-ügyészi kereset mellett, még börtönnel vagy 
pénzbeli birsággal is büntettessék. — 2) Hogy az atyai vagy gyámnoki hatalom 
alatt álló nevendékkorú, s tulajdon szerzeménnyel nem bíró férfi vagy nő sze
mélyeknek atyjok vagy gyámnokuk beleegyezése nélkül akár az 1792:17-dik  
czikknek ellenére már kiadott, akár ezután kiadandó kötelezvényeik érvényte
leneknek és semmiseknek tartassanak. — 3) Hogy az adózó nép közt néhol di
vatozó szolgálattételek, term ék-adások, vagy jobbágyi föld egész termése ka- 
mat-gyanánti lekötésének eseteiben, ha az adós által panasz té te tnék , a vár
megye a földesúrnak közbenjárásával a kamatkép járandó ily adózásokat poli
tikai úton a törvénynek mértékére húzza, a súlyosb eseteket pedig az úriszék 
tárgyalás alá vegye, fennmaradván mégis attól a szokás-szerinti felebbvitel.

A 22-dik ágazat, melyben az 1542. pozs. törv. 5-dik czikkének megújítása 
mellett rendeltetik: 1) Hogy ingó vagy ingatlan jószág hatalmas elfoglalásának 
újonan tö rtén t, vagyis egy évet túl nem haladó eseteiben az alispán bírótársai
val a sértett félnek egyszerű folyamodására a helyszínén nyomozást tenni, s 
kisülvén az elfoglalásnak valósága és törvényellenessége, azt az elfoglalt ingó
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vagy ingatlan jószágnak birtokába az idézett törvénybeli büntetés alatt azon
nal , vagy akadály jóvén közbe, legfölebb a hozzá intézett folyamodásnak nap
jától szám ított egy év a la tt, és ha a sértő félnek ellenszegülése miatt máskép 
nem lehetne , a vármegye által elhatározandó hatalomkarral is, helyezze vissza, 
és eljárásáról a vármegyének jelentést tegyen, fenmaradván egyébiránt az 1543: 
3-dik czikk szerint a sértett félnek visszahelyezése után is a hatalmaskodás 
büntetésének és kára megtérítésének kérésére nézve a törvénynek rendes útja. 
—  2) Hogy ugyanezen rövid úton köteles legyen az alispán bírótársaival visz- 
szahelyezni a haszonbérlőt is a tőle elfoglalt haszonbérleti jószágba, ha ő maga 
részéről a haszonbérleti feltételeket illőleg teljesítette , és hogy ily alkalommal 
az alispán a feleknek árendából folyó mellékes követeléseit is kihallgatni és k i
egyenlíteni tartozzék , fenmaradván egyébiránt minden esetre a követelőknek 
a törvénynek vagy folyamodásnak útja.

A 23-dik ágazat, mely által megójíttatván az 1635:20-ik czikknek rende
leté, hasonló rövid líton parancsoltainak, akár valamelyik félnek folyamodására, 
akár a tiszti ügyésznek bejelentésére a határvillongásokat, valamint a határújí
tásokat is , ha a szomszédok arra önként kimenni vonakodnának, az alispán 
bírótársaival, vagy ha két törvényhatóság közötti határjelek iránt volna a villon
gás, a nádori s illetőleg báni kiküldöttek, habár végettök a rendes határper már 
folyamatban volna is , elegyenlíteni, és a határvillongás esetében új határje
leknek, de mégis a régiek sérelme nélküli, tételével is a feleknek birtokát 
m eghatározni, fenmaradván mindazáltal a meg nem elégedő bármelyik fél
nek a törvény rendes ú tja , és abban az ily rövid úton te tt határjeligazítás 
semmi tekintetbe sem vétetvén; de viszont a határjeligazító vagy újító bírósá
got eljárásában tettleg gátolni, a netalán alkalmazandó hatalomkarnak költsé
gein tú l, tiszti-ügyészi pernek terhe , és az ezen úton megigazított vagy újított 
határjeleknek birtokában a másik felet háborgatni kisebb hatalmaskodásnak bün
tetése alatt tilos lévén.

A 24-dik ágazat, mely a vadászati jogot szabályozza, s jelesül ren d e li:
1) Hogy a parasztoknak, és m indazoknak, kiknek az 1729:22-dik czikk a va
dászatot m egtiltja, az agár- és kopótartás is , az azon törvényezikkben kijelelt 
vad- és m adár-fajoknak, valamint a császármadaraknak is vadászatával együtt 
jövőre szinte tilos legyen. —  2) Hogy a foldesúr akár egész határt, akár csak 
egy elkülönözött nagyobb testet tevő jószágának, az uradalmakat illetőleg pe
dig akár egy vármegyében fekvő uradalmának akár mindegyik határjának a vár
megye kiküldöttségének közbejövetelével kijelelendő felét köz határozás mel
le t t , saját vadászatára m egtarthassa, és másoknak vadászásától tilalomtáblák
nak kitételével eltilthassa. És hogy ugyanezt tehessék a közbirtokosok is , és 
pedig nem csak együtt véve az egész közös b irtoknak, hanem mindegyik köz
birtokos is saját birtokrészének felére nézve is, ha az a vadászatra elégséges.—

M. TUD. AKAD. ÉVK. ----  IX. 1 3
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3) Hogy a határnak tilos részében egyedül magának a tulajdonosnak, a nem
tilosban pedig más nemeseknek és nemesi előjoggal bíróknak is szabad legyen 
vadászni, de ezeknek csak tulajdon szükségökre egy-két szolga által és csak a 
fajzásnak idején kivűl, s hogy ezen tekintetből nekiek a hímszarvasokat Septem
ber 15-dikétől június 1-jéig, a nőstényszarvasokat június 1-jétől september 1- 
jéig, a nőstényőzeket mártius 1-jétől május közepéig, és a nyálakat február 1- 
jétől mártius végéig vadászni szabad ne legyen.— 4) Hogy a vadászás vetése
ken aratásnak végéig, réteken április 24-dikéig széna-, és hol sarjú is nő, sarjű- 
kaszálásig, szőlőkben pedig a nyálak fajzásának kezdetétől szüret végéig, se 
gyalognak, se lovasnak meg ne engedtessék. — 5)Hogj^ a vadkergetés közben 
vetésekbe, rétekbe, vagy tilosba beszaladt ebeket, —  a szőlőket egyedül k i
véve, —  agyonlőni vagy megtartani ne szabadjon, de ellenben a nem-tilos részben 
megsebesített vadnak kihozása vagy a vadiízésben befutott ebeknek visszahí
vása végett a tilosba is bemenni szabad legyen. — 6) Hogy ha az útaző nemes 
vadaskerten kivűl az út m ellett, — a fáczánokat és foglyokat oly helyen, hol 
élelemmel tarta tnak , kivéve, —  vadat meglő, vagy ha valamely kártevő vadat 
akárk i, nemes vagy paraszt, mívelt földén megfog vagy megöl, a tilosán vadá
szók ellen hozott büntetés alá ne essék; a paraszt azonban az általa megölt va
dat meg ne tarthassa, hanem csak a földesúrtól kárpótlást kérhessen. — 7) Hogy 
a máséban vadászó, ha ezen törvénynek valamely határozatát áthágja, a vadnak 
és perbeli költségnek megtérítésén túl a nemes ugyan alispán előtt indítandó és 
legfelebb két hónap alatt elitélendő per m ellett kisebb hatalmaskodási birság
ban, a nemtelen pedig bírói mérséklés által meghatározandó büntetésben marasz- 
taltassék; de viszont a nem-tilos vadászást gátló földesúr is hatalmaskodó gya
nánt bűnhődjék. — 8) Hogy vadászó nemestől a puskát elvenni, vagy puskát 
emberre rá fogni vagy épen rá kilőni tilos, és hogy az, ki ilyest tenne, ha bár 
a lövésnek nem lenne is gyászos következése, bűnvádi kereset alá vétessék.—
9) Hogy a vadakat tenyésztő földesúr az általok okozott károkat tüstént meg
becsülteim , és teljesen megtéríteni tartozzék, és ha azt meg nem tenné, arra 
kisebb hatalmaskodási perrel szoríttassék, s hogy az urának különös megbízása 
nélkül kárt tevő vadászt az u ra , vagy ha az elmulasztaná, az illető hatóság az 
elégtételen túl bűnéhez mérendő büntetés alá vetni köteles legyen, és ezeken túl 
a vármegye a földesurakat vadaiknak megkevesbítésére vagy elzárására szorít
hassa. —  10) Hogy a ragadozó vadaknak és a vetésekre vagy szőlőkre nézve 
kártékony madaraknak kiirtását a helybeli hatóságok kötelességüknek tartsák, 
e végből nekiek, a földesúrnál előre teendő bejelentés mellett, az ily vadak és 
más madarak ellen vadászatot tartani is szabad lévén. —  11) Hogy ő felsége 
az 1729: 22-dik czikknek értelmében a katonatiszteket és katonai hatóság alatt 
állókat is a vadászat iránt kiadott legfelsőbb rendeleteknek megtartására szo
rítani kegyeskedjék.
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4, §. A negyedik törvényleveléről.
Negyedik törvénylevele az 1805-ik évi october 13-ikára h irdetett pozso

nyi országgyűlésben hozatott, azon évi november 7-dikén k e lt, s a királynak 
és országunk rendéinek előszavain, — melyekben mind a király mind a ren
dek a szokottakon tiíl azon veszély t, mely az országgyűlésnek kihirdetésekor 
a külbátorságot fenyegette, s mely az időközben kitört franczia háború és an
nak szerencsétlen eseményei által gyászos valósággá vált, és az t, hogy az or
szág rendei ezen veszélynek legyőzésére önkényt országos felkelést ajánlottak, 
sajnosán előadják, — és a királynak szokott tartalmú szentesítő zárszaván túl 
8 ágazatból á ll, melyek közöl

I. Ideigleni, vagy csupán nap szükségein segélő rendeletnek :
Az 1 -só ágazat a 17-dik §-án kiviíl, melyben a rendek belátván azt, hogy 

a franczia háború által az ország és alkotmány az 1741-dik évinél nem cseké
lyebb veszélyben forog, az 1741:63-dik czikkben foglalt óvásokkal országos 
felkelést határoznak, és azon ajánlatot teszik , hogy az 1715 : 8 -d ik  türvény- 
czikknek értelmében minden nem es, és kit a törvény ezen nevezet alá foglal, 
személyesen vagy általa állítandó lovas által fegyvert fogand, és hogy ezen 
személyes felkelésen túl minden nádori kaputól fegyverrel és más szükségesek
kel ellátandó, és jövő 1806-dik évnek végéig alább előadandó mód szerint élel
mezendő két lovast és hat gyalogot minél előbb kiállítandnak. — Hogy pedig 
mind a személyes felkelés, mind a kapuszámtóli lovasok állításának módja iránt 
egyes törvényhatóságokban támadható minden nehézségek m egelőztessenek, a 
következő szabályokat megtartatni rendelik: 1) Hogy a kik k o ruk , alkalmat
lanságuk , szolgálatjok, vagy más okok m iatt személyesen fel nem kelhetnek, 
kiknek 500 forintnyi jövedelmük van , négyen együtt, kik pedig 2000 fo
rin t vagy több jövedelemmel bírnak, minden 2000 forinttól egy, havonkénti öt 
forintnyi zsolddal ellátandó, lovast kiállítani és élelmezni tartozzanak. *— 2) 
Hogy a csekélyebb értékű nem esek, ha felkelésre alkalm asok, a személyes 
felkelési kötelesség alól fel nem m entetnek, hanem azt a kapuszám szerint ál
lítandó gyalogok közt teljesítsék , és ha az ily nemeseknek számok nagyobb 
lenne, mint k ik a kapuszám szerint állítandó gyalogokhoz megkívántatnak, 
azoknak költségén keljenek fe l, kik tulajdon személyükben nem katonáskod
hatnak , a kik pedig ezt meg nem tehetnék, a vármegyének bölcs mérséklése 
szerint taksáltassanak. —  3) Hogy mindegyik hajdúváros egy lovast ál
lítson. —  4) Hogy a czímzetes püspökök, s a káptalanba be nem keblezett jó 
szágokkal bíró apátok és prépostok, a hűbéres főesperestek, a birtokos kolosto
rok, conventek, és más szerzetes egyesületek a nemességre nézve megállapított 
elvek szerint lovast állítsanak, azon megjegyzéssel: hogy minden egyházi hű- 
bértől, habár most egy másikkal egybekapcsolva legyen, és akár egyes egyén

13*
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akár kamara, köz alapítmány vagy testület által bírassék, egy-egy lovas állítandó 
legyen. — 5) Hogy ne csak a káptalan összesen egy lovast, hanem azon túl 
még mindenik kanonok, kinek 2000 forint jövedelme van , egyet, a többiek 
pedig minden 2000 forintnyi jövedelemtől együtt véve szinte egyet állítsa
nak. — 6) Hogy a birtokos lelkészek a felkelés terhét az ország nemeseivel 
egyenlően viseljék; a birtoktalanok pedig, a szegényebbeket kivéve, a vár
megye által megyés püspöküknek közbejövetelével jövedelmeiknek arányá
ban taksáltassanak. — 7) Hogy m indazokra, kik az 1741:63-dik ez. 17-dik 
§-ában és ott idézett törvényekben elősorolvák, a vármegyék s illetőleg váro
sok etörvényczikkrendelete szerint aránylagos s mérsékleti felkelési taksát ves
senek. — 8) Hogy mindegyik szabad királyi vagy bányaváros, —  a nemesi 
birtokaitól más nemeseknek módjára kiállítandókon túl, — az illető vármegyé
nek kebelébe összesen egy, általa élelmezendő, lovast, és minden kaputól hat 
gyalogot állítson, az 1741 :63. czikk szerint városoktól kívánható lovasoknak 
állításától és 100 forint fizetésétől azonban azon feltétel alatt felmentetvén, 
hogy ezek helyett otthon a benső bátorságnak fentartására fegyveres csapato
kat tartani köteleztessenek. — 9) Hogy a hajdúvárosoktól a nádor, mint az or
szágnak főkapitánya, az általok kapuszám után állítandó gyalogok helyett te t
szése szerint aránylagos számú lovasságot, melyre lakosai hajlandók, kíván
hasson, és hogy ugyanezt tehesse a jászokkal és kánokkal is ,  de hogy azután 
ezek a lovasság által reájok háramló tehernek nagysága miatt ezen háborúnak 
lefolyása alatt a további lovaskatona-állítástól m entiek legyenek. — 10) Hogy 
a fenérdeklett mód szerint kiállítandó lovasság, valamint a gyalogság is, melyet 
ruházattal ugyan a törvényhatóság, fegyverrel és más szükséges hadiszerekkel 
ő felsége ingyen látand el, a kerületi tábornokok által kitűzendő helyen és határ
időben, az 1681:46. czikkben kijelölt, vagy a vármegyének mérséklése szerint 
meghatározandó büntetés alatt megjelenni és szemlére kiáltani, és ezen alka
lommal , ha a szükség megkívánná, a felkelő mind lovas mind gyalog sereg or- 
szágon-kivúlre is menni köteleztessék, ezen esetben azonban a lovasságnak tar
tásáról a király ingyen gondoskodjék. —■ 11) Hogy a felkelő seregnek költsé
geit födözendő pénztárnak alapítására a kebelbeli nemességre a vármegyék a 
szükséges pénzösszeget aránylagosan vessék k i , term észet szerint tekintettel 
levéli azokra, kik tulajdon költségükön kelnek fel, vagy felkelőt állítanak, a 
másokért felkelő szegényebb nemeseket pedig teljesen felmentvén. — 11) Hogy 
a kiállított gyalogságot az illető hatóság egy hónapizsolddal lássa el; annak to
vábbi ellátásáról pedig a kir. pénztár gondoskodjék. — 13) Hogy a vármegyék
nek zászlója alatt táborba szállandó felkelő sereg a jó rendnek fentartása végett 
a nádortól veendő lítasítás szerint csapatokra és századokra osztassák, és ezek, 
a hatóságok közelségének és nyelveknek tekintetbe vételével, ezredekbe és zász
lóaljakba alakíttassanak — 14) Hogy a tiszteknek, kik a seregrendbeliekkel
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egyenlő ranggal bírandnak, kinevezése a lovasságnál általánosan, a gyalogságnál 
pedig századosig, az illető vármegyék mellett legyen, főleg egyébiránt olyak lévén 
választandúk, kik sorezredeknél vagy az előbbi felkelésben már tisztséget visel
tek; a gyalogsági törzstiszteket pedig született magyarokból, az ezred kiállításához 
járu lt vármegyéknek kijelelése mellett, a nádor nevezze, valamint szinte a meg 
ürült tiszti helyeknek betöltése is hasonló kijelelés mellett őt illesse; végül a ke
rületi tábornokoknak, és mind az ezek mellett mind az ország főkapitányának 
oldalánál leendő főtisztikarnak kinevezése, valamint a felkelő seregnek ágyúk
kal s más hadiszerekkel és szekerekkel ellátása, s mindezeknek élelmezése is a k i
rályhoz tartozzék. —  15) Hogy a lovasság élelmezésének, melyet ezen ízben a ren
dek magokra vállaltak, könnyítésére, azon hatóságok, melyeken az átmenend, 
kenyeret, zabot és szénát a katonarendszabályi, de kész pénzzel fizetendő árron 
szolgáltatni köteleztessenek, sőt kenyeret és zabot ezen lovasságnak ő felsége 
a kir. tárházakból is adasson, szénával pedig azt a tábori főbiztos lássa el, a ha
tóságok azonban a közülök táborba szállandó legénységnek és lovaknak három 
hónapra szükséges gabonát, zabot vagy árpát a kir. gabonatárakba, a szénának 
pedig árrát a tábori főbiztosnak előre beküldeni, és ennek az illetőleges veszte
séget (d ep erd itá t), mihelyest arról értesítte tendnek, megtéríteni tartozván. — 
16) Hogy a hatóságok gondoskodjanak, miszerint élelmi szerek a táborba bő
ven szolgáltassanak; minek könnyítésére azok, kik a táborba élelmi szereket 
viendnek, minden vám és harminczad alól felmentetnek. — 17) Hogy a felkelő 
sereg ellátására hozandó rendeleteknek kellő teljesítése végett ő felsége a ta r
tományi biztoságoknak főigazgatóját főtáboribiztossá nevezze, és mellé elég
séges személyzetet adjon. —  18) Hogy a nádor a fegyverreli bánásnak egyen
lősége végett ugyan a katonarendszabályokat anyanyelvre fordíttassa, és a tör
vényhatóságoknak küldje meg; a szükséges fegyelemnek fentartására pedig ha
zánk törvényeivel egybehangzó katonai törvényeket készítsen, s azokat a kerületi 
tábornok által hirdettesse ki, és a vármegyék által az 1741:63. ez. 31 -dik §-ának 
értelmében nevezendő tisztviselők a felkelőknek kihágásait ezek szerint summás 
perrel Ítéljék. Végre — 19) Hogy az 1 7 4 1 :63-dik czikknek minden pontjai, 
melyek a jelen törvényezikk által módosítva nincsenek, ezen alkalommal is 
tényszabályül szolgáljanak.

A 2-dik ágazat, mely által ő felsége beleegyezik abba: hogy a kapcsolt 
országoknak felkeléséről az 1741:59-dik czikknek gondoskodása erejében ma
radjon, s az a szerint rendezett felkelő seregük a mostani rendkívüli körülmé
nyekben a nádornak parancsaitól függjön, és a gyalogságukon kívül a bandé- 
rium i lovasságukat is a bevégzett szemle után ez ízben szinte a kir. kincstár 
lássa el.

A 3-dik ágazat, mely az 18 0 2 :6 ., 1792:12. és 1791:35-dik  czikknek 
gondoskodását minden újítások nélkül jövő országyúlésig kiterjeszti.



1 0 2 SZLEMEN1CS PÁL,

A 6- és 7-dik ágazat, melyek kozól amabban Csartorinszky Ádám herczeg, 
emebben pedig Defours Ferencz gróf, Lilién József báró , Osorio Bukovszky 
Márton gróf, és Wehring G ellért, —• Csartorinszky herczeget és Buchovszky 
grófot illetőleg Mátyás VI. törv. 32-dik czikkében kivételt téve, — mindjárt 
kitűnő érdem eikért taksafizetés nélkül honfiűsíttatnak.

A 8-dik ágazat, mely előadja, mikép a terhes háborúnak jelen körülmé
nyei m iatt az 1791-ik évben rendelt országos választmányoknak munkálatai és 
az országnak sérelmei fel nem vétethetvén, s azoknak felvételét a jövő , tör
vényes idejének lefolyta előtt is , ha a körülmények megengednék, tartandó 
országgyűlésre halasztani szükséges lévén, a nemzetnek fókívánatait illetőleg a 
nádor ugyan közbenjárását, a király pedig azoknak kegyelmes méltánylását 
megigérték.

II. Allafidó szabályúl hozott rendeletnek.
Az 1 -só ágazatnak 17-dik §-a, melyben a czímeres nem esek, hogy felke

lési kötelességüket készebben teljesítsék, az 1723:6-dik  czikk által rendelt 
házi pénztárbai taksáltatás alól örökre felmentetnek.

A 4-dik ágazat, mely a magyar nyelvnek előmozdítására következőket 
rendeli: 1) Hogy a kir. felséghez teendő felterjesztések már ezen országgyűlés
ben latin és magyar nyelven szereztessenek . —  2) Hogy a törvényhatóságok 
a magyar kir. udvari cancelláriához szinte latin és magyar nyelven szerkesztve te
hessék felterjesztéseiket. —  3) Hogy az azt óhajtó törvényhatóságoknak szabad 
legyen a kir. helytartónácscsali levelezéseikben, valamint itélettéleikben, és el
járásaikban is az anyai magyar nyelvvel é ln i, és a helytartótanács az i ly , hoz
zá hazai nyelven író törvényhatóságoknak ugyanazon nyelven feleljen ; a kir. 
curia mindazáltal a magyaréi vitt és hozzá felebbezett perekben még most 
magyar nyelven ítélni ne tartozzék. —• 4) Hogy ó felsége a magyar nyelvet 
Magyarországnak határai közt rendes tanulmányok közé helyező 1792:7-dik 
czikknek sikert szerezni kegyeskedjék.

A 5-dik ágazat, mely az ártatlanok hamis bevádlásainak elhárítására ren
deli : 1) Hogy a feladók, miszerint a hamis feladásnak eseteiben illő büntetés 
alá vettethessenek, magokat mindenkor nevezzék meg, következőleg a névte
len beadásokra semmi eljárás se tétessék. — 2) Hogy a vármegyék, — mi a haza
fiakra nézve az 1649:42. a sz. kir. városokra nézve pedig az 1715:36-dik czikk 
által már tiltva v an , — királyi biztosoknak küldése által ne terheltessenek 
rendkívüli s az elkerülhetlenűl megkívánó eseteken kívül, és akkor is kir. biz
tosokká a vádlottaknál kisebb rangú személyek ne neveztessenek. Továbbá, 
hogy az ily kir. biztosok a nyomozást ne csak a bevádlott ellen, hanem egyenlő 
gonddal annak részére is tegyék, az ellenük harczoló okiratokat velők ne cson
kán, hanem egészen a tanúknak neveikkel és vallomásaikkal együtt közöljék, s
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a tamik elleni kifogásaikat fogadják el. —  3) Hogy a büntetést kívánó kihá
gásokról bevádlottak tiszti-ügyészi perbe fogassanak, s büntetéseiket, melyek 
közé a hívatalviselésrei képtelenség is tartozik, a törvénynek szokott útján ve
gyék, fenmaradván a felségsértéssel vádlottak befogatása iránt azon királyi jog, 
melynél fogva ó felsége az iránt perbefogatásuk előtt is oly rendelkezést tehet, 
minőt a köz álladalomnak bátorsága és törvényeinknek rendelése megkíván.

5. §. Az ötödik törvényleveléről.
Ötödik törvénylevele az 1807-dik évi április 5-dikére h irdetett budai or

szággyűlésnek m űve, ugyanazon évi december 15-dikén Budán kö lt, s a ki
rálynak és ország rendéinek előszavain túl, melyekben a szokottakon fölül ezen 
országyűlésnek fő czéljáúl mind a király mind a rendek az álladalom folytonos 
hadak által meggyengült belső erejének helyreállítását, és a haza boldogságá
nak hosszú évsorokrai szilárdítását kitűzöttnek m ondják, és a rendek azon túl 
ezen országgyűlésnek egybehivásában a királyi felség békebeállás esetére adott 
szavának beváltását is elism erik, —  a királynak szentesítő zárszavából és 32 
ágazatból á ll, melyek közöl :

/ . ldeigleni vagy csupán nap szükségeit érdeklő rendeletnek :
Az 1-ső ágazat, melyben országunk rendei a dolgoknak létező rendkívüli 

állásában, minden abból húzható következtetés nélkül, önkéntes segedelemké
pen 12,000 újonczot ajánlanak következő feltételekkel: 1) Hogy azok ne részen
kén t, hanem egyszerre, minél elébb, és pedig télen állíttassanak ki, és közibök 
zsidók is bevétessenek. —  2) Hogy a bevételben ne az alak és m érték, hanem 
a testi alkat vétessék tekintetbe, s jelesül 5 lábnyi magasságúak is , ha egészsé
gesek és izmosok, s még 24-ik évöket be nem töltötték, következőleg növésük
höz remény v a n , befogadtassanak. —  3) Hogy a beállító tiszteknek szabályúl 
az 1802-dik év óta divatozó útasítás szolgáljon, s abban kijelelteknél cseké
lyebb testi hibák m iatt az állított újonczok vissza ne vettessenek. — 4) Hogy 
a mik 1802-ik évben az akkori újoncz-állítástóli kivételek, s a kiállításnak mód
ja , és a kóborlók iránt rendeltettek, mennyire ezen országgyűlés által meg nem 
változtattak, most is tartassanak meg. —• 5) Hogy ezen önkéntes újonczaján- 
latból ezen líjonczok akármikép megfogyandó számának betöltésére következés 
ne húzassék. — 6) Hogy ezen 12,000 újoncznak kiállítása után a toborzás 
tüstént visszaállíttassák, és a magyar ezredek jövőre toborzás útján egészíttesse- 
nek ki. — Továbbá, a toborzások czélszerűségének s katonaságbai önkéntes 
beállásnak előmozdítására a rendek ugyané törvényczikkben először ugyan a 
felpénzeknek felemelhetése végett az eddigi toborzási pénztárnak gyarapítására, 
a közadóra nézve felállított óvatékok és külön viendő számadás mellett 200,000
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forintot ajánlanak; azután pedig a k irály t kérik, miszerint azokat, miket a to
borzás hiányainak orvoslata iránt az 1791:66-dik czikkben előadtak, méltány- 
lan i, a magyar ezredekbe oly fel- és altiszteket, kik az alattok álló legények
nek anyai nyelvüket értik , nevezni, s azoknak, valamint a véghelyieknek ve
zérletére is az 1791:9-dik türvényczikknek értelmében született magyar tábor
nokokat, s törzs- és egyéb tiszteket állítani, s a hadi érdemeket czímeres leve
lek , sőt jószágadományzások által is jutalm azni méltóztassék. Végre a katona
ságba állottaknak vagyonát otthon árva-vagyon gyanánt ingyen kezeltetn i, a 
luíszévi szolgálat után haza bocsátott katonákat, nőikkel és velük egykenyéren 
élő gyermekeikkel együtt a fejadótóJ s minden közmunkától vagy levélhordás
tól felm entetni, a mesterségtudókat remekkészítés után a czéhbe ingyen befo
gadtatni s a mesterségtőli adótól felszabadíttatni, és az ily katonáknak árváit 
az árva- vagy szegényintézetekbe felvétetni rendelik.

A 2-dik ágazat, melyben a rendek ő felségének minden ingatlan jószágaik
ból, vashámoraikból, vasolvasztókályháikból, vasbányáikból, timsófőzéseikből, 
gyáraikból, s királyi és másféle haszonvételeikből járó tiszta jövedelm eiknek 
hatod, továbbá épületeik és ingó jószágaik értékének, s tiszti fizetéseiknek, és 
kamatlehúzást nem szenvedő készpénzeiknek századrészét, és pedig adóssága
iknak, — melyekre nézve mégis ezen évben száztóli egyforint kamatot belföldi 
hitelezőiknek ugyan lehúzhatnak, külföldiekre nézve pedig adórészökbe be
szám íthatnak ,—  tekintetbe vétele nélkül, két félévenkénti fizetendő segede- 
lempénzképen felajánlják, és ezen teher alól csak az úrbéri szolgálatot tevő 
vagy megváltó adózó jobbágyokat, s házas és házatlan zselléreket, továbbá a 
köz vagy lelkészi épületeket, templomokat, isteni szolgálathoz tartozó szere
k e t, a kórházaknak, árvaházaknak, s jószágtalan férfi- vagy nőszerzeteseknek 
tőkepénzeiken kívüli értékét, végre a hadikészületeket, könyveket, ruhadara
bokat, s házi és gazdasági szereket veszik ki.

A 16-ik ágazat, mely előadja a király az iránt teendő rendeletének ígére
tét: hogy azon törvényhatóságoknak, melyek akár őfelsége katonaságának akár 
a segédseregnek élelmi szereket piaczi árroknak megtérítése iránt adott biztosí
tás mellett szolgáltattak, ha azt a szabályúl tett bizonyítványokkal igazolják, az 
Ígért megtérítés te ljesítessék , sőt hogy az ily bizotmányoknak hiányában más
féle türvényszerúek is tekintetbe vétessenek.

A 18-dik ágazat, melyben a király azon törvényhatóságoknak kérelmére, 
melyek II. József alatt az úgynevezett concurrentiális és deperditális alapér- 
téldiez pénzösszegeket adtak, és azok iránt magokat kárm entesíttetni kérik, 
azt nyilatkoztatja: hogy magának azon pénzek mennyiségéről a helytartó- 
tanács által tudósítást adatni, és azután ezen kívánatra is tekintettel len
ni fog.
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A 19-dik ágazat, melyben a rendeknek az iránt te tt panaszára, hogy a 
tulajdon és házi népeknek szükségére behozott vagy kivitt magyar term ékektől 
az ausztriai, styriai és morvaországi vám-és harminczadi hivatalokban az 1630: 
17. 1662:46. és 1723:24-dik törvényezikkeknek ellenére taksáltatnak, a király 
arról gondoskodni Ígérkezik: hogy azon törvényeknek, névszerint az 1723:24- 
dik törvényezikknek elégtétessék.

A 23-dik ágazat, mely az ország lakosai szabadalmainak véghelyekbeni 
védelmére rendeli: 1) Hogy a nem eseket, városi polgárokat, és más kiváltsá
golt személyeket a véghelyi katonai főnökségek gázlókon, űtivámokon és ré 
veken hazánk törvényeinek ellenére ne terheljék, és ő felsége hazánknak ez 
iránti törvényeit tartassa meg. — 2) Hogy azok, kik gabonát v isznek , és illető 
polgári hatóságaik űtilevelével ellátva vannak, a katonai főnökségektől más 
útileveleket váltani ne tartozzanak, fenmaradván mégis azon ese tre , ha a kül- 
bátorságnak körülményei mást kívánnának, ő felségének szabadon rendelke
zési joga.

A 24-dik ágazat, melyben gróf Széchényi Ferencz kir. főkomornoknak azon 
hőkeziísége, melyei bő és válogatott könyvtárát, ritkább pénzeknek, jelesb csa
ládok czímereinek, földabroszoknak, képeknek és kéziratoknak általa szerzett 
gyűjteményeivel együtt, a m agyarnem zetnek használatára teljes joggal átenged
te , és így a felállítandó nemzeti múzeumnak alapkövét le te tte , örök emlékűi 
beczikkelyeztetik.

A 28-dik ágazat, melyben az országnak mindegyik kerületében egy-egy 
országos választmány neveztetik, mely köteleztessék, először ugyan a több ha
tóságokban kebelezett helységeket, meghallgatván előre a törvényhatóságokat és 
földesurakat, nem sikerülvén az egyeztetés, a jognak és méltányosságnak szem
mel tartásával egy törvényhatóság alá helyezni, és az ily helység adójának azon 
részét, m elyet előbb máshová fizetett, új törvényhatóságának pénztárába á t
tegye, azután pedig jövő országgyűlésben eljárásáról jelentést tegyen , mely a 
törvényhatóságoknak biztosítására törvényezikkbe iktatandó leend.

A 29-dik ágazat, mely a Heves és Borsod vármegyék között régóta tartó 
hatósági viszálkodásoknak elegyenlítésére rendeli : hogy az előbbi ágazat
ban nevezett tiszáninneni országos választmány Egert egészen, oda értve a 
folyón túli részét, valamint Szőllőske, Czegléd, Tihamér és Al-magyar pusz
tákat is, Heves vármegyéhez csatolja, és Borsodnak Heves által egyetérő cserét 
adasson. Továbbá, hogy Egernek eddigiem külön kapuszámai Heves vár- 
megyéjéihez csatoltassanak, következőleg Egerre az adó többé ne külön ka
puszámok szerint, hanem más Heves vármegyei helységeknek módjára ro
vassák.

M. TUD. AKAD. ÉVK. ---- IX. 14
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A 30-dik ágazat, melyben a Bács, Yerocze és Szerem vármegyék közt 
Zsiva vidéke és néhány dunai sziget iránt fenforgó peres határkérdéseknek 
igazságos elitélésére egy országos választmány neveztetik.

A 31-dik ágazat, melyben az országhatárainak elegyenlítését tárgyaló 1802:
26-dik czikknek határozatai megújíttatnak, és mivel az ott kinevezett határbiz
tosok közól néhány elhalt vagy más alkalmazást nyert, helyükbe mások nevez
tetnek. Végre elóadatik : hogy ó felsége további összeütközéseknek megelőzé
sére Máramaros vármegye, ésa  második oláhezred közt határjárást rendelt, oly 
meghagyással, m iszerint az ezen eljárással megbizandók a peres határoknak 
elitélésébe ne avatkozzanak, és a határjárásról készítendő okiratba e szavakat: 
„Magyarország és Erdély határainak sérelme nélkül'* beigtassák.

A 32-dik ágazat, mely előadja: mikép az országnak sok dolgait, és a ren
deknek több kívánatait ezen országgyűlésben felvenni, és illőleg tárgyalni nem 
lehetvén, ő felsége azoknak a törvényes idő alatt egybehívandó legközelebbi 
országgyűlésen teendő felvételét, és elintézését megígérte.

/ / .  Állmidó szabályul hozott rendeletnek :
A 3-dik ágazat, mely az 1 8 0 5 :3 ., 1 8 0 2 :6 ., 1792:12 . és 1 7 9 1 :35-dik 

czikkeknek gondoskodását ismét a jövő országgyűlésig kiterjesztvén, a kilen- 
czednek kivétele iránt az 1802:7-dik czikknek rendeletét megújítja, azon hoz
záadással: hogy a szőlőmivelők egész termésüket a kilenczedelő házhoz vinni 
sehol, még oly helyeken se kényszeríttethessenek, hol az szüretkor egyenként 
szokott k ivétetn i, hanem csak a szőlőhegynek színe előtt kijelelendő termés
részt tartozzanak oda bevitetni.

A 4-dik ágazat, mely által Fiume városa és kikötője, mely Mária Teréziá
nak külön oklevele által az országba bekebleztetett, az országhoz tartozónak 
nyilváníttatik, és a fiumei kormányzónak ugyan a főrendek, Fiume városa kö
veteinek pedig a karok és rendek táblájánál ülés és szavazat adatik.

Az 5-dik ágazat, melyben rendeltetik: 1) Hogy oly árúktól, m elyeknek 
külföldrőli behozatala meg van engedve, s melyeket jövőre Magyarországba 
is egyenesen behozni szabad leend, az örökös német tartományokon áthozata
luknál az ríti vámon tűi egyéb vám ne vétessék, és az ily árúkat az e végre fel
állított magyarországi harminczadi főraktárakban lehessen megharminczadoltat- 
ni. —  2) Hogy az ausztriai német tartományokban a magyarhoni árúknak és 
termékeknek kivitelénél emésztési adó fejében kívánni szokott pénzbeli letétel 
helyett a kivivőktől ezután csupán elégséges biztosíték is elfogadtassák.

A 6-dik ágazat, melyben a gabona kivitelének nagyobb biztosítására ő fel
sége a rendeket biztosítja az iránt: 1) Hogy a gabonának kivitele az azt szük
ségeié álladalmi legfontosb okok nélkül meg nem fog tiltatni. —  2) Hogy a ga
bona-kivitelre nézve Magyarország iránt egészen azon elvek fognak, melyek a
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többi örökös tartományok irá n t, megtartatni. —• 3) Hogy a gabonakivitelnek 
netalán fenyegető éhség veszélye miatti megtiltásáról szó leendvén, ő felsége az 
iránt magyar dicasteriumait előre meghallgatandja. —  4) Hogy ő felsége ren
delkezést teen d , hogy gabonát kivivőktől a kiviteli harminczadon és úti vám
vagy révbéren túl semmiféle taksa ne vétessék.

A 7-dik ágazat, melyben ő felsége az iránti gondoskodását Ígéri: hogy a 
borkivitel az eddigi kedvezésekben ezután is részesüljön, és a magyar borok
nak Ausztriába bevitele a Dunán és a ldiltartományokba kivitele vizen, és pe
dig ausztriai borok bizonyos mennyiségének kivitelérei köteleztetés nélkül meg
engedtessék. Továbbá kinyilatkoztatja: miszerint már arról is intézkedést tett, 
hogy a magyar borok külországbai kivitelénél az emésztési adó fejében leteendő 
pénz helyett elégséges biztosíték is elfogadtassék.

A 8-dik ágazat, melyben a perlekedésnek gyorsítására rendeltetik : l) I Io g y  
a pervédmásolással élő visszavont perbeli előadásait ugyanazon napon, a ki
rályi- vagy báni-táblánál pedig három nap alatt pótolja, máskép a törvényszék 
visszahúzását érvénytelennek tekintse. — 2) Hogy a tilalommal (Prohibita) 
élő okait a jövő törvényszéktartás alatt is előadhassa, de ha a tilalommal élés 
utáni második törvényszéki időszak alatt sem adná azokat elő, tilalma annak 
nyolcz utolsó napjaiban bíróilag visszavettessék. — 3) Hogy ezután a vissza- 
úzéssel élő is , ha tettét eléggé nem igazolhatná, az ellcntállásról hozott 1792: 
16-dik czikknek mintájára, az 1729:33-dik czikkbeli büntetésen tú l, a vissza- 
úzésnek napjától bevett jövedelmeknek és költségeknek megtérítésében marasz- 
ta ltassék , a már érdemükben lefolyó hosszúperek mindazáltal még a régi tör
vényeknek rendelése m ellett hagyatván. — 4) Hogy az intő- vagy idézőlevél
nek átadása csak akkor tartassák törvényszerűnek, ha a levél vagy magának 
az érdeklett szem élynek, vagy valamely hatósága alatt állónak kezébe nyújta- 
tott, vagy ha önmaga személyesen fel nem találtathatván, és hatósága alatt álló 
egyéne sem lév én , házának kapujára a bírónak, esküd tnek , vagy jegyzőnek 
jelenlétében felszegeztetett, és hogy valaki hatósága alatt állóknak csak annak 
jobbágyai vagy zsellérei s azoknak feleségeik, továbbá szolgái, szolgálóleányi, 
és még atyai hatalma alatt levő törvényes korú gyermekei tartassanak. — 5) 
Hogy az idézést bármily perben és bármely törvényszékhez egyedül egy szol
gabíró vagy esküdt, avagy kir. táblai jegyző, és különösen a kerületi táblához, 
úriszékhez, sz. kir. városi vagy privilegiált mezővárosi tanácshoz annak illető 
írnoka is érvényesen megtehesse; bírói intéseket vagy eltiltásokat ellenben csak 
a szolgabíró egy esküdttel, vagy egy királyi-, s illetőleg báni-táblai jegyző te
hessen, a szolgabíróra és esküdtre nézve azonban a kiküldetés szükséges nem 
lévén. —  6) Hogy egyformaság végett a keresetilevél ezután ne a közönségnek, 
hanem egyenesen a felvett bírónak nyiíjtassék be, és az minden további k ikül
detés nélkül bírói tisztében járjon el.

14*
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A 9-dik ágazat, mely a kir. tábla halmozott munkáinak részint gyérítése, 
részint gyorsabb bevégezhetése végett rendeli: l)H o g y  a kir. táblánál a fölebb- 
viteli fenyítő-perek két ugyanazon időben elnöki intézkedés szerint egybeüld, 
s kilencz-kilencz —  ha szükséges lenne az elnök által helyettesítéssel pótlandó — 
tagokból álló külön tanácsban Ítéltessenek, az ítéletnek kihirdetése azonban az 
egész táblának ülésében teendő lévén. —  2) Hogy a báni táblától és tárnoki 
széktói fölebbezett perek ezután a kir. tábla előtt teendő perfelvétele előrebo
csátása m ellett annak előadói által egyenesen s közvetlenül a hétszemélyes
tábla előtt adassanak elő, és csak ott vizsgáltassanak á t.—-3) Hogy a több vár
megyékben fekvő zálogok perében ezután az azokat magában foglaló kerület
nek, vagy ha több kerületekben volnának a zálogos jószágok elszórva, a felpe
res által közülök választandónak táb lája, a zálogátruházási perekben pedig a 
vármegyei bíróság, vagy ha a jószágok több vármegyékben léteznének, szinte 
az illető kerületi tábla bíráskodjék. Továbbá, hogy mind a két rendbeli perek
ben a fölebbvitel a kerületi táblától vag}r illetőleg a vármegyei köztörvényszék
től csak birtokon kívül történjék. —  4) Hogy ha a hétszemélyes-táblánál valamely 
pernek első bírósághozi visszaküldése szükségesnek találtatnék, azt ezen főtör
vényszék is oda visszaküldeni tartozzék.

A 10-dik ágazat, mely a persor iránt rendeli: 1) Hogy a kir. tábla előtt 
indított perekre nézve az eddig divatozott persor megszüntettetvén, ezután a per
nek kora azon naptól számíttassák, melyben a per ügydöntő, vagy per érdemét 
érdeklő, babár csak kereset, felperessé^, perút vagy bíróság kérdésében ho
zandó ítélet alá bocsátatott. — 2) Hogy a fölebbvitt perekben a kir. tábla előtti 
felvételüknek napjátóli sor foglaljon helyet; a máskép birtokon kívül fölebbvi- 
hető perek azonban, ha birtok m ellett átküldő parancs segedelmével hozattak 
a kir. táblához, előlegesen soron kivül vétessenek átvizsgálás alá. —  3) Hogy 
minden törvényszéki időszaknak végén mind a táb lai, mind a fölebbviteli pe
rekre nézve persor készíttessék, és szigorúan megtartassák.

A 11-dik ágazat, mely a másodszori ellentállást jövőre eltörölvén, rendeli: 
hogy a másodszor ellenszegülő ellen az Ítélet hatalom karral, — mely a végre
hajtó bírónak kérelmére azon vármegyének köz gyűléséből, melyben a végre
hajtásnak tétetnie ke ll, mindenkor határozandó, —* hajtassák végre, és ily 
esetben a hatalomkarral teendő végrehajtásnak költségeit is a vesztes fél meg
téríteni tartozzék ; de viszont ha a végrehajtást igazíttató perben itéletileg úgy 
találtatnék, hogy a végrehajtás a keresetilevélen vagy Ítéleten túl kiterjeszte
tett, a győztes félnek mind az időközben bevett jövedelmek, mind a költségek 
oda Ítéltessenek.

A 12-dik ágazat, mely a megbukott akár nemes akár nemtelen adósokat 
bukásuknak igazolására szoríttatni, és csalárdságuk akár vagyonuknak eltitko
lása, akár hitelezőiknek kárára intézett kereskedői működésük, akár pazarló
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életmódjok által bebizonyodván, bűntársaikkal együtt tolvajok gyanánt büntet- 
tetni rendeli, s mint érdem etleneket ajó  lelkű bukottaknak kereskedésok vissza
állításához nynjtatni szokott jótétem ényre, hitelezőik irán t, még teljesen ele
get nem tesznek, örökre lekötelezetteknek nyilvánítja, és ha később vagyon
hozju tnának , ellenök a h. t. 3. r. 28-dik czímét alkalmaztatni határozza.

A 13-dik ágazat, mely a rövid űtű visszahelyezésről szóló 1802:22-dik 
czikket következő rendeletekkel bővíti: 1) Hog}^ az alispán eljárásának meg
kezdése előtt az ellenfélnek megjelenésre az 1613 : 34-dik czikk szellemében 
elégséges határnapot tűzzön k i, és a feleket hallgassa ki. — 2) Hogy kisülvén 
az elfoglalásnak valósága és törvényellenessége, a folyamodót az időközben be
vett jövedelmeknek, s az elfoglalás tettéből származott károknak, oda nem ért
ve mégis a meggátolt nyereséget, és a költségeknek megtérítésébe is helyezze 
vissza. —3) Hogy az elfoglalt ingó jószágokra nézve, ha azok jelen nem lévén, 
vissza nem adathatnak, az alispán azon esetben ugyan, ha azok felemésztettek, 
vagy már elidegeníttettek, az elfoglaló által azoknak lelkiismeretes becsűárát 
téríttesse meg; azon esetben pedig, midőn azokat az elfoglaló más törvényha
tóság alá átszállította, az általa megitélt visszahelyezésnek végrehajtását azon 
hatósághoz intézett megkereső levele által eszközöltesse. —  4) Hogy az alispán 
ezen rövid úton jogkérdésbe ne bocsátkozzék, hanem csak a birtokban léteinek, 
és a tény minőségének kinyomozására szorítkozzék, s a visszahelyezést az él- 
foglaltaknál továbbra ki ne terjeszsze. —  5) Hogy a visszahelyezésnek meggát- 
lásában használandó hatalomkart m indenkor a vármegyének közgyűlése hatá
rozza m eg, s ugyanott történjék az érdekeltség vagy más okok miatt visszahe
lyezést nem tehető alispánok helyébe az ezen tételre szükséges helyettesítés 
is. —  6) Hogy a m egsértett fél visszahelyezése után is törvény lítján ellenfelén 
nem csak a büntetést, hanem a hatalmaskodó tett által meggátolt nyereséget 
vagy abból következett k á rt, sőt ha rövid úton a te ttnek  alkalmával történt 
kárra vagy költségeire nézve sem m entesíttetett volna te ljesen , ezen hi
ányoknak pótlásait is kereshesse. — 7) Hogy a rövid úton elmarasztalt fé l , ha 
magát terhelve érzi, szinte akár folyamodás akár per űtjával élhessen, jelesül a 
k á ro k , jövedelmek és költségek iránti helytelen elmarasztaltatásra nézve kár
m entesítést, az egész visszahelyezés helytelenségének esetében pedig vissza
helyezést kérő , s lehetségig legrövidebb időben elítélendő, s fölebbvitelt csak 
birtokon kívül engedő pert használhasson. Végre ugyané törvényczikk a határ
napnak kitűzéséről te tt rendeletét a határbeli viszálkodásoknak az 1802:23-dik 
czikk szerinti elintézésében is megtartani parancsolja.

A 14-dik ágazat, mely a hiteles káptalanoknak és conventeknek levéltá
raik minél előbbi lajstromozását és az okleveleknek épen tartását kötelességül 
tesz i, és az 1765:11-dik törvényczikknek büntetését a lajstromozásnak elmu
lasztására is kiterjeszti.
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A 15-dik ágazat, mely által a nádornak és országbírájának levéltárai Bu
dán az ország levéltárának épületében, a szem élynöké, s nádori és országbírói 
itélőmesterekéi pedig a kir. curia levéltárának helyén Pesten, külön zárok alatt 
tartatni rendeltetnek.

A 17-dik ágazat, mely rendeli: hogy ha az érdekeltetóknek nagyobb része 
vízáradás elleni építm ényeknek tételébe megegyezne, a megegyezők ne kény- 
szeríthessék ugyan a részt venni nem akarókat a költségekhözi adózásra; te r
vüket mindazáltal az illető törvényhatóságnak és kir. helytartótanácsnak előre 
nyert beleegyezésével és az érdekletteknek szinte előre teendő kármentesítése 
mellett tulajdon költségükön létesíthessék, és a munka sikerülvén, azon abból 
szülendő haszon-részt, mely a költségben részt nem vevőkre esik , mindaddig 
zár alatt tarthassák, míg azok által a költségek kipótoltatnak.

A 20-dik ágazat, mely a futó-homok általi károsítások ellen teendő válla
latoknak előmozdítására rendeli : 1) Hogy a futóhomokos közös tájaknak köz
birtokosai a teendők iránt meg nem egyezhetvén, azoknak részeiket, kik faül
tetés vagy más alkalmas módok által káraiknak elejét venni kívánják, a vár
megye által kérésükre kiküldendő alispán bírótársaival a Arállalatnak szükségé
ről meggyőződvén, rövid útó visszahelyezésnek módjára jelen belső birtokaik
nak, a pusztákban pedig birtokrészeiknek aránya szerint, befoglalván a közben 
fekvő gyepes téreket is , földmérői kézzel szakaszsza k i ,  arra mégis egyszers
mind gondosan ügyelve : hogy a faültetés, hol a legelő ügy is sziík, annak meg
szorítására ürügyül ne szolgáljon. Továbbá, hogy a beültetett tájékban a legel
tetés mindaddig, míg a fák oly magasra nem nő ttek , hogy a marha kártétel 
nélkül közöttük legelhessen, kisebb hatalmaskodási büntetés alatt tiltassék el; 
az alattomos falevágás vagy lehéjazás általi károk iránt pedig a fenálló törvé
nyek teljesítessenek.

A 21-dik ágazat, melyben az akármely okból történhető erdőpusztításnak 
meggátlására következők rendeltetnek: 1) Hogy azok által, kiket érdekel, az 
erdőpusztítás iránt panasz té te tvén , a vármegye annak megvizsgálására tüstént 
küldöttséget nevezni, ez pedig, bebizonyodván az, hogy a vádolt fél az erdővá- 
gatásban azon módot, melyet az utánanővés m egkíván, nyilván túlhágta, vagy 
az erdőt szükségnek esetén kivül a kisarjadzást elölő időben vagy móddal vá
gatta, vagy a kivágatás után a fatenyésztésnek szokott módjait alkalmazni el
mulasztotta, vagy erdőkiirtást más haszonvételre nem fordítható helyen tett, az 
erdőnek további vágatását erdőpusztításnak büntetése alatt tüstént eltiltani, és 
a vármegyének legelső közgyűlésében mind a felfödözöttekről jelentést tenni, 
mind pedig a netalán szükséges erdőzárnak m ódja, a nevezendő zárgondnok s 
annak fizetése, és az erdővágatásnak zár-ideje alatt megtartandó szabályai iránt, 
meghallgatván mind a fe leket, mind az erdészetben jártasokat, és tekintetbe 
vevén az erdőnek minőségét, kiterjedését, és évenkénti tenyészését, vélemé
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nyét benyiíjtani, — a törvényhatóság végre ha a körülm ények megkívánják, az 
erdózárt m egrendelni, és m iket a kiküldöttségnek véleménye m ellett czélirá- 
nyosnak tartand, azonnal életbe léptetni tartozzék. —  2) Hogy a zár-alatti er
dőnek a törvényhatósági utasítás szerint teendő vágatása se hagyassák az erdő
nek uránál, hanem azt a zárgondnok tétesse, ki azonban a levágott fát az erdő 
urának átadni tartozzék, azon esetet kivéve, ha az erdő közös lévén, a közbir
tokosok közt a haszonvételbeni részesülés iránt semmi bizonyos kulcs sem lé
teznék, és azok valamely ideigleni kulcsba sem akarnának beleegyezni; mely 
esetben a zárgondnok a levágott fát folyó áron eladni, és a bevett pénzt zár 
alatt tartani köteles legyen, tulajdon szükségeikre az erdő birtokosainak mind- 
azáltal folyó áron fát ad n i, és pedig pénz nélkül is puszta feljegyzés mellett, 
tartozván; de viszont az erdőnek akár egyetlen egy akár több birtokosai is, fő
leg ha az előre ment pusztítás m iatt az évenkénti vágatásnak helye nem lenne, 
tuzfabeli szükségeikre a lehullott vagy kidűlt fával, ha az arra elégséges, meg
elégedni köteleztetvén. — 3) Iíogy ha az erdő ura az erdőzárt m egsértené, a 
zárnok felelet terhe alatt minden egyes esetet a törvényhatóságnak vagy legkö
zelebb lakó tisztviselőjének bejelenteni köteles legyen; a törvényhatóság pedig, 
nem tekintve a kárnak nagyobb vagy kisebb m ennyiségét, ellene annyiszor, a 
mennyiszer azt ten n é , tiszti ügyészi pert elengedhetlenűl határozzon, s azzal 
rajta az erdőzársértésnek büntetését, —  mely a perbeli költségeken, a felperes 
tiszH-ügyésznek munkadíján, és közös erdőt illetvén a dolog, a közbirtokosok 
kárának megtérítésén túl, két harmadában a várm egyének köz szükségeire, egy 
harmadában pedig a zárgondnokra szálló 2 0 0 'forintban áll, —  elengedhetlenűl 
vétesse m eg, és ha vagyonából elégtételt nem adhatna, őtet bűnéhez mérendő 
büntetéssel fenyíttesse; a közügyész pedig perét egy év alatt befejezni tartoz
zék. — 4) Hogy az erdőzár mindaddig tartson, míg megszűnvén annak oka, a 
törvényhatóság által meg nem n y itta tik , vagy ha arányosító per folyik iránta, 
ezen per be nem végeztetik. —  5) Hogy mikor és mikép legyen akár zár alatt 
levő akár éves pagonyokra osztott erdőben megengedendő a legeltetés, azt a 
hatóság határozza m eg, és ha ki az általa tilosokká tett évek alatt ott szánt
szándékkal marhát legeltetne, mint erdőpusztító a most előadott büntetés ala 
essék, a kecskéknek tartását pedig a törvényhatóság, hol azt károsnak itélendi, 
elkobzasi büntetés és kármegtérítés alatt tiltsa el. — 6) Hogy a nem-szabályo
zott közös birtokű erdőnek, fűzesnek, vagy bokrosnak bármelyik közbirtokosa 
annak aranyos felosztása és zár alá vetése iránt a törvényhatósághoz folyamod- 
hassek , mely azt, — kivéve ha azt a birtokosok közötti előbbi szerződés  ̂agy 
erdószabalyozas gátlaná, — mindenkor megrendelni köteles; de 'viszont a többi 
közbirtokosoknak szabad legyen az arányosító pert azonnal a zár alá vetel 
után megkezdeni ; mely per lefolyásának gyorsítására ugyané törvényezikk 
következőket rendeli: à) Hogy a felperes, mihelyest a pert megindítani szán
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dékozik, bejelentvén a vármegye közgyűlésének ebbeli szándékát, a peres er
dőt méresse f e l , és annak a közbirtokosság költségén készítendő rajzát a per
nek kezdetén benyújtani iparkodjék, —• a felméretésben őt háborgatni, annyi
szor, a mennyiszer az történnék, általa a háborgatőn megveendő kisebb hatal- 
maskodási büntetés alatt, tilos leven, és az ellenszegülés folytatásában a ható
ság neki az ellenszegülőnek költségén elégséges segéderőt adni tartozván. — 
ó) H ogy, mivel az erdőnek használatához a helységnek tudva levő birtokosain 
kivül néha másoknak is osztálybeli fentartásoknál, s időközben szülemlett örö
kösödéseknél, vagy más jogczímeknél fogva joguk szokott lenni, rendes ün- 
nepélyi módon csak a tudva levő birtokosokat szükséges törvénybe idéztetni ; 
a többiekre nézve pedig elégséges a per felvételének határnapját a helytartóta
nácsnak körlevele által közhírül té te tn i, és hogy ha azok erre meg nem jelen
nének, és magokat a perbe, mi nekiek megengedtetik, későbben sem avatnák 
be, az Ítéletnek végrehajtását ellentállással ne akadályozhassák. Továbbá, hogy 
ha a pernek lefolyása alatt a birtokosok közt változás történnék, az új birtokosok 
minden megidéztetés nélkül perbe ereszkedni tartozzanak. — c) Hogy a felek 
e perben nem csak a némely vármegj'ében kitűzött törvényszéktartás napjai
ban , hanem az országos törvényszékek tartásának kirendelt egész időszaka 
alatt dolgozni kötelesek, s a pernek kifogó részében két szóváltásnál, a per 
derekában pedig háromnál többet érvényesen nem tehetnek, s a bíró , vala
hányszor szükséges, a feleknek feleletadásra határozatilag határnapot szabni 
köteles. —  d)  Hogy e perben semmi bírói parancsnak, még a késleltetőnek 
se adassék hely , kivéve az udvari cancelláriának előre kért törvényszéki tu
dósítás mellett adandó parancsait. —  e) Hogy e perben a fölebbvitel a vár
megye köztörvényszékéhez birtok m ellett, onnan pedig birtokon kivül tör
tén jék , és az elitéit pert a bíráskodó alispán a vármegyének legelső közgyű
lésében bejelenteni, s a vármegye azt legelső köztörvényszékén átvizsgálni kö- 
teleztessék. — 7) Hogy ezen törvénynek gondoskodása ne csak az egy határ
ban, hanem a többekben fekvő, de határjelek által el nem választott erdőkről is 
értessék. —* 8) Hogy a törvényhatóságok az erdőknek kímélése végett a jobbá
gyokat arra szorítsák, hogy ezután az ingoványos és áradásnak kitett helye
ken kivül, bármily épületeiket ne fából, hanem másféle anyagból készítsék, a 
földesurak úgyis ezennel a fának falakrai szolgáltatásától felmentetvén. — 9) 
Hogy a jobbágyoknak a földesúr engedelme nélkül teendő erdőkiirtás testi bün
tetés és kármegtérítés alatt tiltassék meg, azon hozzáadással : hogy a máskép 
te tt irtományaikat a földesúr minden munka- s költség-megtérítés nélkül tólök 
elvehetendi. — 10) Hogy ha a közbirtokosságban az arányosítás már behozva 
van ugyan, de a legeltetés közösnek hagyatott, minden közbirtokosnak meg- 
engengedtetik, miszerint ellent nem állhatván az előbbi gyakorlat vagy szerző
dés, erdőrészét vágásokra feloszthassa, s annak kivágott és növés alá vett ré
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szében a legelést, mennyire az ártalmas lehetne, eltilthassa, arra mindazáltal 
ügyelni szükséges leven: hogy az ily erdőkben se nagyobb kiterjedésű tér egy
szerre tilalom alá ne vettessék, mint a szükséges legeltetés megengedi, se a 
tilalom úgy ne tétessék, hogy a szabad és tilos téreknek egybevegyítése miatt 
a legeltetés egészen lehetetlenné váljon.

A 22-dik ágazat, melyben a m értékek és pénzek egyenlőségének létreho
zása iránt rendeltetik: 1) Hogy az egyébféle m értékek eltöröltetvén, 1808-iki 
június 24-dikétol kezdve a pozsonyi akú, ö l, rő f és mérő országszerte egyedül 
divatozzék, s mind az akó mind a mérő 64 itczés legyen, a hegyalján mindaz
által a bornak szokásban levo hordónkénti eladása azon hozzáadással, hogy min
den hordó 2Yi pozsonyi akónyi tartalmú legyen, meghagyatván. — 2) Hogy a 
kádárok az ezen törvénynek kihirdetése után általok készítendői hordókat el
kobzás büntetése alatt ne árulják előbb, mintsem a hegybeli hatóság tartalm u
kat megvizsgálta, és az azt kijelentő hatósági bélyeget, — a m elyért fizetendő 
taksát a törvényhatóság a helyeknek körülm ényei szerint határozandja meg, —  
reá nem sütötte, a hiányos tartalm ú hordókkal élés az 1659:71-dik czikki bün
tetéssel, a kádároknak csalárdságát tűrő elöljáróság pedig bűnének mértékéhez 
képest fenyítendő lévén. — 3) Hogy, a többi forintfajok eltöröltetvén, a pénz
számítás mindenütt rhénes forintok szerint té tessék , s az e törvénynek meg
szegőit a törvényhatóságok állapotokhoz képest büntessék.

A 25-dik ágazat, melyben a rendek ő felségének megköszönik az t, hogy 
Drenovbrok, K rapje, Jeszenovacz és Puszka helységeknek a báni véghelyhez 
és hatalomhoz visszakapcsolását nem csak megígérte, hanem már tettleg is tel
jesítette.

A 26-dik ágazat, mely által a boszniai vagyis diakovári káptalannak régi 
hitelessége visszaállíttatik.

A 27-dik ágazat, melyben az 1791:61-dik czikk által bevett Buccari vá
ros követeinek a rendek táblájánál országgyűlési ülés és szavazat adatik.

6. §. A hatodik törvény lev eléről.
Hatodik törvénylevele az 1808-dik évi augustus 28-ikára hirdetett pozso

nyi országgyűlésben hozatott, azon évi november 15-dikén Pozsonyban költ, 
s a király és rendeknek előszavain tú l, — melyekben a szokottakon túl mind 
a király mind a rendek egybehangzólag azt, hogy ezen országgyűlés a király
nénak forrón óhajtott koronázására hívatott egybe, és ez m egtörténvén, főleg 
a hazának üdvét s védelm ét, és a békének fentartását szorosban érdeklők vé
tettek tárgyalás alá, adják elő, — a királynak szentesítő zárszavából és 11 ága
zatból áll; melyek közöl:

M. TUD. AKAD. ÉVK. ---- IX. 15
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I. Ideigleni, vagy csupán nap szükségeire vonatkozó rendeletnek :
Az 1-ső ágazat, melyben a rendek Mária Ludovika királynénak, minde

nek különös örömére megtörtént ünnepélyes koronáztatása u tá n , koronázási 
ajándékkal kedveskednek, egyszersmind esedezvén : hogy azt kegyesen fogad
n i, és a magyar nemzetet tanúsított kegyelmével ápolni méltóztassék.

A 2-dik ágazat, melyben országunk rendei ezen egy ízben, minden abbéi 
jövőre húzandó következtetés nélkül, a királyt jövő három évre feljogosítják 
arra : hogy ha ezen három évnek lefolyása alatt oly hadierővel megtámadtat- 
n é k , melyet a rendszerezett hadsereg fel nem tarthatna, és az ellenségnek be- 
rohanása hazánkat nyilván fenyegetné, országgyűlésnek egybehívása nélkül, a 
veszély esetének egyedül csak a nádornál, prímásnál és horvátországi bánnál 
teendő' közlése m ellett, az itt alább előadandó modorban teljesítendő nemesi 
felkelést hirdethessen. E  következőket rendelik pedig annak modorára nézve : 
1) Hogy kihirdettetvén a felkelés, minden nemes és nemesi név alatt jövő csa
ládból , oda értve az országon k iv ú l, de mégis ausztriai örökös tartományok
ban lakó honfiúsított külföldieket is , egy tag személyesen táborba szállani tar
tozzék, az atya és fiú vagy az osztatlan testvérek azonban, ha egy kenyéren 
élnek , ezen alkalommal is egy családnak veendők lévén. — 2) Hogy a táborba 
menni köteles tag, ha családjának évenkénti jövedelm e, az utolsó segedelem 
alkalmával tett nyilatkozása szerin t, ingó értékének század részével együtt 
3000 forintra rúg , mint lovas, egyébként pedig mint gyalog keljen fe l, szabad 
lévén egyébiránt a gyalog felkelésre kötelezettnek is , ha önkényt kívánná, lo
vaséi felkelni. — 3) Hogy a lovasképen felkelők, *—• a 2000 forintnál cseké
lyebb jövedelm űeket, k ik  a lótartást a felkelési pénztárból húzandják, kivéve, 
—  magokat minden szükségesekkel ellátni és élelmezni tulajdon költségükön 
tartozzanak; a gyalogképen táborozok ellenben erre csak akkor leg5renek köte
le sek , ha évenkénti jövedelm eik legalább is 1000 forintra rúgnak, ellenkező 
esetben pedig az érdeklett pénztárból minden szükségesekkel és zsolddal is lát
tassanak e l.—  4) Hogy a személyes felkeléstől csak e következők legyenek menr 
tesek : a) Kik tagjaik vagy érzékeik hiánya, törődött k o ru k , vagy folytonos 
s súlyosb betegségük miatt táborozásra alkalmatlanok. — U) Kiknek otthon ma
radását nagyobb számú kis korú gyermekeiknek élelmezése a kebelbeli kikül
döttségnek véleménye szerint szükségessé teszi. — c) Kik az egész nemzet
ségre, nem pedig annak egyes ágára nézve, egyetlen egy fiúk. —  d) A szerze
tesek és más papi egyének, a bár mely vallásbeli lelkészek. —  é) Az oly kirá
lyi és másféle köz tisztviselők, kiknek hivataluk helyébeni je len lé te , névsze- 
rint a politikai és kamarai dicasteriumoknál levőkre nézve az elnöknek, vár
megyéknél a közönségnek s egyéb hatóságoknál az illető elöljáróságnak kijele- 
lése szerint, mindenkor és elkerülhetetlenül szükséges, oda nem értve mégis 
a gazdasági tisz teket, valamint a tiszteletbelieket és a törvényszékieket is. —
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f )  Az akár városi akár falusi tanítók, és még iskolába járó tanulók. — g-)  A ha
tóságnak szolgálatában létező orvosok és sebészek. —  //) Az özvegyek és k is
korú árvák. —  *) A katonai valóságos szolgálatban levők, ezen utolsókra nézve 
mégis azon megjegyzéssel, miszerint azért, mert valamely több tagból álló 
családnak egy tagja katona, az egész család a felkeléstől még nem mentes. —
5) Hogy a kik felmentve a felkeléstől nincsenek, személyesen táborozni ta r
tozzanak, s mást magok helyébe ne helyettesíthessenek, sőt ha a felm entettnek 
felkelésre alkalmas fia volna, az se legyen a táborozástól mentes. — 6) Hogy 
a felkeléstől személyökre nézve felmentettek, ha családjokban felkelésre alkal
mas egyén nem létez, magok helyett, — kivéve a szegényeket és katonai szol
gálatban levőket, —  más jám bor, alkalmas, s ha lehetséges, nemes egyént ál
lítsanak, a katonai szolgálatban levők azonban vagyonaiktól a felkelési pénz
tárhoz a kiszabott kulcs szerint járulni köteleztetvén. — 7) Hogy mindegyik 
káptalan összesen egy lovast, tagjai pedig egyenként jövedelmeikhez képest 
más birtokosoknak módjára katonákat állítsanak. — 8) Hogy a külön jószá
gokkal bíró czímzetes püspökök, apátok vagy prépostok, a hűbéres főesperes- 
tek, s birtokos szerzetes testületek a kitűzött mód szerint katonát állítani köte- 
leztessenek oly formán: hogy minden külön, habár most egy birtokoshoz ta r
tozó, apát- vagy prépostságtól, és pedig akár a kamara, vagy valamely testület, 
akár egyes személy által bírassék, egy-egy lovas állítassák. — 9) Hogy m ind
egyik sz. királyi vagy bányaváros az illető vármegyébe egy általa felszerelendő 
és élelmezendő lovast állítani, s azon tűi nemesi birtokaitól más nemeseknek 
m ódjára, az országgyűlésileg megállapított kulcs szerint az országos felkelési 
pénztárhoz járu ln i, és a belső bátorságnak háború ideje alatti fentartására fegy
veres csapatot tartani köteleztessék. — 10) Hogy a jász s kún kerü letek , és a 
hajdú-mezővárosok, valamint a kikindai és tiszamelléki kerületek is , az utolsó 
segedelem-adáskor bevallott minden 3000 forintnyi jövedelemtől egy jól fel
fegyverzett lovast állítsanak, és élelmezzenek, a jász-, kún- vagy hajdú-mező
városokban lakó , s máshol nem birtokos nem eseknek, mivel mind a kerület 
felkelési pénztárához járóinak, mind pedig jövedelm eik a kerületnek összes jö 
vedelmeibe beszámítva vannak, megengedtetvén az : hogy az illető kerületnél kö
telességeiket, eddigi szokás szerint is, teljesíthessék. Továbbá, hogy mint a sz. 
kir. városok, úgy ezen kerületek és mezővárosok is , a belső csendnek fentar
tására fegyveres csapatokat tartani kötelesek legyenek. —• 11) Hogy a kivált
ságos mezővárosok, és az úrbérinél lágyabb rendszerrel bíró helységek, s mind
azok , kiket az 1741 :63-dik czikk kijelelt, az országos felkelési pénztárhoz az 
illető vármegyének taksálása szerint járúljanak. — 12) Hogy ezen ízben a fel
kelő sereg hazán-kivűlre csak akkor vitethessék, ha az ellenség az ausztriai 
ném et tartományokba már b eü tö tt, és a császári sereg hátrálni kényszerülvén, 
hazánkat berontással fenyegetné, és hogy ezen esetben a felkelő sereget mind

15*
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zsolddal, mind más szükségesekkel a kír. pénztár lássa el. — 13) Hogy a fel
keld sereg, melynek tisztjei a sorkatonaságéival egyenlő ranggal bírandnak, d 
felségének közvetlen hatalmától és a nádornak vezérletétől függjön , s azt a 
sorkatonaságnak ezredeibe semmi szín alatt bekeblezni ne lehessen. — 14) Hogy 
a felkeld seregnek ruházata iránt az országgyűlés határozata megtartandd, a ke
nyér- és széna-részen kívül napidíjúi a lovasnak 16 , a gyalognak 12 kraj- 
czár fizetendő ; a tisztek pedig mind zsolddal mind egyebekkel a sorezredi 
tisztekkel egyenlően ellátandók. — 15) Hogy a felkeloseregnél a parancsszavak 
magyarok legyenek, a levelezések magyarul folyjanak, és az d felsége által 
nevezett s itt névszerint elősorolt négy kerületi tábornokoknak tisztéhez ta r
tozzék, az illető vármegyékkel levelezni, a sereg fölött szemlét tartan i, azt 
vezérleni, s korm ányozni, és e végre d felsége mind melléjek mind az ország 
főkapitánya mellé egy általa mindennel ellátandó fdtisztikart nevezend, s az 
egész felkeld sereget ágyúkkal és azokhoz szükségesekkel ellátandja.— 16) Hogy 
a felkeld sereg szükségeinek födözésére az országgyűlésileg elfogadott kulcs sze
rin t, fél évre egy országos felkelési pénztár hozassák lé tre , melyet más czélra, 
m int a felkelési költségekre fordítani szabad ne legyen, ezen tehernek törvényi- 
hatóságok közötti felosztása, és a bejövendő pénzek kezelésének igazgatása a 
nádorra bízatván, és d felsége azon esetre, ha a fizetések kellő időre be nem 
hajtathatnának, m egkéretvén: hogy a szegényebbeknek felfegyverzésére é s a  
seregnek közszükségeire megkívántató pénzösszeget előlegezni kegyeskedjék. — 
17) Hogy ha félévnél tovább szükséges lenne a felkeld seregnek alkalmazása, 
d felsége minél rövidebb idd alatt országgyűlést híjon egybe, a felkelésnek és 
az ország védelmének eszközeiről tanácskozandót.

A 3-dik ágazat, mely által a személyes felkelés czélszerűségének előmoz
dítására a régenten divatban volt szemlék, és fegyverben gyakorló táborozások 
három évre visszaállíttatnak, és azoknak módja iránt következők rendeltetnek: 
1) Hogy minden vármegye a kebelbeli nemeseknek és kiket a törvény e néy 
alá foglal, pontos lajstromát készíttesse meg, és e három évben évenként igazít- 
tassa ki. —  2) Hogy meglevén a nemeseknek lajstrom a, közgyűlésében a fd- 
vagy alispán elnöklete alatt eljárandó szemleválasztmányt nevezzen, és a szem
letartásnak helyeit és ideit határozza m eg, arra ügyelve, hogy a szemle mezei 
munkáknak idejére ne essék, a hely , mennyire lehetség, senkinek lakától há
romórányi távolságnál tovább ne legyen, s egy helyre igen sokan egybe ne 
gyűljenek. —  3) Hogy a szemlére kitűzött napon minden nemes és más szem
lére kötelezett szem ély, habár az előbbi felkelésben már részt vett is , a laká
sához legközelebb szemlehelyen személyesen jelenjék meg, s ott minden kato
náskodni köteles egyének a 18 évesektől 50 évesekig számíttassanak össze, és 
közülök azok, kiknek személyükben vagy helyettesítenddk által lovasokul vagy 
gyalogokul kelljen felkelniük , jelöltessenek ki. —  4) Hogy ezekkel bevégeztet
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vén az előszemle, a törvényhatóságok táborozandóiknak névsorát a nádornak 
azonnal küldjék be, ez pedig a felkelőket csapatokra és századokra oszsza fel, 
s az általa tett felosztást a szükséges fel-és altiszteknek számával együtt a tör
vényhatóságoknak írja m eg, melyeknek azután tisztében álljon közgyűlést, 
melyre kiki törvényes büntetés alatt megjelenni tartozand, h irdetni, abban 
tisz teket, tekintettel lévén azokra, kik a seregben vagy felkelésben már hiva- 
taloskodtak, főleg a kebelbeli nemességből választani, a megválasztottaknak 
közbejövetelével a második szemlének határnapját kitűzni, és a nádornak fel
jelenteni; ki a kerületi tábornokokat az arra személyesen vagy küldötteik által 
teendő megjelenésre felszólítandja. —  5) Hogy elérkezvén ezen szemlének nap
ja ,  a fegyverek és más készületek, — milyenek a lovasra nézve a hadiszolgá
latra alkalmas ló, és szükséges, nem gazdag, de czélszerű lószerszám, két pisz
to ly , kard , fokos és tültéstartó, a gyalogra nézve pedig a puska, szurony, 
ka rd , és töltéstárcza, —  vizsga alá vétessenek, a puskákra és pisztolyokra 
nézve, melyeket még is ő felsége fegyvertárából mind a felkelőknek mind a 
városok és kerületek által belső csend fentartására tartandó csapatoknak 
kölcsönözni Ígérkezett, m egkívántatván: hogy egyenlő öblüek legyenek, tu
lajdon, akárminő kardját ellenben, csak jó minőségű legyen, valam int hor
dani szokott ruházatját is kiki m egtarthatván, sőt aranyat vagy ezüstöt akár 
ruhára akár lószerszámra alkalmazni még a tiszteknek is , a magokat szemlétől 
elhúzókra szabott büntetés a latt, tilos lévén. —  6) Hogy a felkelő katonaságot 
és annak rangját megismertető jegyekről a nádor gondoskodjék. —  7) Hogy a 
felkelőknek betanítása, mely ezen második szemle után m indjárt m egtörtén
hetik , magyar nyelven és magyar parancsszavakkal történjék, és arra azon fel
kelők is , kik sorezredekben már szolgáltak, másoknak tanítása végett megje
lenni tartozzanak, egyébiránt a betanítás 14 napnál továbbra soha sem terjesz
tethetvén és csak a legszükségesb mozdulatokra és gyakorlatokra szorítandó lé
vén. —  8) Hogy a szemlére kiállottak közöl azok is, kik táborba nem szálland- 
nak, 18-dik életévtől 50-ig otthon magokat fegyverben gyakorlani, és így fegy
verviselésre alkalmasokká tenni köteleztessenek. —  9) Hogy ha ki betegsége 
vagy valamely életét vagy vagyonát fenyegető veszély m iatt a szemlére vagy 
táborozásra meg nem jelenhetne, vagy előre vagy legalább későbben elégséges 
bizonyítmányokkal magát igazolni tartozzék, s ha ezt megtenné, minden bün
tetéstől ment legyen; de megszűnvén az akadály, elmulasztását még azon év
ben pótlani tartozzék ; a ki ellenben kötelességétől magát elégséges ok nélkül 
elvonná, a főrendbeli 200, a birtokos vagy czímeres, de gazdagabb nemes 100, 
az egy telkes vagy szegényebb czímeres nemes pedig 12 forinttal bűnhődjék, 
és azon túl még azon évben kötelességének teljesítésére szoríttassék, s hogy 
ugyanígy bűnhődjék a második ily kihágásnál is , a harmadiknál pedig, vala
mint akkor is, ha a bírságot meg nem fizethetné, ezeken túl bűnéhez m ért bőr-



118 SZLEMENICS PA L.

tönbüntetés alá is vettessék. —  10) Hogy a törvényhatóságoknak tisztjében 
álljon: a) Gondoskodni arról, miszerint minden akár a lovasságnak akár a gya
logságnak szükséges élelmi szerek méltányos árion mindenütt kaphatók legye
nek. —  ó) Bátorságos helyet kijelelni a hatóság által szerzett puskák, piszto
lyok és más hadiszerek őrzésére, s melybe a felkelők saját fegyvereiket, ha 
kívánnák, letehessék. — c) Előállítani a szemlének alkalmával előforduló költsé
geket, minden e végből teendő teher-kivetés nélkül. —  d) Jelentés tenni a ná
dornak minden évben a szemlének és fegyverbeni gyakorlásnak mikép történt 
véghez-m eneteléről.— 11) Hogy a mik itt a szemlének és fegyverbeni gyakor
lásnak módjáról rendelve vannak, azokat a jászok, kunok és hajdűvárosok is 
teljesítsék ; a sz. k irá ly i, vagy bányavárosok pedig a reájok nézve különösen 
megállapított táborozási módot tartsák meg. —  12) Hogy a felkelési törvény
szünet ne a szemlétől, hanem a felkelő seregnek táborba szállításától vegye 
kezdetét.

A 4-dik ágazat, melyben az illetőknek az 1715:8-dik czikk szellemében 
zászlóaljjali felkelésre szoríthatása végett egy 24 tagból álló, a k. curiának jelesb 
tagjait magában foglaló, országos választmány neveztetik oly meghagyással :
1) Hogy ezen tárgyat a törvénykönyvnek, köz okiratoknak és hiteles történet- 
irati kútfőknek segedelmével felvilágosítván, a jövő országgyűlésnek elébe ter- 
jeszsze, k iket, mely arányban, és mily móddal terheljen ezen kötelesség? —
2) Hogy nyomozza k i, és véleményével együtt adja az országgyűlésnek elő, 
mikép kelljen az egyházi tizeddel bíróknak az ország védelméhez törvényeink
nek szelleme szerint járulni ?

Az 5-ik ágazat, melyben Dalmát- s Ilorvát-országokra és Slavoniára nézve 
az 1741 :59-dik czikknek gondoskodása most is erejében meghagyatik oly for
mán : hogy ezen országoknak felkelése a fegyverbeni gyakorlásnak módjára is 
azoknak országos gyűlésében rendeztessék, és ha valójában ellenség elébe vi
te tn ék , az 1681 :66-dik czikk szerint a bánnak közvetlen parancsától függjön.

A 6-dik ágazat, melyben országunk rendei a bár ki által netalán indítandó 
háborúnak szükségeire segcdelemképen 20,000 újonezot, a hatóságok közt a 
műit országgyűlésben ajánlottaknál használt kulcs szerint felosztandót, aján
lanak, következő feltételek alatt: 1) Hogy ezen ajánlatból se az ezredeknek se 
ezen újonezoknak teljes számban tartására köteleztetés ne következtessék, se 
máskor béke idejében ily segedelemkérésre ürügy ne vétessék. —  2) Hogy az 
újonezoknak elfogadásában az alakra, term etre s életkorra tekintet nevétessék, 
hanem egyedül a fegyverviselésrei alkalmasságra, úgy, hogy öt lábnyi magassá
gúak is bevétessenek, és pedig még akkor is, ha további növésekhez többé remény 
nem volna, és hogy az alkalmassághoz megkívántatok iránt a befogadó tisztek 
az ezen országgyűlésben kidolgozott utasításhoz alkalmazzák magokat. — 3) Hogy 
a zsidóközségek által állítandó újonezok is a népességnek aránya szerint befő-
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gadtassanak. — 4) Hogy azon törvénykijátszáshoz, melynél fogva a kiállítás
nak terhe alá esd ifjak magokat az alól nemeseknek szolgálatába állás által k i
húzzák, segédkezet nyújtók, az ily ifjaknak kiadására türvényhatóságilag kény- 
szeríttessenek. — 5) Hogy ezen most állított újonczok semmi ürügy alatt más
hová mint a magyar ezredekhez ne alkalmaztassanak. Végre ugyané törvény- 
czikkben rendeltetik : hogy a toborzások ezen újonczállítás bevégzéséig szűn
jenek ugyan m eg, de azután ismét tüstént divatba tétessenek.

A 9-dik ágazat, mely az 1792:12. s 1807:3-dik  és ebben idézett tör- 
vényczikkeknek gondoskodását ismét minden újítások nélkül jövő országgyű
lésig kiterjeszti.

A 10-dik ágazat, melyben a rendek tisztelettel veszik a királynak az 
iránt te tt nyilatkozatát, hogy azoknak tárgyalására, a mik most elhalasztandók- 
nak látszottak, ha a körülmények megengedik, a törvényes három év előtt is 
országgyűlést tartand.

A 11-dik ágazat, mely a felkeld seregnek fegyelmi törvényeit adja éld, s 
jelesül rendeli: 1) Hogy a szemléről és táborozásról törvényszerű ok nélkül el
maradó vagy onnét idd előtt eltávozó országnagy 200, a b irtokos, vagy a czí- 
meres de gazdagabb nemes 100, az egy telkes vagy szegényebb czímeres ne
mes 12 forinttal bűnhődjék, és azontúl még azon évben kötelességének 
teljesítésére szoríttassék, az elmarasztalás tüstént a szemlének alkalmával ho
zandó, de annak végrehajtása csak a következő köztörvényszék által és azon 
esetben, ha elmaradását nem igazolná, elhatározandó lévén. Továbbá, hogy 
ugyanezen büntetésnek legyen helye a második elmaradásnál is, a harmadiknál 
pedig ezeken fölül a bűnös bűnéhez m ért börtönbüntetés alá is vettessék, a bör
tönbüntetés akkor is , ha a bűnös birságát lefizetni nem tudná, alkalmaztat
ván. — 2) Hogy az, ki a király vagy haza elleni lázításban akár mint szerző, 
akár mint bűntárs vagy fel nem adó részt vészen, halállal bűnhődjék. — 3) Hogy 
az, ki a seregben lázadást létre hozni m űködik, vagy abban részt vesz, kem é
nyen , sőt tettének súlyosságához képest, főleg a fdszerzd, halállal bűntettes- 
sók. —  4) Hogy szinte kem ény vagy a körülményekhez képest halálbün
tetés alá vettessék az is, ki törvényes elöljárójának, a tiszteknek és katonai fő
nököknek a köteles engedelmességet megtagadja, s ellenük illetlenséget elkö
v e t, vagy épen fegyvert fogni m erészel; valamint az is , ki az őrállóra kezét 
felemelni, és épen rá rohanni ellenség előtt vakm erősködik.— 5) Hogy az ellen
ség előtti őrálló-helyét elhagyó életét veszítse; az azt máshol tevő vagy az őr
álláson elaluvó pedig czélszerű büntetéssel fenyíttessék. — 6) Hogy az őrállasra 
vagy szolgalatra részeg fővel jövő, vagy azt elégséges ok nélkül elhagyó, börtön
nel és bilincscsel büntettessék.— 7) Hogy ha egész csapat vagy osztály ellenség 
előtt ellenszegül, vagy gyalázatosán hátat fordít, a tisztek ugyan hivatalaiktól 
gyalázatosán, sőt a körülményeknek súlyosságához képest életöktől is fosztas
sanak meg; a közlegények közöl pedig minden tizedik halállal bűnhődjék, és
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ezen büntetés mindazokat is érje, kik a csatából magokat kihúzták. — 8) Hogy 
a ki csatának alkalmával prédálni, s a sereghez tartozó podgyászt és tulajdont 
elrablani mer, életét veszítse. —- 9) Hogy a zászlóját elhagyó első ízben bilin
csekben hetenkénti két napi bojttel kiállandókét hónapi börtönnel, másodízben 
szinte bilincsben hetenkénti négy napi böjttel keményített négy hónapi fogsággal, 
harmad ízben pedig, valamint az ellenséghez átszökő is, ha megfogatik, halállal 
büntettessék ; azok, kik csak a szemléről szöknek meg, az arra meg nem jelenők 
gyanánt lévén fenyítendők. — 1 0 )Hogy a gyújtogatok, rablógyilkosok, rablók, 
útonálló fosztok, gazdáiknak vagy lakostársaiknak erőszakos megtámadói, a ká
roknak megtérítése mellett, bűntettük súlyosságához képest fogsággal, bilincsek
kel, vagy halállal is, a bajvívók, veszekedők és verekedők pedig bűntetteikhez 
mért fenyítéssel büntettessenek. —-11) Hogy a kisebb tolvaj I ások bán és kártéte
lekben az orzott vagyonnak visszaadásán és kárnak megtérítésén túl börtön vagy 
bilincs legyen a büntetés, a nagyobbak pedig az ország törvényei szerint Ítéltesse
n e k .—-12) Hogy a káromlás a törvények szelleme és törvényszékek gyakorlata 
szerint fenyíttessék. —  Egyébiránt mivel az évenkénti szemlére illegnem jelenők 
még szoros értelemben felkelőknek nem tekintethetnek, következőleg az ál- 
talok elkövetett vétségek is lágyabb bánást igénylenek, ugyané törvényczikk- 
ben a szemle alkalmával bűnhödők irán t, az elöljáróknak miheztartására, kö
vetkezők rendeltetnek : 1) Hogy a tetten kapott nemes befogathassák ugyan, 
de letartóztatása a fő- vagy alispánnak tudta nélkül, kiknek a tény azonnal be
jelentendő, ne folytathassék. —  2) Hogy a katonai kihágásokat szemlének al
kalmával a fő- vagy alispán a katonai tisztséget viselendők közöl rendelendő 
választmánynyal rövid perrel Ítélje; a végrehajtás azonban csak aszem lealatt tel
jesíthető büntetésekre nézve tétethessék azonnal; a kisebb katonai kihágásokat 
mindazáltal, melyek a szemletartásának idejét túl nem haladó börtönt húznak 
magok u tán , a katonai tisztek is büntethessék, a veretésnek mégis helye 
nem lévén. — 3) Hogy az egyéb elkövetendő bűntettek a törvénynek rendes 
útján tárgyaltassanak, azoknak egyedüli kivételével, melyekben a közbátor
ság a rögtöni kivégeztetést szükségessé teszi, milyenek a kitört összeesküvés 
és pártütés, a fegyveres kézzel elkövetett rablás vagy rablógyilkosság, s az elöl
járóknak és tiszteknek másoknak botrányával, vagy sértéssel, csonkítással vagy 
megöléssel eszküzlött megbántása; mely búntetti esetekben a katonai, legalább 
h é t , legfeljebb tizenegy tagból, közlegényeknek alkalmazásával is , szerkesz
tendő rögtönitélőszék bíráskodand, melyben nem csak a halálos Ítélet, hanem 
az aziránti határozat is , vájjon az elkövetett tény ezen büntettek közé tarto
zik-e, csak egybehangzó szavazatokkal hozható. —  4) Hogy a törvénynek ren
des útjára tartozó bűntettekben arra ügyeljen a törvényszék, miszerint a per, 
példaadás végett is , jövő évi szemletartásnak idejéig bevégeztessék. — Végre 
ugyané törvényczikkben a szemle-alatti helybeli rendőri szabályoknak hozatala
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az illető törvényhatóságokra és elöljárói karokra b ízatik , és meghagyatik azon 
fülűi: hogy ezen törvényczikket a szemlére menőknek elindulásuk előtt az illető 
szolgabírák hirdessék k i, és a szemle is mindenkor azoknak kihirdetésével 
vegye kezdetét.

✓
II. Állandó szabályúl hozott rendeletitek :

A 7-dik ágazat, melyben egy felállítandó katonai akadémia iránt előadják 
a rendek: 1) Miszerint oly czélból, hogy m aradékaik a mesterségnek testi erő
höz járókával a hazáért, ősi alkotm ányért, és az országló családért foganato- 
sabban harczolhassanak, szabad ajánlatok ú tján , a királyné ő felségének ritka 
bőkezűsége által is gyámolíttatva, nevezetes alapértéket egybegyi'íjtüttek, mely
ből egy, Yáczon a király által e czélra ajándékűl adott néhai Teréziánumban 
székelendő, s a királyné nemzetünk iránti kegyességének örök em lékéülLudo- 
vicea nevet viselendő, és a királyi felségnek ugyan legfelsőbb felügyelése, az 
ország nádorának pedig főigazgatása alatt állandó, katonai akadémia fülállíttas- 
sék, melyben a magyar ifjak katonai fegyelemben neveltessenek, és főleg ugyan 
katonai, de mivel az ott nevelendő ifjak politikai pályára is léphetendnek, egy
szersmind polgári tudományokra is taníttassanak. — 2) M iszerint a királyi felség 
nem csak az iránt rendelkezni Ígérkezett: hogy az ezen akadémiának hivatalaira 
érdemes egyének alkalmaztassanak, az egész intézet pénzalapjával együtt az ala
pítóknak szelleme s az országgyűlési határozat szerint kellőleg kezeltessék, és az 
országgyiilésen kivül az iránt semmi változás se tétethessék, hanem azon akadé
miának igazgatóit tanítóit és növendékeit különös kedvezményekkel is halmozta, 
jelesül: a) Hogy az igazgató, felügyelő és tanító tisztek ezredeikben azon rend
ben előlépjenek, melyben máskép előléptek volna; az akadémiai megürülendő 
hivatalokban pedig előléptetést szerzett érdemeikhez és egyéni képességűkhez 
képest nyerjenek. —  b) Hogy az akadémiai folyamot jeles vagy első rendi tan- 
jegygyel bevégző növendékek a seregnéli alkalmazásban ugyanazon kedvezmé
nyekben részesüljenek, melyek a neostádi akadémiaiakra nézve megállapítva 
vannak. —  3) Miképen az akadémiának tisztjeire, a növendékek felvételére, 
és a tanulmányokra nézve előlegesen h a tározta to tt, a tisztekre nézve ugyan : 
hogy az első és másod főnököt (Praefectus), kiknek egyéb hivatalukhoz meg- 
kívántató tulajdonokon tűi hazafiaknak és törzstiszti ranggal bíróknak kell len
niük, valamint a tanítókat és felügyelőket is nádori kijelelés mellett ő felsége, a 
többi hivatalnokokat pedig az akadémia főnökének kijelelése m ellett a nádor 
nevezze, és hogy a tanítók és felügyelők, — a hazai történet és törvény, s a te r
mészet- és moztan tanítóit, s a nyelv és testgyakorlat m estereit, kivéve, — 
katonai tisztek közöl, és pedig, mennyire lehetséges, született m agyarok, vé
tessenek; a növendékekre nézve pedig: a)  Hogy a felveendők szabályként se 
12 évnél ifjabbak, se 15-nél idősbek ne legyenek. — b)  Hogy magokat a szó-
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noklati vagy legalább nyelvészeti iskolai osztályoknak jeles, vagy legalább első 
rendi tanjegygyeli bevégzéséről iskolai bizonyítmánynyal igazolni tartozzanak. 
— c)  Hogy hitvallásrai tekintet nélkül főleg nemesek vagy várospolgári sor
snak vétessenek fel. —  d)  Hogy az alapítmányi nevendékek száma 120-nál, a 
fizetőké pedig 80-nál nagyobbra ne emeltessék. — é) Hogy a tanfolyam hat 
évig tartson, és országgyülésileg meghatározott tárgyak taníttassanak. —/ )  Hogy 
az alapítmányi növendékek közé az alapítók minden 10,000 forinttól egyet ne
vezhessenek. —  4) Miszerint azok , kik 5000 forintnál kevesebbet ajánlottak, 
ajánlatukat 1809. évi január 1-só napjától számított egy év alatt két féléven
kénti részletben lefizetni tartozzanak ; a kik pedig 5000 forintnál többet aján- 
lán ak , azt száztóli 6 forintnyi kamatnak fizetése m ellett, míg a szükség vagy 
biztosságnak hiánya azt kivánandván felmondatni fognak, magoknál megtart
hassák, a már megajánlott tókékre nézve a kamatfizetés 1809. évi január 
1-jétól vevén kezdetét, és az ajánlottaknak mind befizetései, mind a megtar
tottak fölötti kötelezvényeknek beküldései az ország pénztárához, melyhez 
ezen akadémia alapértékének kezelése tartozik, teendők lévén. Továbbá ugyané 
törvényczikk elősorolja az addigiam alapítóknak neveit, cs az általok te t t ,  s 
összesen 993,400 forintra menő ajánlatokat.

A 8-dik ágazat, melyben elóadatik: 1) Hogy a nádor hazánknak boldogí- 
tása iránti buzgalmánál fogvást a nemzeti múzeum felállításának tervét a vár
megyéknek megküldvén, és azokat az e végre szolgáló alapértéknek gyűjté
sére felszólítván, részint a műit országgyűlés a latt, részint későbben nevezetes 
ajánlatok tétettek. —  2) Hogy miután a nádor annak helye és alkalmas épület
nek tétele iránt már czélszerű lépéseket is te tt, Grassalkovics Antal herczeg 
pedig az előbb egyetemi fűvésztani k e rte t, melyet a hatvani kapunál létezd 
pesti kertjéért cserébe szerzett, a muzeum intézetének ajándékozta; az ország 
rendei a k irályt ugyan ezen intézetnek legmagasb pártolásáért, a nádort pedig 
az iránt megkérték: hogy addig is , míg jövő országgyűlésen mind ezen intézet
nek mind egy tudományos társaságnak alapítása iránt bővebben intézkedhet
n ek , ezen intézetnek részbeni behozatalára, és a magyar nyelv kimívelésének 
eszközeire gondját fordítani kegyeskedjék. Végűi rendelik: hogy mind az épü
letnek tételére és felszerelésére, mind az egyéneknek fizetésére pénz szüksé
ges lévén, a törvényhatóságok az eddigien te tt, és későbben még teendő aján
latokat minél előbb beszedvén, a nádor által kijelelendő pénztárba küldjék be, az 
e pénzeket kezelendő hivatal pedig évenként a nádornak számot adjon, és ez a 
számadásokat kivonatban az országnak törvényhatóságaival közölje.

7. §. Hetedik törvényleveléről.
H etedik törvénylevele az 1811. évi augustus 25-dikére hirdetett, s a 

bécsi papirospénz külső értékének ezen évben történt leszállításából támadt



TÖRVÉNYEINK TÖRTÉNETE 1 740— 1848. 123

jogviszonyoknak magánosok közötti elintézése fölött folyt sikeretlen tanácsko
zások által kilencz egész hónapra húzódott pozsonyi országgyűlésben hozatott 
1812. évi május 26-dikán Dresdában k ö lt, s a királynak és rendeknek elő
szavain tű i , —  melyek a szokottakon kívül egybehangzóig egyedül azt adják 
elő, hogy ezen országgyűlés a hazának üdvét érdeklő fontos dolgokróli tanács
kozás végett hívatott egybe, —  a királynak szokott tartalmú szentesítő" zársza
vából, és, az utólsót k ivéve, csupán napszükségeire vonatkozó 5 ágazatból áll.

Az 1-ső ágazatban országunk rendei a k irálynak, szokott óvásaik mellett, 
segedelemképen 1,000,000 mérő rozsot, és 1,500,000 mérő zabot ajánlanak oly 
m óddal, hogy az természetben és az 1807:22-dik  czikk által behozott mérték 
szerint legyen kiszolgáltatandó. Továbbá rendelik, hogy ezen segedelmet a tör
vényhatóságok közt ugyan a nádornak elnöklete alatt egybeülendő országos vá
lasztm ány, az egyesek között pedig az egyes törvényhatóságoknak kiküldött
ségei az ezen országgyűlés által felállított elvek szerint oszszák fe l, és ezek 
minden gonddal és törvényes hatalmokkal azon legyenek : miszerint kiki az 
ezen segedelemből reá eső részt a kitűzött határidőkben, —  kivéve ha a sze
mélyes felkelésnek nem várt esete annak további teljesítését k izárn á , — ok- 
vetetlenűl beszolgáltassa, a vonakodók az 1796:2-ik törvényczikkben leírt per
rel kötelességüknek teljesítésére szorítandók lévén.

A 2-dik ágazat előadja azoknak neveit, kik a Ludoviceára 1808. év 
óta ajánlatokat te ttek , az általok te tt , összesen 284,961 forint 40 krajczárra 
m enő, egyenkénti ajánlatokkal együtt.

A 3-dik ágazat az 1792:12. 1808:9 . és abban idézett törvényczikkek- 
nek gondoskodását minden további újítások nélkül ismét a jövő országggyűlé- 
sig kiterjeszti.

A 4-dik ágazatban az 1807:28. és 31-dik czikkek által több hatóságokban 
fekvő helységeknek, és országunk határainak dolgában kiküldött bizottm á
nyoknak elhalt vagy más oknál fogva tisztükben el nem járható tagjai helyébe 
mások neveztetnek , és az 1807:28-dik  türvényczikknek gondoskodása több
hatóságok határába bézárt helyekről is értetni rendeltetik.

Az 5-dik ágazat által beczikkelyeztetik az 1807:29-dik  czikknek követ
kezésében Borsod és Heves vármegyék közt a kiküldött országos választmány 
előtt létre jö tt azon csere, mely által Borsod vármegye Egernek folyón túli ré
szét Szőlőske, Czegléd, Tihamér s Almagyar pusztákkal, s Bekölcze és Fel- 
Németh faluknak egy részével együtt H evesnek, ez pedig Ivánka és E gér-Far
mos helységeket, az egész Szőke, máskép Szívhalmi pusztát, és a káptalannak 
Kis-Tallya helység alsó részében létező Zúgó nevű peres malmát Borsodnak át
engedte.

16*
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8. §. A nyolczadik törvényleveléről.
Nyolczadik törvénylevele az 1825. évi september 11-dikére h irdetett, 

s néhány nap Inával két évig tartott pozsonyi országgyűlésnek m űve, 1827. 
évi augustus 18-dikán Pozsonyban ke lt, s a királynak és rendeknek elősza
vain tú l, —  melyekben a szokottakon kivül a király ugyan azt, hogy ezen or
szággyűlést a királynénak, törvényhatóságaink által is óhajtott, koronázása vé
gett hítta egybe, a rendek pedig még azt is, mikép a királynak fáradhatatlan gon
doskodása, és a kormánya alatt létező népeknek kész áldozatai által a legve- 
szélyesb háború, mely valaha létezett, bevégeztetvén, és az európai béke meg- 
alapíttatván, ő felsége ezen gyűlésnek egybehívásával a nehéz háború követke
zései orvoslata iránti atyai gondoskodásának foganatosítával népeit megvigasztal
ni kívánta, hálás tisztelettel előadják, —  a királynak szentesítő zárszavából és 
45 ágazatból á ll, melyek közól

I. Ideigleni vagy csupán nap szükségeit érdeklő rendeletnek :
Az 1-ső ágazat, melyben a rendek Karolina Augusta királynénak, ünne

pélyes megkoronáztatása után, koronázási ajándékkal kedveskednek, egyszers
mind esedezvén, miszerint felséges férjénél hazánk javát szószólásával előmoz
dítani kegyeskedjék.

A 2-dik ágazat, mely által az 1802. évben nevezett koronaőrzők közöl 
AlmásyPál kir. főlovászmesterré, és az annak helyébe ő felsége által helyette
sített idősb Eötvös Ignácz báró kir. főpohárnokká neveztetvén, az ő felsége ál
tal római katholikusok és evangélikusok közöl tett kijelelés mellett Végh Ist
ván, ki helyettesítésnél fogva azon hivatalt akkor viselé, koronaőrzővé válasz- 
ta tik , Almásy Pálnak örökösei és báró Eötvös Ignácz pedig a koronái kulcsok
nak átszolgáltatásáról megnyugtattatnak.

A 3-dik ágazat, mely által ő felsége a rendek múltban történtekből szü- 
lemlett félelmének megszüntetésére kinyilatkoztatja : miszerint az ország, ko
ronázási esküjével erősített alkotmányának mindenkori védelmét és fentartását 
fő gondjai közé szám ítja, s ugyanazért az 1791:10., 12. és 19-dik törvényczik- 
keket mind önmaga mindenkor m egtartandja, mind pedig mások által megtar- 
tatandja.

A 5-dik ágazat, melyben a király arról biztosítja a rendeket, hogy azokat, 
mik országgyűléseknek tartásáról az 1791:13-dik czikkben rendeltettek , mul- 
hatatlanúl foganatba teendi.

A 6-dik ágazat, mely által a rendek kijelentik: hogy miután ő felsége a 
közadónak mind az 1822. évi november 1-ső napja előtt hátramaradásban 
volt, mind pedig az e nap óta 1825. évi november 1-ső napjáig hátramara
dásba jö tt részeit megszűntéknek nyilvánította, ők is viszont a beszámításnak 
sürgetésétől elállanak.
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A 7-dik ágazat, melyben az országnak kapuk kiigazítása kulcsául szolgá
landó azonnali, s országgyűlésileg megállapított elv szerinti összeíratása ren
delte tik , és a törvényhatóságok által beküldött összeírási jelentések á tv iz sg á l
ténak gyorsítására, és az e tárgyban netalán felmerülendő' nehézségeknek elhá
rítására a nádor mellé egy országos v álasztmány neveztetik.

A 8-dik ágazat, mely által az 1791:67-dik czikkben nevezett országos vá
lasztmányok munkálatainak líj átvizsgálására, és törvényágazatoknak azokbóli 
tervezésére, a nádornak elnöklete alatt egy számosb tagokból álló, és több al
osztályokban működendő országos választmány neveztetik, és a király megké
retik : hogy annak az érdeklett munkálatok bevégzése után közbejött vagy 
máskép szükségeseknek találandó okiratokat a nádornál teendő bejelentés mel
lett adassa k i ,  egyébiránt a nádor ezen országos választmányra nézve is felha- 
talmaztatván arra , hogy az elhalt vagy törvényesen gátolt tagok helyébe má
sokat megerősítés végett ő felségéhez felterjeszthessen.

A 9-dik ágazat, melyben a bánya és pénz dolgának további tárgyalására, 
mivel az 1791:67-dik czikk által kiküldött bizottmány m unkáját be nem vé
gezte, egy új országos választmány küldetik  k i, és ahhoz a nádor általi meg
hívásra mindenik bányakerületből két dologhoz értő, s társaik által választandó 
bányabirtokos felvilágosító szavazattal kapcsoltatni rendeltetik, és egyszersm ind 
a királynak az iránt te tt Ígérete előadat^k: hogy azon esetben, ha kamarai egyé
nek által adandó felvilágosítás szükségeltetnék, a nádor által teendő feljelentés 
m ellett, ily egyéneknek kiküldetését is megrendelendő

A 10-dik ágazat, mely az 1791:35., 1792:17., 1807:3 . és 1812 :3 -d ik  
czikkeknek gondoskodását jövő országgyűlésig ez alkalommal is minden újítá
sok nélkül kiterjeszti.

A 12-dik ágazat, mely azoknak neveit, kik a magyar tudós társaságnak 
alapítására ajánlatokat te tte k , az áltajok te tt, s gróf Teleki József és testvé
reinek könyvtárán, és Slavniczai Sándor Istvánnak szinte könyvtárán, pénz , 
kép és földabroszgyűjteményein tú l, összesen 250,600 forintra rúgó ajánlataik
kal együtt örök emlékűi elősorolja.

A 14-ik ágazat , melyben az illyriai törvényszékek előtt forgott szávántúli 
és magyar-tengermelléki perekről rendeltetik: 1) Hogy azon polgári perek, 
melyek ezen részeknek elvesztése előtt indíttattak, ha visszakapcsolásokig Ítélet 
által még el nem döntettek, az eredeti törvényes bíróságokhoz hazánk törvényei 
szerinti elitélés végett visszautasíttassanak, a már elitéltek pedig, akár átvizsgáltat
tak már az időközbeni feljebbviteli szék által, akár nem, a felek által a feljebbvi- 
teli törvényszékekhez feljebbeztethessenek. —  2) Hogy az illyriai törvényszékek 
előtt kezdett, de még be nem végzett, vagy legalább feljebbviteli széknek átvizs
gálásától függő perekben a pernek érdeme azon időben divatozott törvény sze
rin t döntessék e l , melyben a pernek okúi szolgáló tény tö rtén t, az ily tények
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iránt kifejlő ősiségi kérdésekről vagy hazai törvények szerint Ítélendő előbbi 
jogoknak természetéről teendő gondoskodás mindazáltal a jövő országgyűlésre 
fentartatván, és a bírói eljárások vagy végrehajtások a törvényeink által kijelelt 
mód szerint teendők lévén. —  3) Hogy a károly városi törvényszék előtt meg
indított és még el nem Ítélt perek , a nemesek ellen vagy nemesi ingatlan jó 
szág iránt folyók ugyan a kapcsolt országoknak itélőszéke előtt, a károlyvárosi 
polgárok ellen indítottak pedig a károlyvárosi tanács előtt folytattassanak, és 
mind a két rendbeliek az első bíróságtól a báni, és innen a hétszemélyes táblá
hoz feljebbeztessenek. — 4) Hogy az illyriai törvényszékek előtt indított és 
be nem végzett p e re k , a Fiume vagy Buccari városok polgárai vagy alatt
valói ellen folyók ugyan az illető Fiume vagy Buccari városának tanácsa, a 
tengermelléki kerület lakosai ellen indítottak pedig a kamarai úriszék előtt 
folytattassanak, s mind a két félék onnan a fiumei kormányszékhez, és ettől a 
hétszemélyes-táblához vitessenek. — 5) Hogy a kereskedői s más váltótörvény
széki, és tengeri ügyvitelt illető ügyek végre folyamat végett ugyanazon tör
vényszékekhez utasíitassanak, és onnan feljebbvitel útján a fiumei korm ány
székhez menjenek.

A 15-dik ágazat, mely által a fenebbi 8-dik ágazatban rendelt országos vá
lasztmány azzal megbízatik : hogy segedelnníl vevén azokat i s , mik az iránt 
már az 1807. és 1817-iki országgyűlésekben és az 1808:4-ik  czikkben kikül
dött országos választmány által kidolgoztattak, tervet készítsen, mikép lehes
sen létesíteni azt: hogy a nemesi személyes felkelő sereg, és illetőleg a bandé
riumok szükségesekkel ellátva, és szükség esetére elkészülve legyenek.

A 16-dik ágazat, melyben az 1807:28 . és 31-dik czikkek által a több ha
tóságokban fekvő helyeknek és országunk határainak dolgában kiküldött bizott
mányoknak 1812. évtől ismét elholt, vagy máskép akadályozott tagjai helyett 
mások neveztetnek, és nekiek meghagyatik: hogy a reájuk bízottakban szor
galmasan járjanak e l, és jelentéseiket jövő országgyűlésre elinulaszthatatlanúl 
nyújtsák be.

A 21-dik ágazat, mely az esztergomi érseki szék és káptalan eredeti he
lyére , Esztergom ba, megtörtént visszaszállításának, és Rudnay Sándor prímás- 
herczeg az iránti érdemének emlékét örökíti.

A 24-dik ágazat, mely által az ifjúságnak nevelésére és tanítására Bibics 
János hitvese, Tomján Margit által ugyan 1775. évben Arad, Királyi József 
pécsi püspök által pedig 1814. és 1819. években Komárom vármegyében tett ne
vezetes alapítmánj oknak emléke örökíttetik.

A 28-dik ágazat, melyben a Dunán és Tiszán inneni kerületek határaiban 
fekvő Felső-Sunya helységének bekeblezése iránt Liptó vármegye által Szepes 
ellen te tt követelésben az 1807 :28-dik czikk értelme szerint teendő rendelke
zés végett egy különös országos választmány neveztetik.

A 30-dik ágazat, melyben egy országos bizottmány rendeltetik, mely a
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nem-egyesűlt görögök és evangélikusok közötti vegyes-házassági perekben tör
vény által felállítandó bíróság fe ló l, meghallgatván az illető vallásoknak papsá
gát, jövő országgyűlés elébe javaslatot terjeszszen.

A 31-dik ágazat, mely által a hegyalján szemlátomást megcsökkent szőlő- 
mívelésnek és a borkereskedésnek emelése végett egy országos választmány 
neveztetik, mely meghallgatván azok irán t, mik az 1807:22-dik  czikk követ
kezésében rendeltettek , a törvényhatóságokat, és a helyszínén magának tudo
mást szerezvén, mind a szőlőtermesztés és borcsinálás, mind a borkereskedés 
előmozdítása irán t, tekintettel lévén az 1723:118., 1729:12. és 1741:29-dik  
czikkekre i s , jövő országgyűlés elébe egy sinor mértékűi szolgálandó szabály
tervet terjesszen.

A 35-dik ágazat, melyben országunk rendei a nádor főherczcgnek nemzeti 
múzeumunk iránti érdemeiért hálás köszönetöket k ijelentvén, annak ügyét to
vábbi pártfogásába ajánlják, és elősorolják az ezen intézetnek alapítására mind 
készpénzben te tt ,  mind utóbb váltóczédulai értékre em elt, összesen készpénz
ben ugyan 333,287 forint 51 krajczárra, váltóczédulai értékben pedig 214,490 
forint 42% krajczárra menő, ajánlatokat, az ajánló részint törvényhatóságoknak, 
részint egyes szem élyeknek, valamint az intézetet különbféle gyűjtem ények
kel gazdagító egyéneknek neveivel együtt.

A 38— 15-ik ágazatok, melyekben a rendek ő felségének beleegyezésével 
az 1-sóben Metternich W inneburg Kelemen Venczel Lothar herczeget háláda- 
tosságuknak tanúságául önindulatjokból és taksafizetés nélkül , —  a 2-dikban 
Steinlein Eduard bárót, bajor követet, és —  a 3-dikban Kutschera János és 
Stifft András József bárókat szinte tulajdon indulatjokból és taksaelengedéssel, 
—  a 4-dikben Szász Kóburg Góthai Ferdinand és Ilohenzollern Ilechingen Frid
iik  Xavér herczegeket, Bissingen Nippenburg Ferdinand grófot, Frim ont Já
nos bárót, Nugent Laval s Radeczky József grófokat, Fechtig Ferdinánd bárót, 
Hoyos János Erneszt grófot taksafizetés nélkül, —  az 5-dikben Stürm er Ignácz, 
Ottenfels Gschwind Ferencz, Taxis P ál, s Collenbach Gábor bárókat, Tige 
József grófot, Kavanagh Ball)7 a ne H en rik , W impfen Dogobert, B ittner Károly 
bárókat, Spanocchi Leopold grófot, Schlcchta Ferencz és deV aulx Károly báró
kat, Cebrian Antal grófot, Vouvermanns Károly, Amánd és Fortunát testvéreket, 
Schmerzing Antal bárót, BrajdaEugén grófot ésB ernrieder Józsefet szinte taksa 
elengedéssel, —  a 6-dikban Atteins Ignácz, József, Ferencz és Thádé grófokat, 
Pallavicini Eduárd határgrófot, s Breczenheim Ferdinánd és Alfonz herczegeket 
az egész taksának, de még is a négy Atteins és két Breczenheim testvérekre néz
ve együttvéve teendő lefizetése m ellett, —  a 7-ikben Hennequin János Károly 
és Folliot Creneville Lajos Károly grófokat, Pley András, Piret Lajos sB rettfeld  
Emanuel bárokat, Tige Lajos grófot s Bősen András bárót féltaksa elengedéssel, 
végre a 8-ikban VasseigesKároly és János, M andellKároly sD ietrich József 
bárókat, s Liebenberg Emanuel Károly és Leopold testvéreket az egész tak
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sának, a Vasseiges testvérek által ugyan együtt és egymásért, a többiek által 
pedig egyenként teendő lefizetése m ellett honfiusítják.

II. Állandó szabályúl hozott rendeletűek.
A 4-dik ágazat, melyben a király biztosítja a rendeket, miszerint a köz- 

adónak, és az akár pénzben akár term ékben vagy líjonczokban adandó segede
lemnek dolga az országgyűlési tárgyalástól, hová az 1715:8 . és 1791:19-dik 
törvényczikkeknek világos szavai szerint tartozik, —  egyedül a közadóra nézve 
fenmaradván az 1715 :8-dik  ágazatnak az 1741:22-dik czikk által bővebben k i
fejtett rendelkezése, semminemű, bár rendkivüli esetekben el nem fog vonatni, 
és a közadóval sem fog annak országgyűlésileg meghatározott nemére és m en
nyiségére nézve országgyűlésen kivűl változtatás tétetni.

A 11-dik ágazat, melyben a magyar nyelvnek nem csak terjesztése, hanem 
a tudományoknak és m ívészeteknek m inden nemeibeni kimívelése végett ren
deltetik: hogy a magánosok által összeadott alapértékből egy Pesten székelendő 
tudós társaság vagyis magyar akadémia minélelőbb állíttassák fel, és hogy m i
helyest ezen országunk nádorának kegyesen felvállalt pártfogása alatt állandó 
társaság az országos választmánynak munkálatában k ife jte tt, és az alapítók ál
tal kijelentett elvekkel egybehangzó tervét, s ereje és eszközei szerint mérsék- 
lendő alapszabályait bővebben kidolgozandja, azokat a nádor országgyűlésnek 
idején kivűl is helybenhagyás végett ő felsége elébe felterjeszthesse.

A 13-dik ágazat, melyben az 1809. évi franczia háború által elvesztett 
szávántűli részeknek és a magyar-tengermelléknek elvesztésük előtti állapot- 
jokbai visszahelyezése, és sz. koronánkhoz visszakapcsolása beczikkelyeztetik 
a rendek azon megyőződésének kijelentésével: hogy mind a királyi felség mind 
annak utódai Magyarországnak és kapcsolt részeinek minden birtokait és ré
szeit egészen visszakeblezendik.

A 17- és 18-dik ágazatok, melyekben a Ludoviceát illetőleg, az 1-sőben 
ugyan rendeltetik : hogy az, mennyire jelen alapértéke b írja , minden haladék 
nélkül állíttassék fel Pesten, az annak székéül előbb kijelelt váczi Teréziáimul 
pedig az akadémia alaptőkéjének növelésére minél jutányosabban adassék el 
Továbbá mihelyest az akadémia valósággal állani fog, ahhoz alkalmaztassék a 
felkelési országos alapérték kamatainak, annak költségeitől fenmaradó része is 
az országgyűlési rendeknek további rendelkezéséig. Yégre a király az iránt 
rendelkezni Ígérkezik: hogy a Ludoviceába katonai rendből tanítókul vagy fel- 
ügy elokűl alkalmazandó egyének zsolddal a katonai pénztárból láttassanak el, 
és a polgári iskolákból ezen akadémiába netalán átlépendő ifjak előbbi iskolai 
ösztöndíjaikat, —  kivéve ha azok kizárólag polgári tanulmányoknak mívelőire 
volnának szorítva, —  megtarthassák, sőt hogy ezen intézetnek szegényebb ne- 
vendékei, ha annak tanulmányaiban magokat különösen k itün te tik , eredetileg
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is ösztöndíjakat nyerjenek. —  A 2-dikban pedig elösoroltatnak azoknak nevei 
először ugyan , k ik  a Ludoviceára leszállított bécsi bankókban te tt ajánlataikat 
ugyanazon szám szerinti m ennyiségű váltóczédulákbani ajánlatokra változta t
ták , azután pedig azokéi, k ik  1812. év óta te ttek  a ján la tokat, és azoké i, k ik  
ajánlataikat bécsi bankókban előbb m egtevék ugyan , de még neveik be nem  
cz ikkelyezte tének , m ind a k é t u tóbbi rendbeliek  aján lataiknak  m ennyiségét is 
kijelelve.

Jegyzet. Tettek pedig 2000 bankó 39,925 fór. 22% kr. váltó és 100 ezüst forintot.

A 19-dik  ágazat, m elybe örök em lékül beczikkelyeztetik  g ró f Festetics 
Lászlónak azon hazafiúi k é t rendbeli bőkezűsége , m elylyel először ugyan a ty 
jának  az 1802:4-dik czikkbe foglalt ajánlatát ezüst pénzbelire em elte és 10,000 
forin ttal ö regb ítette , azután pedig a m agyar tudós társaságnak m athem atikai 
osztálya m elletti hadi tudom ányi osztálynak alapítására szinte 10,000 forin to t 
ajándékozott.

A 20-dik ágazat, m ely a városi vagy más nem -nem es bíróságnak nem es 
ellen ind íto tt tisztán szem élyes keresetekben  eszközlendő alászállítására elég
ségesnek rendeli: ha a perbefogott fél nem ességnek gyakorlatában lé te ié t a 
várm egye alispánjának, az illető já rás szolgabírója és esküdtje  által együtt alá
ír t tanulevelével bebizonyítja.

A 22-dik ágazat, m ely Mátyás VI. törv. 32-d ik  czikkének velenczeieket és 
lengyeleket honfiúsításból kizáró  rendeletét eltörli.

A 23-ik ágazat, m ely a keresztelteknek , házasoknak és elholtaknak an y a
könyveit bárm ily vallásbeli lelkészek által k é t példányban készítte tn i, s annak 
egyikét a törvényes bizonyság által á tv é te tn i, és annak aláírásával a tö rvény- 
hatóságnak levéltárába le tétetn i re n d e li, egyszersm ind azonban m egparancsol
ván : hogy ezen anyakönyvek o tt titokban ta rta ssan ak , és azok k ivonatának  
kiadása ezután is a lelkészek m ellett m aradván , m áskor hasznuk ne vé te thes
sék, m in t ha az egyház m ellett létező példány valam ikép elveszett, vagy haszon- 
vehetctlenné vált.

A 25-dik ágazat, m ely az őrlésért já ró  m alom -részt a kir. élelm ezési hiva
talok által is országszerte k iadatn i parancsolja.

A 26-dik ágazat, m ely a székesfejérvári székes káp ta lan t tulajdon p e
csét és neve alatt gyakorlandó hiteles helyi hatósággal felruházza, és a hajdani 
fejérvári káptalannak levéltárából török elfoglalás alatt más levéltárakba ju to tt 
ok leveleket, m elyeknek lajstrom át e lőm u ta tand ja , nekie visszaadatni hatá
rozza.

A 27-dik ágazat, m elyben a szepesi és veszprém i káptalanoknak köteles
ségül té te tik , am annak ugyan, hogy levéltárából azon ok leveleke t, m elyeknek  
odajutását a veszprém i káptalan igazolandja, annak v isszaadni, — em ennek

M. TUD. AKAD. ÉVK. ---  I X ,  17
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pedig, hogy azoknak átvételére tagjai kozol kettőt a szepesi káptalanhoz kül
deni tartozzék.

A 33-dik ágazat, melyben a Sárvíz folyó szabályozása által bevégzett 
költséges műnek fentartására az 1715:69-dik  czikk gondoskodásának az ottani 
csatornákra és gátakra kiterjesztése mellett következők rendeltetnek: 1) Hogy 
ezen csatornáknak vagy gátaknak minden erőszakos vagy vétkes megrontása, a 
kárnak és költégeknek m egtérítése, s illetőleg kisebb hatalmaskodási büntetés 
alatt tilos legyen. —  2) Hogy az érdekeitető földes urak vagy S'zékesfejérvár 
városa ezen szabályzattal függésben levő bármily új műhez csak a vármegyé
nek , vagy ha több hatóságok közt forogna a kérdés a helytartótanácsnak do
loghoz értők és érdekeitető felek meghallgatása után adandó beleegyezésével 
foghassanak. —  3) Hogy a senki vétségének sem tulajdonítható, és a kártevő
nek vagyonából meg nem téríthető károkat az érdeklett földes urak és Székes- 
fejérvár városa a közöttük, birtokaiknak és hasznaiknak aránya szerin t, a fe
leknek és illető hatóságoknak meghallgatásával, minden történhető esetre meg
határozandó kulcs szerint viseljék, ezen kulcs, ha a felek abba kölcsönösen 
meg nem egyezhetnének, az illető vármegyéknek alispánai á lta l, a feleknek 
rövid űtoni meghal!g¿itása mellett meghatározandó lévén, azoknak határozatától 
mindazáltal a hétszemélyes-táblához közvetlen teendő birtok-melletti feljebbvitel 
megengedtetvén. —  4) Hogy az illető vármegyék a szolgabírák és helységek bírái 
által ezen csatornákra és gátakra felvigyáztassanak, miszerint minden károsíttatá- 
saik megelőztessenek, és minden kártételek, sőt arra czélzó cselekvések is felje
lentessenek.—  5) Hogy megtörténvén a fenyegető vagy tettleges károsítás, a fő- 
és alispánok azonnal a járásbeli szolgabírót bírótársával és a földmérővel a hely
színére nyomozás, s szemrevétel, és a kijavítás költségeinek számbavétele végett, 
küldjék ki, kik egyszersmind az illetőket a szabályzati műveknek kárt tevő min
den cselekvésektől eltiltani, a már okozott károk megtérítését szorgalmazni, é sa  
jövő közgyűlésben eljárásuknak sikeréről jelentést tenni tartozzanak, melyben 
mind a károsított tárgy kijavítása, mind a kijavítás költségeinek és kárm egtérítés
nek ki által teendő viselése iránt határozat hozandó, melynek ha a kötelezett nem 
engedelmeskednék, az 1715:69-d ik  czikknek rendeletéhez képest bírói intés
nek előre bocsátása után a reá eső tehernek és per költségeinek megtérítésére 
tiszti-ügyészi per által szorítandó, az űrihatalom alatt levők fölött földesuraik 
az igazságszolgáltatás megtagadásának büntetése alatt bíráskodni, a béres cse
lédeik által elkövetett károkat pedig önmagok, de mégis ellenük teendő visz- 
keresetöknek fenmaradásával, megtéríteni tartozván, és a vagyontalanok bűn
tettekhez mérendő fenyítés alá vetendők lévén. —  6) Hogy ezen rendelkezés 
Székesfejérvár városára nézve oly formán értessék, miszerint a városi tanács 
a polgárait és hatósága alatt levőket az általok okozott károknak megtérítésére 
szorítani tartozzék, és ha azt elműlasztaná, azon károknak és költségeknek meg-
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térítése végett vármegyei bíróság előtt perbe fogathassák, a kártevő elleni visz- 
kereset azonban nekie fenmaradván. —  Végre ugyané törvényczikk által a Sió 
s Kapós folyóknak és Balaton tavának szabályozására legfelsőbb helyről k ikül
dött bizottmány munkáját fo ly tatn i, és annak foganatját a törvények szelleme 
szerint eszközleni parancsoltatik.

A 34-dik ágazat, melyben az 1807:28 . és 1812:4-d ik  czikkeknek követ
kezésében országos bizottmányilag létesített ké t rendbeli kiegyenlítések, egyik 
Bihar és Szabolcs, másik Szabolcs és Szathmár vármegyék között, beczikkelyez- 
tetnek ; melyeknek elsője által Acsád helység Szabolcshoz, és Mihályfalva hely
ségnek mintegy ötödrésze Biharhoz, másodika által pedig Panyola, Szamosszeg, 
K ér, K ér-Sem jény, s O-Pályi egész helységek Szathmárhoz, Szalmád és Roliod 
faluk , Szennyes, Sige s Bánháza puszták, továbbá néhány Encsencs, E ő r , Lu
gos , Kis-Máda és Gyüve falukbeli részek Szabolcshoz átkapcsoltatnak.

A 36-dik ágazat, melyben a nemes testőrző seregnek eredeti állapotjához, 
számához és rendeltetéséhez közelebb hozására rendeltetik: 1) Hogy a testőrző 
seregnek könnyebb élelmezése végett a kény ér, zab vagy széna részvényeknek 
szolgáltatása árverés lítján béreltessék k i, és azoknak bevitele minden har- 
minczad s más királyi pénztárba folyó fizetéstől felmentve legyen. —  2) Hogy 
a sereg részéről teendő számadások magyar nyelvén vitessenek, és a helytartó- 
tanács elébe terjesztessenek, a pénztárnak kezelése a sereg kapitányának felvigyá- 
zása és felelőssége alatt továbbra is meghagyatván. —  3) Hogy a Magyarország 
részéről felveendő testőrzők, oda értvén tisztjeiket is , magyarul tud janak , és 
m ások, mint kiket az illető törvényhatóságok ajánlottak, fel ne vétessenek. —
4) Hogy a testőrzőkre ő felsége, mennyire a megkívántaié kellékekkel bírand- 
nak , nem csak a katonai, hanem a polgári hívatalokrai alkalmazásokban is te
kintettel legyen. Végre a testőrző sereg alapértékét terhelő adósságoknak lefi
zetésére, és illetőleg annak gyarapítására, a törvényhatóságok által a királyné 
koronázási ajándékára ajánlott minden darab arany mellett ké t-két forint or
szágszerte most egyszer behajtatni határoztatik.

A 37-dik ágazat, melyben rendeltetik : hogy a honfiósításnak m indenkor 
aranyokban fizetendő taksáját nem csak a jelen országgyűlésben honfiúsítottak, 
hanem a m árbeczikkelyezettekis, ham ég kötelességüket nem teljesítették, ezen 
országgyűlésnek berekesztésétől számítandó két év alatt lefizetni tartozzanak, 
máskép tettleg kiczikkelyezetteknek tekintessenek, és kizáratásuk a jövő or
szággyűlésben törvényczikkileg jelentessék ki. — Továbbá, hogy ennek követ
kezésében a kir. helytartótanács azon beczikkelyezetteknek neveit, kik a tak 
sát leteendik, tüstént annak letétele után körlevele által az országnak minden 
törvényhatóságaival közö lje .— V égre, hogy a királyi felség a honfiúsítottak 
iránt hozott 1687:26., 1715:23., 1741:17 .s41 . és 1791:69-ik törvény czikkeknek 
pontos megtartásáról gondoskodni kegyeskedjék.

1 7 *
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9. §. A kílenczedik törvény lev eléről.
Kilenczedik törvénylevele az 1830, évi september 8-dikára hirdetett 

pozsonyi országgyűlésben hozaték, ugyanazon évi december 20-dikán Béesben 
kelt, s a királynak és rendeknek a szokottakon túl azt, hogy ezen országgyűlés 
főleg Ferdinánd koronaörökös foherczegnek koronáztatása végett hívatott egy
b e , előterjesztő előszavain, és a királynak szentesítő zárszaván kivűl, 17 tö r
vényágazatot foglal m agában, melyek közöl

I. Ideigleni, vagy csupán nap szükségeit érdeklő rendeletnek :
Az 1-sd ágazat, melyben eloadatik, miképen a rendek hálás szívvel fo

gadván a királynak ősi alkotmányunk maradékokrai sértetlen átbocsátása iránti 
buzgalmából eredd azon kivánatát, miszerint elsoszülött fia Ferdinánd, a n é l
kül azonban, hogy az ő életében magát d felségének és országunk rendéinek 
beleegyezése nélkül az országnak kormányába avathatná, vagy fel ségi jogokat 
gyakorolhatna, királylyá koronáztassék, o te t, Ferdinánd fdherczeget, a szokott 
hitlevélnek kiadása és a királyi eskünek, melynek tartalma ugyanezen ágazat
hoz csatolva v a n , letétele után , tapsok és örömkiáltások között ünnepély* sen 
megkoronázták.

A 2-dik ágazat, melyben a rendek hálaérzettel előadják a királynak biz
tosítását az irán t, hogy az újonan koronázott király azon naptól, melyben or
szágosát m cgkezdendi, számított hat hónap alatt országgyűlést hirdetni fog.

A 3- és 4-dik ágazatok, melyekben a rendek , amabban ugyan az imént 
megkoronázott királynak koronázási ajándékkal kedveskednek, emebben pedig 
nekie megköszönik azon kegyelmét, melvlyel ezen ajándéknak egy részét a rossz 
termés által szenvedett adózó népnek felsegélésére, egy más részét pedig a ma
gyar akadémia tőkéjének növelésére ajándékozta.

Az 5-dik ágazat, mely a királynak azon hazánktól elszakasztva vo lt, de 
már visszaszerzett részek visszakeblezése iránt adott, s jobbágyi hódolattal fo
gadott válaszát adja éld : hogy ezen tárgy iránt minden tekintetben nagy ne
hézségek forogván fen , e végre bizottmányt nevezend, s annak jelentését r e 
vén, és a dologról teljesen értesü lvén , a kir. hitlevél 3-dik pontjábani biztosí
tásnak teljesítéséhez tartozókat m eghatározandja, és teendő határozatát a ren
dekkel közlendi.

A 6-dik ágazat, melyben azon oknál fogva, mivel az országos v álasztmányi 
munkálatoknak felv ételére 1831-diki december 2-dikára hirdetendő országgyű
lés valószínűleg hosszabb ideig tartand , az igazságszolgáltatás iránt követke
zők rendeltetnek: 1) Hogy minden elsd bíróságé akár egyházi akár világi tör
vényszékeknél, a királyi és báni táblákat k ivéve, a törvényszéktartásnak szo
kott időszakaiban az érdeklett országyűlés alatt akárkik ellen perek indíttathas- 
sanak és elítéltethessenek. — 2) Hogy az ugyanazon országgyűlés alatt az elsd
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bírósági! törvényszékektől feljebbezett pereket a feljebbviteli törvényszékek 
átvizsgálni és elítélni tartozzanak, a királyi és báni tablakat azonban ezekre 
nézve, a bűnvádi és házasságbontási pereknek egyediíli k ivételével, melyek
ben ezek is , sót a hétszemélyes-tábla is itélendnek, hasonlóképen kivéve. —
3) Hogy ha a munkálatoknak átvizsgálatára intézett országgyűlés félbeszakasz- 
tatnék, ezen rendelkezés önkényt megszűnvén, a további intézkedés a hozandó 
törvénytől függjön.

A 7-dik ágazat, melyben a rendek, a dolgoknak mostani rendkívüli állása 
és a magyar katonaságnak állapotja felöl ö felsége által felvilágosíttatván, sege
delemképen , a szokott óvatékok m elle tt, 48,000 ójonczot ajánlanak, és pedig 
azok közól 28,000-et következő feltételek alatt: 1) Hogy szolgálat-idejük csak 
tíz évig tartson, sót ha közölök valaki időközben otthon elkerülhetetlenül szüksé
gessé válnék, előbb is haza bocsáttassák. —  2 ) Hogy akiállított ójonczoknak szá
mában akármikép felmerülendő hiányt az ország pótolni ne tartozzék. — 3) Hogy 
ne részenként, hanem egyszerre, minél rövidebb idő alatt, és télben állíttassanak 
ki. —  4) Hogy a zsidó községek által népességük arányában állítandó zsidó ifjak is 
bevétessenek, és a hatóság által állítandóknak számába beszámíttassanak. —  5) 
Hogy öt lábnyi magasságúak is, ha ép és erős testtel bírnak, befogadtassanak, s 
mind az orvosok és sebészek, mind a katonai tisztek és politikai hatóságok az 
ezen országgyűlésben megállapított utasítást sinórm értékűl tartsák a befoga
dásnál, s kisebb h iányért, m int melyek abban kijelelve vannak, senkit ki ne 
vessenek, és azokat is , mik az állítás alóli k ivételek , az állításnak módja és a 
kóborlók iránt rendelve vannak, mind tartsák meg. —  6) Hogy a kor vagy 
szolgálat által m egtöröttek a rokkantak közé bocsáttatván, az 1807:l-ső ez. I l 
dik §-nak kedvezményeiben részesüljenek, és azok, kik otthoni szükségessé
gük miatt haza bocsáttatandnak, se másnak helyettesítésére, se a ruhapénznek 
megtérítésére ne szőri itassanak. — 7) Hogy míg ezen ójonczoknak kiállítása 
ta rtan d , a toborzás szűnjék meg, és ha kik ezen törvénynek hozatalától kezd
ve az állításnak bevégzéséig akár toborzás u tján , akár m áskép, akár o tthon , 
akár máshol katonákká leendnek, az illető hatóság által állítandóknak számába 
beszámít'assanak. —  8) Hogy az ójonczoknak otthon maradott vagyonáról az 
illető polgári hatóság árva-vagyon gyanánt gondoskodjék. — 9) Hogy az ójon
czoknak felosztása egy megliitelt választmány által ezen országgyűlés alatt k i
dolgozandó kulcs szerint történjék. —  A hátralevő 20,000 ójonezra nézve 
pedig a rendek következő feltételeket tevék: 1) Hogy ezeket a király csak 
örökös tartományai ellenséges megtámadásának esetében, mely a nádornak a 
törvényhatóságoknál teendő rendelkezés végett bejelentendő leend, szedethesse 
ki* 2) ÍT°Sy ezen ajánlatnak ereje csak jövő évi october 2-dikaig tartson, s 
annál fogva a törvényhatóságok ójonczállításra ezen nap után többé fel ne szo- 
littathasssnak, azon ójonezokat azonban, kiknek kiállítására ezen nap előtt fel 
valának szólítva, későbben is kiállítani kötelesek leendvén. —  3) Hogy a fel
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tételes megtámadásból keletkezett had bevégzódvén, azok , kik ezen 20,000 
űjoncz közöl életben leendnek, azonnal haza bocsáttassanak. —  4) Hogy m ind
azon feltételek, melyek a 28,000 űjoncznak kiállítására nézve té te ttek , — a 
tíz évi szolgálatnak és a kiállítás idejének feltételeit k ivéve, — ezeknek kiál
lításáról is értessenek. — Végre m egem líttetik a királynak az iránt te tt biztosí
tása: hogy a katonai szellemnek emelésére a magyaroknak főbb katonai hiva
talokra alkalmazásáról szóló törvényeknek teljesítését szívén viselni, s a kitűnő" 
érdem eket czímeres levelek és adományzások által jutalmazni fogja.

A 14-dik ágazat, mely az 1791:35., 1792:12., 1807:3 ., 1812:3 . s 1827:
10-dik czikkeknek gondoskodását ism ét minden újítás nélkül jövő országgyű
lésig kiterjeszti.

A 15- és 16-dik ágazatok, melyekben a rendek ó felségének beleegyezé
sével amabban ugyan Bellegarde H enrik  grófot, az ifjabb királynak foudvar
m esterét, emebben pedig ugyanannak oldalánál régtói hívataloskodó Salis Ru
dolf és Segur Ágost grófokat önindulatjokból és taksa-elengedéssel honfiűsítják.

A 17-dik ágazat, mely által Atteins Ignácz, József, Ferencz és Thádé gró
fok, Folliot Creneville Lajos, Pley András, P iret Lajos, Bretfeld Em ánuel, 
Vasseiges Károly és József bárók, Auersperg Miklós gróf Miklósnak fia, ésEger 
báró a törvényes taksának le nem fizetése miatt az 1827:37-dik czikknek kö
vetkezésében a honfiűsítottak közól kitöröltetnek, jövőre pedig rendeltetik : hogy 
a honfiűsítást nyerendő külföldiek közöl ezután senki előbb be ne czikkelyez- 
te ssék , mintsem magát a bevételi taksának teljesített lefizetése felől az ország 
pénztárának nyugtatványával igazolta,

/

II. Állandó szabály ál hozott rendeletnek :
A 8-dik ágazat, mely a magyar nyelnek használásáról rendeli: 1) LTogy a 

helytartótanács a magyar felterjesztéssel élő vármegyéknek ezen törvény k ih ir
detésétől kezdve ne csak magyarul felelni, hanem minden intézőleveleit is, a kör
leveleket k ivéve, magyar nyelven küldeni tartozzék. — 2) Llogy a kir. curia a 
feljebbvitt magyar perekben magyar kivonat mellett magyar Ítéletet hozzon. — 
3) Hogy azon kerületi táblák és Magyarországnak határai közt létező várme
gyei, városi, sőt világi perekre nézve egyházi törvényszékek előtt is szabad le
gyen magyarul pereket v inn i, melyeknél a magyar nyelv eddig még divatos 
nem volt; azokban mindazáltal az ily törvényszékek akár magyaréi akár lati
nul Ítélhessenek. — 4) Hogy ezután, a ki magyarul nem tud, az országnak ha
tárai közt közhivatalokra föl ne vétettessék. >—* 5) Hogy 1834. évi január 1-ső 
napja után ügyvédi vizsgálatra senki se eresztessék , ki a m agyar nyelvet kel
lőleg nem tudja. Végre ugyané törvényczikknek végén a rendek hálás köszö- 
netöket kijelentik a királynak az iránt te tt rendeletéért : hogy a magyar akár
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sorbeli akár határszéli ezredek, és minden magyarországi katonai főnökségek 
magyar irományokat most is már elfogadni küteleztessenek.

A 9-dik ágazat, melyben az elhunyt katonai személyeknek vagyona iránt 
rendeltetik: 1) Hogy ezután katonai hatósághoz egyedid csak a haláluknak al
kalmával szolgálatban létezett katonai nemtelen személyek ingó vagyonának 
tárgyalása, és a hazán kivid elhalt nemes katonai személy ilyen vagyonának 
összeírása és eladása tartozzék. —  2) Hogy a hazán kivid elhalt nemes katona 
ingóságainak eladásából bevett pénzt, a netalán találtatott végintézetével együtt, 
a katonai hatóság további tárgyalás végett az illető polgári hatósághoz átkül
deni, ez pedig azt azon esetben ugyan, ha az örökösök vagy hagyományosok 
arró l, hogy a katonai pénztárnak egy év lefolytéig netalán teendő igazolt kö
veteléseit azon vagyonnak erejéig per nélkül kielégítendik, elfogadható bizto
sítékot nyújtanak, nekiek tüstént kiadni, ellenkező esetben pedig biztos helyre 
kikölcsönözni, és mindaddig letartóztatni köteleztessék, míg vagy az, hogy az 
elhunyt sem a kir. pénztárnak sem más alapértéknek nem tartozik , kamarai 
vagy katonai számvevőségnek tanúlevelével bebizonyíttatik, vagy legalább egy 
egész esztendő a nélkül, hogy a katonai pénztár követelést te tt volna, teljesen 
lefolyt. —  3) Hogy a katonai személyeknek hadi lábon álltokban te tt végin
tézeteik az 1715:27-dik czikk szerint kiváltságosok; hadi lábon állóknak pe
dig, zsohljok hadi lábra emeltetésének napjától annak békességi lábra állítása 
napjáig tartassanak.

A 10-dik ágazat, melyben a rendek tisztelettel fogadják a királynak az 
iránti nyilatkozását, hogy a tengeri sónak kezelését a magyar tengermelléken 
a magyar kamara alá rendelendi, és a radobóji kénkőbánya iránt a törvénynek 
kívánata szerint intézkcdend.

A 11-dik ágazat, m ezben  a határbizottmányok iránt rendeltetik , hogy 
mind az 1 8 2 7 :16-dik czikk által nevezettek, mennyire m unkájúkat be nem 
végezték, mind az ezután kinevezendők azokat jövő országgyűlésig bevégezni, 
és annak sikeréről minden esetre jelentést tenni küteleztessenek, areájok bízott 
munka be nem végezhetésének esetében pedig az akadályoknak okait is előadni 
tartozzanak.

A 12-dik ágazat, mely a szávántúli részekben franczia vagy időközbeni 
ausztriai kormány alatt közbejött jószágeladások és végrehajtások iránt ren
deli : 1) Hogy az ezen időszakokban történt jószágeladások is törvényeink sze
rinti okoknál fogva megerőtlenítteíhessenek, és a birtokra képtelenek által te tt 
jószágvételek iránt az előbb fenálló törvényeink tartassanak meg. —  2) Hogy 
az ugyanazon időszakok alatt bírói végrehajtás alá vett jószágok bírói zálog gya
nánt tekintessenek.
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A 13-dik ágazat, mely a pannonhegyi főapátokat arra kötelezi : hogy egy
házok nemeseinek megürült telkeit magoknak meg ne ta rtsák , hanem szokott 
adományzásra fordítsák.

Jegyzet. Ide tartozik a 17-dik ágazatnak azon rendelete is:  hogy a honfiúsítottak a 
taksának letétele előtt ezután be ne czikkelyeztessenek.

10. §. Az e korbeli egyéb említést igénylőkről.
E királyunk alatt az itt előterjesztett törvényleveleken túl törvénytudo

mányi tekintetből említést igénylenek e következők is :
I. A t ö r v é n y h o z á s n a k  m ó d j á r a  n é z v e :  hogy az előbbi egyes ke

rületi, s pusztán a szétágozó véleményeknek némi egyesítésére szolgáló és vég
zéshozatalba nem ereszkedő tanácskozások, az országnak mind a négy kerületét 
magában foglaló és végzéseket hozó gyülekezetekké változván, és ez által az 
alsó tábla elnökének, a kormány egyetlenegy orgánumának, törvények indít
ványárai befolyása megsemisíttetvén vagy legalább tetemesen meggyengíttetvén, 
e királyunknak korában a törvényhozás módjára nézve, nem törvény rendeleté
nél fogva, hanem gyakorlatilag, lényeges változás történt.

II. A k i r á l y a i n k  r e n d k i v ü l i  h a t a l m á n a k ,  — melynek Mária 
Terézia az úrbérnek behozása, a boszorkányokat üldöző pernek eltörlése, a kín
zó vallatásnak felfüggesztése, és a menedékhelyeknek czélszerú megszorítása 
által oly üdvös hasznát vevé , —  g y a k o r l a t á r a  n é z v e :  hogy e királyunk a 
franczia háborúkra szükségelt tömérdek költségeknek födözésére a bécsi bank
nak jegyeit szaporítani kényszerülvén, monarchiája pénzügyi állapotának  or
voslása végett azoknak értékét királyi általános rendelete által 1811. évi már- 
tius 15-dikétől kezdve egy ötöd részére, melynél nagyobban az adásvevés- 
ben akkor már úgy sem fogadtatának e l, leszállította, és hogy, —- miután azon 
mind magánosoknak, mind bíráknak sinórmértékúl szolgálandó szabályok iránt, 
melyek azáltal, m ert a bécsi bankjegjeknek értéke nem tüstént kibocsátta- 
tásukkor, sem nem egyszerre, hanem lépcsőnként szállván le , ezen egyötödrei 
leszállítást a magánosok között különb-különb időkben keletkezett szerződé
sekre s kötelezvényekre általánosan alkalmazni az igazság meg nem engedé, a 
magánosok közötti viszonyokra nézve szükségesekké lőnek, az 18iy2- évi or
szággyűlési rendekkel egyetértésre nem juthatott volna, — 1812. évi au
gustus 1-ső napján kelt felséges leirata által ezen viszonyoknak elitélésében si- 
nórm értékúl szolgálandó ideigleni rendeleteket hozott ; melyek habár országgyú- 
lésileg soha nyilván el nem fogadtattak, mindazáltal törvényszéki általános gya
korlatba jö ttek  és folytonosan erejükben maradtak. Következők pedig ezen 
rendeletnek határozatai :

1) Hogy a magánosok közötti fizetéseknek kulcsáéi hazánkban, a többi 
ausztriai örökös tartományokban divatozó, s ezen rendelethez kapcsolt pénz- 
keleti jegyzék szolgáljon.
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2) Hogy az 1799. év előtt keletkezett bármily szerződésekből szár
mazó pénzbeli tartozások váltóczédulákban minden lehúzás nélkül, az 1799. 
év kezdetétől fogva 1810, évi september végéig keletkeztekből származók 
pedig a tartozás keletkezésének idejekor létezett pénzkeleti jegyzék szerint fi
zetendők, és pedig oda értvén mind a két rendbelieknek bécsi bankjegyekben 
időközben lefizetett kam atait is , ha azok jövő rendelkezésrei fentartás m ellett 
vétettek fel; az 1810-dik évi october 1-ső napjátó l, mely óta a bécsi bankje
gyek egy ötüdértékökre leszállva voltak , 1811, évi mártius 14-dikéig keletke
zett bankóbeli kötelezésekből eredő pénzbeli tartozások egy ötöd részökre le
szállítva váltóczédulákban fizendők lévén.

3) Hogy az itt előadott szabály kivételt szenvedjen azon akár 1799. év 
e lő tt, akár később ezen rendeletnek kiadásáig keletkezett szerződésekből és 
kötelezésekből, melyekben arany vagy ezüst pénzbeni fizetés nyilván kötelez- 
te te tt, származó pénzbeli tartozásokra nézve, melyek minden lehúzás nélkül, 
és pedig azon esetben, ha az arany vagy ezüstpénznek faja névszerint kijelel- 
te te tt, a kijelelt arany vagy ezüst pénzfajban egyébként pedig váltóczédulák
ban kielégítendők.

4) Hogy az álladalomnak java a pengőpénz képét viselő váltóczédulák hi
telének fentartását parancsolván, ezen rendeletnek kihirdetésétől kezdve az 
örökös tartományoknak lakosai egymás közt minden szerződéseket váltóczédu- 
lai értékben kötni tartozzanak, s a máskép kötendők érvénytelenek legyenek *), 
a kölcsönadásnak azon esetét, ha az arany vagy ezüst pénznek névszerint kije
lelt bizonyos nemében történt, egyedül kivéve. Továbbá, hogy ugyanazon okból 
a hitelezésnek eseteiben az adós kötelességét mind a tőkére mind a kam atok
ra nézve váltóczédulákban m indenkor teljesíthesse, és pengő pénzben azt te l
jesíteni csak akkor tartozzék, ha kötelezése névszerint kijelelt arany vagy ezüst 
pénz fajában történt.

5) Hogy a hátram aradott kamatok, melyek 1811, évi mártius 15-ike előtt 
fizetendők lettek volna, mint a folyó kamatok ezen rendeletnél fogva fizeten
dők, kivéve ha az adós bebizonyíthatná, hogy a kamatok nem az ő vétke miatt 
maradtak h á tra , mely esetben azokat egy ötöd részökre leszállítva tartozzék 
váltóban fizetni.

6) Hogy a jövő rendelkezésrei fentartás nélkül felvett akár 1811. évi m ár
tius 14-dike előtti akár utáni kamatok kifizetettekül tartassanak; az ily fentar
tás mellett felvettek pedig az 1811-diki mártius 14-dike előttiek ugyan az

") Későbben az 1816. június 1-ső napján kelt Pátens által megengedtetett, hogy bármily 
szerződések és lekötelezések arany és ezüst pénzben is köttethessenek, és az 1817. évi 
február 28-dikán kelt udvari rendelet által nyilváníttatott: hogy az így kötelezett tarto
zások , ha csak általánosan pengő pénzre (conventionalis m oneta), a pénz fajának ki- 
jelelése nélkül, történt is a k ötelezés, arany és ezüst pénzben fizetendők.

M. TUD. AKAD. ÉVK. ----  IX . 18



138 SZLEMENICS PÁL.

előbbi pont szerint, az e nap utániak pedig a folyó kamatoknak módjára tá r
gyaltassanak.

7) Az árendák iránt: «) Hogy a föld- vagy ház-árendai szerződések erejü
ket m egtartván, ha a bérbeadó az 1811. évi mártius 14-dike akár előtti akár 
utáni bért minden jövő rendelkezésrei fentartás nélkül felvette, az megfizetett
nek tekintessék, és ugyanez értessék az előrefizetett árendai pénzösszegekről 
is ; a hátramaradott árendabérek pedig , mennyire a bérbeadónak vétke közbe 
nem jö t t ,  a szerződés kiadásának idejében létezett pénzkeleti jegyzék szerint 
pengő pénzzé változtassanak, és ugyanannyi váltóval fizettessenek. — ¿) Hogy 
az úrbéri jövedelm eknek, vám oknak, vagy réveknek bérlői a jobbágyoktól s 
illetőleg utazóktól akár 1811. évi mártius 15-dike előtt, akár azután bécsi ban
kóban bevett, s nálok hátralevő bért szinte csak azon bankóknak névszerinti 
értékében tartozzanak lefizetni.

8) Hogy a letételi bírák a bankjegyeknek leszállítása miatt 1811. évi már- 
tius 14-dikétől fogva nálok bírói kézbe letett pénzösszegeket huszad részüknek 
másként törvényszerű lehúzása nélkül teljesen visszaadni tartozzanak.

9) Hogy minden akár jószágoknak lekütelezésével akár a nélkül tett pénz
beli adósságok, ha a bankók értéke leszállításának határnapjáig akár bankók
kal akár kötelezvény átengedésével letisztáztattak, kifizetteknek tartassanak; 
hogyha pedig valaki másnak adósságát az arról kelt régi adóslevélnek aláírása, 
vagy egy új adóslevél mellett ugyan, de a régi adóslevélnek keltérei hivat
kozással átvette, a régi adóslevélnek keltéhez képest tartozzék a fizetést tenni.

10) Hogy ha valamely 1811, évi mártius 15-dike előtt kelt kötelezvény
ben vagy másféle szerződésben azon feltétel volna téve, miszerint a tőkepénz- 
nek lefizetése a visszafizetésnek idejében folyamatban leendő pénzben annak 
névszerinti teljes értékében tétessék, az ily feltétel nem tettnek tekintessék, és 
a kötelezett fizetés a fen megállapított elvek szerint teendő legyen, s névsze- 
rint a bankjegyekből származó ily feltételes fizetések 1811. évi mártius 14-ke 
után csak azoknak kiegyenlített értékében küveteltethessenek.

11) Hogy ha a hitelező és adós között különböző időkben kölcsönzött pénz
összegek feletti számolásban az adós adósságának egy részét már előbb világos
nak elismerte, ezt külcsünüzéskori, a többit pedig számoláskori értékében tar* 
tozzék fizetni.

12) A kötelezőlevelekkel te tt változások iránt: «)H ogy a másért felvállalt 
adósság, ha a felvállaló-levélben az előbbi kötelezvénynek kelte ki van téve, a 
régi kötelezvénynek kora szerint fizetendő, — b) Hogy az átengedett kötelez-^ 
vények vagy más szerződések melletti tartozások az eredeti kötelezvénynek 
vagy szerződésnek kiadásakori értékben teljesítendők. —• c) Hogy ha ki áten
gedett kötelezvénynyel, m elyért ő az átengedőnek maga nevében, de az ebbeni 
szerződésre és annak keltére hivatkozás nélkül kötelezvényt adott, adósságát
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kifizető, az átengedőnek a nekie adott új kötelezvény kora szerint tartoz
zék kielégítéssel. —  d)  Hogy régi kötelezvények vagy bármily tartozás feletti 
oklevelek újakkal felcseréltetvén, ha bennök az előbbi adósságra az arról szóló 
levél [keltének világos kijelelésével hivatkozás tö rtén t, a fizetés az előbbi okle
vélnek , máskép pedig az újnak kelte korábani értékben teendő.

13) Hogy ha a hitelező 1811. évi mártius 14-dike után tókepénzét ban
kókban ugyan, de a jövő gondoskodó rendelkezésreifentartással felvette, adós- 
sától annak kipótlását követelheti, mi tókepénzének kölcsönözéskori értékéből 
hiányzik.

14) Hogy a szerződés vagy végintézet által rendelt nyug- vagy élelem
pénzek, valamint a bíróilag elválasztott nőknek tartására Ítélet vagy szer
ződés által kiszabott évenkénti fizetések is , a megállapított elvek szerint tá r
gyalandók; ha azonban a végintézó intézetében valamely nyug- vagy élelmi- 
pénznek fizetésére bizonyos kiegyenlítés alá esd tókepénzt jelelt k i, az azon 
pénzben kiadandó, melyben a tókepénznek kamatai a megállapított elvek sze
rin t fizettetnek.

15) Hogy az árváknak tókepénzeikre nézve a bécsi bankók értékének 
leszállásából származó kárt, a bizonyos árvának nevére kiadott tókepénzekben 
ugyanazon árva, mint annak tulajdonosa, az összesen, egyes árváknak megne
vezése nélkül, kikölcsönözöttekben pedig az illető árvák arány szerint szen
vedjék.

16) Áz örök vagy zálogjoggal szerzett jószágokat illetőleg: a) Hogy ha a 
jószágszerző magát a jószágon fekvő adósságoknak letisztázására, és annak, mi 
a jószág árából még fenm arad, lefizetésére kötelezte; az adósságokat ugyan a 
rólok szóló adóslevélnek, a jószág árának fenmaradó részét pedig az örök vagy 
zálogvallásnak kora szerint legyen köteles lefizetni. — ó) Hogy az ingatlan jó 
szágról te tt örökvallás vagy másféle szerződés törvény útján felbontatván, mind 
a szerződési tőke mind a beruházások a másféle pénzbeli tartozások iránt fen- 
meghatározott mód szerint m egtérítendők, az örök vagy zálogár lefizetésé
nek , é s a  beruházások megbecsülésének idejét az örök vagy zálogvevő ta r
tozván bebizonyítani ; ha mindazáltal a beruházásoknak egyik részét lefizetvén 
a jószágot visszavevő, a másik részéről adóslevelet adna, adósságát ezen levél
nek keltéhez képest köteles lefizetni, kivéve ha az előbbi birtokos még tovább 
birtokban m aradhatván, abból oly feltétel alatt ment volna k i , hogy a beruhá
zásoknak becsúára nekie bizonyos határnapon pengő pénzben fizettessék ki ; 
mely esetben a feltétel megtartandó lenne. —  c)  Hogy habár a zálogvevő a zá
logos jószágot örökös urának a rajta fekvő pénzéről adott új kötelezvény mel
lett bocsátotta is vissza, ha még is abban a tett beruházásnak idejére vagy az 
érdeklett zálogi szerződésre hivatkozás tö rtén t, a fizetés azon időnek pénzke-

18*
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lete szerint teendő, melyben a beruházás történt ; azon esetben pedig, midőn a 
felek azt, hogy mennyi legyen egy pengd forint helyett fizetendő, szerződési
leg meghatározták, magokat ezen határozatukhoz tartani kötelesek. — d) Hogy 
ha a zálogvevő későbben a zálogos jószágokra tulajdonosának újonan pénzeket 
adván, magának új zálogos-levelet adatna, és abba a későbbi összegek adásá
nak idejeit beigtattatná, mindenik ily pénzösszeg az adatásakori pénzkelet sze
rin t fizetendő, különösen pedig az aranyban, ezüstben, vagy ezekkel egyetérő 
pénzben adott summák, mennyire a kötelező levélben azok kijeleltetnek, vagy 
az azokat magában foglaló záloglevélre hivatkozás té te tik , semmi kiegyenlítés 
alá nem húzhatók.

17) A végintézetekből származó pénzbeli tartozások irán t: a) Hogy ha a 
végintézetnek tartalmából világosan kitetszik, örökségének hányadrészét szánta 
legyen a végintéző hagyományoknak kifizetésére, és hányadát az örökösnek 
örökösödésére fordíttatn i, és vagyonának értéke akármely okból csekélyebb 
volna, mint mennyinek ő azt tarto tta , a hagyományok és örökség között a 
végintézőnek szándéka szerinti arány megtartandó. — b) Hogy a mindenkép s 
fajára nézve is meghatározott hagyomány term észetben, az általánosan s csak 
nemére kifejezett pedig a végintézetnek tételekori, vagy ha végintézet tételének 
ideje kitéve nem volna, és eléggé máskép sem bizonyíttathatnék be, a végin
tézőnek halálakori értékében kiadandó , és ha az intéző vagyonának értéke idő
közben bármely okból csökkent volna, a hagyományosok aránylagos lehúzást 
szenvedni tartoznak. — c) Hogy ha az osztályban egyik osztozó fél régi, vagy
is 1799. év elő tti, a másik későbbi adóslevelet akár mint hitelező akár mint 
adós kapott, ha a régi eredeti állapotjában megmaradott, az eredeti osztálynak 
igazítása kérhető. — d) Hogy ha a pengő pénzben kiadott ősi tőkepénz vissza
fizetés által új kötelezvény m elletti, s kiegyenlítés alá eső papirospénzzé vál
tozott, az azt osztályban kapó atyafi magon-szakadván, annak vagyona (ősiség 
nevében) csak kiegyenlített értékében követelhető. — e) Hogy az oly özvegyek, 
kik az akár eljegyzési szerződésnél, akár végintézetnél vagy törvénynél fogva 
férjeiknek vagyonaiból őket illető jövedelem helyett évenkénti pénzösszeget 
magoknak köteleztettek, ha ezen összeg a kiegyenlített értékben élelmükre elég
séges nem volna, per útján követelhessék : hogy ezen évenkénti összeg a jószá
goknak jelen jövedelmeihez, vagy az eljegyzési szerződéshez avagy végintézet
hez alkalmaztassék, a férjnek örökösei a szerződésbeli summát nekiek beszámí
tás mellett a pernek lefolyása alatt is fizetni tartozván. — / )  Hogy a törvényes 
hitbér az özvegyeknek folyó pengő pénzben, a szerződési pedig, — kivéve ha az 
általánosan pengő pénzben vagy épen arany vagy ezüst pénz bizonyos fajában 
lenne kötelezve, — a szerződés idejébeni értékében fizetendő.
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18) A peralkuról : «) Hogy a m indkét részről teljesített peralkuk ezen 
rendelet alá nem húzhatók ugyan ; ha azonban az általok lekötelezett pénz
összeg, vagy annak egy része le nem fizettetett, az a peralku tételekori érté
kében fizetendő. —• 6) Hogy ha a peralkunak tárgyát egészen vagy részben oly 
pénzösszeg tévé , mely korára nézve vagy nem tartozott kiegyenlítés alá, vagy 
annak előbbi időszakába esett, mennyire ez a peralkunál fogva bebizonyítható, 
azon időnek m értéke szerin t, melybe a peralkunak tárgya e s ik , tárgyalandó.

V.

V. FERDINAND.

1835. MÁRTIUS 2-IKÁTÓU 1848. DECEMBER 2-IKÁIG.

Ezen kegyes királyunk a la tt , —  ki a magyar nemzet iránti különös hajla
mát és hazánknak emelésére törekvő munkás buzgalmát, mind tüstént királyi 
székre léptekor azáltal, m ert azon akkor már két évnél tovább tartó országgyű
lést, melyet atyja az országos választmányi munkálatoknak tanácskozás alá vé
telére 1832. évi december 16-dikára egybehívott, annak halála u tán , míg kí
vánt eredményre jő n e , szakadatlanul fo lytattatá, mind később az á ltal, m ert 
törvényleveleinek bőséges tanúsága szerint a nemzetnek számos legnagyobb 
fontosságú kívánatait megelőző kegyességei teljesíté, legfényesebben bebizo
nyította, — egy részről ugyan a magyar nemzetiségnek terjesztésére, más rész
ről pedig az ősi alkotmánynak mostani divat szerintivé átalakítására törekvő 
buzgalom napról napra kiterjedtebbé lón, és oda járulván a hevesb vérúeknek 
túlzásai, amaz ugyan más néptörzsökökből eredetteknél keserű, s némelyeknél 
utóbb polgári háborúra fajúit ellenszegülést szü lt, emez pedig először ugyan 
több vármegyékben az ellenkező véleménynek között, m iután a pártfőnökök 
czéljaiknak kivitelére a tudatlan alnemesi tömegeket a tanácsteremekbe becső- 
díték, véres jeleneteket, s némelyekben önhatalommali újításokrai vetem edést 
idézett e lé, későbben pedig, miután a túlzó pártnak a vármegyékbeni rendnek 
visszaállítására, habár csak országgyűlési sikertelen kísérlet után, és törvényekre 
támaszkodva te tt királyi intézkedéseket meghiúsítani, és főnökeit az országgyű
lési terembe behozni sikerült, elősegíttetve a franczia thrónnak közbejött másod- 
ízbeni felforgatása és Bécs városának felzendülése által, a századok tapasztalá
sából üdvösnek bizonyéit királyi hatalomnak lényeges meggyengítését, és mi
után ugyanazon párt újítási mámorában vágyait hazánknak az ausztriai monár- 
ch iá túli elszakasztására is k iterjeszté, és a király előtt a magyarországi alatt
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valóira hathatásnak útját is elzárá, a legjobb királynak 1848. évi december
2-dikán bekövetkezett lemondását, és az ausztriai egyéb örökös tartományok
kal! gyászos háborút eredményezé.

Ezen hazánk iránti páratlan érdemeiért legnagyobb hálátlanságot aratott 
királyunk 13 évig tartó rövid országlása alatt öt országgyűlést tarto tt ; mivel azon
ban az utolsónak, melyet túlcsapongásai miatt szétoszlatni kényszerűit, hatá
rozataitól helybenhagyását megtagadta, csak négy törvényleveleivel bírunk , és 
azok közöl is csupán a három elsőt lehet törvényerejűnek tartani.

1. §. Az első törvényleveléről.
Első törvénylevele, — mely a magyar és latin nyelveken egyszersmind 

szerkezett törvényleveleink közól a legelső, —  az atyja által 1832. évi de
cember 16-dikára hirdetett, s három év- és négy hónál tovább tartott pozsonyi 
országgyűlésben hozaték, 1836. évi május 2-ikán Pozsonyban kelt, s a király
nak és rendeknek előszavain tú l, —  m elyekben a szokottakon kívül a z , hogy 
ezen, boldogúlt I. Ferencz király által által hirdetett és halála után is folytatott 
országgyűlés az 1791:67. és 1827:8-dik  czikkek következésében készült or
szágos választmányi munkálatoknak tanácskozásba vétele , és azok nyom án, 
ősi alkotmányunk épségben tartása m ellett, hozandó uj törvényeknek alkotása 
végett hívatott egybe, és azon túl a rendek által még az, hogy ezen gyűlésben 
legelői ugyan az úrbéri tárgy és azzal kapcsolatban állók, azután pedig azok, 
mik a hazának közjavára nézve halasztást nem szenvedhetének, vétettek tár
gyalás alá, röviden előadatik, — a királynak szokott tartalmú szentesítő zár
szavából , és 4 9 , többnyire igen érdekes ágazatból á ll , melyek közöl

I. Ideigleni, vagy csupán nap szükségeire vonatkozó rendeletnek:
A 2-dik ágazat, melyben előadatik, mikép Splényi József báró, és Végli 

István koronaőrzők elhalván, a szokott királyi kijelelés után koronaőrzőkké 
gróf Keglevich Gábor, ki ezen hivatalt királyi helyettesítés mellett már v ise lé , 
és ió. Szilassy József választattak, és az elhúnytaknak örököseik a koronái kul
csok kiadásáról megnyugtattatnak.

A 24-dik ágazat, mely báró Szepessy Ignácz pécsi püspök azon hazafiúi 
buzgóságának em lékét, mely által Pécsett bölcsészeti és törvénytani intézetet 
alapított, örökíti.

A 25-dik ágazat, mely által azoknak kedvezményéül, kik a közjónak 
előmozdítása végett Pestről a magyar tengeri révpart, Bécs, Zimony, Morva, 
Slézia, Galiczia, Kolozsvár, vagy Nagy-Szeben felé, avagy Bécsből s illető
leg Ausztriának határszéleitől egyrészrő l a magyar tengerpartokig, m ásrész
ről Eszékig s így tovább Törökországig, vagy Magyarországon keresztül lera
kóig, avagy Nagyszombattól Kassáig, Kassától Krakóig, Miskolcztól Gali
czia s Oroszország felé, vagy Sziszektől a magyar tengerpartokig kereskedést
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előmozdító csatornák vagy vasutak saját költségükön teendő készítésére egye
sülnének, jövő országgyűlésig ideigleni határozat gyanánt következők rendel
te tnek: 1) Hogy a vállalkozók az előmunkálatoknak megkezdését je len tvén , 
az illető törvényhatóság, a vármegye ugyan egy szolgabírót és esküdtet, a sz. 
kir. város vagy külön kapuszámmal bíró kerület pedig egy tanácsbelit az elő
munkálatok akadályozásainak elhárítása, és gyors segedelemnyójtás végett ren
deljen k i; és annak kötelességében álljon, az előmunkálatok alatt történő min
den károkat sommás úton s egyedül abirtokon-kivüli feljebbvitelnek fenhagyá- 
sával elitélni, és a károsított birtokosnak rögtöni teljes elégtételt szerezni; de 
viszont, hogy ha ki kárának megtérítése után is gátlaná az előm unkálatot, az 
illető hatóság annak ellenkezését, hatalomkarral is , háríttassa el. —  2) Hogy a 
vállalatnak egész vonalában eső földeknek és épületeknek tulajdonosai azé végre 
szükséges és egyedül e végre fordítandó helyet, miután annak mennyiségét és 
átengedését a főkormányszék meghatározandja, tökéletesen teljes m értékű kár
pótlás mellett átengedni köteleztessenek, a kárpótlásnak mennyisége, ha abban 
a felek meg nem egyezhetnének, vármegyékben az alispáni szék , városokban 
a városi tanács, kerületekben pedig, a mint vagy egyes lakosoknak vagy egész 
községnek, vagy pedig a jászokat és kunokat illetőleg egyesült kerületeiknek 
birtokát vagy jövedelmét illeti a dolog, vagy a helybeli tanács, vagy a kerületi 
törvényszék, vagy a nádortól rendelendő bíróság által, barátságos egyezés meg
kísérlésének előrebocsátása u tán , sommás ütőn hozandó, s minden perorvosla
tok kizárásával teljesítésbe veendő, és csak birtokon k ívül, de így egészen a 
legfelsőbb törvényszékig, feljebbvihető Ítélet által lévén meghatározandó, az űr- 
béri földekre nézve azon különös megjegyzéssel: hogy nem csak a földesűrnak az 
által okozott kára , hogy a jobbágynak tartozásait kisajátított földének arányá
ban leszállítani köteles } hanem a jobbágynak haszonvétele szabad eladásijogá
ban szenvedett csonkulása is a vállalkozók által megtérítendő. —• 3 ) Hogy az 
utasok és szállítok által minden különbség nélkül fizetendő bérnek meghatáro
zása a vállalkozóktól függjön ugyan, de az, hogy mikor kezdessék, és hány 
esztendeig tartson a bérszedés, a fő politikai kormányszék és vállalkozók közt 
kötendő alku által határoztassék m eg, s ezen határozaton a kijelelendő évek
nek lefolytáig legkisebb változtatás se történhessék. — 4) Hogy minden kér
dések , mely ek a fenérdekletteken k iv ü l, akár a szerződési egyezkedések és 
rendelkezések alkalm ával, akár későbben a bérszedésre engedett éveknek le
folytáig előfordulnak, a fen kijelelt bíróságok által és mód szerint fenálló tör
vényeinknek értelmében elhatározandók. — 5) Hogy a vállalkozók a vállalat 
utáni közadózástól, és minden ugyanattóli taksálástól mentek leendnek ugyan, 
a kisajátított űrbéri javakra aránylag eső közadót azonban megfizetni tartozza
nak , valamint az általok alkalmazandó m esterem berek, felvigyázók és cselé
dek is a fenálló adózási rendszer szerint adózni köteleztessenek. —  6) Hogy
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az illető közhatóságok, kikhez az ily vállalatokrai felügyelés ta rtoz ik , a vállal
kozóknak minden akár véletlenül akár vétkesen vagy épen szántszándékkal 
okozott károkat a fen előadott rövid úton téríttessék m eg, és ha a kártevők 
arra képtelenek volnának, őket törvényszékek előtt tiszti-ügyészek által indí
tandó per útján tetteiknek mivoltához mérendő fenyítés alá vonják, és hogy 
ugyanezek értessenek viszont a vállalkozók és embereik által okozott károk
ról is , és pedig oly kijelentéssel: hogy a vállalkozók embereiknek károsításai
ért is teljes elégtételre vonathatók.

A 28-dik ágazat, mely a Siófok helység iránt Veszprém és Somogy vár
megye közt fenforgó beszegellési kérdésnek elintézését újonan az alábbi 32-dik 
czikkben kiegészített bizottmányra bízza.

A 31-dik ágazat, melyben Krassó várm egye, E rdély , és a véghelyi vidék 
közt fenforgó némely határbeli villongásoknak megvizsgálására és elhatározá
sára, egy az országgyűlés elébe jelentést tenni köteles országos választmány 
neveztetik.

A 32-dik ágazat, melyben az 1827:16-dik czikk által rendelt országos bi
zottmányokhoz a meghalt vagy meggátolt tagok helyébe mások neveztetnek.

A 38-ik ágazat, mely által a nemzeti múzeumra 1827. év óta mind köuyv-, 
okirat- és képgyűjteményekben, mind pénzben tett adazokozások beczikkelyez- 
tetnek. A pénzbeliek 15,754 forintot tesznek.

A 39-dik ágazat, melyben a Ludoviceára 1827. óta részint kész pénzben, 
részint kötelezvényekben te tt, összesen 188,493 fór. 8Z20 krajczárra menő ada
kozások elésoroltatnak.

A 40-dik ágazat, mely gróf Buttler János azon ritka példájú hazafiúi buz- 
góságának emlékét örökíti, melynél fogva 20 ifjúnak a Ludoviceában adandó ne
velésére, az 1812:2-dik czikkben előadott tízezer forintnyi ajánlatán fö lü l, 
még 126,666 fór. 40 krajczárt ezen katonai intézetnek részére lekötelezett; 
ezekre nézve a bemutatási jogot 13 vármegye között úgy osztván fel, hogy 
H év es, Ung, Nógrád, Bihar, Borsod és Szabolcs kettőt-kettőt, Gömür, Zemplén, 
A baúj, Torna, Bereg és Ugocsa egyet-egyet mutathasson be.

A 41-dik ágazat, mely által a Buda és Pest között felállítandó híd iránt 
rendelt országos kiküldöttség megbízatik : hogy figyelembe véve a Pesten épí
tésben levő színháznak körülm ényeit, egy nemzeti díszes játékszínre költség
számolással együtt tervet készítsen, és a hazafiakat e czélra teendő adakozásra 
törvén)hatóságok útján felszólítván, ha elégséges pénzt szerezhet, Pesten a ná
dor által kijelelt helyen azt építtesse fel; ha pedig rem énylett sikert nem érhet
ne , jövő országgyűlésre az iránt javaslatot adjon, mimódon lehessen ezen nem
zeti kívánságot Iegczélszerúbben eszközlcni.
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A 42-dik ágazat, mely gróf Nádasdy Ferencz váczi püspöknek ésGáspárik 
Kázmér váczi kanonoknak az elméjükben háborodottaknak ápolására, amannak 
ugyan egy ház, emennek pedig 1000 pengő forint ajándékozása által te tt érde
meiket örökíti.

A 43-dik ágazat, mely a Vas vármegyei őrségi kerület lakosainak kivált
ságos jogaiktdli megfosztásokról tett panaszaikra az 1681:55-dik törvény czikk- 
nek rendeletét oda változtatja: hogy a panaszkodók igazaiknak bebizonyítását 
törvény rendes ú tjá n , és pedig a korona ügyvédének pártolása alatt eszközöl
hessék.

A 44-dik ágazat, melyben, a kir. városokra és külön kapuszámú törvény- 
hatóságokra nézve az abbeli eddig gyakorlott szokás meghagyatván, rendeltetik: 
hogy az országgyűlésnek költségeit ezen egy ízben, minden innen szárm aztat
ható következtetés nélkül, egyedül a nemesi rend , és k iket a törvény ezen ne
vezet alá foglalva é rt, senkit, még a követeket magokat sem vevén k i ,  visel
jék olyformán: hogy mindcnik vármegye csak saját követeinek részére szol
gáltassa azokat k i , a kivetési kulcsnak és a beszedés módjának elhatározása a 
vármegyéknek közönségeire, Horvátországban pedig, melyre ezen törvénynek 
rendelete szinte k iterjeszte tik , ezen országnak közgyűlésére hagyatván, és az 
eleget tenni nem akarók fizetésre az 1807:2-dik  czikk 17-dik §-a szerint szo- 
rítandók lévén.

A 46-dik ágazat, mely által báró IJiller János örököseinek, s báró Rosen 
A ndrásnak, és Pley András bárónak, ennek ugyan az 1827 :44-d ik  czikk által 
reá szabott egész féltaksa, amazoknak pedig a féltaksának még le nem fizetett 
része elengedtetik.

A 47— 49-dik ágazatok, melyekben országunk rendei az elsőben Leinin- 
gen eszterburg August grófot, és testvérének fiát K eresztélyt, Burgberg du 
Mont-Beaufort Ágoston, János és Ignácz, testvéreket, Montbach F rid iik  s 
Stvrtnik Ágoston bárókat, Niesner Józsefet, Brigido Pál, Jöchlinger Felix bá
róka t, Sardagna Jánost, Paccassi János, K ároly, József és H en rik , Gerstácker 
V enczel, s Bibra Károly Fridrik  bárókat, Reissig Lajos K eresztélyt, s Pöck 
János ésPeregrin bárókat, az egész taksának elengedésével, a másodikban Man- 
dell Lajos bárót és Pidoll Károlyt féltaksának már teljesítelt lefizetése mellett, 
—  a harmadikban végre Vivenot Domokosnak, ő felsége és atyja orvosának, 
két fiát, Rudolfot és Eduárdot minden taksafizetés nélkül honfi úsítják. II.

II. Állandó szabályul hozott rendeletnek :
Az 1 -só ágazat, melybe e királyunknak 1830. évi septem ber 25-dikén kelt, 

s atyjáéval teljesen egyenlő tartalm ú koronázási hitlevele latin nyelven, melyen 
szerkesztve van, beczikkelyeztetik.

M. TUD. A K ID . ÉVK. ---- IX. 1 9
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A 3-dik ágazat, melyben a rendek először ugyan hálás tisztelettel veszik a 
király atyai szívének azon jóságát, melylyel kinyilatkoztatni kegyeskedett: hogy 
a törvényeknek magyar szerkezete legyen eredeti, és a két szerkezet között 
támadható kétséges értelem eseteiben elhatározó. Azután pedig a magyar nyelv
nek előre haladására rendelik : 1) Hogy a felek pereiket ezután a kir. tábla 
előtt is magyarul vihessék, és az ily perekben a hétszemélyes-tábla is magyar 
Ítéletet hozzon. — 2) Hogy minden hiteles kiadásnak szokott bevezetése és be
fejezése magyarul készíttessék. — 3) Hogy azon helyeken, hol a szent beszédek 
magyarul m ondatnak, az anyakönyvek is magyarul vitessenek. — 4) Hogy a 
királyi felség az ó-aradi oláh mester- és papképző intézetben, a magyar nyelv 
tanszékének felállításáról gondoskodni fog.

A 4— 10-dik ágazatok, melyek az ezen országgyűlés által állandóul meg
állapított úrbéri törvényeket adják elő, névszerint a 4-dik ágazat a jobbágy köl
tözésnek módjáról s annak következményeiről, az 5-ik a jobbágytelki állomány
ról, a 6-dik azon haszonvételekről, melyek a jobbágyot telkének haszonvételén 
fölül ille tik , vagyis a jobbágyoknak irtom ányaikról, bormérési, pálinkafőzési, 
legelői, faizási, m akkoltatási, vadgyümölcsszedési, nádlási, termékekkeli ke
reskedési, s boltnyitási jogaikról, —  a 7 dik a jobbágyi tartozásokról, — a 8- 
dik az úrbéri szerződésekről, -— a 9-dik a községeknek belső igazgatásáról, 
s — a 10-dik a földesúri törvényhatóságról és az úrbéri perről, rendelkeznek. 
Ezen törvények, midőn a Mária-Terézia xírbéreinek minden jótékony rendele
téit állandó törvényerőre em elik, egyszersmind számos módosító rendelete ik , 
névszerint az úri és jobbágyi legelő elkülönítésének, a jobbágy minden földbeli 
illetékei összesítésének és egy tagbani kiszakításának, a boltnyitásnak, és a 
jobbágyi egész haszonvételi jog szabad eladásának megengedése, továbbá a bá
rány , gida, s méhrajkilenczed- és tizednek, a csirke-, kappan-, tojás-, vaj- 
és borjúadásnak, s a földesúr elővételi és botoztatási jogának eltörlése, végre a 
földesúrnak és embereinek úrbéri úriszékekbőli kizárása által a jobbágy sorsát 
a Mária-Terézia úrbérei szerintinél is még sokkal lágyabbá és kedvezőbbé tették. 
Következők pedig ezen ágazatoknak részletes tartalmaik :

A 4-dik ágazat a jobbágyok költözésének módjáról és következményeiről 
következőket rendeli : 1) Hogy a költözni akaró jobbágy köteles úri és köztar
tozásait kielégíteni f magános adósságait pedig vagy kifizetni vagy hitelezőjétől 
elfogadott kezességet állítani, továbbá földesúrától elbocsátó, az alispántól vagy 
illető szolgabírótól pedig ingyen adandó útilevelet szerezni, s elmenését sz. 
Gergely napjáig eszközleni. — 2) Hogy e végre köteles szándékát az uradalom
nak , helybeli elöljárók jelenlétében, september 1-ső napja előtt bejelenteni, s 
ha ezeket teljesítvén, a földesúr elbocsátó-levelét kiadni nem akarná, az alis
pánhoz folyamodni; ki nekie, ha a földesúr megtagadásának törvényes okát 
nem adhatná, e körülm ényt is magában foglaló bizonyítványt adand, melylyel
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szabadon elm ehetend, és ha a földesúr öt még ezután is le tartóztatná, az az 
alispán és bírótársai által a letartóztatásból származó kárnak és költségnek meg
térítésével együtt, a megye közgyűlésében elhatározandó hatalomkarnak sege
delmével is , rövid úton szabadon bocsátandó, és a földesúr tiszti-ügyészi per
rel 200 forinttal, melynek fele a m egyét, fele a jobbágyot ille ti, büntetendő, 
ugyanily szinte tiszti-ügyészi perrel megveendő, és a megyei pénztárra szálló 
birság alatt viszont tilos lévén a törvényszerű elbocsátás nélkül költöző jobbá
gyot befogadni is. — 3) Hogy ha valamely helységnek számosb lakosai elköl
tözni akarnának, a földesúr ily szándékukat azonnal a vármegyének bejelente
n i, ez őket és az uraságot kihallgatni, s a netalán előadott alapos okokat elhá
rítan i, és ezt nem eszközölhetvén, a dolgot a helytartótanácshoz körülm énye
sen feljelenteni, és emez a szükséges intézkedést törvény értelmében megtenni 
köteles. — 4) Hogy minden jobbágynak vagy zsellérnek m egengedtetik , m i
szerint a telekbe fektetett költségeket és javításokat a teleknek és jobbágyi ál
lományoknak haszonvételével együtt szabad adásvevés útján akárk inek , saját 
földes urán s azon helységnek közbirtokosain és a községen k ívü l, eladhassa, 
az eladásnak érvényességéhez mégis kettő szükséges lévén, t. i. a földesúrnak 
m egegyezése, melyet azonban az csupán a jobbágynak telkétőli elmozdítására 
elégséges valamely oknál fogva tagadhat m eg, és az e végre szolgáló mind 
földesúri mind községi jegyzőkönyvbei bejegyzés, mely minden taksa nélkül te
endő. — 5) Hogy a vevő az eladónak jogaiba és köteleztetéseibe lép , követ
kezőleg hogy az adásvevés az lírbéri rendbeszedést, összesítést, legelőelkülön- 
zést, vagy megszorítást nem gátolhatja. — 6) Hogy ily adásvevéseknél a telek
nek külső illetőségeit a belsőktől elszakasztani, vagy a te lke t földesúri engede- 
lem nélkül szétdarabolni nem szabad. —  Továbbá, hogy (a Bánátot és azon 
helyeket, hol a telkeknek megszorítás nélküli adása-vevése e törvény előtt di
vatban v o lt, és a törvényes, vagyr végintézeti örökösödésnek, követelés fejébeni 
bírói végrehajtás általi á tadásnak , s az árverésnek és más vevő nem-találkozá
sának eseteit kivéve) egy személy maga részére egy 40 teleknél többől nem 
álló helységben egész, vagy ha a helység merő másfél vagy % telkekre volna 
felosztva, a helyben divatozó nagyságú egy teleknél, 40— 80 telkesben kettő
nél, 80— 120 telkesben három nál, 120-nál több telkűben négynél többet nem 
vehet, a több , habár vele egy kenyéren élő fiákkal ellátott jobbágy azonban 
azok mindegyikének részére ezen határok között te lket vásárolhatván. —  7) 
Hogy a jobbágyi telkeknek zálog vagy ahoz hasonló lekötés alatt teendő adása- 
vevése , a szerződésnek semmisége és a rajtok fekvő pénznek elvesztése alatt 
tilos. — 8) Hogy a jobbágy vagy úrbéri zsellér a h. t. 1. r. 40-dik czímének 
esetén kívül csak következő esetekben m ozdíttathatik el: a) Ha az úri vagy köz
terhek viselésére elégtelen ; de ha mégis nem tulajdon vétke által esett ily álla
potba, nekie tehetségének helyreállítására egy év engedendő. — ó) Ha nagy és
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a közönségre nézve veszedelmes kicsapongásokban, vagy —  ej jobbágyi köte
lességére nézve az uraságnak kárával több ízbeni nyakasságban vétkesnek ta- 
láltatik. Továbbá, hogy az elmozdítás úrbéri ú ton , s feljebbvitelnek megenge
désével teendő, és nekie a végítélet kihirdetése után vagyonának eladására, s 
a kiegyenlítendőknek kiegyenlítésére bárom hónap engedendő, és ha addig va
gyonát el nem adná, az a törvényes-bizonyságnak és tiszti-ügyésznek jelenlété
ben árverés útján eladandó, s ha mi tartozásainak kielégítése után megmarad
n a , nekie kézbesítendő; hogy ha pedig az árverés foganat nélkül m aradna, és 
így, vagy bármily oknál fogva a telek üres lenne és azt a földesúr be nem szállít
hatná, azt az illető szolgabíró hivatalának vesztesége és a kárnak megtérítése 
alatt a legközelebbi közgyűlésnek bejelenteni, ez a teleknek üressé lé té t, ha 
szükséges lenne, a helytartótanács útján is k ih ird e te tn i, a telek elhagyá
sának okai iránt vizsgálatot rendelni, és ha a földesúr kegyetlensége volt az elha
gyás oka, azt tiszti-ügyészi perbe fogatni, hapedig azt a teleknek teljes vagy rész
beni haszon vehetetlensége okozta, a telket az úrbéri telkek számából kitörölni, s 
illetőleg tartozásait alább szállítani, és azon iparkodni tartozik: hogy míg meg- 
népesíttethetik , a község vagy más a teleknek szokott terhek melletti növe
lését vállalja fel. — 9) Hogy a jobbágy vagy zsellér gyermekeknek és házat- 
lan zselléreknek, kiknek szabad költözhetését gátolni nem szabad, földesür el
bocsátólevelére szükségük nincsen, hanem csak az illető vármegyei tisztviselő
nek tanúlevelére, a házatlan zsellér azonban kötelezéseinek előbb eleget tenni 
tartozván.

Az 5-dik ágazat a jobbágytelki állományról előrebocsátván azt, hogy a 
helységeknek azúrbér-behozásakor kedvező vagy nem-kedvező helyheztetésök 
tekintetéből történt 3 , 4 vagy 5 rendbe osztása, és a telek állományához ezen 
osztályok szerint tartozó szántóföldek holdjainak, és a sarjútermés- vagy nem
termésnek különbségéhez képest ahoz csatolt rétek kaszálóinak száma, valamint 
Mária-Terézia úrbéreinek azon rendelete is: hogy a Bánátban minden hold 1600, 
Szeréin és Yerőcze vármegyékben a szántóföldnek holdja 2000, a kaszálóé 
1000, Posegában mindkettőé 1296,Magyar- ésHorvát-országokban pedig a föld
nek termékenységéhez képest 1100, 1200 vagy 1300 négyszegű öllel számíttas
sák, jövendőre is fentartatik, előadja: 1) Hogy a belső egy egész telki állomány, —  
a Bánáton, hol a teleknek nagyságárai tekintet nélkül minden jobbágynak 1 hold- 
nvi belső telek já r , és Slavőnián k ívü l, melyben az eddigi szokás meghagya- 
t ik ,— egy hold földből, a fél félből, és így aránylag áll. — 2) Hogy a külső cg y 
egész telki állomány, —  a Bánátot ismét k ivéve, hol az különbség nélkül, és 
oda értve a rétet és legelőt is , 33 holdat teszen, — magában foglal: a) szán
tóföldekben ugyan a helységeknek osztá^rendei szerint Turóczban 16, 18, 22, 
Pozsony, Sopron s Trencsinben 16, 18, 20, 22, Nyitrában 16, 18, 20, 22, 24, 
Nagy- és K is-Hontban, Szálában s Vasban 18, 20, 22, Liptóban 18, 20, 24,
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Barsban és Zólyomban 18, 20, 22, 24, Beregben 18, 20, 22, 24, 28, Esztergom
ban, Győrben, Komáromban s Ugocsában 20, 22, 24, Mosony, N ógiád, Sáros, 
Ung s Zemplénben 20, 22, 24, 26, A baúj, Baranya, F e jé r, Somogy, Tolna s 
Veszprémben 22, 24, 26, Szepes és Máramarosban 22, 24, 26, 30, Pestben 24, 
26, 28, 30, Gömörben 24, 26, 28, 32, Árvában 24, 26, 32, 40, Pozsega, Sze
réin és Verőczében 24, 32, 40, Arad, B ihar, Borsod, H eves, Szatmár és Tor
nában 26, 2S, 30, 32, Szabolcsban 28, 30, 32, Bácsban 32 ,34 ,36 ,38 , Csongrád 
és Békésben 34, 36, 38, Csanádban 36 s 38 , és a három borvát vármegyét il
letőleg: Varasdban hegyen fekvő helységekben 12, 14, 16, síkon fekvőkben 14, 
16, 18, Körözsben a podravai kerületben 12, 14, 16, 18, a verbovcziban 16, 
18, 20, 22, a kolonhegyiben 18, 20, 22, 24, Zágrábban a tengermelléki és he
gyi járásban 12, 14, 16, 18, a hegyaljai kerületben 14, 16, 18, a síkon fekvőben 
18, 20, 22, s egyébütt 12, 14, 16 holdat; —  ő) Rétekben pedig Abaúj, Á rva, 
Bars, Nagy- és K is-H ont, L iptő , N y itra , Pozsony, Sáros, Sopron, Szala, 
Trencsin, Turócz, Vas és Zólyomban 6 s 8, Esztergom , Győr, Komárom, Mo
son, Nógrád, Veszprém és Zemplénben 6, 8 s 10, Pozsega, Szeréin és Verő
czében különbség nélkül 8, A rad, Baranya, Bereg, B ihar, Borsod, F e jé r, Gö- 
m o r, H eves, Máramaros, P est, Som ogy, Szabolcs, Szatm ár, Szepes, T olna, 
Torna, Ugocsa ésUngban 8, 10, 12, Csanádban 20, Bácsban, Békésben s Cson-
grádban 22, és a borvát három vármegyét illetőleg Körözsben, valamint Varasd 
és Zágráb megyéknek síkon fekvő vidékeiben is 6, 8 s 10, egyébütt pedig 5, 
7 s 9 kaszálót. — 3) Hogy a fél vagy negyed telek külső tartozmányainak meny- 
nyisége, —  Bánátot kivéve, hol különbség nélkül, a rétet és legelőt is beszá
mítva, a fél telek 18, a negyed 10, a nyolezad 6 és néhol 7 hold földből áll, — 
egyenes arány szerint kisebbedik. — 4) Hogy a belső birtoknak fölöslege, bel
ső telki term észetét m egtartván, a külső birtokba szám ítandó, fogyatkozása 
pedig abból kipótlandó, és az ily pótlék belső teleknek természetével bír. To
vábbá, hogy a szántóföldnek fogyatkozása ré tte l, és Slavóniában szőlővel is , a 
rété pedig szántófölddel pótolható, egy hold szántóföldért egy kaszás hasonló
rendbeli ré te t, és illetőleg két kapás szőlőt számítva. — 5) Flogy ha valamely 
irtvány jobbágytelki állományba foglaltatott ügy , hogy term észetét elvesztvén 
már annak részét teszi, sem az többé el nem szakasztathatik, sem a jobbágy
ság annak m egváltását, vagy az irtásbérnek m egtérítését nem követelheti. —-
6) Hogy a telki állományoknak földesúri kijelentett egyezés nélküli felcseré
lései vagy elosztásai, a földesúr által azok ugyan, melyek eddig történ tek , 
maga útján , a jövőre történendők pedig sommás ú ton , a törvényes-bizonyság
nak és tiszti-ügyésznek közbejüvetével felbonthatók. Továbbá, hogy e teleknek 
földesúri engedelemmel ekkoráig tett felosztásai mostani állapotokban megma
radnak ugyan, de jövőre a jobbágyteleknek egynegyeden aluli szétdarabolására 
engedelmet a földesúr sem adhat, sőt az egynegyeden alúli teleknek eladásához
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is , a Bánátot k ivéve, csak i így adhatja megegyezését, ha az más telekrészhez 
kapcsoltatik, és ha ily egynegyeden aluli telek örökösödés által reá száll, azt a 
negyeden ahíli telkeknek öregbítésére fordítani köteles. —  7) Hogy a földesúr 
a telki illetőségeknek eddigleni elzálogításokra és ideiglenes cseréikre nézve 
azon esetben, ha megegyezésével történtek, jobbágyát a szerződési feltételek 
megszűntével azoknak visszaváltásokra, ha pedig a nélkül vagy annak ellenére 
keletkeztek, a zálogba vagy cserébe vevőt per útján a telk i állománynak vissza- 
bocsátására, és pedig a zálogért vagy cserére netalán fizetett pénzének vesztesé
gével, szoríthatja, a törvénynek ezen rendelése alá mégis oly községek, melyek
ben e részben is különös szerződési szabály divatozik, nem tartozván. — 8) Hogy 
a földesúrnak úrbéri helyekben jobbágyi külső vagy belső tartozmányokat te r
mészetben adandó teljes egyetérőért, az épületeknek és javításoknak megtérí
tése mellett, felcserélni úrbéri úton szabad, és hogy a Bánátban a jobbágyok is 
sorsuknak javítása végett telki állományaiknak egymás közötti felcserélését föl- 
desuroknál szorgalmazhatják. — 9) Hogy a fenálló úrbéri zsellértelkeknek ál
lományai mostani állapotokban meghagyatván, a jövőre alakítandó egy zsellér
telekre legalább is 150D ölnyi föld adandó, és hogy ha ezen házhelyen fölül a 
zsellér más belső vagy külső telki tartozm ányokat is kapna, az azoktól járandó 
tartozások iránt a földesúrnak szabad a törvényes-bizonyságnak befolytával, 
vagy vele alkura lépn i, vagy őt aránylagos jobbágyi állapotba helyezni.

A 6-dik ágazat előadja, hogy a jobbágyokat a teleknek haszonvételén fö
lül következő haszonvételek ille tik : I. A telki állományba be nem szám ított, 
vagy eredetileg és egyedül jobbágyok élelmére nem szánt minden irtásokat, 
míg azok úrbéri úton vissza nem vétetnek , a földesúrral kötött, vagy a törvé
nyes-bizonyságnak és tiszti-ügyésznek küzbejövetelével kötendő egyezés mel
le tt, vagy ez nem eszközöltethetvén, az eddig divatozott föld vagy haszonbér 
mellett megtarthatják, a visszaváltásra az tétetvén szabályéi : —  a) Az eddig 
tettekre nézve : hogy a földesúr az ellenmondása ellen te tt irtásokat a reájok 
fordított munkának megtérítése nélkül, a földesúrral kötött egyezés szerint 
te tteket, és az o lyakat, melyeken valamely pénzösszeg fekszik, csak a rajtok 
fekvő pénznek lefizetése, s illetőleg az egyezésnek tartalma szerin t, az egyéb- 
ként történteket végre akármikor ugyan, de csak úrbéri úton, a munkaminőségé
nek és mennyiségének gondos megvizsgálásával meghatározandó bírói becsuárnak 
lefizetése m ellett vehesse vissza. — b) A jövőben teendőkre nézve pedig : hogy 
a földesúr az engedelme nélkü l, —  mely a visszaváltáskor megtérítendő mun
kabérnek feljegyzésével m indenkor írásba foglalandó, és az uraságnak jegyző
könyvébe beiktatandó, — te tt irtásokat a törvényes-bizonyság és tiszti-ügyész 
jelenlétében (k ik  csak arra, hogy az állományhói vagy régi irtásokból semmi el 
ne szakíttassék, vigyázni kötelesek) az irtás használatának kezdetétől számí
tott három évig summás úton minden munkabér-megtérítés nélkül visszaveheti,
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későbben mindazáltal ezekre nézve is az úrbéri utat tartozván követni. Továbbá, 
hogy ha a földesúr a kiváltás feltételeit írott engedelmébe foglalni elmulasz
taná, a kiváltás csak szabad egyezkedés útján legyen eszközölhető. —  II. Meg
szüntetvén valamint a földesúr bora házankénti m éretesének terhe , úgy az 
egyes jobbágyoknak bormérése is , minden külön bíróval és esküdtekkel ellá
to tt jobbágyközség, fekvéséhez és kiterjedéséhez képest egy vagy több házban 
bort, habár máshol szerzettet is , mérethet, és pedig ha szőlőhegye (m elyen az 
uraság engedelmével beültetett, és a földesúrnak eddig kilenczedet, hegy vá
mot vagy bért adó táj értetik) vagyon, sz. Mihályiéi sz. Györgyig, ha szőlő
hegye nincsen, sz. Mihály tói karácsonyig, de csak a helységben, nem pedig sá
tor alatt vagy gyepen, kivéve az országos vásároknak idejét oly községekben, 
melyek eddig is az ily gyepen te tt bormérésnek gyakorlatában vo ltak , azon
ban a jobbágyok ezen haszonvétele sem a földesúrnak korcsmárlási jogának gya
korlatát, sem annak azon megszoríthatlan szabadságát, melylyel vendégfogadót 
vagy korcsmát, és pedig ha arra sem alkalmas úri telke, sem közel levő gyepe 
nem volna, a jobbágyok által igazságos csere vagy egyezés mellett átengedendő 
helyen is felállíthat, nem gátolhatván; továbbá a fenelősorolt időkön kivül a 
jobbágyoknak csak a bornak saját szükségeikre, vagy kereskedés végett abron
csok alatt levő edényekben, és betegeskedés vagy lakodalom esetében kisebb 
mennyiségben is , teendő bevitele engedtetvén meg, annak kimérése ellenben,
•— a szőlőhegyeken szerteszélylyel lakókat, kik munkásaiknak szőlőmunka ide
jé n , hol az addig szokásban volt, bort m érhetnek, k ivéve, —  a községeknek 
is a csap alatt találtató mennyiségnek vesztesége alatt tilos lévén .— III. A jobbá
gyok törkölyből, gyümölcsből, borból, borseprúből, és bármily földi termeszt- 
ményből tulajdon szükségökre vagy akónkénti e\dL(\ÁsYdL pálinkát főzhetnek, a gabo
nát egyedül, és ezt is csak akkor, ha az abbéli égetésnek gyakorlatában nincsenek, 
kivéve, de a kazántól és üsttől mindenki, ki azzal él, az uraságnak évenként, nem 
tekintve ak iégetett mennyiséget, 2 forintot fizetni tartozván, a kimérés pedig tilos 
lévén .— IV. A jobbágyoknak, mennyire a helybeli körülmények megengedik, 
elégséges legelő já r , és erre nézve a panaszoknak megelőzése, és a nemzeti iparnak 
előmozdítása végett rendeltetik : hogy a hol csak a helyezet megengedi, a jobbágyi 
legelő a földesúrétól, mihelyest azt a földesúr, vagy csak egy közbirtokos is, vagy 
a telkes jobbágyoknak nagyobb része kívánja, csekélysége sem állhatván ellent, 
a feleknek megyei küldöttség közbejövetelével kötendő és törvényszék által meg- 
viszgálandó szabad egyezése m ellett, vagy ha az nem eszközöltethetnék, ú r
béri úton, a réteken, tarlókon és ugarokon gyakoroltató legeltetést is oda értve, 
különíttessék e l, sőt hogy ily alkalommal, ha a jobbágyságnak nagyobb ré 
sze kívánja, és a gazdálkodásnak módja javallja, egyszersmind minden egyes 
jobbágynak egész birtoka, az őt illető legelővel együtt, egy tagban, vagy leg
alább dúlok szerint hasíttassék k i, az elkülönítésnél és kihasításnál következő
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elvek m egtartaniuk lévén: l) I Io g y  a jobbágyságnak illetéke ne oly tájon adas- 
sék, mely legeltetésre épen nem alkalmas. —  2) Hogy a legelőnek használatá
ból a füldesiír se zárassék k i, habár eddig annak gyakorlatában nem volt is , 
kivéve ha vagy arról nyilván lemondott, vagy úrbéri rendbeszedés által kizá
rato tt, vagy ha azontúl, hogy eddig legelő használatával nem é lt, és a legelő a 
jobbágyok mezei munkára szükséges marháinak legelésére is elégtelen, azon 
határban az úrbérin kívül semminemű sem belső sem külső birtoka nincsen.— 
3) Hogy az úrbéri bíróság a jobbágyi legelő mennyiségének meghatározásában 
mind a jobbágyságnak szükségeit és helybeli körülm ényeket, mind a földesxíri 
jogoknak épségben tartását szemmel tartsa, s egy egész telekre sehol keveseb
bet 4, és, a fölötte bőséges legelővel ellátott határokat kivéve, sehol többet 22, 
mindenhol 1200JJ öllel szám ított, holdnál ne adjon. — 4) Hogy a lelkésznek, 
bármily polgári joggal bíró vallásbeli legyen, s akár bírjon fiókegyházzal akár 
nem , egy egész, az iskolamesternek és helység jegyzőjének pedig fél telki il
letőség, kivéve ha élelmük fejében amaz ugyan egy egész, emez pedig fél te 
leknél többet bírna, és végre 8 úrbéri zsellérnek egy egész telki illeték adas
sák. — 5) Hogy aBánátban, hol a legelői illetőség előbb már m egvolt határozva, 
az eddigi legeltetési szokás m indenütt, még a telekhez nem tartozó, úgy neve
zett iparföldekre nézve is , megtartandó. — Y. A jobbágyok és községi szolgák 
mindazon helységekben, hol nekiek az uraságnak akár határbeli akár azon kívüli 
erdejében akár úrbérek vagy későbbi úrbéri rendbeszedések, akár divatozó szokás 
által faizás engedtetett, és pedig azon esetben, ha ezen engedmény építési fára is 
k iterjedett, nem csak tűzi fára , hanem ha az oly erdőben eladásra szolgáló fa
mennyiség is ta lá ltatik , a jobbágyi vagy zselléri ház és istáló födelére szüksé
ges épületi fára nézve is , — oda nem értve mégis a zsindelyt és deszkákat, — 
ingyenes fai%ás&d\ bírnak, a tűzi faizás iránt netalán támadó panasz a közgyúlé- 
sileg kirendelt küldöttségnek közbejövetelével kötendő szabad egyezés á lta l, 
és ez nem sikerülvén, úrbéri úton, a jobbágyoknak addigiam gyakorlatukban 
hagyásával lévén elintézendő, a földesúr azonban, kézi m űvekre, pálinkaége
tésre , vagy épen kereskedésre jobbágyainak fát ingyen engedni nem kötelez- 
tethetvén, de ellenben a fenérdeklett ingyenes faizást a hazánkban polgári jog
gal bíró minden hitvallások papjainak és iskolamestereinek is , ha szokás vagy 
szerződés erejénél fogva eddigien azzal b írtak , ezután is engedni tartozván. — 
Továbbá a jobbágyok az uradalmi erdőkben ingyenes erdei gyümölcsszedésseX, 
— a gesztenyét, diót, és másféle nemesb gyümölcsöket kivéve, — és mások
nál jutányosb makkoltatássnX is, de csak tulajdon szükségükre, nem pedig ke
reskedésre nevelt sértéseikre nézve, bírnak, jelesül Magyar- és Horvátországban 
darabonként másoknál 6 krajczárral olcsóbban, a Bánátban, ha a makk legalább 
3 hóra elegendő, nagyobb sertéstől 6, kisebbtől 3 krajczárnyi, Slavóniában 
végűi, ha a makkmennyiség 8 héti makkolásra elégséges, a sertéseknek nagysá-
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gához képest 12 , 9 vagy 6 krajczárnyi bérfizetés m elle tt, és pedig a Bánátban 
nem csak a határukban levő, hanem minden azon uradalomhoz tartozó , habár 
határukon kivüli urasági erdőkben is ; de viszont az alattomos makkoltatás 
minden abból behajtott darabtóli kétszeres taksafizetés alatt tilalmas. — A mi 
végre a jobbágyoknak tulajdon erdeit illeti: azokkal, ha nekiek szántóföld vagy 
rét helyett adatván a telki állománynak részét teszik, mint egyéb úrbéri javaik
kal szabadon és megszorítás nélkül élhetnek , ha pedig azokat állományukon 
fölül bírják, azokban a faizás, makkolás, sőt gubacsszedés is őket ille ti ugyan, 
de fenmaradván az uraságnak is azoknak közös használata, m ennyire annak 
gyakorlatában volt, valamint az erdővágásnak módját és rendjét meghatározási 
és fő feliigyelési joga is; ily erdőkben egyébiránt, ha azoknak állapotja meg
engedi, a jobbágyok földesuroknak feliigyelése a latt, és azon esetben, ha 
az erdő az egész községet együ tt-véve  illeti, a községnek fizetendő m ér
sékelt taksa mellett a fával kereskedést is űzhetnek. — VI. A jobbágyok és 
község szolgái minden nádassal ellátott helységben nádlási haszonvétellel i s , ha 
annak gyakorlatába jö tte k , az eddigi használásnak módja szerint, ez után is 
bírnak; ha azonban a nádas kiszáríttatik, a földesúr a megszűnt haszonvételért 
kárpótlást adni köteles nem lévén, kivéve azon esetet, ha a nádasnak egy része 
a községnek vagy egyes jobbágyoknak telkeik után akár az úrbér, akár az ura
dalom által kirekesztő használatukra volt volna adva ; mely esetben a földesúr 
a nádasnak kiszárított földjét az előbbi vagy azzal egyetérő, s kölcsönös egye
zéssel, vagy az nem sikerülvén, a törvényhatóság által meghatározandó tarto
zás m ellett nekiek hagyni köteles. —  VII. A jobbágyoknak, ellent nem állhat
ván a földesúrnak mészárszéki kirekesztő joga, a véletlen eset által további 
megtartásra alkalmatlanná vált marhájokat kimérni vagy mészárossal kiméretni, 
és általánosan akkor, ha a földesúr a lakosoknak szükségére elégséges húst nem 
vágatna, az uraságnál az iránt előre teendő bejelentés m ellett húst vágatni és 
kiméretni szabad. —  VIII. A jobbágy bármiféle termesztményeinek eladását, — 
azokat egyedül, melyeknek árulásától különös törvény által el van til tv a , k i
véve,—  akár kisebb akár nagyobb m értékben és mennyiségben minden taksa- 
fizetés nélkül teljes szabadsággal gyakorolhatja, sőt a földesúrnak, vagy köz
ségnek, hol a boltbeli jogot az gyakorolja, fizetendő, s ezen törvény által meg
határozott bér mellett akár telki akár zselléri illetőségének helyén boltot is 
ny itha t, s azt akár tulajdon árúinak eladására használhatja, akár m ásnak, és 
pedig idegennek i s , — kit azonban fontos okoknál fogva a földesúr kizár
hat, — haszonbérbe adhatja, és ha ezen jogában őt a földesúr törvénytelenül 
gátlaná, az alispán ő t, földesarának kihallgatása u tán , ha a szükség úgy 
hozná magával, a megyei közgyűlésben elhatározandó hatalomkarral is , jogá
nak gyakorlatába, a megtagadásból eredeti kárnak és költségeknek megtérí
tésével együtt, rövid ütőn behelyezni tartozik , a meg nem elégedett félnek az 
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úrbéri út fenmaradván. Három rendbeli boltokat különböztet meg pedig a tör
vény a földesurat vagy községet illető bérre nézve: «) az első kézből vett fino
mabb és középszerű árúkkal, —» b a kereskedési úton fekvő s alábbvaló, de 
mégis vásárokra küldeni szokottakkal, é s — c) a tartományi más kereskedőktől 
vett s csekélyebb értekétekkel ellátottakat; s ezen fokozat szerint az évenkénti 
bért 20, 15 és 10 forintra határozza, hozzáadván mégis, hogy ha valahol bér
nélküli vagy csekélyebb bér melletti boltnyitás volna keletben, ott ezen előbbi 
gyakorlat legyen megtartandó, és hogy azok, kik házról házra űzik a kereske
dést, ezután minden taksafizetéstől mentesek. — IX. Habár a jobbágyok a hely
ségüknek határain kívüli haszonvételekre, és az úgynevezett királyi kisebb 
igazokra szabályként semmi követelést sem tehetnek , ha mégis valamely liatéi- 
nikon kívüli haszonvételek nekiek telki állományukba adattak, és az úrbéri könyvbe 
beírattak, vagy ha az uraságnak ellenkezése nélkül ily haszonvételeknek gya
korlatába máskép ju to ttak , és a vásár, piacz, vám, vagy révigazságokat illető
leg, ha azokra kir. kiváltságlevelet nyertek, azokkal is, és különösen aBánátban 
némely községek a szükséges nádiásnak fejében nekiek átadott tavakban halá
szati joggal is bírnak,

A 7-ik ágazat, mely a jobbágyi tartozásokról következőket rendeli: l)I Io g y  
minden tulajdon házz"d\ bíró jobbágy vagy úrbéri zsellér évenkénti bér fejében ta r
tozik földesurának egy forintot fizetni, s annak felét sz. György, felét sz. Mihály 
napján letenni, az országnak azon részeiben azonban, hol ennél csekélyebb házbér 
divatozott, vagy ezen tartozás a belső telekre szo rítta to tt, az előbbi gyakorlat 
lévén megtartandó, valamint Slavoniában is, hol a házas zsellér évenként 1 fo
rin to t, a telkes jobbágyok pedig egész telektől 3 forintot, féltől másfelet, ne- 
gycdtelektől 45 krajczárt ugyanazon határnapokon fizetnek. — 2) Hogy a jobbágy, 
a belső te lk i, s rét- és legelőbeli illetőségét, vagy az ezekért netalán adot
takat kivéve, köteles minden egyéb földének term ékéből, — kivéve ha vala
hol szerződés vagy szokás által ezen adózás el volna törölve, vagy annak egyet- 
érő általi megváltása divatoznék, — természetben, hol ugyan úri tized vagy ki- 
lenczed és papi tized helyett heted- vagy nyolczadadás van behozva, hetedet 
vagy nyolczadot, egyébütt pedig kilenczedet adni és behordani, a lent és ken 
dert különösen illetőleg azt is megengedvén : hogy oly helyeken, hol kilenczed 
helyett egész telkenkénti 6 fontnyi fonás volt szokásban, a jobbágyok annál 
megmaradni nem akarván a természetbeni kilenczedadást választhassák. Egyéb
iránt mindezen adózásoknak megvételére a törvényhozás a törvényhatóságok 
által főleg pártolandó azon óhajtását fejezi k i: hogy a földesurak és jobbágyok, 
a hol csak lehet, azokra nézve egy vagy több évre megváltó oly egyezéseket 
kössenek, melyek által bizonyos s évenként egyaránt akár tiszta szemben, 
akár szemben és szalmában, akár másban adandó mennyiség köteleztessék, a 
váltságnak módjára nézve azonban azon kivételt tevén : hogy váltság fejében a



TÖRVÉNYEINK TÖRTÉNETE 1740— 1848. 1 5 5

telki állománynak egy részét kihasítani és átengedni szabad ne legyen, egyéb
ként pedig az 1802:7-d ik  czikknek kilenczed-kiszedés iránti rendeletét oda 
változtatja: hogy mihelyest a jobbágyok akár az egész határban akár annak egy 
részében vagy dűlőjében az aratást bevégzik, a községi elöljárók által je lentés 
tétetvén, a jelentéstől számított három nap alatt, a közbejövő ünnepnapot még
is oda nem szám ítva, a földesúr járandóságát minden további halasztás nélkül 
kivenni tartozzék, és ha ezt meg nem tenné, a jobbágy azt a földön hagy
ván, a magáét elhordhassa, az uraság a földön hagyottal, melyet a jobbágy többé 
ingyen behordani sem köteles, minden utóbbi nyomozás és követelés nélkül 
megelégedni tartozván. —  3) Hogy a jobbágy földesurának a bortermésből is, az 
aszűszólőt és abból csepegő nedvet kivéve, a mint előbb szokásban vo lt, 
szinte vagy kilenczedet ,  (Slavoniát mégis a telki állományba be nem számított 
szőlőkre nézve, melyektől %2-ed já r ,  kivéve) vagy hegyvámot adn i, a szőlőlá- 
baktól pedig a szokásban levő adózást tenni, és a kilenczed alatti szőlőket ille
tőleg földesurának jogát szólófürtök árulása által meg nem sérteni tartozik; a 
szüretelésnek ideje, hol úgy szokásba jö t t , a vármegye, egyébiitt pedig a vár
megyének felügyelése alatt a földesúr által a jobbágyoknak károsodása nél
kül meghatározandó; a borkilenczed vagy hegy vám szedésre és behordásra 
nézve pedig az 1802:27. és 1807:13. czikkek azon hozzáadással, hogy a földesúri 
járandóságot behordani különös szerződés nélkül a szőlősgazdák csak a határon 
belől tartozzanak, megtartandók lévén, és megengedtetvén a hegy vámot adó 
bortermesztőnek, hogy ha hegy vám alatt levő szőlőikben valamely évben sem
mi bor sem terem ne, tartozásuknak hiányát a következő évi termésből pótol
hassák ki. —  4) Hogy m éhrajoktól, bárányoktól, s gödéktől, valamint a szár
nyas állatokban, tojásban és többek által összesen borjúkban tett eddigi adózá
sok jövőre megszűnnek. — 5) Hogy az egész telkes jobbágy, a Bánátot kivéve, 
hetenként egy igás, vagy a helyett, ha földesura akarja, két napi gyalog mun
ká t, a kisebb állományúak pedig ezen mértékhez aránylag, a napot keltétől 
fogva nyugtáig számítva, földesurának szolgálni tartozik, Slavoniára nézve azon
ban azon különbséggel : hogy ott a marhátlan jobbág)'ot földesura igás m un
kára nem szoríthatja, és hogy ott a jobbágy rotbotjának csak fu részét tartozik 
ingyen szolgálni, a többit csak fizetés m ellett, az igás napot 24 , a kézit 12 
krajczárral számítva. A Bánátban pedig a szolgálati napoknak száma a telkek jó 
ságához képest, mely tekintetből azok három rendre osztvák, változik, s név- 
szerint az évenkénti szolgálatok a teleknek osztálybeliségéhez képest egész te
lektől 104, 78 s 62%, féltől 58, 43% s 35, negyedtől 3 4 , 25Z2 s 20/4, nyolczad- 
tól 21/4, 16, vagy 13 kézi napot teszen , és az egész, fél vagy negyed telkes 
jobbágy szolgálati napjainak csak egy részét, névszerint telkének osztálybeli
ségéhez képest az egész telkes 45%, 35% s 29%, a féltelkes 27, 21 s 17, a ne- 
gyedes 18, 14 vagy 11% kézi napot köteles természetben szolgálni, a többit,
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minden munkanapot 10 krajczárral számítva, megválthatja. A zsellérek végre, a 
mint vagy házzal bírnak, vagy nem,  a Bánátban ugyan 8 vagy 6, Slavóniában 
12 vagy 10 , egyébütt 18 vagy 12 kézi napot szolgálni kötelesek; a telki tar- 
tozmányokkal nem bíró m űvészek, m esterem berek, kalmárok és kereskedők 
végre űrim unkáikat barátságos egyezés által, vagy ha ez nem sikerülne, űrbéri 
űton meghatározandó pénzbeli fizetéssel megválthatják, sőt általánosan ily , és 
pedig igás munkára nézve 20 , kézire nézve pedig 10 krajczárrali megváltással 
minden más jobbágyok is élhetnek azon esetben, ha a földesűr azoknak űrbéri 
munkáikat másnak különbéibe adni akarná, kötelesek lévén azonban ezen ha
tározatukat a földesűr szándékának velők történt közlésétől számított 30 nap 
alatt nekie szolgabíró által megüzenni. — Egyébiránt az űrimunkák kiszolgál
tatásának módja iránt is rendelkezik e törvény, jelesül: à) Hogy a pihenés, 
etetés, ita tás, s a munkára jövetel és hazamenetel ideje a napba beszámítandó, 
a téli hónapokban novembertől február végéig m égis, ha a munkahely a hely
ségnek határán kivűl esik és a menetnek ideje másfél óránál többet nem teszen, 
a Bánátot kivéve, a menet és jövet idejére nézve a beszámításnak helye nem 
lévén, és ha a beszámítandó időkre nézve a földesűr és jobbágyok közt kérdés 
tám adna, az a vármegye által elhatározandó lévén , fenmaradván mégis a meg 
nem elégedő félnek az űrbéri űt. — b) Hogy ha eső vagy más akadály m iatt a 
jobbágy űrbéri munkájából hazaküldetik , a menetnek és jövetnek ide je , sőt 
ha már munkaközben történt az akadály, a napnak azon fele is , melyben az 
tö rtén t, a napba beszámítandó. — c)  Hogy a jobbágy munkáját alkalmas mun
kásokkal, eszközökkel és marhákkal köteles teljesíteni, két vonómarhánál töb
bel azonban, a szántást o tt, hol az szokásnál fogva 4 marhával történik, egye
dül k ivéve, a földesűr munkára nem kívánhat, sem a jobbágynak munkára ho
zott marháit, netalán m unkasiettetés végett, többfelé nem oszthatja.— ű) Hogy 
a földesűr sürgetés munka idején, a szántást egyedül kivéve, a telki állomány
nak aránya szerint járó munkát minden héten , míg az ta rt, kettőztetheti, a 
házas vagy házatlan zselléreket azonban ily munkakettőzésre nem szoríthatván, 
és a Bánátban a m unkakettőztetésre következő hetet a jobbágynak szabadon hagy
ni tartozván. — e)  Hogy távolabb helyen teendő munkákra nézve jó előre bo
csátandó értesítés mellett a jobbágyot arra is szoríthatja: hogy akár igás akár 
kézi munkában 4 egymásra következő napon maradjon, e joggal mégis a föl
desűr havonként csak egyszer, és siirgetősb mezei munka idejében kétszer, 
de mégis egy szabad hétnek közbetételével élhetvén, és nyáron a marháknak 
elegendő legelőről, télen pedig mind a jobbágynak mind marhájának alkalmas 
hajlékról gondoskodni tartozván.— f )  Hogy minden rendű űrimunkák járandó
ságának legalább egy negyedrésze a hat téli hónapra hagyandó. —  g) Hogy 
a földesűr jobbágyát általános m unkára, vagy olyanra, melylyel az uraságnak 
egyetértése vagy legalább elnézése mellett a műit évre adós maradott, nem szó-
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rítliatja ; de ellenben, ha az ily tartozás a jobbágynak nyakasságából vagy rest
ségéből szárm aznék, helyette az ő költségére, főleg sürgetős munka idejé
ben más munkást fogadhat, és azon túl őt az elmulasztott munkának k i
pótlására kényszerítheti. — h) Hogy a megyének kötelességében áll felügyelni, 
miszerint a jobbágy - munka fölötti számvetések rendesen tétessenek, és a 
jobbágyok szabad alku nélkül járandóságuk fölött teendő m unkára ne szo- 
ríttassanak, a jobbágyát ily m unkákra szorító földesúr az alispán és bírótársai 
által a tiszti-ügyésznek felperessége mellett a netalán okozott kárnak megtéríté
sén túl a munka folyó bérének kétszeres megfizetésére rövid úton, hatalomkar
ral is, szorítandó, az ily kihágás ismétlésének esetében pedig törvény szokott útján 
tiszti-ügyészi perrel annyiszor a mennyiszer 200 forinttal büntetendő is lévén. —
6) Hogy a kártékony vadaknak kiirtására, aBánátot kivéve, tartoznak a jobbágyok 
ugyan minden egész telektől, a zsellérek pedig minden 8 zsellértől évenként egy 
embert 3 napra vadászathoz küldeni, kiket a földesúr a vadászathoz szükséges 
mellékmunkákra is alkalmazhat, köteles lévén azonban őket a vadászathoz szüksé
ges szerekkel ellátni, és e szolgálatot sem megváltatni, sem más szolgálatra változ
tatni szabad nem lévén.-—• 7) Hogy az előbb a Bánáton és Slavónián kívül divatban 
v olt hosszúfuvar helyett egy egész-telkes jobbágy 2 két igás napot, és ehhez arány
lag a kisebb állományú, gazdasági munkában a szántást kivéve, 2 marhával földes
urának szolgálni tartozik. — 8) Hogy úrbéri állományba nem foglalt erdőben fai
zással élő mindegyik egész-telkes jobbágy, és ehhez aránylag a kisebb állomá
nyú, köteles a földesura által kijelelendő, s lakhelyétől 2 közönséges mérföldnél 
messzebb nem fekvő erdőkből, onnan szinte ugyanazon távolságnál tovább nem 
levő, és földesura jószága határában fekvő kijelelt helyre egy pozsonyi m érté
kű öl f á t  hordani és ott ölbe rakni; mindenik házas zsellér pedig fejenként fél 
öl fát összevágni, a Bánátban mégis, valamint azelőtt, úgy ezután is ezen adó
zásnak helye nem leendvén, Slavóniában pedig a marhátlan jobbágyok által 
összevágott ölfa behordásának kötelessége a marhás gazdákat, úgy mint azelőtt, 
csak ezeknek lakhelyük határában fekvő erdőkre nézve illetvén, -— 9) Hogy 
hol a jobbágyok úrbéri nádiásnak használatát élvezik, a zsellérek ugyan fejen
ként 20 kéve nádat levágni, a telkes jobbágyok pedig egy egész telektől 40 ké
vét levágni és behordani tartoznak, a behordás távolságára nézve a törvénynek 
fabehordást érdeklő rendelete a nádbehordásra is kiterjedvén. — 10) Hogy a 
községnek belső és külső földeitől járó  adózások iránt az előbbi szokás megtar
tandó. —  11) Hogy ez évenkénti úri szolgálatokon és adózásokon fölül a föl
desurak jobbágyaiktól jövendőre semmit sem kívánhatnak, s minden elsőbb
ség vagy mások előtt vételi földesúri jogok, minden kényszerítések, s bármely 
más természetű taksavételek és terhelések ezennel eltöröltetnek.

A 8-dik ágazat az úrbéri szerződésekről következőket rendeli; 1) Hogy a 
régi szerződések, melyek az úrbéri rendszabály behozatalának idejét felülmúl
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ja k , vagy eddig úrbéri úton m egállapíttattak, ezután sem vétethetnek kérdés
be , a mennyire pedig feltételekhez lennének kötve, csak azoknak elmúltával 
leendnek törvény útján felbonthatók. — 2) Hogy jövőre a jobbágyoknak sza
bad legyen akár ideigleni akár örökös külön-kfîlön szerződéseket kötni, s ama
zoknak nem csak az úrbéri bármiféle tartozások, hanem a királyi adományból 
származott úri haszonvételek is tárgyaik lehetnek, emezeknek pedig csak az 
előbbiek, és ha az örökös szerződés az utóbbiakra is valamikép kiterjesztetnék, 
a szerződő földesúrnak örökösei ezeket törvény útján visszavehessék, egyéb 
foglalatjára azonban azon szerződés teljes erejét továbbra is megtartván. — 
3) Hogy a határozatlan időre kötött szerződéseket, ha a fölmondásnak ideje 
bennük meg nem volna állapítva, az elállani akaró rész egy évvel előbb fel
mondani tartozzék. — 4) Hogy minden akár az úrbér behozatala után eddig 
te tt, akár jövendőben teendő örökös szerződések a szerződő feleknek szerző
désiéi képtelenségük, vagy erőszak, félelem, vagy csalárdság általi rávétetések 
miatt is, de mégis nem önhatalommal, hanem törvény útján felbonthatók. —
5) A szerződés feltételeinek időközbeni lehetetlenné válta miatt se örökös, se 
ideigleni szerződést fel ne lehessen bontani, hanem az oly feltételek úrbéri úton 
másokkal váltassanak fel, s hogy a szerződési bánásmód, hol az úrbér valóság
gal behozva nem volt, mindennemű kötésekre nézve ezentúl is meghagyatik.—
6) Hogy évenkénti tartozásokat tárgyazó akár örökös akár ideigleni szerződéseket 
mindenkor a tiszti-ügyész és törvényes-bizonyság jelenlétében szükséges kötni, 
kiknek kötelességük arra figyelmezni : hogy a szerződés a munka és egyebek 
folyó árához, s a keresetnek és megélhetésnek módjához legyen alkalmazva, 
továbbá a szerződésből származó jobbágyi tartozásokat a szerződő jobbágyok
nak addigiam úrbér-szerinti tartozásaival összehasonlítani, és az összehason
lító irományt a megye törvényszékének bemutatni; mely ha kényszerítésnek 
vagy ravaszságnak közbejöttét, vagy azt, hogy a szerződésbeli terheknek össze- 
sége az úrbérieknek összegét fölülmúlja, észrevenné, a feleket új egyezkedésre 
útasítani, különben pedig a szerződést helybenhagyni, s három példányban, 
melyek egyike a megye levéltárát, ketteje a feleket ille ti , kiadatni, és a z t , 
ha örökös volna, foganatba tétele előtt a helytartótanács elébe terjeszteni ta r
tozik , az ideigleni ellenben tüstént a törvényszéknek helybenhagyása után fo
ganatba tétethető lévén, fenmaradván mindazáltal az ily szerződésekre nézve 
is a királyi felségnek helytartótanács útján gyakorlatidé felügyelési joga. —
7) Hogy a megszállítási, biztosítási, soltészi, jutalmazási, vagy akármely czím 
alatti szerződések a határnak jövendőbeli rendbeszedését nem gátolhatják , a 
kötésbeli tartozások mindazáltal egyébiránt épségükben maradván.

A 9-dik ágazat a helységeknek belső igazgatásáról rendeli: 1) Hogy azon 
községek, melyek eddig jegyzőiket és elöljáróikat az uraságnak minden jóvá
hagyása és befolyása nélkül szabadon választották, s illetőleg felfogadták, ezen



TÖRVÉNYEINK TÖRTÉNETE 1 7 4 0 — 1848. 159

szokásuk mellett ezután is meghagyatván, egyebütt a község bírája, a f.ddesúr, 
s közbirtokosságban a közbirtokosok , és ezek 3 nap alatt meg nem egyezhet
vén , a szolgabíró által kijelelt legalább három alkalmas lakosok közöl, az es
küdtek és kisbírák pedig minden földesúri kijelölés nélkül, oly helyeken, hol 
eddig a választásban minden lakos különbség nélkül részt v e tt, a helybeli la
kosoknak összesége, másutt pedig mindenütt a helységbeli ház- vagy földbirto
kos s választásra megjelent lakosok által évenként választassanak; jegyzőt pe
dig a község szabadon fogadjon, de mégis a földesúrnak jóváhagyása m ellett, 
melyet ha az megtagadna, a megyének közönsége a fenforgó nehézségeket, 
hogy a helység jegyző nélkül ne m aradjon, minél előbb elitélni köteles. To
vábbá, hogy a helybeli bírák és esküdtek egy évnek leforgása e lő tt, kivéve ha 
őket kötelességüknek nagyobb elmulasztása terhelné, vagy fontos okok másnak 
behelyezését szükségessé tennék, szolgálataiktól meg nem foszthatok; a jegy
zők ellenben vétségekhez képest, vagy más szükség úgy kívánván, a község 
által a szerződési idő előtt is , a földesúrnak előretudtával elbocsáthatók. —  2) 
Hogy a földesúr jobbágyait a község közhaszonvételeinek és jövedelm einek 
rendes kezelésére, és ha csak be nem bizonyíttathatnék, hogy a házi gazdálko
dás nagyobb hasznot ha jt, árverés útján eszközlendő bérbeadására szoríthatja, 
és az árverésre, melynek idejét a község elöljárói nekie idejekorán bejelen
teni tartoznak, felügyelhet, azon esetet, ha a haszonbérlésre maga az uraság 
is hajlandó volna, kivéve, melyben köztisztviselőnek szükség az árverésre fel
ügyelni. — 3) Hogy a községnek bírói és elöljárói, miután a közadó a helysé
gekre k ivette tett, az iránt az uraságot a végre tudósítani ta rtoznak , hogy az 
felügyelési jogánál fogva az adónak jobbágyaira teendő személyenkénti k iveté
sébe befolyhasson, annak beszedésébe azonban soha sem avatkozhatván. —  4) 
Hogy a jegyző a bíróval és elöljárókkal minden évnek elején az annak lefor
gása alatt hihetőleg előfordulandó minden közköltségekről jegyzéket, s honnan 
és mikép teendő födözésökről tervet készíteni, és az uraságnak bem utatni, ez 
pedig azt megvizsgálni, és jónak találván, helybenhagyni köteles, az uraság
nak ezen tisz té t, ha általa a bemutatásnak napjától számított egy hónap alatt 
nem te ljesítetnék , a járásbeli szolgabíró haladék nélkül pótolni köteleztetvén. 
—  5) Hogy a jobbágyközségek a földesúrnak előre-tudta nélkül adósságokat 
nem csinálhatnak, és számadásaikat minden évnek le folytával földesuraiknak 
beadni, ezek pedig azt az év első felének végéig megvizsgálni és a vizsgálattal 
kapcsolatban levőket megrendelni kötelesek, akkor azon községeknek lajstroma, 
melyeknek számadásaik megvizsgálva nincsenek, a szolgabírák által beadandó, és 
az ily számadások a földesúrnak költségére a megye által megvizsgáltatandók 
lévén. — 6) Hogy a jobbágyi szülőknek akármelyiké árvákat hagyva meghalván, 
a bíró két esküdttel és a jegyzővel annak vagyonát, szemmel ta rtan i, sőt ha a 
szülőknek egyike sem lenne életben, annak bátorságáról gondoskodni, az esetet
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mind az uraságnak mind a szolgabírónak bejelenteni, az árva vagyonáról az 
uraságnak közbejö vételével lelettárt, melynek egyik példánya a községnél meg
tartandó, készíteni, továbbá az uraság, természeti és végintézeti gyámatyának 
nem-létében, meghallgatva a községet, alkalmas gyámnokot rendelni, s annak, 
ha e hivatalt ingyen senki fel nem vállalná, a vagyon mennyiségéhez arányzott 
jutalm at rendelni, minden tetteire fel vigyázni, tőle évenként számadást venni, 
s m indezeket minden taksa vagy napidíj vétel nélkül megtenni köteles, az ár
váknak akár az összeirásból akár a vagyonuk kezeléséből származó minden 
veszteségét, a mennyiben az azt okozó tiszt, gyámnok, vagy helybeli elöljárók 
meg nem téríthetnék , az uraság megtérítni tartozván. Továbbá, hogy azon 
esetben, ha kisebb korú gyermekekkel elmaradott özvegy nő más földesúrnak 
törvényhatósága alá költöznék, az árva-vagyonnak lelettára azon földesurasággal 
vagy másféle hatósággal is közlendő, melybe átköltözik. Végre, hogy a gyám- 
nokság alatt levők gyámnokuknak földesurok által helybenhagyott megegyezése 
nélkül vagyonukról nem rendelkezhetnek, és hogy a gyámságról mondottak az 
árva-gondviselőségekről is értendők. — 7) Hogy ha valamely jobbágy magzatok 
nélkül múlna ki, azt a bíró és helybeli elöljárók a földesúrnak, mint a jobbá
gyok magonszakadásbóli örökösének, nyomban bejelenteni tartoznak, egyéb
iránt a jobbágyok ezennel feljogosíttatván arra, hogy ezentúl minden nem csak 
ingó, hanem ingatlan szerzeményeikről is végintézetet tehessenek.

A 10-dik ágazat a földesúri törvényhatóságról és úrbéri perről rendeli :
1) Hogy az úri-széknek, mint első bíróságnak, hatósága minden oly tárgyak
ban , melyek eddig oda tartoztak , a jobbágyokra nézve ezentúl is ineghagya- 
tik ugyan, hanem a földesúr és jobbágy közötti perekben azon a földesúr maga 
vagy tisztjei soha sem elnökök, sem közbírák, sem jegyzők jövőre nem lehet
nek , hanem az ily perekben Ítélő úriszéknek a szavazattal nem bíró jegyzőn , 
és a közadónak alapjára felügyelés végett mindenkor jelen lenni tartozó tiszti köz
ügyészen kivül ö t, sem több sem kevesebb, szavazattal bíró tagból, t. i. egy 
elnökből, két törvénytudó meghívottból, és a járásbeli, vagy ha azok kifogás 
alá esnének, vagy máskép gátoltatnának, a megyének közönsége által kikül
dendő, szolgabíróból és esküdtből kell állania, s ezeknek a jegyzővel együtt k i
fogás-nélkülieknek lenniük, az elnök és meghívottak a földesúr á lta l, és pe
dig az elnök a táblabírók közöl, nevezendők lévén, egyébiránt ezen hivatalokra 
a megyéknek köztisztviselőit is , —  az alispánokat, szolgabírákat, esküdteket, 
jegyzőket, tisztiügyészeket és fizetéses táblabírákat k ivéve , — kinevezni le
hetvén. — 2) Hogy az úrbéri panaszokat illetőleg: «) A jobbágy úrbéri pana
szát az uraságnak jelentse be, és ha attól 15 nap alatt orvoslást nem nyer, a fő
vagy alispánhoz, vagy szolgabíróhoz folyamodjék; mire a megyegyúlését nem 
várva a fő- vagy alispán ugyan vizsgálatot rendelni, a szolgabíró pedig minden 
kiküldetés nélkül tüstént a feleknek kihallgatásához fogni, a panasznak barát-
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ságos lítoni elintézésén dolgozni, és eljárásának sikeréről a legközelebbi köz
gyűlésen körülményes jelentést te n n i, s azt a feleknek ingyen kiadni tartoz
zék. —  Hogy az egyezés nem eszközöltethetésérol jelentést nyervén a me
gyének közönsége, a földesűrnak úriszék tartására tüstént határidőt, és a pa
naszlónak, ha azzal élni k íván , tiszti ügyészi pártolást rendeljen, s egyszers
mind hagyja meg : hogy az úriszék a panaszt maga módja szerint vizsgálja meg, 
s a pert a dologhoz tartozó bizonyítványokkal illően elkészítvén, minden kés
leltető kifogásoknak elzárásával Ítélje e l, a törvényes-bizonyság pedig a már 
elitéit pert birtokon-belőli megvizsgálás végett a megye törvényszékének adja 
be. —• e) Hogy ha a földesiír a megye közönsége által rendelt határidő alatt 
úriszéket tartani elmulasztaná, a közelebbi közgyűlés annak költségére egy első- 
bíróságképen bíráskodandó úrbériszéket alakítson, és az a kitűzendő határidő 
alatt ítéljen. — ci) Végre, hogy ha a földesúr csekély jövedelmei miatt az ú ri
széknek költségeit nem viselhetné, annak vagy a perlekedni akaró jobbágyok
nak folyamodására a megyének közönsége által egy minden napidíj s költségi il
letőség nélkül bíráskodandó úriszék alakítandó. — 3) Hogy a földesúr a szer
ződésnél vagy úrbérnél fogva őt nyilván illető adózásokat, m elyeknek folyto
nos gyakorlatában vo lt, s melyek iránt a jobbágyok részéről eddig semmi pa
nasz fél nem terjeszte te tt, puszta földesúri hatóságánál fogva minden per nél
kül ,  de mégis a helybeli elöljáróknak jelenlétében, és testi büntetés nélkül, 
jobbágyain végrehajtás által megveheti, és hogy megfordítva, a jobbágyot is, ha 
eddig békességcsen használt úrbéri tartozmányaiból és haszonvételéből földesura 
által önhatalommal kivettetnék, a szolgabíró esküdt társával, meghallgatván az 
uraságot, egy év és egy nap alatt a károknak és költségeknek megtérítésével visz- 
szahelyezni, és végzését a megye közgyűlésébe beadni tartozik, a meg nem elé
gedő félnek mind a két esetben az úrbéri út fenmaradván. —  4) Hogy a privi
légiumból vagy úrbértől különböző jogczímből eredő, vagy úrbéri szerződést 
erőtlenítő perek a törvénynek rendes útján indítandók és a legfelsőbb törvény
székig bútok  mellett feljebb vihetők ; ellenben az úrbérből vagy ennek követ
kezésében kötött szerződésből származó kérdések irántiak az úriszék előtt in
dítandók, és onnan szinte birtok m ellett, de a helytartótanácshoz feljebbvihe- 
tő k , és ily perekben az Ítéletek minden bíróságok, következőleg a helytartó- 
tanács állal is ezután törvényen alapúló és elősorolandó okokkal támogatandók 
lévén. —  5) Hogy a jobbágyi kapcsolatból eredő s eddig nem érintett rendet
lenségek és kihágások megfenyítése iránt következők m egtartandók : a) A föl
desúri munkát resten, vagy épen a földesúrnak kárával tevő akár nem -nem es, 
akar nemes jobbágy, ha azon nap ismételve megintetvén bűnös tette mellett 
m egm aradott, azon helytelen munkájának be nem számításán fölül a földesúr 
vagy annak képviselője által a 7-dik törvényezikkben kifejezett móddal kettő
zött munkatételre szoríttassék, ezen munkatételnek egyike azonban nekie be- 
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számítandó leven. —  6) A földesura vagy embere parancsainak magát vakme
rőén ellenszegező nem-nemes jobbágy, a földesúr vagy képviselője által egy 
naptól háromig terjeszthető, de reá mindenkor két tanúnak jelenlétében mon
dandó, árestommal fenyítteihetik , sőt ezen büntetést az úriszék a vétségnek 
minémüségéhez képest egész nyolcz napig kiterjesztheti, az árestomot egyéb
iránt más pótlékkal megsanyarítani vagy büntetés más nemére változtatni sza
bad nem lévén , és a földesúr a jobbágynak egészségét semmi tekintetben nem 
veszélyeztető fogsági helyrő l, és ha szegény volna, szükséges tápláltatásáról 
gondoskodni tartozván. —  c) A foldesiír vagy embere parancsának ellenszegülő 
nem es, valamint a földesurát vagy emberét épen méltatlansággal vagy szemé
lyes megbántással illető, avagy különben súlyosb fenyítéket érdemlő nem-ne
mes jobbágy is, a megyei törvényszéknek bírálása alá bocsátandó. —  d) Ha a 
jobbágy földesurának vagy jobbágytársának kárt teszen, a földesúr azt minden 
esetben részre nem hajló, dologhoz értő , és ha valamelyik fél kívánná, szom
szédhelységből hívatandó emberek által, a helybeli elöljáróknak befolyásával, 
megbecsülteim köteles; mi m egtörténvén, ha a kár ravaszságon és tetemes gon
datlanságon kivül tö rtén t, a kártevő nem-nemes jobbágyot, (a  nemes jobbágy 
ellen a kártevő földesúrról tett intézkedésnek lévén helye), azon esetben ugyan, 
ha az 60 forintot meg nem halad, puszta földesúri hatóságával, de mégis ugyan
azon helybeli elöljáróknak jelenlétében, ha pedig 60 forintnál többet tenne, úri
széke által a kárnak a becsüsök napi díjaikkal és költségekkel együtti megtérí
tésére szoríthatja; ha pedig a károsítás ravaszsággal, vagy tetemes gondatlan
ságból tö rtén t, azon túl őt úriszéke által egy naptól nyolczig terjedhető bör
tönnel is fenyítheti, és névszerint az alattomos makkoltatás vagy gubacsszedés 
esetében az összeszedett m akknak vagy gubacsnak elvételével és a makkolás
nak kétszeres bérével is büntetheti. —  e) A jobbágyának kárt tevő földesúr, ha 
az 60 forintot tiíl nem halad, a szolgabíró á lta l, a helybeli elöljáróknak jelen
létében teendő vizsgálatnak, s barátságos egyeztetésnek, és a kár fen előadott 
mód szerinti megbecsültetésének előrebocsátása után, a kárnak és minden költ
ségeknek megtérítésében sununás úton m arasztalandó, és végrehajtás á lta l, a 
feljebbvitelnek csak birtokonkivüli megengedésével, szorítandó; ha pedig a 
kár 60 forintot fölülhalad, az elégtétel a megyei köztörvényszék által ugyan, 
de szinte summásan és előlegesen szolgáltatandó, és azon esetben, ha a káro
sítás tetemes hiba vagy ravaszság által tö rtén t, egyszersmind kétszeres bünte
tésben marasztalandó. — / )  A cselédek azon károkat, melyeket gazdájoknak 
tudta nélkül gondatlanságból vagy korhelységből önszemélyeikben elkövetnek, 
bérökből vagy egyéb vagyonukból megtéríteni tartoznak, a tetemes hibából 
vagy ravaszságból áltatok elkövetett ily károsításokban ugyanazon eljárásnak 
és fenyítésnek lévén helye, melyet a nemes vagy nem-nemes jobbágyokra nézve 
a törvény meghatározott ; azon károk pedig , melyeket a cselédek gazdáiknak
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barmaik és apró marháik által okoznak, a gazdák által m egtérítendők, fenma- 
radván mindazáltal ezeknek a kártevő cseléd elleni visz keresetük. —  gO Azon 
akár nemes akár nem-nemes cselédek vagy jobbágyok, kik az általok okozott 
károkért eleget nem tehetnek, a megyei törvényszék által vétségükhöz mérendő 
büntetés alá vetendők. —  h) Valamint a makacssággal vagy rosszasággal egy
bekötött kihágásait, rendetlenségeit és kártételeit ismétlő jobbágy földesnra 
által telkéről annak ótján elmozdítható, tígy viszont a jobbágyának ismételve 
szántszándékkal kárt tevő , vagy jobbágyát méltatlanul vagy a szabott m érté
ken tói büntető földesűr is a tiszti-ügyésznek felperessége alatt, kihágásának mi- 
neműségéhez k épest, felében az illető jobbágyra, felében a házipénztárra szál
ló 50— 200 forintnyi birságban marasztalandó; hogy ha pedig kihágását kegyet
lenségig űzné, fenyítő perbe fogandó, és az elégtételen tűi gonosztettének foká
hoz mért büntetés alá vetendő, a jobbágyoknak és cselédeknek bűntettet ma
gokban rejtő kihágásaik is a fenyítő törvényszékek elébe tartozván. — i)  Az 
előre bocsátottak iránti bíráskodásoknak minden eseteiben a hozott Ítélet a fe
leknek, ha kívánják, ingyen kiadandó. — 6) Hogy a helybeli határok űrbéri 
per űtján eszküzlendő rendbeszedésére nézve következő szabályok megtartan- 
dók : a) Ezen rendbeszedésnek , —  melynek alkalm ával, mennyire lehetséges, 
m indenkor az összesítés is egyszersmind megrendelendő és végrehajtandó, —  
helye akkor van, ha azt a földesűr vagy valamelyik közbirtokos, vagy a jobbá
gyoknak nagyobb része kívánja; azon határok azonban, melyek a jelen tör
vénynek értelmében telkek összesítése, s a telki állományok és legelő elkülö
nítése m ellett egyszer már rendbeszedettek, űj rendbeszedés alá nem eshetnek; 
sőt azon határokra nézve i s , melyek egymásközötti előbbi szerződés vagy a 
jelen törvény előtti szabály szerint bíróilag a felsőbb vizsgálásnak hozzájárűl- 
tával szedettek rendbe, az űj rendbeszedésnek csak az összesítés és a telki állo
mányoknak s legelőnek elkülönítése lehet a czélja, nem pedig az úrbéri illető
ségnek vagy tartozásoknak megváltoztatása. — 6) A szerződési rendszerrel élő 
helységekben a rendbeszedés csak a szerződésben megállapított elvekkel és fel
tételekkel megegyezőleg létesíthető. —  c) Azon közbirtokosságokban, m elyek
ben a törvényes arány még behozva nincsen, az űrbéri rendbeszedés a törvé
nyes aránynak behozatalával együtt eszközlendő. — d) A pert magát illetőleg, 
annak kezdetén az űriszéknek mindenek előtt azt kell megvizsgálni, és Ítélete 
által eldönteni: vájjon nincsen oly törvény vagy szerződésbeli akadály, mely 
a kívánt rendbeszedést ellenzi? és a fölötti végzése minden esetben a megye 
törvényszékének, sőt ha valamelyik fél ennek végzése ellen f e l j e b b ;  itellel élne, 
birtok mellett a helytartótanácsnak is vizsgálata alá terjesztendő. — e) Ezen elő- 
leges kérdésnek eldöntése után, a törv ényes bizonyság, tiszti-ügyész, és a mun
kálódó földmérő által —  cc) Az űrbér-behozatalakori állapot, az akkor készült 
űrbéri lajstromokból, végrehajtási jelentésekből, s más segédforrásokból kinyo-
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mozandó. — /?) A jobbágyi tartozmányoknak jelen állapotja felmérendő, és 
ezen felmérés megbitelesítendo. — y) A dűlők a feleknek és egybehívandó 
szomszédoknak jelenlétében, az uraság és jobbágyok által egyenlő számmal 
szabadon választandó s részre nem hajló alkalmas egyéneknek hozz áj árul tavai 
minőségükre és mennyiségükre nézve meghatározandók és elosztályozandók.—• 
A)Ezekután a rendbeszedési terv, a füldkünyvvel, és az új telki állományokat, 
— melyek nagyságának meghatározására sinórmértékiíl az úrbérnek behoza
talakor nyert állománynak füldmérői kimérése szolgál, — kimutató földabrosz- 
szal együtt, oly módon elkészítendő, hogy a haszonvehetetlen füldek, a küzben 
fekvő utak, és a határjárás vagy viszontagságok által elszakasztott tájak a füld
mérői számításból kihagyatván, minden jobbágynak illetősége, a mennyire le
hetséges, egy tagban, vagy legalább a küzelségeknek és vető-nyomásoknak te 
kintetbe vételével jeleltessék ki. Yégre — A jobbágyoknak illetőségétől fen- 
m aradó, s földmérés által kim utatott fölösleges földeknek, továbbá az irtvá- 
nyoknak és javításoknak mennyisége kipuhatolandó, és ezeknek illendő be
csűje meghatározandó. — / )  Ezek elkészülvén az úriszéknek folyamodására a 
vármegye által küldöttség rendelendő, melynek kötelessége a munkálódó föld
mérő által készített földabroszt, a dűlőknek osztályozását, és a földköny vet, egy 
részre nem hajló földmérőnek közbejövetével, meghitelesíteni, a felek közt fen- 
forgó kérdéseknek szabad egyezkedések általi kiegyenlítésén igyekezni, egy 
pontos egybehasonlító irom ányt készíteni, s azt a meghitelesített földabroszszal és 
földkönyvvel együtt a hely színén kifejlett körülményeknek külön előszámlálása 
m elle tt, minden határozattétel nélkül itélethozás végett az űriszéknek elébe 
terjeszteni. —  g-) A bírói Ítélet által, melyet e törvény minden esetre lépcsón- 
kénti feljebb vitel útján birtok m ellett a helytartótanácsnak felterjesztetni pa
rancsol, haszonhajtóknak elismert épületeknek és javításoknak árát, melyet ha 
irántok a felek meg nem egyezhetnének, az úriszék határoz meg, az köteles meg
fizetni, kinek egyenes és hasznos birtokába jutnak, kivéve ha azok ő reá nézve 
haszonvehetetlenek lennének; mely esetben ezen kötelesség a rendbeszedést 
kívánó felet terheli. —  //) Az új telki állományok nagyságának meghatározásá
ban az úrbérnek behozatalakor nyert állománynak földmérői pontos kimérése 
szolgálván sinórm értékiíl, s ha az akkor jobbágyok bemondása szerint készí
tett eredeti úrbéri lajstromokra nézve az új rendbeszedésnek alkalmával fogyat
kozás tapasztaltatnék, az úrbéri lajstromoknak kiigazítása a telkek számának 
leszállításával teen d ő , s a földesúr a fogyatkozásnak kipótlására, —  kivéve, 
ha az abból eredne, m ert jobbágyaitól azon földeket, melyeket telki illetősé
gükön fölül bírtak, az úrbérnek behozatala óta elvette, — nem kényszeríthető; 
ellenben ha az iij rendbeszedéskor azon okból, m ert az úrbérnek behozatalakor 
a telkek illetőségüknél nagyobbra alakíttattak, némely földek fenmaradnának, 
vagy ha a földesúr m egm utatná, hogy jobbágyai a közös legelőből vagy major-
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sági földjeiből felszántás által vagy máskép valamit elfoglaltak; a majorsági 
földekből vagy legelőből elfoglalt részek ugyan azokhoz visszakapcsolandők, a 
telki illetőségtől fenmaradt földek pedig őj te lkek alakítására fordítandók. — 
0  A földmérésnek költségeit viselni m indenkor a földesúr köteles, a kézi és 
igás munkák szolgáltatásának terhe mégis azon esetben a jobbágyok által vise
lendő lévén , ka a rendbeszedés az ő kívánságukra történik. — j )  Jóllehet az 
egyszer már összesítéssel együtt rendbeszedett határt új rendbeszedés alávetni 
nem lehet; ha mégis a rendbeszedésben számolási, vagy felmérési hibák tör
tén tek , vagy idő jártával fogyatkozások szülein lettek, a rendbeszedésnek meg- 
igazítása úrbéri ú to n , és pedig egyes jobbágynak alapos panaszára is , akár
m ennyiszer eszközölhető, ha mindazáltal a telki állományban vagy legelőben 
létező részleges fogyatkozás az egész határnak rendbeszedését szükségessé nem 
tenné, a fogyatkozást szenvedő jobbágy csupán az úrbéri lajstromnak megigazí- 
tását kívánhatván.

A 11-dik ágazat, mely által: 1) A jobbágy-telken, habár kiváltságos vagy 
szerződéses helyeken, lakó nemesekről rendeltetik : hogy egy részről ugyan, az 
épületeiket kivéve, minden földesúrnak szabad rendelkezése alá úrbéri törvény 
szerint többé nem eshető, akár belső akár külső telki fekvő vagyonaiktól, va
lamint úrbéri legelői, faizási és nádiási haszonvételeiktől, mind a hadi mind a 
házi pénztár te rheit, —  oda nem értve egyedül a hadfogadásnak elősegélésére 
rendelt általános összeget, — aránylag viselni, sőt az e törvénynek kihirdetése 
után jobbágyföldhasználatát vásárlandók (a már most abban létezők az eddigleni 
gyakorlatban hagyatván) a katona-élelmezéshez is nem-nemes jobbágyok mód
jára  járúlni tartoznak ; más részről ellenben a katona-szállásadástól és az elő- 
számláltakon kívül az adózó népet illető minden közterhektől és adózásoktól 
mentesek legyenek. —  2) Az adózó nép katonatartás eddigi módja általi terhel- 
tetésének minél elébbi megszüntetésére egy országos választmány nevezte tik , 
mely meghallgatván a király által felvilágítás adása végett melléje nevezendő 
tagokat, mind a szállásttartó mind az átmenő katonaság élelmezésének és be
szállításának legjobb és igazságosb módja iránt a jövő országgyűlésnek elébe 
vélem ényt terjeszszen. —  3) Mindazon akár helység akár pusztabeli jobbágyi tel
kek, melyek vagy az űrbérnek behozatalakor mint megszállva levők összeírattak, 
vagy idő jártával alakúltak, és későbben vagy elhagyattak, vagy a h. t. 1-ső r. 
40-dik czímének esetén kívül a földesúrnak magános használatára fordíttattak, 
megyei kiküldöttségek által összeíratni, és a haszonvehetetlenekké váltakat k i
véve, hat évig terjedhető minden közadózástóli felmentésnek Ígéretével is ,
megszállíttatni, s az azoknak addig hasznát veendő akár földesurak akár mások 
haszonvételeikhez kapcsolt közterheknek viselésére, szolgabírói szék előtt in
dítandó, s minden perorvoslatot és törvényszüneti időt kizáró, s egyedül me
gyei törvényszékhez birtokon kívül feljebbezhető tiszti-ügyészi perrel szoríttatni
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parancsoltainak; és a földesúr, ki ily esetben a teleknek átengedéséért semmi 
árt nem követelhet, ha a teleknek m egszá llásá t a vármegye közgyűlésének 
határozata u tán , —  mely ellen nekie a törvény útja is csak akkor, midőn az 
ily telkek állományaikkal együtt az úrbéri lajstromból nyilván ki nem jeleltet- 
hetnek , engedtetik meg, —  bár mily módon gátlaná, annyiszor, a mennyiszer 
azt ten n é , 200 forinttal bűntetteim  rendeltetik.

A 12-dik ágazat, mely a határbeli közös haszonvételeknek gyakorlat
nál fogvásti arányosításáról rendeli : 1) Hogy az arányosításnak tárgyai min
den jelenleg közösségre tartozó haszonvételek, sót azok is lehetnek, melyek
ről bebizonyítható, hogy valamelyik közbirtokos által közösből szakíttattak el, 
és pedig az elidősítésnek éveit túl haladó magános használat sem állhatván el
lent. — 2) Hogy az arányosítás-kéréshez mindenkinek joga van, ki a közös 
haszonvétel birtokának v alóságos gyakorlatában van. — 3) Hogy az arányosság
nak kulcsáéi lakosok által megülve levó helyeken szabályként osztályos atya
fiakra, vagy ezeknek jogán bírókra nézve ugyan az elágazás és osztályi rész, 
másokra nézve pedig a telekutáni tartozmányokkal ellátott, s mennyiségükre 
nézve bírói összeszámítás által birtoklási gyakorlatot tanúsító bizonyítmányok- 
nak segedelmével meghatározandó régi házhelyek, és pedig habár idófolytával 
külsó tartózmányaik tólök elszakíttattak volna is , szolgáljanak; ha pedig ezen 
kulcs használható nem lenne, a közbirtokosok között a királyi jogoknak, vagy 
közhaszonvételeknek, avagy a közös terheknek felosztásában megállapítva le
vó , és tettleg divatozó szabály, és e kulcs sem lévén alkalmazható, kinek-ki- 
nek régi, vagyis a közös gyepből te tt elfoglalásoknak és belső birtokká fordí
to tt külsó birtokrésznek kihagyásával felmérendő belső te lk i, vagy ha ez sem 
volna tökéletesen meghatározható, a közösből tett elfoglalásokon kívül így fel
veendő egész birtoka vétessék arányosítási kulcsúi. Továbbá, hogy a puszták
ban szinte az itt előadott első kulcs használtassák, és annak hiányában a máso
dik kulcs foglaljon helyet, vagy pedig a helynek pusztává léte előtt volt ház
helyeknek mennyisége bírói összeszámítás vagy felmérés által határoztassék 
meg, és mindezek nem alkalmaztathatván, a negyedik kulcs alkalmaztassák. 
Végre, hogy ugyanezen kulcsok használtassanak a külön testet tevő közös er
dőknek vagy te rek n ek , valamint a bormérési és m észárszéki, a közbirtokosok 
által ezután csak közösen gyakorlandó, jogok jövedelmeinek felosztásában is. 
—  4) Hogy minden arányosításnál szükséges az egész határnak eddigi egyes 
birtnkok sz> rinti fekvését kimutató földabroszt az 1807:21. ez. 11-dik §-sában 
kijelelt mód szerint elkészíteni, az egész határbeli földeket, következőleg a 
régi belső telkek utáni tartozmány okát is , —  azon egy testben fekvő szőlőket 
vagy gyümölcsösöket, melyek közösből elfoglalt földön ültetve nincsenek, kivé
ve, — összesíteni, s a földek osztályozásának előrebocsátásával mindenik köz- 
birtokosnak illetőségét mind földbirtokban mind a megállapított kulcs szerint
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elosztandó minden határbeli haszonvételekben, mennyire eszközölhető, egy 
tagban kihasítani, és ha a birtokosok más módba nem egyesülnének, sorshúzás 
szerint k iadni, a legeidre nézve mindazáltal azon eg y ese ib en , ha az semmi 
más használatra nem fordítható földekből állana, vagy valamely ok miatt fel 
nem hasíttathatnék, mindenik közbirtokosnak illetősége csak az általa legelte
tendő marha számának és nemének kijelelése által meghatározandó lévén. —
5) Hogy ha egyik közbirtokos, a közös határnak egy részét magános haszná
lat alá elvonván, megszállította vagy beültette, és azt már több évekig bírja; a 
többi közbirtokosoknak a közös földekből aránylagos pótlék adandó, és ha ezt 
tenni nem lehetne, az elfoglalt föld maga, a beruházásoknak megtérítése mel
le tt, felsztandó. —  6) Hogy az itt érdeklett összesítés és egy-tagbani kihasítás, 
ha csak egyetlen egy közbirtokos kivánná is, és pedig még oly helyeken is, hol 
az arányosítás már behozva van, létesítendő, s hogy ugyanaz a már ezentör- 
vénynek hozatalakor folyamatban levő arányosító perekben is folytatólagos 
keresetilevél és idézés mellett kérhető. Végűi —  7)  Ugyané törvényczikk az 
1807: 21. ez. 12— 15-dik §§-nak rendelkezéseit az arányosító perekre is k iter
jeszti.

A 13-dik ágazat, mely által minden nem -nem esek, akár álljanak földes
úri hatalom alatt, akár nem , feljogosíttatnak arra: hogy minden követeléseiket 
vagy személyeiknek sértéseit ezentúl akárki ellen tulajdon felperességök alatt 
kereshessék , egyébiránt ezentúl is szabadságukban maradván n e k iek , ha kí
vánnák, az illető tiszti-ügyésznek pártfogását szinte úgy, mint azelőtt, igény
be venni.

A 14-dik ágazat, mely a szülőkről vagy magonszakadt testvérekről ma
radt vagyonban! világos örökösödésben rövid-útú osztályt hozott be,s jelesül kö
vetkezőket rendelte: 1) Hogy akármelyik osztozó félnek folyamodására azon 
várm egye, melyben a vagyon fekszik, vagy az több vármegyékben elszórva 
létezvén, a feleknek egyetértésével választandó, és ha a felek azt meg nem ten
n ék , az egyik félnek vagy illetőleg csekélyebb örökségeknek esetében a meg
szólított vármegyének folyamodására ő felsége által nevezendő vármegye, köz
gyűléséből azonnal egy választmányt küldjön k i; mely először ugyan barátsá
gos egyezést eszközleni, és ez nem sikerülvén, a folyamodástételnek napjától 
számított egy év alatt az osztályt, ha a szükség megkívánná, azon megyének 
közgyűlése által, melyben a gátlás tö rtén t, rendelendő hatalomkarral is , meg
tenni, és tudósítását a legközelebb tartandó közgyűlésre beadni tartozzék; az 
osztályrészek, ha elfogadásuk iránt az egyesség létre nem jö h e tn e , a felek, 
vagy ha azok vonakodnának, a választmánytól nevezendő helyettesek által te
endő sorshúzás útján lévén kiadandók. —  2) Hogy valamint oly ingó vagy in
gatlan jav ak , melyeknek jogbeli minősége k é tes , ezen rövid-útú osztály alá, 
beleegyezésnek esetén kívül, nem vétethetnek: úgy ellenben minden másféle va-
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gyón az alá tartozzék úgy , hogy azt valamely szabad rendelkezés alá nyilván 
nem tartozó jószágról te tt végintézet se hátráltathassa, se a leánytestvéreket 
attól oly atyai jószágokra nézve, melyek a leányággal azelőtt történt utolsó 
osztályba már befoglalva voltak, eltávolítani ne lehessen, az ingó javak azon
ban, mivel ezen eljárásnál a hit-alatti felfedezésnek helye nincsen, csak annyi
ban vétethetvén szám ba, mennyiben nemük és mennyiségek tanúk vagy más 
bizonyítmányok által kivilágosítható. — 3) Hogy az eljárásnak költségeit a fe
lek aránylag viseljék, kivéve ha a birtokban létezd az osztályt rossz lélekkel 
akadályozná, ki ily esetben a háborgatásnak idejétől kezdve mind a költsége
k e t, mind az időközbeni hasznokat megtéríteni tartozzék. — 4) Hogy ha ki 
osztályrészének átvételében valaki á lta l, ki azt akár közelebb örökösödésnek 
ürügye alatt, akár csupán beruházásoknak tekintetéből, — oda nem értve még
is a törvényszerű szerződések mellett bírt jószágokat, —  letartóztatja, gátol- 
tatnék: az osztozó fél és az ily gátot veto személy közötti kérdések is ezen rö
vid úton elintézenddk. — 5) Hogy a kiküldött választmánynak Ítéletében meg 
nem nyugvó fél igényeit a törvénynek rendes útján birtokon kiviíl kereshesse, 
és ott a választmányi végzés, — kivéve ha a felek azt ünnepélyes aláírásaik 
vagy elidosítés által már megerősítették volna, —  figyelembe ne vétethessék. 
— 6) Hogy ezen rendelkezésnek elveit hazánknak minden rendű lakosai meg
tartani köteíeztessenek, azokat, mik itt nemesekre nézve a vármegye közön
ségéről m ondattak, kinek-kinek legközelebbi hatóságáról szükség lévén érteni.

A 15-dik ágazat, mely a bírói pénzbeli elmarasztalásokat jövendőre oly 
módon parancsolja végrehajtatni, hogy a nyertes fél nem az elmarasztalt fél 
vagyonának becsiíár szerinti átadása által, hanem annak, mennyire szükséges 
lenne, árverés útján teendő eladása mellett kész pénzben elégíttessék ki, e végre 
egyszersmind e következőket megtartandó szabályéi határozván: 1) Hogy a 
végrehajtás alá veendő vagyon kijelelésének jogával, ha az iránt a felek között 
különös rendelkezés téve nincsen, az elmarasztalt fél éljen; ez azonban, míg 
másféle vagyona van , mások iránti pénz-vagy másféle követelését, és míg 
az eljáró hatóságban ingó vagy ingatlan jószága talál tat ik , más hatóság alatt lé
tező vagyonát e czélra ki ne jelelhesse, s ha elégséges vagyont kijelelni vona
kodnék, a kijelelésnek hasonlóan használandó joga a nyertes félre szálljon. —
2) Hogy a végrehajtó bíró a kijelelt vagyont öt dologhoz értő egyén á lta l, 
kik közöl egyet ó, kettőt a felperes, és ismét kettőt az alperes nevez, törvény- 
szerűleg m egbecsültetvén, és a feleknek a megkészűlt becsűre netalán tett ész
revételeit m éltányolván, a beszűárnak mennyiségét határozata által állapítsa 
m eg , s erre tüstént a vagyont bírói zár alá vegye, és az árverésre határnapot 
szabván, annak kihirdetését a hatóság körében, melyben a vagyon létezik, és 
ha a dolog úgy kívánná, a szomszéd hatóságokban, sót egész országszerte is 
minél előbb eszközölje. — 3) Hogy ingó javaknak árverésére egy elégséges, de
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mégis soha három hónapnál továbbra nem terjedő, várospolgári, jobbágyi, vagy 
más nemesi ingatlan javakéra k é t, egy-egy hónapnak közbenvetésével, egy
másra következő, nemesi ingatlan javakéra pedig egy, de bárom hónapos, ha
táridő tiízessék ki. — 4) Hogy a kitűzött határnap elérkezvén, a végrehajtó 
bíró az árverést valósággal kezdje meg, és az az alávetett jószágot, —  melyre 
nézve minden elővételi jog és megkínálásrai köteleztetés megszűnik, —  a leg
többet Ígérőnek, a nem-nemesi ingatlan jav ak a t, melyek első árveréskor be
csűár alatt el nem adathatnak, kivéve, azonnal adja á t, a nemesi ingatlan jó 
szágokat ugyan bírói-zálogk épen, másféléket pedig örökös, de mégis ugyanazon 
jogczímű birtokéi, melylyel azokat az elmarasztalt fél bírá, következőleg má
so k , azon jószágokban netalán létező jogának sérelme né lkü l, és a végrehaj
tást mindaddig folytassa, míg a marasztalási pénzösszeg egészen kikerül; sőt 
ha erre az azon hatóságnak kebelében fekvő vesztesféli javak elégtelenek vol
nának, azt bírói megkereső levele által annak más hatóságban létező javaiban 
is folytattassa ; az úrbéri telkeket azonban végrehajtás által a törvénynek szel
leme ellen széttagolni, továbbá városokban és kiváltságos helyekben a vesztes 
félnek házát részenként árverés alá bocsátani szabad nem lévén. —  5) Hogy a 
kerületi táblák ily Ítéleteiknek végrehajtását, ha az elmarasztalás 12,000forin
tot fölül nem halad, költségkímélés végett megkereső levelök m ellett az illető 
törvényhatóságok által eszközöltessék, ha pedig e summát az elmarasztalás fö
lülmúlja, a felszámítandóknak felszámítása, s a foglalás alá veendő jószágok
nak kijelölése, és zár alá vétele végett kebelökből egy táblabírót küldjenek ki; 
az árverés napjának meghatározása azonban, és maga az árverés ezen esetben 
is megkereső bírói levél mellett az illető törvényhatóság által eszközlendő lé
vén. —  6) Hogy az ellentállást, ha az a keresetnek természete vagy szerző
dés által kizárva nincsen, a végrehajtó bíró elfogadhassa ugyan, de csak a ki- 
je le lés, becsülés, és zár alá vétel alkalmával, nem pedig árveréskor; a vissza
foglalásnak pedig az árverés útján szerzett jószágokra nézve hely soha se 
adassék.

A 16-dik ágazat, mely minden bíróságot és itélőszéket arra kötelez: hogy 
ezután polgári perekben hozandó minden Ítéleteit okokkal támogassa.

A 17-dik ágazat, melyben rendeltetik: 1) Hogy a nem-nemesek büntető 
pereikben feljebbvitellel akkor is élhessenek, ha nemessel, mint bűntárssal, 
perben állván, a per a nemesnek részéről feljebbeztetik, vagy ha a felperes 
tiszti-ügyész feljebbvitellel élni tartozik , valamint akkor i s , ha a nem-nemes 
hivatalnok a bírói Ítéletnek következésében hivatalától megfosztatott. — 2) 
Hogy a bűntevő veretési büntetéssel egy Ítéletnél fogvást egy évnegyednek le
folytéban csak egyszer fenyíttethessék ; s ezen idő alatt ezen büntetés semmi
nemű ürügy alatt ne ism ételtethessék, sőt ha a büntetés egyszerre kiállandó 
25 ütésnél súlyosabb volna, azzal az elitéit rab csak félévenként illettethessék.

M. TUD. AKAD. ÉVK. ----  IX . 22
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A 18-dik ágazat, m elyben, a kereskedésnek igazság gyors szolgáltatása 
általi könnyítésére, vásári-bíróságok állíttatnak fe l, és azok iránt rendeltetik :
l )H o g y  a vásári-bíróság kisvárosokban és rendezett tanácsú községekben egy 
elnökből, négy tanácsbeliből és egy jegyzőből álljon, máshol pedig mindenütt 
azt a földesuraság, egy szolgabírónak és esküdtnek közbejövetelével gyako
ro lja, és ha a földesúr a bíráskodást elm úlasztaná, a vármegye rendelkezé
sének legyen helye. —  2) Hogy ezen bíróság, rendszerint ugyan csak nem
teleneket ítélhessen, és a nem esek, — kivéve ha magokat vásári - bíróság 
alá vetették volna, vagy ha ellenük mint felperesek ellen viszonkereset té te t
nék , — szolgabíró és esküdt bírósága alá tartozzanak; a sz. kir. városoknak 
vásári-bírósága azonban oly nemesekre is , kik valóságos, habár be nem jegy
zett, kereskedők, vagy m esterem berek, ezen viszonyukból származó szövet
ségeikre nézve kiterjedjen. —  3) Hogy a vásári - bíróság rendezett tanács
csal nem bíró községekben egyedül a vásár alatt keletkezett kötelezésekből 
származott panaszokat Ítélhesse; a sz. kir. városok vagy rendezett tanácsú köz
ségek vásári-bíróságának hatása pedig következőkre is kiterjedjen : a) A keres
kedési szövetkezésekből származott s különösen kijelelt vásárra kötelezett adós
ságokra. —  U) A kereskedési bárminemű tárgyaknak kötés-szerinti átadását 
vagy átvételét tárgyazó kérdésekre; ha mindazáltal azon tárgyak a vásáron je 
len nincsenek, a vásári-bíróság a kötésnek teljesítését meg ne Ítélhesse, hanem 
csak a foglalónak kétannyi mennyiséggeli visszaadását, és a netalán azon túl 
te tt előrefizetésnek visszatérítését határozhassa el, és az eddig előadott mind
két esetben a követelést csak a kijelelt vásár alatt, és csak rendes próbák mel
le tt, ügydöntő eskünek kirekesztésével, lehessen tenni. —  c) A vásár alatt 
tüsténti fizetésnek Ígérete m ellett vett és átadott, s még a vásár helyén létező 
árúnak visszaadását vagy árúnak kifizetését illető követelésekre. —• d) A vásár 
alatti vételeknek és eladásoknak álnokság vagy elvétés miatti felbontására, és a 
lefizetett árnak visszaadására, ha az árúk még természeti egész valóságukban 
megvannak. —  4) Hogy a vásári-bíróság hatását az itt előadottakon túl, habár 
a felek megbízás vagy egyezés által magokat alája vetnék , semmire ki ne te r
jeszthesse, úgy hogy a bánatbért se ítélhesse oda, és az előbbi eladásnak el
lenére történt, de átadással teljesedésbe ment későbbi eladást se erőtleníthesse 
meg. —  5)Hogy a vásári-bíróságnak hatóságában álljon, az ülésből, vagy a ké
sedelem veszedelmes lévén, a bíró által ülésen kivúl kiküldendő két tanács
beli, s egy segédírnok, és melléjük adott két dologhoz-értő által te tt vizsgá
lat u tá n , a próbáknak beszerzése, keresetnek bátorsága, és csalárdságnak meg- 
gátlása végett bírói zárt rendelni, szem revételt, becsűt, s más szükséges lépé
seket tenn i, s a körülmények megkívánván, a bepanaszlottnak személye meilé 
őrt állítani, vagy biztost nevezni, ki az eladandó árúkért bejövő pénzt lefog
lalja, és a panaszlónak kijátszására ezélzó minden tételt meggátoljon, az ilyetén 
intézkedésre teendő költségeket előlegezni ugyan a panaszló, megtéríteni pedig
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a vesztes fél tartozván. —  6) Hogy vásári-bírósághoz az alperes szóbeli panasz 
mellett is, és ünnep vagy vasárnapon, és délutáni órákban is poroszló által idéz
tethessék, és a megjelenésre kényszerítő" szerekkel is szoríttathassék ; a felek 
személyesen vagy megbízottjaik által köteleztessenek törvényt állani, és ezek 
magokat a dolog iránti tudatlansággal ne mentegethessék. —  7) Hogy a törvény
kezésnek módja rövid és szóbeli legyen, s az Ítélet egyedül a vesztes félnek 
helyben létező és vásári-bíróságnak hatósága alá tartozó ingó javaiban a vásár
helyén tartandó árverés útján nyomban hajtassák végre. —  8) Hogy a vásári 
bíróság által elitéit perekben feljebbvitelnek helye ne legyen ; de ellenben a 
meg nem elégedő fél keresetét mind a pernek tárgyára, mind a vásári bírásko
dásból származott kárára nézve a törvény rendes lítján előmozdíthassa, és e 
végből a vásári-bíróságok jegyzőkönyveiket, a feleknek költségére hitelesen lemá
solandó okirataikkal együtt, minden vásárnak végén az illető levéltárba letenni, 
és határozataikat a feleknek hiteles másolatokban kiadni köteleztessenek.

A 19-dik ágazat, mely Fiume városának és kerületének itélőszékeiről ren
deli : 1) Hogy ezen város és kerület lakosainak polgári pereit, — oda nem ért
ve mégis a váltó és tengerügyi törvényszékhez tartozókat, — mint első bíróság 
a városi és egyszersmind kerületi törvényszék, mely az itélethozásra m úlhatat
lanul megkívántaié öt tagból, úgymint egy kapitányi és négy községi, tö r
vényben já r ta s , s főleg városi birtokosok közöl választandó igazgató bírákból 
á llan d , — hazánknak törvénye és törvénykezési rendszere szerint Ítélje, s on
nan a feljebbvitel a kapitányi törvényszékre, és innen közvetlen a hétszem élyes
táblára menjen. —• 2) Hogy az ezen kerületbeli büntető perek , eltöröltetvén a 
M.-Teréziának országlása óta ott divatozott büntetőtörvénykönyv, a kapitányi, 
— itélethozhatásra mindenkor szükséges hét bíróból, úgymint a kerületi fő- 
vagy alkapitányból, s a kapitányi tanács által választandó legalább patricius 
tanácsosokból álló, — törvényszék előtt indíttassanak, és a hazai törvényeknek 
szabályai szerint Ítéltessenek. Továbbá, hogy ugyanezen törvényszék elsőbí- 
róságképen Ítélje az érdeklett kerületben lakozó nemesek ellen indítandó sze
mélyes pereket is , és annak Ítéletétől mind ezekben, mind a bűnvádiakban a 
feljebbvitel a királyi és innen a hétszemélyes-táblához történjék.

A 20-dik ágazat, mely a szóbeli perekről, —  megengedvén, hogy bármely 
világos, 60 forintnak értékét fölül nem haladó, és nyomban vagy újabb te ttek 
ből tisztára hozható követelést járulékaival együtt (a szerződést semmisítő, ú r
béri büntető, s köztiszti és régi zálogi vagy örökösödési pereket kivéve) ezután 
szóbeli perrel lehessen keresni; és meghagyván ez úttal még a főpapi és turo- 
polyai nemeseknél, sz. kir. városoknál, és a Fiume és Buccari tengermellék- 
kereskedési és más egyéb kerületekben az eddig divatozó szós-perbeli szo
k ást, —* következőket rendeli: 1) Hogy a szóbeli bíróság rendezett tanácscsal 
nem bíró jobbágyi községben 12 forintig a helybeli bírót két előbbkelővel; ezen

22 *



172 SZLEMESICS PÁL.

summán fölül a földesurat vagy ennek törvénytudó megbízottját, és ha a földes
úr tisztét nem teljesítené, a szolgabírót esküdtével, — a rendezett tanácscsal bíró 
nemtelen községben a bírót két tanácsbelivel vagy esküdttel, — a rendezett tanács
csal vagy legalább itélóliatalmú hadnagygyal bíró nemes községben a főhadnagyot 
két más elöljáróval, másféle nemes községben a járásbeli szolgabírót és esküdtet, 
minden más nemesekre nézve pedig az illető szolgabírót és esküdtet illesse; a fel- 
jebbvite lt illetőleg, az a rendezett tanácscsal nem bíró jobbágyi községnek bírójá
tól ugyan az úriszékhez, a többi szóbeli minden bírótól pedig a vármegyei köz
törvényszékhez, és mindenkor birtokon-kiviíl menjen. — 2) Hogy a panasz, 
m elyet, ha éló szóval té te tnék , a bíróság írásba foglalni köteles, megtétetvén, 
megjelenésre 8 napnál továbbra nem terjeszthető határnap rendeltessék, é sa  
panasznak mása, melyre a kitűzött határnapot feljegyezni szükség, megyei vagy 
helybeli esküdt által az alperesnek átadassék, és egyszersmind annak foglalatja 
neki szóval megmagyaráztassék. —• 3) Hogy az idézett alperes, a kitűzött ha
táridőben meg nem jelenvén , azonnal makacsságért marasztaltassék el ; lia pe
dig arra m egjelent, mind a két fél elegendőleg hallgattassék k i , bizonyítmá- 
nyaik és szóváltásaik, mennyire lehetséges, tulajdon szavaikkal pontosan jegy
zőkönyvbe vétessenek, és minden körülmények eléggé felvilágosíttatván Ítélet 
hozassék, s előrebocsátandó azonnali bejelentés u tán , mind magára a követe
lésre, mind pedig a költségekre nézve, melyeket szóbeli perekben a vesztes fél 
mindenkor megtéríteni köteles, legfeljebb nyolcz nap alatt végrehajtassék. —
4) Hogy szóbeli perekben az ellentállásnak helye ne legyen, következőleg a 
végrehajtás ellenszegülésnek esetében az illető törvényhatóság által rendelendő 
hatalomkarral eszközöltessék , semmi bírói járandóságnak helye nem lévén. —
5) Hogy a bíróság a feleknek, ha k ivánják, az egész eljárásnak sorát írásban 
kiadni tartozzék, és pedig a nélkül, hogy szegényektől akár írásért akár az idé
zésért valamit vehessen.

A 21-dik ágazat, mely által az Erdélyhez elszakítva volt Kraszna, Közép- 
Szolnok s Zaránd vármegyék és Kővár-vidéke az 1741:18. és 1791:11-dik 
czikkeknek következésében Magyarországhoz teljesen és tökéletesen vissza- 
csatoltatnak, s ezentúl az országgyűlésre meghívatni és ott üléssel és szavazat
tal élni rendeltetnek, ezen visszacsatolás tökéletes teljesítésének eszközlése a 
királyra bízatván, és időközben vagyis tettleges visszakapcsoltatásokig azon részek 
mostani állapotokban minden változtatás nélkül hagyatni határoztatván.

A 22-dik ágazat, melyben rendeltetik, hogy a jász és kún kerületek leve
lezéseiket a dicasteriumokkal a kerületeknek neve és M.-Teréziától nyert pe
csété alatt v igyék , és ezek magokéit közvetlen hozzájok a kerületeknek czíme 
alatt intézzék.

A 23-dik ágazat, melÿ által a szatmári káptalan saját neve és pecsété 
alatt gyakorlandó közhitelességgel felruháztatik.
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A 26-dik ágazat, mely által Buda és Pest között egy álló hídnak részvé
nyes társaság általi építése elhatároztatván: 1) A vállalkozandó társaság biztosít- 
tatik arról: hogy az ugyanezen ágazatban nevezett, nádor elnöklete a la tti, or
szágos állandó kiküldöttséggel kötendő szerződési esztendők a la tt, az ezen ki
küldöttség és részvényes társaság közös megegyezésével m egállapítandó, az 
1790. évtől 1808. évig divatozónál mégis nagyobbra nem szabható, és később 
legkisebb változást többé nem szenvedhető hídvámot kivétel nélkül mindenki 
fizetni tartozand. — 2) A most érdeklett kiküldöttség a kir. legfőbb fölügyelési 
jognak fentartása m e lle tt, azon híd felépítése munkájának létrehozásával oly 
köteleztetés m elle tt, hogy jövő országgyűlésben minden végzetei és tettei felől 
körülményes jelentést műlaszthatatlamíl tenni tartozzék, megbízatván, felha- 
talmaztatik arra*, hogy a társaság által elébe terjesztendő Időterveket, költség- 
számításokat, és minden e tárgyhoz tartozó körülm ényeket gondosan megfon
tolván és bírálván, a részvényes társaságnak részére szerződésileg lekötendő 
hídvámszedési éveknek változás alá többé nem eshető számát végképen elha
tá ro z ó ig  szabja k i , és minden egyéb körülm ényeket is a fenálló törvények 
szerint határozzon el. — 3) A hídnak felépítéséhez szükséges kisajátítások elha
tároztatnak, és azon esetre, ha a kárpótlás iránt a városok és társaság között 
az előrebocsátandó egyeztetés nem sikerü lne, annak sommás úton és előzőleg 
teendő elitélésére bíróul a kir. tábla neveztetik , fenhagyatván onnan a hétsze- 
mélves-tábláhozi feljebbvitel. —• 4) A részvényes társasággal kötendő szerző
dés feltételeinek betöltével a híd nemzeti tulajdonnak nyilváníttatik , azon ha
tározattal : hogy a hídvámfizetésrőli fenálló rendelkezés azután is még fen- 
álljon ugyan mindaddig, míg a hídvámból az állandó országos kiküldöttség
nek meghatározása szerint a hídnak örök fentartására elégséges tőkepénz, mely 
ugyanazon kiküldöttség által igazságos szerződés mellett Buda és Pest városai
nak kamatra adandó leszen, összegyűlend ; azután pedig mindenkinek ingyenes 
használatára örökre szabadon álljon. —  5) Azon esetre , ha a híd a szerződési 
éveknek eltölte előtt használható lenni megszűnnék, határoztatik : hogy annak 
helyreállítását a társaság az országos állandó kiküldöttség által meghatározandó 
idő alatt eszközöltethesse ugyan, de az időközbeni átjárásról, a vármegye által 
meghatározandó és csak kiváltsággal nem bíró személyektől fizetendő hídvám 
mellett, gondoskodni tartozzék ; ha pedig a hidat helyreállítani nem akarná, Bu
da és Pest városai a kárpótlás fejében nyert summát a társaságnak visszafizet
vén, az előbbi átjárást helyreállíthassák, és jogukat az eddigi mód szerint gya
korolhassák. — 6) Az állandó hídhoz megkívántaid rendőr hatóságnak gya
korlása a két városnál hagyatik; a hídvám-fizetésre és abból eredő szemé
lyes viszonyokra, valamint a városiak és vállalkozók között támadható kérdé
sekre nézve azonban mindenki csak törvényes bírája előtt leend perbe vo
natható.



1 7 4 SZLEMENICS PÁL.

A 27-dik ágazat, melyben az 1807:28-dik czikknek a beszegelt vagy több 
törvényhatóságokhoz tartozó helyek irán t működő országos választmányok iránti 
rendelete következőkben módosíttatik : 1) Hogy az ily helyek iránti kérdések 
csak a közigazgatásban fenforgó, s tökéletesen bebizonyítandó akadályok te
kintetéből, nem pedig valamely törvényhatóság határainak kiterjesztése végett 
tartoznak azon országos bizottmányoknak Ítélete alá. —  2) Hogy a bizottmány 
itélőbíróságának törvényességére minden tagjának meghívatása, és legalább öt 
részre-hajlatlan tagnak jelenléte szükséges; azon tagok, kik a kérdés által ér
deklett megyében birtokosok vagy tisztviselők, bírói szavazattal nem bírhat
ván , hanem mind az ily, mind a másféle okból meg nem jelenhető tagok helyett 
ugyanannyi számú más tagok országgyűlésen kivűl a nádor által nevezendők 
lévén. —  3) Hogy azon megye, melynek hatóságához adatik a kérdéses hely , 
az azt elveszítőnek egy hasonló helyet, ha és mennyire az a közigazgatásnak 
hátramaradása nélkül történhető, pótlásul adni köteles legyen. — 4) Hogy az 
ily bizottmányok jövendőben itéletöket végrehajtás előtt az országgyűlésnek, 
ottan teendő további elrendelés végett, bejelenteni köteleztessenek.

A 29- és 30-dik ágazatok, melyek közöl amabban Tarpa mezővárosnak 
Bereg várm egyéhez, és Falu-Dobos helységnek Szatmárhoz csatoltatása be- 
czikkelyeztetik ; emebben pedig Istvánmegye helység határával együtt Pest vár
megyének saját kívánata szerint Bács vármegyéhez csatoltatik.

A 33-dik ágazat, mely az 1647:78-dik  czikknek bővebb magyarázására 
rendeli: hogy az országnak minden nemesei, és a sz. kir. városoknak polgárai, 
habár kereskedést vagy mesterséget őznek, a helypénz-fizetéstől mentesek 
legyenek.

A 34-dik ágazat, mely mindazon határozatokat, melyek fen a 7-dik ága
zatban a kilenczed beszedésének módjáról, idejéről, és a megváltási szerződé
seknek előmozdításáról hozattak, az egyházi és minden ily term észetű tizedekre 
is k iterjeszti, és kijelenti: hogy összehordással a tizedadók ezután sem tartoz
n a k , és hogy mindazokból, mikből azon törvényezikk a kilenczedadást meg
szüntette , tized sem jár.

A 35-dik ágazat, mely által az 1659:53-dik czikknek azon esetet érdeklő 
rendelete, midőn a helybeli tanács helyett bírák más városból hozandók, oda 
módosíttatik: hogy az arra szükséges költségeket a városi tanács csak oly eset
ben tartozzék viselni, mikor az ily bíróság egybehívásának a tanács vétkes
sége vagy mulasztása miatt kell történnie.

A 36-dik ágat, mely az 1807:17-dik  czikknek vízi építmények tétele 
iránti rendeletét oda módosítja: hogy mindazok, kikre a közbirtokosoknak na
gyobb része által munkába vett építmény jó tékony, annak költségeiben, a tör
vényhatóság által kidolgozandó aránylagos kulcs szerint részt venni tartozza
nak, s arra az attól vonakodó, vármegyei köztörvényszék előtt indítandó tiszti
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ügyészi p e rre l, a perbeli költségeknek és az ellenzés által netalán okozott ká
roknak megtérítésével együtt, minden perorvoslatoknak kizárásával szoríttas- 
sék , s ily Ítélet ellen csak birtokon-kivűli feljebbvitellel élhessen.

A 45-dik ágazat, mely által a perek folyamának gyorsítására rendeltetik : 
1) Hogy a jövő országgyűlés alatt a kir. curiánál és báni táblánál ugyan a bün
te tő , tiszti-ügyészi, és választó perek, nemkülönben az özvegyeknek árváknak 
és szegényeknek feljebbvitt polgári p e re ik , és ezeknek felvételbeni elsőbbsé
gük mellett minden egyéb feljebbvitt polgári perek vizsgálat alá vétessenek, s a 
hozandó Ítéletek végrehajtassanak, és a kir. tábla azokban két tanácsban Ítél
hessen; minden egyéb itélőszékekre nézve pedig az 1830:6 . ez. 1-só §-a ren
deletének azalatt is helye legyen. — 2) Hogy a kir. táblánál mindennemű fel
jebbvitt perek országgyűlésen kivűl is két tanácsban Ítéltessenek, az annak 
mindegyikéhez megkívántaié s az egész törvényszéktartásnak időszaka alatt 
megmaradandó tagok annak kezdetével az elnök által nevezendók, és e végre 
a kir. tábla tagjainak száma a király által szükségképen nevelendő lévén.

Jegyzet. Ide is számítható némely részeiben a 25-dik ágazat is.

2. §. A második törvényleveléről.
Második törvénylevele az 1839. évi június 2-dikára h irdetett pozsonyi or

szággyűlésnek műve, 1840. évi május 13-dikán Pozsonyban kelt, s a királynak 
és rendeknek előszavain tűi, melyekben a szokottakon kivül a z , hogy ezen or
szággyűlés a közboldogság dűsabb gyarapodásának eszközeiről, s jelesül azok
ról is , mik az 1830-diki törvénynek következésében állított katonaűjonczok- 
nak tíz év lefolyta utáni okvetetlen elbocsáttatását és a magyar hadsereg ősi di
csőségéhez illő állapotbani megtartását ille tik , tartandó tanácskozás végett hí
vatott egybe, és ezentúl a rendeknek részérói még az is, m iszerint abban a ka- 
tonaűjonczokban te tt ajánlatokon kivül főkép az ország lakosainak hitelét ér
deklő, és más halasztást nem szenvedhető némely tárgyakról is tanácskoztak, 
röviden előadatik, 55 ágazatból, és a királynak szokott tartalm ú szentesítő 
zárszavából áll. Ágazatai közöl

I. Ideigleni, vagy csupán nap szükségeire vonatkozó rendeletitek :
Az 1-ső ágazat, melyben előadatik: mikép Szilassy József koronaőrző el

halván, az annak helyébe ő felsége által helyettesített gróf Batthyányi Imre pe
dig főlovászmesteri méltóságra em eltetvén, gróf Teleki József, ki királyi he
lyettesítés mellett akkor ezen hivatalt viselé, közakarattal koronaőrzővé elvá
lasztatott, Szilassy Józsefnek örökösei és gróf Batthányi Imre pedig a koro
nához tartozó kulcsoknak átadása fölött megnyugtattatnak.

A 2-dik ágazat, melyben a rendek a magyar ezredeknek kiegészítésére 
ugyanazon óvások, feltételek, és határozatok mellett, melyek m ellett az 1830:
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7-dik czikkben hasonló ajánlás té te tik , segedelemképen 38,000, sorshúzással 
állítandó, s 10 évig, egyedül magyar ezredeknél szolgálandó, és nem-magyar 
ezredhez semmi szín alatt át nem helyezhető njonczot ajánlanak.

A 3-dik ágazat, melyben a katonai élelmezésből és szállásolásból származó 
terheknek, am ennyiben törvényesek, megszüntetésére a kir. kincstárral eszköz- 
lendó egyezkedés végett, az 1836:11-dik  czikknek nyomán országos bizott
mány neveztetik, oly meghagyással : hogy az, ezen országgyűlésnek befejezése 
után minél előbb összeülvén, és a király által a szükséges adatoknak előmuta- 
tása végett kinevezendő kincstári és katonai személyekkel értekezvén, egy
szersmind a katonai laktanyákra nézve, a már fenállóknak tekintetbe vételével, 
azoknak m ekkorasága, minősége, és az országban elhelyeztetése iránt tervet 
készítsen, és készítendő kimerítő munkálatát kinyomatás és elegendő példá
nyokban! közzététel végett a nádornak mutassa be, miszerint az egész tárgy 
legközelebbi országgyűlésen végképen elhatároztassék.

A 4-dik ágazat, melyben a Duna és egyéb fotyamok szabályozására, vala
mint Pest és vidéke elemi viszontagságok elleni biztosításának előleges tárgya
lására, országos választmány neveztetik; mel}', az e tárgyakat érdeklő adatok
nak és terveknek segedelm ével, és az ország építményi igazgatósága segéd
munkálkodásának használatával, k im erítő , s a nádornak kinyomatás és elégsé
ges példányokban közzététel végett benyújtandó véleményes jelentést készít
sen az iránt: l)M ely  elvek és arány szerint lennének az e részbeni további or
szágos munkálkodások czélszerűleg alkalmazandók. —  2) Minő módokkal és 
felügyelés alatt lehetne maga a szabályozás gyakorlatilag eszközleiulő? —  3) 
Mikép lehessen a magános érdekeknek közczéllal előállható összeütközését tör
vény intézkedése által megszüntetni? —■ 4) Mily forrásokat lehetne az ily 
nagyszerű vállalatok létrehozásához szükséges költségeknek födözésére, az or
szág alkotmányának és minden rendbeliek igazainak épségben tartása mellett, 
megnyitni ?

A 5-ik ágazat, mely által a büntetőtörvénykönyvvel válhatatlan kapcsolat
ban levő büntető s javító rendszer behozásának dolgában, jövő országgyűlésre 
munkálatát okvetetlenűl bemutatni köteles országos választmány neveztetik, oly 
meghagyással: 1) Hogy tekintetbe vevén a külföld jelesebb büntető s javító bör
töneinek elrendezését, javaslatot készítsen az iránt, mily alakban lehessen azon 
rendszert országunknak körülményeihez képest legczélszerúbben alkalmazni, s 
hol, mely számban és mimódon legyenek az e végből szükséges fogházak felál- 
lítandók ? — 2) Hogy az ily fogházaknak felállítására, belső igazgatására és föntar- 
tására megkívántaié költségeket lehetőségig megközelítőleg számítsa k i, és az 
irán t, honnan legyenek azok födözendők , véleményt adjon. — 3) Hogy javas
latot készítsen arról is , mik kiválhassanak meg az érdeklett büntető s javító
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rendszer mellett az 1827. évi országgyiílésből kiküldött országos választmány 
által javaslatképen bemutatott törvénykönyvnek tökéletesítésére?

A 24-dik ágazat, mely által a perek folyamatáról hozott 1836:45-dik tör- 
vényczikk további rendelkezésig a jövő és azután következő országgyiílési időkre 
is kiterjesztetik.

A 25-dik ágazat, mely az 1827: 14-dik czikknek a szávántúli nemesi jó 
szágokat érdeklő perek bíróságáról te tt rendeletét csak oly perekről érten
dőnek határozza, melyekben jogi vagy a báni-táblának bírósága alá tartozó ősi
ségi kérdések nem fordulnak elő, és az ily pereket, jóllehet már a kapcsolt 
részeknek Ítélőtáblája előtt folyamatban volnának, folytatás végett a báni-táblá
hoz áttetetni parancsolja.

A 32— 34-dik ágazatok, melyek közöl az 1-sőben Moson vármegye és 
Bruck városa, •—* a 2-dikban Máramaros vármegye és a galicziai kuti uradalom, 
—  a 3-dikban végre Bihar vármegye és Erdély között fenforgó határbeli kér
dések elintézése országos bizottm ányokra, az elsőké ugyan az alább álló 
35-dik czikkben a dunántúli kerületre, a másodikaké az 1791:68-dik czikkben 
a Galiczia felé, a harmadikaké pedig az 1836:31-dik czikkben az Erdély felé 
rendekre b ízatik , az elsőhez egyszersmind Moson, a másodikhoz pedig Mára
maros vármegyéknek időközbeni alispánai hozzácsatoltatni rendeltetvén.

A 35-dik ágazat, melyben a több vármegyékhez tartozó, és beszegelt he
lyek iránt az 1827:16. és 1836:32-dik  czikkek által rendelt országos bizott
mányokhoz az elholtak, vagy máskép meggátolt tagok helyett mások ne
veztetnek.

A 38-dik ágazat, mely azon részvénytársaságot, mely báró VécseyMiklós 
és báró Sina György elnöklete alatt a Dunát a Tiszával Pestről vagy Bölcské
ről , vagy ezen pontoknak vidékeiről Szegednél, Csongrádnál, és Szolnoknál 
vagy vidékeikben csatorna által összekötni szándékozik, a törvények oltalma 
alá veszi, és következő kedvezményekkel ajándékozza meg: 1) Hogy azon téren, 
mely a Tiszánál és Dunánál a fen kijelelt pontok közt létez, és ezektől mind fel 
mind lefelé számított öt mérföldnyire 50 évnek lefolyása alatt Dunától Tiszá
hoz csatornát más ne vonhasson; azon esetben m indazáltal, ha a társaság 25 
évnek lefolyása alatt a fenkijelelt pontok közöl valamelyiket csatorna által ösz- 
sze nem kötné, szabad legyen akárkinek azt akár külön csatorna által, akár a 
jelen társaság által építettel egybekötendő, hasonlóul hajókázható, szárnycsa
tornával egybekötni, ezen utóbbi esetben köteles lévén a jelen társaságnak a 
csatornára fordított és nekie hasznára való költségeknek illő, vagy barátságos 
egyezés, vagy ha ez nem sikerülne, a főtörvényszékek által az 1836:25. ez.
3-dik §-ban kijelelt úton és módon meghatározandó részét kifizetni; azon eset
ben pedig, ha a jelen társaság tervének a helytartótanács általi helybenhagyásától 
számított három év alatt a csatornát meg nem kezdené, vagy a jelen törvény ki- 
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hirdetésének napjától 15 év alatt egyik vonalt sem készítené el, a jelen törvény
nek kedvezései reá nézve szűnjenek meg, és azokra ruháztassanak, kik a jelen 
törvényben kijelelt pontok csatornák-általi összeköttetésének eszközlését ma
gokra vállalandják, s hogy hasonlóképen sziínjenek meg azon kedvezések ak
kor is , ha a csatorna az első 50 évnek lefolyta előtt, meddig azt a társaság ha
józásra alkalmas karban tartani köteles, elhanyagolása miatt hajókázliatatlanná 
válnék. — 2) Hogy az 1836:25 . ez. 3-dik §-ában elrendelt örökös kisajátítás 
jogával ezen társaság is bírjon, és pedig nem csak a csatornára és partjaira, ha
nem a vontató u tak ra , csatorna kitisztítására, felügyelők lakára, vagy lecsapo- 
láshoz szolgáló tavak ásására szükséges térekre nézve is, de tökéletes, jelesül a 
megsziínt halászatnak jogára nézve is, adandó kármentesítés mellett. —  3) Hogy 
e csatornák használásától bármily rendu hajózok és szállítók által különbség 
nélkül fizetendő bérnek mennyiségét a helytartótanács a vállalkozókkal kötendő 
szerződés által határozza m eg, s azt a csatorna használatától számított 50 év 
alatt se a társaság fel ne emelhesse, se a helytartótanács le ne szállíthassa; ak
kor pedig a társaság jövedelmi állapotját a főkormányszéknek kimutatni tar
tozzék, mely az új bérjegyzéket igazság ős méltányosság szerint meghatáro- 
zandja. — 4) Hogy a mennyire a csatorna által megszakadt közlekedések miatt 
kérdések tám adnának, a feleknek meghallgatása után a helytartótanács hatá
rozza el, hol tartozzék a társaság maga költségén és vámszedés nélkül hidakat 
és pallókat építeni, vagy réveket és csónakokat tartani. — 5) Hogy az egész 
kisajátított téren a társaságnak beleegyezése nélkül a legeltetés, k ikötés, járás
kelés, és a víznek bármily használása mindenkinek tilos. — 6) Hogy az 1836: 
25. ez. 2., 5., 6, 7. s 8-dik §-ában foglalt rendeletek a jelen vállalatra is kiter
jedjenek.

A 40-dik ágazat, mely az 1836:25-dik  czikkben foglalt kedvezéseket egy 
Eécstől Magyarországon keresztül Triesztig vezetendő vasut-építési vállalatra 
is kiterjeszti.

A 41-dik ágazat, mely néhai Alagovich Sándor zágrábi püspök azon ne
mes tettének emlékét örökíti, melylyel az Pozsega városában árvaintézetet ala
pított.

A 42-dik ágazat, mely által a magyar tudós társaságra 1832. évtől fogva 
részint kész pénzben, részint kötelezvényekben tett, összesen 71,990 fr. 54kraj- 
czárra menő ajánlatok törvénybe igtattatnak.

A 43-dik ágazat, melyben a Ludoviceára 1836. év óta Pest városának 
földben, Temesváry M ártonnak, Szilágyi M ihálynak, s gróf Batthyány Alajos 
özvegyének és örököseinek pénzben tett, s összesen 28,427 p. for. 1 V/s krajezárra 
rúgó ajánlataik feltételeikkel együtt beczikkelyeztetnek,

A 44-dik ágazat, mely által a rendek a Pesten építendő magyar színházra 
1836:41-dik czikk által kijelelt telket további rendelkezésig eredeti czéljára
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megtartatni rendelvén, a törvényhatóságok által gyűjtött szabad ajánlatokból 
felépült magyar színházat, mint nemzeti tulajdont, országos pártolás alá veszik, 
és a rajta fekvő terheknek letisztázására ugyan 50,000, a színháznak megala
pítására pedig 40,000 pengő' forintot, a nemesek és azok által, kiket a törvény 
ezen nevezet alá foglalva é rt, adandó segedelemképen ajánlanak oly megha
gyással: hogy ezen utóbbi összeg kamatainak csak % része fordíttassék a színház 
évenkénti költségeinek pótolására, % része pedig a tőkéhez csatoltassék. To
vábbá egy országos válastmányt neveznek, mely a színházat magát Pest vár
megyétől, a díszítm ényeket, ruhatárt, s más odatartozókat pedig a létező rész
vénytársaságtól szerződés mellett átvegye, a rajta fekvő terheket kifizesse , az 
alapítmányi tőkét legalább 5 forint kamatra k iad ja , a színháznak igazgatásáról 
jövő országgyűlésig intézkedést tegyen, arra pedig a tárgy iránti kimerítő vé
lem ényét, a színházi készületeknek lelettárával, s a színház bevételei és kiadá
sai fölötti számadásokkal együtt bemutatni küteleztessék.

A 45-dik ágazat, mely ezen országgyűlésnek költségeit is egyedül a ne
mesek és azok által, k iket a törvény ezen nevezet alá foglalva é r t ,  fizettetni 
rendelvén, az 1836:44-dik  czikknek határozatait ismétli azon különbséggel: 
hogy a nem-fizetőket, ha tartozásuk 200 forintot fölül nem halad, szóbeli, ha 
pedig ezen summát túlhaladja, íro tt, de mégis rövid , szolgabírói szék előtt in
dítható és hat hét alatt okvetetlenűl befejezendő perrel kötelességükre szoríttatni 
parancsolja, a feljebbvitelt nekiek csak birtokon kiviíl engedvén meg.

A 46— 54-dik ágazatok, melyekben a rendek, az 1-sőben ugyan báró Le- 
derer Ignáczot, — a 2-dikhan báró Eichhoff Józsefet országgyűlési üléssel és 
szavazattal, önkényt és az egész taksának elengedésével, —  a 3-dikban Feiler 
Alajos bécsi nagykereskedőt szinte önkényt és taksa-elengedéssel,— a4-dikben 
Hűin János Károly, és Hágó grófokat és Rolsberg Miksa bárót, kiknek elődeik 
királyainktól már 1697. s illetőleg 1734. évben honfiűsítást nyertek , és annak 
taksáját is lefizették, országgyűlési ülés és szavazat nélkül díjm entesen, — az
5-dikben az 1830:17-dik czikk által honfiűsítottaink közöl kitörlött báró Piret 
Lajost, s gróf Folliot Crenneville Lajos Károlyt az általuk le nem tett féltaksá
nak elengedésével, és báró Ililler János fegyvertárm esternek unokáját Józsefet 
díjm entesen, — a 6-dikban Tliurn és Taxis Frid iik  és Vilmos Károly liercze- 
geket, Messey Lajos, Bubna K ároly, Hoyos A ntal, Aichelburg Ferencz és Li- 
lienberg Volfréd grófokat, Waldstiitten G yörgy, W immersperg Em ánuel, Flöd- 
nig Eduárd és Adolf, Wiinmer József és Mattencloit Gotfrid bárókat az egész 
taksának elengedésével, de országgyűlési ülés és szavazat nélkül, — a 7-dikben 
Wildner Ignáczot, Yesque Jánost, Glogowsky L ajost, Sitra Jakabot, Zubovics 
Józsefet és Istvánt, Burdina Rudolfot, Beker Józsefet, Brosenbach Károlyt, 
Schiwny K árolyt, Ballarini Károlyt és H ayek János Ernesztet taksafizetés nél
kü l, —  a 8-dikban gróf Sommery Lajost féltaksa elengedésével, de országgyű-
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lesi ülés és szavazat n é lk ü l, —  a 9-dikban végre Mack Ignácz bécsi polgárt az 
egész taksának lefizetése m elle tt, mint honíhísítottakat beczikkelyezik.

Jegyzet. Ezen törvényczikkek két tekintetből különös megjegyzést igényelnek : 1) Mert 
általok a honfiúsított mágnások között két osztály keletkezett, úgymint országgyűlési ülés
sel és szavazattal bíróké és nem-bíróké. — 2) Mert általok néhány külföldi nemtelen is, 
mi eddig szokásban nem v o lt, honfhísítást nyert.

Az 55-dik ágazat, mely Mack Ignácz két rendbeli, úgymint a Temesváron 
felállítanád lyceuin alapítására, és a pesti vakok intézetére te tt, összesen
15,000 pengd forintra rúgd adakozásának emlékét örökíti.

II. Állandó szabályul hozott rendeletitek,
A 6-dik ágazat, melyben a rendek mély tisztelettel vevén a király ma

gyar nem zetünk iránti atyai szíve jóságának azon líjabb dicső példáit, melye
ket a nemzeti nyelvnek gyarapítása iránt a jelen országgyűlés alatt is adott, 
és hálás köszönettel törvénybe iktatván azon kegyelm ét, melynél fogva meg
engedni kegyeskedett: hogy az országos felírások már ezen országgyűlésből 
egyedül magyar nyelven té te thettek , valamint azt is , hogy ezentúl az ország 
határaibani köztörvényhatdságok is felírásaikat legfelsőbb helyre úgy szerkesz- 
tethessék, egyszersmind következőket határozzák: 1) Hogy a helytartótanács 
nem csak intézd, hanem körleveleit is az országbeli minden törvényhatóságok
hoz magyarul bocsássa. -—• 2) Hogy az egyházi hatóságok a világi törvényha
tóságokkal, és ezek egymással az ország határain belül csupán magyaréi leve
lezzenek. —  3) Hogy a magyar udvari kamara a hozzá magyaréi író hatósá
gokkal ugyanazon nyelven levelezzen. —  4) Hogy a káptalanok kiadásaiknak 
kezdd és befejezd szakaszait, a tárnoki-szék pedig itélet-leveleit magyar nyel
ven szerkezzék. —  5) Hogy három évnek elmúlta után az anyakönyvek álta
lában mindenütt magyarul írassanak. —  6) Hogy ezután egyházi bármely cse
kély hivatalra minden vallásbelieknél csak magyarnyelv-tudók alkalmaztassa
n ak .—  7) Hogy d felsége rendelkezni fog, miszerint a magyar nyelvnek tudása 
a katonai véghelyeken is gyarapodjék, és a magyrar ezredeknek kormányai a 
magyarországi törvényhatóságokkal magyaréi levelezzenek. — 8) Hogy az or
szágos pénztáraknak kezelésérdli számadások magyar nyelven folyjanak. — 
9) Hogy^ a Magy arországban és kapcsolt részeiben kinyomott minden munkákból 
a magyar tudós társaságnak egŷ  példány adassék.

A 7-ik ágazat, melyben az 1836. évi úrbéri törvényeknek némely szakaszai 
módosíttatnak, névszerint: 1) Az 5-ik czikk a Yerocze vármegyének diakovári 
járására nézve oda változtatik , hogy abban az eddigi szokásnak megtartásával 
egy hold szántóföld 1620, a kaszáló pecíig 1296Q öllel számíttassék. —  2) A
6-dik ez. 2-dik §-át illetőleg a pálinkafőzésnek joga a zsellérekre is kiterjeszte
tik , és mind a jobbágyaknak mind a zselléreknek az általok főzött pálinkának 
kimérése, valamint az üstbér lefizetése nélküli pálinkafőzés is elkobzási bünte-
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tés alatt m egtiltatik, a földesúr azontúl magának úrbéri úton kárára és költsé
geire nézve is teljes elégtételt szerezhetvén. —  3) A 6-dik ez. 3-dik §-ának 
azon rendelete, hogy 8 úrbéri zsellérnek egy egész telki járandóság adassék, csu
pán csak a legelőről értendőnek kijelentetik. —  4) A 6-dik ez. 7-dik §-nak kez
dete oda módosíttatik : hogy a jobbágy bármiféle termesztményekkel és saját 
készítményeivel, — kivéve am iknek árulásától különös törvény által el van tilt
v a ,— minden taksafizetés nélkül kereskedhessék, sőt a sót is o tt, bol a jobbá
gyok annak gyakorlatában, akár boltban akár azon kívül, s akár taksaflzetés- 
sel akár a nélkül v o ltak , ugyanúgy ezután árulhassák. — 5) A 7-dik ez. 2-dik 
§-ában engedett azon jogról, hogy a jobbágyok a lenre és kenderre nézve a fo
nás és kilenczedadás közt választhassanak, rendeltetik : hogy ez csak azon 
kender vagy lenföldekről értessék, melyek vagy az úrbéri táblában mint olya- 
nak kijelölve vannak, vagy az eddigi szokás szerint fonásbeli szolgálattal vol
tak terhelve. — 6) A 7-dik ez. 5-dik §. t-ső  szakaszát illetőleg: hogy a fél, 
negyed, vagy nyolezadrész telkú jobbágyok is az egész - telkesekhez arány
lag kötelesek igás vagy gyalog napi m unkákat, szinte a törvényben kijelelt 
m óddal, nap felköltétől nap lenyugtáig dolgozva, tenni. — 7) A 7-dik ez. 
5-dik §. 5-dik szakaszának rendelete azzal bővíttetik : hogy a munkának tel
jesítését makacsságból elmúlasztó jobbágyot, az elmúlasztott munkának ki
pótlásán tú l, a földesúr vagy megbízottja minden ily napra nézve egy, vagy 
ha igás munkát érdekelne a dolog, két pengő forinttal büntethesse, szükség lé
vén mégis a jobbágyot két helybeli elöljáró, vagy kifogás alá nem eshető két 
tanú előtt kellőleg kihallgatni, és azok előtt az elmarasztaló Ítéletet mind k i
mondani, mind végrehajtani, továbbá az eljárásról jegyzőkönyvet vinni, és an
nak kivonatát az Ítélettel együtt, aláírással hitelesítve, a jobbágynak, ha ki- 
yánná, kiadni, és a jobbágynak szabad leven az Ítélet ellen annak végrehajtása 
után a kerületi szolgabíróhoz folyamodni, ki, kiküldetését sem várva, a felek
nek kihallgatásával szoros vizsgálatot tenni, s tudósítását minden irom ányokkal 
együtt a köztörvényhatósághoz, mely azt a legközelebbi úrbéri törvényszékén 
elitélni köteles, késedelem nélkül beadni tartozzék. — 8) A 7. ez. 8. §. 1-ső 
szakaszának ölfavágás és behordás iránti általános rendelete Pozsega, Verőcze 
és Szeréin vármegyékre is k iterjeszte tik , azon helységeknek kivételével, me
lyekben az eddig sem volt gyakorlatban. —  9) A 8-dik czikk következő ren
deletekkel megbővíttetik : a) Hogy akár egyes jobbágyok akár egész községek 
földesúri tartozásaikat, szolgálataikat, és adózásaikat, —  az úri hatóság mégis 
sértetlenül hagyatván, —- törvényes-bizonyságnak közbejövetele nélkül köt
h e tő , s egy példányban a vármegyének levéltárába leteendő, másikban pedig 
a helytartótanácsnak, a közadó állandó alapjának fentartásárai felügyelés vé
gett, végrehajtás előtt megküldendő szerződés által szabad egyezés útján meg
határozandó bizonyos általános summának fizetésével tökéletesen és örök idők
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re megválthassák, és pedig égy , hogy az így készült szerződés az erőszak, fé
lelem vagy csalárdság általi reávétetésnek, és a szerzodésrei képtelenségnek 
esetein kívül semmiféle tekintetből fel ne bontathassék. —  6) Hogy a váltság 
fejében fizetendő pénzösszeg a törvény előtt teljesen oly természetű legyen, 
milyen a megváltott rírbéri telek volt; következőleg hogy a váltsági tőkesum
mák a törvény értelmében biztosított állapotban tartassanak, erre a koronái, 
egyházi és közalapítmányi jószágokban történt váltságokra nézve a helytartó- 
tanács, s illetőleg a kir. fiskus felügyelni tartozván, magános hazapolgári ja 
vakban pedig a biztosításnak megszerzése az érdeklett feleket illetvén, és hogy 
azon váltsági tőkétől járó kamatokat az szedje, kit a megváltott úrbéri javaknak 
jövedelme illetett. — c) Hogy a helytartótanács észrevételeit, ha melyek a szer
ződés iránt volnának, és azt is , ha nem volnának, minél előbb, s a mennyire 
lehetséges, hat hónap alatt a megyével közölje; a vármegye pedig, nem tétet
vén észrevétel, azt közgyűlésében hirdettesse ki ; miután az azonnal teljese
désbe veendő legyen.—  10) A 9. ez. 6. §-át illetőleg a jobbágyi árvavagyonnak 
lelettára egy példányban az illető szolgabíró által a vármegyének levéltárába 
beadatni rendeltetik. — 11) A 10.cz. 4. §-a azzal bővíttetik: hogy a vármegyé
nek úrbéri-székei ezután a helytartótanácscsal levelezhessenek, és a tőlök fel- 
jebbezett pereket oda önmagok közvetetlenül felterjeszthessék. — 12) A 10. ez.
5. §. 1 pontjára nézve, mindazok, mik itten a 7-dik szám alatt a munkára ma
kacsságból meg nem jelenő jobbbágyról rendeltettek, azokra is kiterjesztetnek, 
kik az úrim unkát resten vagy makacsságból a földesúrnak kárával teszik. —
13) A 10. ez. 5. §. 3-dik számát illetőleg, a károknak megbecsülésére alkalma
zandó helybeli elöljárók vagy dologhoz értők mindig m egesküdtetni, s a szán
tóföldekben, ré tekben , m ezőkben, szőlőkben, erdőkben, kertekben, s más 
bármely helyen levő ültetm ényekben készakarva kárt tevők egyenes tolvajok 
gyanánt, valamint azok is , kik a rendelt őröket megtámadják és sértik , a kár
nak megtérítésén túl büntető törvényszék által büntettetni rendeltetnek. —
14) A 10. ez. 6. §. rendeletéi az úrbéri rendezési per iránt következőkkel bő
víttetnek: a) Hogy, ha közbirtokosságban, hol az arány még behozva nincsen, a 
jobbágyoknak nagyobb része pedig az úrbéri rendezést és összesítést kívánja, a 
közbirtokosoknak egyike sem akarná az arányosító pert megindítani és folytat
ni, azt a megyei tiszti-ügyész indítsa és vigye az alispáni-szék előtt. — ő) Hogy 
közbirtokosságokban az úrbéri rendezést tárgyaló úriszéknek költségeit a köz
birtokosok, —  oda nem értve azokat, kik nemesi udvartelket minden úrbéri ja 
vak és jobbágyok nélkül bírnak, — közbirtokaiknak aránya szerint viselni tar
tozzanak, s arra tiszti-ügyészi szóbeli perrel szoríttassanak, az ily úriszék tar
tásának határnapja, ha arra nézve, a közbirtokosok magok közt meg nem egyez
hetnének, valamelyik közbirtokosnak vagy a jobbágyoknak folyamodására a 
vármegye által meghatározandó lévén. — c) Hogy ha a pernek kezdetén mind
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a földesuraságnak mind a jobbágyoknak részéről az nyilváníttatik , hogy az űr
béri rendezés behozatalának semmi törvényes vagy szerződési akadály ellent 
nem áll ; az azt megállapító űriszéknek Ítéletét a vármegyei törvényszéknek 
s illetőleg helytartótanácsnak vizsgálata alá előlegesen felterjeszteni nem szük
ség. —  d) Hogy a helytartótanács a hozzá feljebbvitt űrbéri rendezési pereket 
okvetetlenűl azon idősor szerint vegye tárgyalás alá, a mint azok hozzája felér
keztek. — é) Yégre kijelentetik: hogy mindazon készpénzbeli fizetések, me
lyek az 1836. évi űrbéri törvényekben szám szerint kijelelve vannak, folyó 
ezüst pénzben vétetendők.

A 8-dik ágazat, mely a jobbágyoknak örökösödéséről, előrebocsátván 
azt, hogy a jobbágyok az 1836 :9-dik czikk tanúsága szerint minden akár ingó 
akár ingatlan szerzeményeikről szabadon rendelkezhetnek, következőket ren
deli: 1) Hogy a jobbágyoknak minden ősi javaikban és végrendelet nélkül ha
gyott szerzeményeikben törvényes házasságból nem zett fiú és leánymaradékaik, 
azoknak, miket kiházasításkor vagy azután szülőiktől kap tak , beszámításával, 
egyenlő mértékben örökösödjenek, egyedül azon esetet k ivéve, ha a földesűr- 
nak udvartelki birtokát szőlők alá vagy más használatra szerződés mellett ki- 
rekesztőleg és világosan egyedül férfiágra kapták volna. —  2) Hogy ha az osz- 
tozók a rájok maradott jobbágyi telket felosztani nem akarják , vagy törvény
tilalma miatt fel nem oszthatják, a közöttük megkísérlendő barátságos ügyes
ség nem sikerülvén, azt magok közt tartandó árverés m ellett a legtöbbet Ígérő 
osztozónak, ha az a telki terheknek viselésére képes, átengedhessék; ellenkező 
esetben pedig, valamint akkor is , midőn az osztozóknak legalább fele nyilvá
nos árverést kíván, a telek a községnek elöljárói által a földesúrnak befolyá
sával előrebocsátandó megbecsülés után nyilvános árverés űtján adassék el, 
azon esetben mégis, ha az első árverésnél a becsűárt senki meg nem Ígérné, és 
az osztozók a megígért árral meg nem elégednének, másik szinte egy hónapra
tűzendő árverést tartani szükséges lévén. Továbbá, hogy a szőlők is, hol azokat 
bizonyos mennyiségen alól felosztani nem szabad, ha az osztozóknak legalább 
fele kívánja, szinte az itt előadott mód szerint nyilvános árverés alá bocsá- 
tandók. — 3) Hogy a mag nélkül elhúnytnak még életben levő szülői mind ősi 
mind szerzeményi javaira nézve az örökösödésben mind az oldalági vérséget 
mind a földesurat megelőzzék. —  4) Hogy a házasság-alatti közös szerzemények 
jobbágyok között mindenik házastársat egyformán illetvén, azokról az egyik fél 
úgy, mint a másik, felerészben szabadon rendelkezhessék, s abból a másikat ki 
ne zarhassa ; ha pedig egyik fél mag és végrendelet nélkül elhal, az egész közös 
szerzemény az életben maradott félre szálljon. —  5) Hogy a házastársaknak 
viszontos örökösödése jobbágyok közt m inden, habár házasság-előtti szerze
m ényekre is , kiterjedjen, és minden egyéb örökösödést megelőzzön, az őriek
ben azonban soha helye ne legyen. —  6) Hogy az oldalági vérség örökösö-
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désének azon esetben, ha a maradék nélkül elhunyt jobbágy testvéreivel meg 
volt osztozva, csak az dsi javakban legyen helye, a szerzeményiekben pedig, ha 
az elhunytnak sem özvegye, sem életben levő szülői nincsenek, a földesurat 
illesse, de az így reá szállott jobbágytelket más alkalmas jobbágynak a szo
kott terhek viselése mellett ingyen átadni tartozzék, nekie az átvevő csak a tel
ken létező épületeket, és javításokat becsű szerint kifizetni köteles lévén. Ha 
pedig a mag nélkül elhalt jobbágy testvéreivel osztatlan állapotban Ínínyt el, 
annak szerzeményeiben is , ha özvegye nem m aradt, és szülői sem élnek , az 
oldalági atyafiak örökösödjenek. —  7) Hogy a jobbágynak tökéletes magvasza
kadtéval, midőn örökösödési joggal bíró oldalági vére sincsen, az ősi javak, min
den különbség nélkül, a szerzeményiek pedig az előbbi pontnak értelmében a 
földesórra szánjanak. —  8) Hogy az asszonyi hozományokat illetőleg, azok, 
melyek természetben megvannak, és a melyeknek férje házához hozatala, és 
különösen az e törvény után pénzben hozandókat illetőleg egyszersmind a férj
nek meglevő javaiba történt beruházása is illőleg bebizonyíttatik, minden örö
kösödésnél és osztálynál az özvegynek vagy örököseinek mindenek előtt azon
nal kiadandók. Továbbá, hogy jövendőre minden asszony, hozományát azonnal, 
midőn a férj házához viszi, a községnek elöljárói által a földesúr befolyásával 
pontosan írassa össze, s becsülíesse meg, és az arról költ okiratot egy példány
ban a községnek levéltárába tétesse le , m áskép, ha t. i. ezt elmulasztaná, 
hozományából a természetben meglevőkön kívül semmi egyebet ne követel
hessen.—  9)H ogy a jobbágyi özvegy, ha férje mag nélkül haltel, és végrende
let által illendő tartásáról nem gondoskodott, míg é l, és férjének nevét viseli, 
annak minden ősi javaiban benmaradjon; ha azonban azok között jobbágytelek 
is volna, és az özvegy a jobbágyi terheknek viselésére alkalmas nem lenne: 
azt az ahhoz tartozó ősiekkel együtt azok, k iket arra nézve az örökösödésnek 
rendje egyébként illetne, átvehessék vagy eladhassák ugyan; de az özvegynek 
sorsához mért özvegyi tartását biztosítani köteleztessenek, a tartásnak m ennyi
sége, ha iránta egyesség nem eszközöltethetnék, az illető bíróság á lta l, tekin
tetbe véve az özvegynek sorsát, a vagyonnak m ennyiségét, valamint azt i s , 
m it az özvegy közös szerzemény és hites-társi kölcsönös örökösödés fejében, 
mint tulajdonát, m egtartott, meghatározandó lévén. — Hogyha pedig félje 
gyermekeket hagyott maga után, azok, ha mindnyájan az özvegynek is gyerme
k e i , az őket illető atyai javakban is csak úgy osztozhatnak, ha anyjoknak illő 
özvegyi-tartását a most előadott mód szerint biztosították; ha pedig a gyerme
kek, vagy legalább egy részök, más házasságból származtak ; az özvegy férjének 
ősi vagy utolsó házassága előtt szerzett javaiból özvegyi-tartás fejében csak egy 
gyermek-részt követelhessen, és azt is oly m óddal, hogy azon különszakasz- 
tandó, s földesül’ és községi elöljáróság felügyelése alatt tartandó gyermek-rész
nek egyedül évenkénti jövedelm eit húzhassa. — 10) Hogy ezen törvénynek
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rendeleté minden földesúri hatóság alatt levő, akár úrbéri akár szerződési, 
vagy kiváltságos helyeken lakó nem-nemes személyekről s azoknak örökösödé
séről, sőt az ingatlan jobbágyi javak iránt a nemesekről is egyformán értessék; 
visszaható erővel mindazáltal ezen egész rendelet ne bírjon.

A 9-dik ágazat, mely a mezei rendőrségről, és a városon vagy falun kivűl 
közbejövő károsításokról, azoknak egyes fajaira és eseteire is beereszkedve, hosz- 
szason rendelkezik, általános elvekül felállítván: l)H o g y  a mezei bármely káro
sítás, ha puszta, de még is megelőzhető, esetből, vagy merő gondatlanságból 
történt, a károknak és költségeknek egyszeres megtérítésével, ha vétkes gondat
lanságból vagy szántszándékkal, s rosszakaratból eredett, a költségeknek pótlásán 
túl a kárnak kétszeres megfizetésével, sőt a gondatlanság vétkességének és a szán
dék rosszaságának fokozataihoz képest börtön vagy más testi büntetéssel is fenyít- 
tessék; a cselédek, munkások, s szülőikkel egy kenyéren élő gyermekek által te tt 
károsításokban a kár, ha azt parancsra vagy feladott kötelességük teljesítésében 
okozták, a gazda vagy szülő,ellenkező esetekben pedig önmagok vagyonából lévén 
megveendő. — 2) Hogy a bíráskodás, valamint a mezei rendőrségrei egész felügye- 
lés is , rendszerint a járásbeli szolgabírónak, a szabad k irá ly i, és kiváltságos 
mezővárosokban pedig a kapitánynak tisztében álljon, megengedtetvén m égis, 
hogy kisebb károsításokban a kárnak m egtérítésére és pénzbeli büntetésekre 
nézve néha más is , névszerint akármely helybeli elöljáróság 12 , a nemes köz
ségi vagy közbirtokossági rendezett tanács, vagy hadnagy esküdteivel 24 , és 
tulajdon jobbágyaira nézve a földesúr vagy képviselője 60 forintig bíráskodhas- 
sék, az itt kijelelt summákon mindenkor csak a kár becsűjének mennyiségét 
értve; ha mindazáltal a falusi vagy nem-kiváltságos városi elöljáróság három , a 
földesúr pedig nyolez nap alatt elégtételt nem szolgáltatna, a bíráskodás ezen 
esetekben is a járásbeli szolgabírót illetvén. — 3) Hogy a szolgabíró vagy ka
pitány a panaszokat, melyekhez mindig a kárnak törvényes módon tett becsűje 
is már melléklendő, beadásuknak sora szerint felvenni, és a szóbeli pernek ú tját 
követve a szükséges vizsgálatokat megtenni, a tanúkat kihallgatni, és ha a m a
rasztalási summa 200 forintot meg nem halad, Ítéletét a panasznak beadásától 
számítandó 15 nap alatt végre is hajtani, —  kivéve ha a végrehajtást ingatlan 
javakra is szükség lenne k iterjeszten i, és így az 1836. törvénynek határozatai 
megtartandók lennének, —  köteleztessék; ha azonban valamely károsításra a 
pénzbelin túl testi büntetést is szab a törvény, azt a bíró ily rövid úton meg 
nem Ítélhetvén, hanem a vétséget minden irományokkal együtt a közelebbi me
gyei vagy városi törvényszéknek, a törvény szokott útjáni tárgyalás végett, be
jelenteni küteleztetvén. Továbbá, hogy mezei károsításról Ítélő minden bíró 
eljárásáról rendes jegyzőkönyvet vezetn i, s abba a megitélt és kezéhez vett 
büntetésbeli pénzeket, a szolgabírókat illetőleg oda értve a falusi bíráktól vagy
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hadnagyoktól átküldőiteket is , beigtatni, és a könyvet évnegyedenként az il
lető közgyűlésnek vagy városi tanácsnak bemutatni tartozzék. —  4) Hogy a 
feljebbvitel a falusi elöljáróságtól a szolgabíróhoz, s ettől a megye törvényszé
kéhez, de nem tovább, és midenkor birtokon kiviíl, a nemesi községnek taná
csától vagy hadnagyától a megyei törvényszékhez szinte birtokon kivul és nem 
tovább, végre a szolgabírótól vagy kapitánytól, ha a marasztalási összeg 200 
forintot fölül nem halad , ismét egyedül a megye vagy város törvényszékéhez 
és birtokon k ivu l, ha pedig 200 forintot túl halad, ezen törvényszékekhez bir
tok m ellett, ezektől pedig tovább is ugyan, de csak birtokon kivul m enjen, a 
testi büntetéseket érdeklő Ítéletekre nézve az előbbeni tövények lévén megtar- 
tandók. — 5) Hogy minden mezei károsításokban a tetten kapott személyt, ha
bár nemes volna, mind a hely színén, mind folytonos üldözésben megzálogolni, 
és míg zálogot nem ad , büntetetlenűl letartóztatni, a kárban talált vagy onnan 
üldözőbe vett m arhát, ha nemesé volna is , szabadon behajtani lehessen, a ká
rosítom , ha zálogát adni nem akarna, vagy marhája behajtását ellenzené, s zá
logát vagy m arháját titkon vagy erőhatalommal kiszabadítaná, a költségeknek 
megtérítésén és kétszeres kárpótláson fölül más aránylagos büntetés, sőt ha vér
ontás közbe jőne , fenyítő p e r is  várván. Továbbá, hogy a kárvallott a zálo
gos vagy behajtott marhát mindaddig letartóztathassa, míg annak ura a megbe
csült k á ro k a t, a hajtópénzzel és egyéb költségekkel együtt le nem fizette. —
6) Hogy a bíró a betudás és büntetés mennyiségének meghatározásában a kár 
mennyiségén és egyéb általános szabályokon kívül különösen figyelembevegye: 
«) a gondatlanságnak vagy rosszakaratnak fokozatát és főleg a vétségnek ismét
lését, —  ó) a tulajdonosnak a károsított tárgyra vagy helyre fordított szorgal
mát s ipará t, —  c)  az őrizetnek biztosságát, mely alatt a birtokos tulajdonát 
lenni vélte, és — d) a károsításnak nappali vagy éjjeli elkövetését. — 7) Hogy 
a költségek közé e következők számítandók: a) a becsüsöknek napi bére, tar
tása és alájok szükséges fogatoknak ára , — b) a becsüsök utáni járásnak és 
egyéb fáradságnak d íja , —  r)  a szolgabírónak vagy kapitánynak, ha közbejö
vetele szükséges volt, és a vizsgálatokra vagy bizonyságokra szükséges tanúk
nak járandósága és fuvar-költsége, — ű) a kárban levő s behajtott marháknak 
tartása, és az azoktól járó hajtópénz, mely egy darab szarvasmarhától vagy 
lótól 6 , egy sértéstő l, kecskétől, vagy behajtható szárnyas állattól 3 , egy akár 
nagy akár apró juhtól 1 pengő krajczárt teszen, és ezen behajtó pénz az ellent- 
állásnak vagy behajtás meg nem engedésének esetében m indenkor kétszeresen 
megveendő. —  8) Hogy a kárnak és költségeknek egyszeres megtérítése a kár
vallottat, egyéb pénzbeli marasztalások a megyei vagy városi pénztárt illessék, 
és ha a kártevő képtelen volna a marasztalási pénzösszeget lefizetni, minden 
két forintért egy-egy nap i, de mégis félévnél továbbra nem terjeszthető, és 
ezen esetben tisztességes letartóztatásnál súlyosabbá nem tétethető, fogsággal
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fenyíttessék. —  9) Hogy ezen károsításoknak eseteiben a szegény nem est, k i
nek tulajdon házán túl egyebe nincsen, mihelyest a vizsgálatnak meghitelesité- 
séböl kiviláglik , hogy a kárt szánlszándékkal vagy épen erőszakosan te tte , 
vagy hogy szántszándékos kártételért egyszer már büntetve volt, ha csak ke
zest nem állít, azonnal, az Ítéletnek hozatala előtt is , befogatni lehessen .—
10) Hogy ha az alperes felperese kárának becsűjét sokallaná, azt a szolgabíró 
vagy kapitány által megvizsgáltathassa, sőt az első becsű után három , erdei 
károkra nézve pedig 15 nap alatt mind a két fél által egyenlő számmal állítan
dó becsüsökkel űj becsűt is tétethessen. —  11) Hogy a szolgabíró vagy kapi
tány helybenhagyásával választott és elüttök meghitelt mezei vagy erdei csősz
nek h it-ala tti, gyanú-nélküli, világos, és határozott tanúsága, a kártevőnek el
marasztalására, ha az magát a vád ellen igazolni nem képes, magában elégsé
ges legyen. — 12) Hogy a ki a csőszt hivatalos eljárása m iatt bántalommal 
ille ti, különös szigorúsággal b iin tettessék , jelesül hogy a tettes a csőszön elő
ször elkövetett vereségért a gyógyítási költségeken túl a fájdalomnak 24 forint
tól 100-ig terjeszthető díjában, és ha a csősz élelmének keresésére ideiglen vagy 
holtig alkalmatlanná v á lt, az abból eredő kárnak megtérítésében marasztaltas- 
s é k , sőt vétségének fokozatához képest büntető törvényeinknek határozatai 
szerint is fenyíttessék. — 13) Hogy midőn a mezei károsítás eddigi törrvényeink 
szerint hatalmaskodási büntetést maga után vonó cselekvésből ered , a megsér
te tt fél annak a jelen törvény melletti megbosszulása után is még közönséges 
hatalmaskodási perrel élhessen. — A mi a mezei károsítások egyes fajairól tett 
rendelkezéseket érdekli, ezek nagy részint az 1-ső szám alatti általános elvből 
önkényt is értetődnek, s közülök csak e következők különösök: l)H o g y  a más
nak bármily földében gondatlanságból te tt legeltetés, csapásolás, növény- vagy 
gyökérásás, a költségeknek és kárnak, vagy ha kár nem történt, a hajtópénznek 
megtérítésén túl pénzbeli birsággal, mely mégis amazoknak összes mennyiségét 
meg nem haladhatja, fenyíttessék. —  2) Hogy ugyanígy fenyíttessék a ré teken , 
vetésekben, ültetvényekben, kertekben, szőlőkben, erdőkben, vagy magánosán 
álló fákban gondatlanságból történt károsítás is, az erdei vágásokban marha által 
okozott károkra nézve azon különösséggel, hogy itt a pénzbeli birság egy szarvas 
marhától, lótól, vagy kecskétől 30, és egy birkától 10 ezüst krajczárra határoz- 
tatik, és azon túl a gondatlan pásztor testi büntetéssel fenyíttetni rendeltetik .—
3) Hogy a ragadós nyavalyában sinlődő marhának vagy kisebb baromnak, az 
ilyeneknek számára kihasítandó legelőn kivűl más közös legeltetési helyre bocsá
tása mindannyiszor darabonkénti egy pengő forinttal büntettessék. — 4) Hogy 
a felvállalt munkából megszökött aratók , nyomtatók, csépiók, vagy más mezei 
munkások az illető szolgabíró vagy kapitány által, habár időközben már más 
gazdánál munkába állo ttak , eszközlendő visszaállításukon túl okozott kár és 
költségek fejében az elm úlasztott, mezei munkára alkalm as, napszámok hely-
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beli folyó árának kétszeres m egtérítésével, és pedig nem csak azon gazdára, 
kitől m egszöktek, hanem arra nézve is , kihez líjonan szegődtek, — kivéve 
ha ez őket a törvénynek ellenére útilevél nélkül fogadta volna fel, — fenyít- 
tessenek. — 5) Hogy a más által alku mellett felfogadott ily munkásokat el
csaló gazda, ha őket törvényesen megintve vissza nem bocsátana, a költségek
nek egyszeres és a károknak az előbbi pont határozata szerint a munkások
kal egyetemesen teendő megtérítésén fölül, az illető megyei vagy városi pénz
tárnak részére 20-tól 100-ig terjedhető pengő forinttal büntettessék. —  6) Hogy 
a k i, habár önmaga a földesúr is , lenét vagy kenderét a községi tanács által e 
czélra kijelelt vizen kivul áztatja, és a csősznek bejelentésére azonnal onnan el 
nem hordatja, az elöljáróság részéről tétetendő elhordásnak költségén túl min
den beáztatott kévére nézve egy pengő krajczárba marasztaltassék.

A 10-ik ágazat, mely a vizeknek természetes lefolyását gátló építm ények
ről , a vizeknek rendezéséről és kiszárításáról, s ágyaiknak és csatornáknak jó 
karban tartásáról rendelkezéseket teszem Név szerint:

a) A vizeknek természetes lefolyását másoknak kárával gátló építmények
ről , előre bocsátván az ily építmények tételének általános tilalmát, rendeli: 1) 
Hogy e részben panasz tétetvén, az illető megye, s városi vagy kerületi tanács 
a hely színére egy küldöttséget, — melyhez a tiszti-földmérőkön és vízi építő
mestereken túl a felek is bizodalmukkal bíró művészeket alkalmazhatnak, — 
azonnal rendeljen, s ez a feleket kihallgatván, minden körülm ényeket megvizs
gálván, s ha szükség lenne, rajzokat, és egyéb terveket készíttetvén, és jelesül 
azt, vájjon lebet-e és miképen a kártékony építményt igazítás által kártékony- 
talanná lenni ? figyelembe vevén, véleményes tudósítását minden szükségesről 
a legközelebbi közgyűlésnek s illetőleg tanácsülésnek beadja. — 2) Hogy erre 
az illető hatóság a te tt panasz iránt határozatot hozzon, és azt akkor, ha az 
építményt kártékonytalanná tenni nem lehet, azonnal, azon esetben pedig, ha 
az megigazítható, és tulajdonosa az igazításnak tervét elfogadja, csak egy év
nek (mely alatt t. i. az a tervet, a szülemlendő károkért a megyei végzés nap
jától minden esetre jó t állani tartozván , teljesíteni köteles) haszonra nem for
dított eltelése után, a vizek lefolyásának az építmény ura költségén szabad útat 
nyitván, az ellentállásnak és minden kifogásoknak félretételével végre is hajtsa; 
az építmény urának a rendes per útja a végrehajtás előtt csupán két esetben, 
t. i. ha az eltörleni rendelt építmény kormányszéki vagy hatósági helybenha
gyás mellett állíttatott fe l, vagy ha kártétel nélkül legalább 15 évig fenállván, 
nem egyenesen az általa okozott körülmények m iatt, hanem más külső okok 
által lett kártékonnyá, engedtetvén meg; mely esetekben, ha lerontatni rendel
tetik az építmény, annak ura a reá fordított pénzét, valamint megszűnő rendes 
haszonvételének megtérítését is megnyeri. — 3) Hogy a tulajdonos, ha perre 
hivatkozik, a tiszti-ügyész által megyei törvényszék előtt sommás perbe fogas-
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sé k , s ó védelmét négy törvényszéki időszak alatt befejezni, és ha a gyűlés
nek határozata Ítélet által helybenhagyatik, annak hozatalától kezdve minden 
károkat és költségeket, a perbelieket is oda értve, kétszeresen megtéríteni kö
teles legyen, ezen ítélettől nekie a feljebbvitel csak birtokon kivűl engedtetvén 
meg. — 4) Hogy ha az építménynek tulajdonosa a megyei végzés vagy illető
leg bírói ítélet és végrehajtás után a víznek szabad lefolyását ismét gátlaná, az 
akadály az illető szolgabíró által, minden kiküldöttség általi vizsgálat és perle
kedés nélkül elmozdítandó, és a bűnös az okozott kárnak és költségeknek két
szeres megtérítésében marasztalandó, ezen Ítélet ellen is nekie csak a birtokon- 
kivűli feljebbvitel maradván fen. —  5) Hogy jövendőben a hatóságnak kikül
döttség általi megvizsgálás után adandó jóváhagyása, vagy a helytartótanács
n ak , melyhez visszavettetés esetében a tervnek földszínéni fölül vizsgálata vé
gett folyamodni szabad, engedelme nélkül senkinek semmiféle akármikép kárt 
okozható víziépítményt tenni szabad ne legyen, s ha ki olyant tenni merész- 
lene, a törvényhatóság a víznek szabad lefolyását a fen írt mód szerint esz
közleni, és a károsodtaknak mindennemű kárára és költségeire nézve elég
tételt adatni tartozzék. •— 6) Hogy a hatóság vagy helytartótanács jóváhagyá
sával teendő víziépítmények is , ha időjártával kártékonyokká válandnak, a 
törvénynek fen előadott rendelete alá veendők.

b) A vizeknek rendezése és kiszárítása iránt következőket határozza: 1) 
Hogy közbirtokosságban, mihelyest annak nagyobb-része, vagy annak folya
modására a megyei közgyűlés valamely tónak , m ocsárnak, vagy folyónak ren
dezését vagy lecsapolását elhatározta, annak végbevitelét, az okozott kárnak 
és költségeknek szolgabíró által rövid líton megveendő kétszeres megtérítése, 
és vagy 100 forint vagy egyhónapi börtön büntetése a la tt, egyik közbirtokos 
se akadályozhassa; ha pedig valaki a költségeket birtokához és rem énylhető 
hasznához aránylagosan előre megállapított kulcs szerint fizetni vonakodnék, 
azok rajta szóbeli per útján vétessenek meg ; de viszont, ha a munkának be
végzése után kitetszenék, hogy valaki a költségekhez többel já ru lt, mintsem a 
munkából valósággal reá háramló haszonnak aránya kívánta volna, az ilŷ  fö
lösleg nekie szinte azon rövid úton téríttessék vissza. —  2) Hogy ha ily vízsza
bályozások több törvényhatóságokat érdekelvén, valamelyik annak tervére 
nézve a többivel egyet nem értene: a tervnek vízmérnöki tekintetbeni megvizs
gálását kir. helytartótanácsnak útján a munkának megkezdése előtt eszközöl
hesse; ha pedig a czélzott vízi m unkálatot, mint magára károst, akadályozná, 
vagy annak terhében a reája háramlandó haszonnak arányában részt venni vo
nakodnék, az ily bajt a nádori-bíróság, a feleknek és több vízi építőm esterek
nek meghallgatása, és a felek közötti barátságos egyeztetésnek megkísértése 
u tán , Ítélete által intézze e l, és az előlegesen megállapított te rveket, semmi 
ellentmondásnak helyt nem adva, végre is hajtassa. — 3) Hogy midőn a sza
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bályozás vagy átmetszések által a folyónak ágya változik, mindazok, kiknek 
birtoka a munkálatok eszközlésére valamely részben megkivántató lenne, va
lamint azok is , kik a folyónak birtokaiktól eltávolítása által az abban gyakor
lott haszonvételüket elvesztenék, az 1836:25 . ez. 3. §-nak rendelete szerint 
tökéletesen kárm entesíttessenek ; és ugyanez értessék azon esetről i s , midőn a 
kereskedésnek vagy hajókázásnak előmozdítása végett folyamszabályozás a kor
mányszék által vétetik munkába. — 4) Hogy a mocsároknak és vizeknek ki
szárítására, s az ehez szükséges csatornáknak épségben tartására a kiszárítandó 
földnek birtokosai közötti tagos felosztása szükséges lévén, azt az illető alispán 
az 1807:20-dik czikknek mintájára sommás úton vigye véghez. —  5) Hogy ha 
a vizeknek rendezése vagy csatornázása által valamely közbirtokos birtokához 
aránylag a többiek fölött károsodnék: az illető alispán kárának a többi közbir
tokosok általi megtérítését egyeztetés, és ha ez nem sikerülne, sommás visz- 
szahelyezés útján eszközölje. Végre

c) A csatornáknak és vizek ágyainak jó karban tartására rendeli: 1) Hogy 
azoknak széleiről a vízi füvet vagy fabokrokat marhával Ielegeltetni, a víz vagy 
csatorna ágya kitisztítására szükséges költségeknek szolgabíró által rövid úton 
megveendő kétszeres megtérítésén fölül, 100 forintig vagy egy hónapi fogságig 
terjeszthető büntetés alatt tilos legyen. —-  2) Hogy az illető megye, s városi 
vagy kerületi tanács a vízre vagy csatornára dúlő m eredek hegy oldalán levő 
erdőknek gyökerestüli kipusztítását a víz vagy csatorna tulajdonosának feladá
sára hathatósan akadályozni tartozzék. —  3) Hogy a csatornák partjait vagy a 
folyóvizek m ellett felállított töltéseket akármily módon rongálni, a víz vagy 
csatorna ágyába szem etet, földet vagy ganajt hordani, abban kendert áztatni, 
s a halászoknak folyó hordalékát felfogó rekesztékeket benne felállítani, szó
beli per útján annyiszor a m ennyiszer megveendő 100 forint vagy egy hónapi 
fogság alatt tilos legyen.

A 11-dik ágazat, mely a szóbeli bíróságnak hatóságát az 1836:20. czikk 
által arra kijelelt keresetekben, és a világos adósságoknak tőke-felmondás nél
kül követelt kamataiban 200 igaz törvényes értékű forintig k iterjeszti, sőt an
nak a világos adósságokban és azoknak kam ataiban, ha az adós magát szóbeli 
per bírósága alá v e te tte , határozatlan summának erejéig helyet ad.

A 12-ik ágazat, mely az Ítéleteket büntető perekben is minden bíróságok 
által okokkal támogattatni parancsolja.

A 13-dik ágazat, mely az 1 8 3 6 :14-dik czikk iránt azon módosítást teszi: 
hogy az osztályért folyamodó fél m indjárt folyamodásának benyújtásával két 
bírót nevezzen, s azokhoz a másik fél legfeljebb 15 nap alatt szinte kettő t, és 
a bírák elnökül egy ötödiket válaszszanak. Továbbá, hogy ezen választmány, 
melyhez azon esetben, ha a felek vagy bírák az általok teendő kinevezést elmú-
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lasztanák, az illető lörvényhatóság a mulasztók helyett tagokat rendel, dolgában 
kiküldöttség gyanánt azon törvényczikk szerint eljárni köteles legyen.

A 14-dik ágazat, mely a város-polgári szem élyeket, ha végintézeteiket 
saját kezeikkel írják és aláírják, azoknak a hitelesítő tanúk előtti feloldásától, 
melyet az 1715:27-dik  czikk előbb m egkívánt, felm enti, egyébiránt a sz. kir. 
városokat a végintézetnek hitelesítése iránti fenálló szokásaiknak gyakorlatá
ban továbbra is meghagyván.

A 15-dik ágazat, melyben a magyar váltótörvénykönyv, mely két részre 
osztva, az elsőben az anyagi váltójogot 12, a másodikban a váltói törvénykezést 
16 fejezetben tárgyalja, egész kiterjedésében előadatik, azon előre bocsátott 
rendelettel: hogy az 1792:17-ik törvényczikk, mennyiben annak ideigleni ren
deleté az ausztriai örökös tartományok törvényszékeiknek Ítéleteit és azoknak 
végrehajtását tárgyazza, 1841. évi január 1-ső napjától fogva m egszüntetik, és 
a helyett ugyanazon naptól kezdve a jelen váltótörvénykönyvben megállapított 
szabályok lépendnek erőbe. Következő pedig ezen váltótörvénykönyvnek tar
talma :

Az I-ső résznek I-ső fejezete az 1— 6-dik §-okban előadja : l)H o g y  a váltó 
oly oklevél, mely által kibocsátója magát a köztörvényieknél szigorúbb feltéte
lek alatt kötelezi: hogy valamely meghatározott summapénzt bizonyos helyen 
és időben vagy maga fizetend, vagy annak más általi kifizetését eszközlendi.—
2) Hogy a váltó vagy idegen, ha a fizetést a kibocsátó m ás, tőle jogilag külön
böző, s nem az ő nevében cselekvő személy által té te ti, vagy pedig sajá t, az 
ellenkező esetben. —  3) Hogy a váltóképesség magyar törvényszék által ma
gyarhoni alattvalókra nézve még akkor is, ha a váltó általuk külföldön adatott 
k i, magyar váltó törvény szerint, idegenekre nézve ellenben saját honi törvé
nyeik szerint ítélendő; minden egyéb, úgymint a váltónak form áját, tartalm át 
s jogbeli következéseit érdeklő, kérdések a kötelezés helyén fenálló, de mégis 
hiteles bizonyítmánynyal igazolandó, váltótörvények szerint itélendők lévén, 
magyar törvény szerint pedig csak akkor, ha ezen igazolás meg nem téte tnék , 
vagy ha ott váltótörvények nem léteznének. — 4) Hogy ha a váltókötelezés 
honunkban te tt Ígéreten és külországban történt elfogadáson alapszik, vagy 
megfordítva: azon országnak törvényei szerint Ítélendő, hol az elfogadás 
történt.

Az I-ső rész I l dik fejezete a 7— 13-dik §-okban előadja: 1) Hogy a váltó- 
képesség cselekvő vagy szenvedő. — 2) Hogy cselekvővel, vagyis váltójogot 
szerezhetővel mindenki b ír, ki köztörvény szerint jogokat szerezhet; szenve
dővel, vagyis magát váltóilag kötelezhető képességgel ellenben saját váltókia
dásra nézve ugyan csak a türvényszerűleg bejegyzett és legalább 20. évüket el
ért kereskedők, gyárosok, kézművesek, s oly kereseti társaságok, melyek tár
sasági kötésüket az illető váltótörvényszéknél le te tték , és a társaság czímzetét



192 SZLEMENICS PÁL.

(Firm a) bejegyeztették, idegen-váltó-kiadásra, forgatásra, elfogadásra, és kezes
kedésre nézve pedig csak terhes szerződést törvényesen köthető teljeskorúak, de 
azok mindjájan bírnak, a papi, szerzetes, vagy valóságos szolgálatban levő kato
nai személyeket, és az asszonyokat vagy hajadonokat, ha mint kereskedőnek 
törvény értelmében bejegyezve nincsenek, kivéve. —  3) Hogy a szenvedő vál
tóképességnek hiánya csak a váltójogi, nem pedig a köztörvény szerinti keresetet 
is , zárja a nem-képes ellen ki.

Az I. rész III-ik fejezete a 14— 27-ik §-okban a váltóknak kellékeiről ren
deli: 1) Hogy a váltóban az illetőknek nevei, a váltónak költc, a teendő fize
tésnek helye és ideje, s ezen szó „váltó*4 kitétessék, hogy a váltó meghatáro
zott summáról szóljon, hogy a kiadó vezeték-nevét és mellék-nevének legalább 
kezdő betűjét írja ki, és ha testi tehetetlensége miatt nevét maga oda nem írhat
n á , az aláírás szokott módon hitelesíttessék, a kereskedő házak és társaságok 
által kiadott váltókban a kereskedői czímzet (F irm a) lévén a név helyett alá
írandó. — 2) Hogy a váltónak váltójogilag teendő forgathatására az intézvé- 
nyesnek neve mellé ezen szó „vagy rendeletére (Ordre)44 szükségképen mel
léklendő. —  3) Hogy a kapott értéknek kijelelése nem szükséges, s a váltó el
len azon kifogással, hogy a váltónak értéke át nem adatott, élni nem lehet. —
4) Hogy idegen váltóban a kibocsátó magát vagy rendelményesét is nevezheti 
k i intézvényesnek. —• 5) Hogy a váltónak kifizetésére több hely lévén kije
lelve, csak a legelői álló tekintendő fizetési helynek. — 6) Hogy a váltóbeli 
szerződés végbementnek akkor ta rtandó , midőn a váltó az intézvényesnek át
adatott. —  7) Hogy ha a váltó több példányban adatik ki, mindenikre a száma 
felteendő, és ha egyik példány elfogadásnak eszközlése végett e lküldetik , a 
másikra az elküldő által feljegyzendó, kinél legyen tálalható az elküldött pél
dány. — 8) Hogy a ki váltót mint kibocsátó, forgató, elfogadó, vagy kezes 
aláír, ha nyilván megszorítást nem tett, az egész váltóbeli summáért, habár azt 
másokkal közösen te tte , kötelezve v an , s hogy így kötelezve tartatik minden
k i, ki a váltót aláírta, kivéve, ha nyilván kitette volna, hogy azt mint kép
viselő, megbízott, vagy tanú írta alá. — 9) Hogy ha a váltónak és hátiratainak 
mása vétetik , világosan megjegyzendő az, meddig legyen a készült oklevél 
másolat.

Az I-ső rész IV-dik fejezete a 28— 50-dik §-okban a hátiratokról és kezes
ségről előadja: 1) Hogy a hátirat háromféle: forgatvány, meghatalmazás (P ro
cura), és engedvény. — 2) Hogy a forgatmányban a forgatmányos neve, s a 
forgatásnak kelte kiteendő, és a forgatvány a forgató által aláírandó; s hogy 
ha a két első kellék hiányzanék, üres forgatványnak (Giro in bianco) nevez
te tik , és ha benne a közönséges engedvény kifefejezve nincsen, meghatalma
zásnak tekintetik; melynél fogva a váltónak birtokosa azt forgathatja, eladhat
ja , értékét beszedheti, bírákat választhat, hitletételt kivánhat; de ha a hiány



TÖRVÉNYE NK TÖRTÉNETE 1740— 1848. 193

későbben k itö ltetnék, többé volt üressége miatt kifogás nem tétethetik. To
vábbá, hogy a forgatványos a forgatónak minden jogaiba lép , s maga ellen a 
forgató ellen is váltójogbeli keresettel b ír, de ellenben ó ellene oly kifogással 
élni nem lehet, mely a forgatónak egy harmadik személy lyeli viszonyaiból eredt. 
Végül, hogy a váltó a forgatványosnak tulajdonává annak és a forgatványnak 
átadásával válik. —  3) Hogy az egyenes meghatalmazásnak határa a hátiratnak 
tartalmától függ, s hogy a váltó hatalmazásbeli birtokosának, ha azt tovább for
gatná, nyilván ki kell tennie, bogy azt meghatalmazásból (Per Procura) te tte , 
máskép önmaga fizetni köteles. —  4) Hogy a ki váltót közönséges engedmény 
mellett másra átruház, engedményesének és az azt követőknek váltójogilag 
nincs lekötelezve, de az engedményes a váltót ismét váltójogi sikerrel forgat
hatja. — 5) Hogy a hátiratoknak jogszerű ercjök akkor is meg van, ha a váltó 
egészen hamis, vagy váltóképességgel nem bíró által adatott ki, valamint egyik 
hátírónak képtelensége sem teszi a többiét érvénytelenné, és hogy ha valamely 
magában igaz váltó meghamisíttatnék , az, kinek hátirata m egham isittatott, és 
azok, kik hátirást a hamisítás előtt tettek, csak a váltónak hamisítás előtti é rté 
kéig vannak lekötelezve, a többiek ellenben annak teljes értékéig, azonban min
den hátirat-hamisítás előttinek tekintendő lévén, ha az ellenkező róla be nem 
bizonyíttatik. Továbbá, hogy a hátiratoknak sorában történt hézag a hézag előtti 
forgatókat a hézag utániak iránti váltójogi köteleztetéstől fel nem menti. — 6) 
Hogy a toldat a váltó kiegészítő részének csak akkor tekintendő, ha a történt 
toldás az eredetire feljegyezve, és a váltóhoz pecsételt toldaton a váltó egész ki
terjedésében lemásolva van. — 7) Hogy a kezesség, m elynek a váltóra írva, és a 
váltóról előadott mód szerint aláírva lennie kell, készfizetési lekötelezésnek (ex- 
promissio) tekintetik, s ha ki nincs téve, kiért vállaltatott legyen fel, saját váltók
nál a kibocsátóért, idegeneknél az elfogadóért vállaltnak vétetik, és hogy a ke
zes kifizetvén a váltót, kárm entesítést váltójogilag csak az  ellen, a kiért fizetett, 
és ki ellen annak, ha ő fizette volna k i ,  keresete lett volna, követelhet.

Az I-só rész Y-dik fejezete az 51— 85-dik §-okban az elfogadásról és név- 
becsiilésről előadja: 1) Hogy a látra kelt váltókat, és melyeknek lejárati ide
jük nem számíttatik a bemutatástól, elfogadás végett lehet ugyan, de nem szük
séges, bemutatni. — 2) Hogy a lát után bizonyos időre, és a saját váltókat il
letőleg a felmondásra szólókat is (az egy napig tartó vásárra intézteket kivéve) 
ellenben elfogadás végett bemutatni szükséges, és pedig a hazai vásárra szóló
kat, ha a vásár 8 napnál tovább nem tart, a vásárnak első napján, és ha tovább 
tart, első hetében; az egyebeket a váltónak, és különösen a forgatott saját váltó
kat illetőleg a forgatásnak keltétől szám ítva, ha a fizetés helyén keltek , 8 nap, 
a másutt, de mégis ausztriai birodalom tartományiban kelteket 2 hónap, az azo
kon kívül az európai szárazon vagy szigetekben kelteket 6 hónap, a fekete vagy 
középtenger melléki ázsiai vagy afrikai vidékekben vagy szigeteken kiadottakat 
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8 hónap, az egyebütt kőiteket végre 18 hónap alatt. — 3) Hogy a bemutatás köz- 
napon teendő, s ha ünnep vagy vasárnap, és a zsidókat illetőleg szombaton vagy 
zsidó ünnepen (milyen a P e s s a c h , hiísvét, N isonhól5, 16 ,21,22, S c h e b u o s ,  
pünköst, Sivon hó 6 és 7 , R o s c h - h a s c h a n a ,  újév T i s c h r i  1, 2,  J o m - k i -  
p u r ,  kibékülés ünepe, tíz nappal líjév u tán , Su  k é s ,  sátoros ünnepek, Tischri 
hó 15 s 16. S c h m i n i  A z e r e s ,  tíz parancs, Tischri h ó 22. és S i m c h a s  Tor a ,  
öröm -ünnep, Tischri hó 23.) történnék a bem utatás, az intézvényezett nyilat
kozni nem tartozik; ha tehát a fen kijelelt bemutatási határidőnek végső napja 
ily napokra e sik , a bemutatás a következő első köznapra halasztható, sőt a 
zsidó a szombatot vagy ünnepét megelőző napon is nyilatkozni csak délutáni 
három óráig köteles. —  4) Hogy a váltótulajdonos váltóját akár ki által bemu
tathatja , és pedig írásbeli megbízás nélkül is. —  5) Hogy a váltó magánál az 
intézvényezettnél vagy czímvezetőjénél avagy meghatalmazottjánál, ki a meg
hatalmazást igazolni köteles, és ha „ é s 44 szócskával egybekötött több intézvé
nyezett volna, mindjájánál, a „ v a g y 44 szóval egybekapcsoltak közöl pedig, mi
vel a „vagy44 szó utániak szükségbeli utalványozottaknak tekintetnek, csak az 
elsőnél bemutatandó. — 6) Ha az intézvényezett, vagy az „és44 szóval egybe- 
kötötteknek csak egyike is az elfogadást világosan ki nem jelentené, vagy nem 
úgy ajánlaná, miképen azt a bemutatónak elfogadni kötelessége: azonnal óvás 
teendő, és annak megtétele után legfeljebb következő napon, ha az intézvé
nyezett névbecsülésből sem fogadná el a váltót, a bemutatás az utalványozot- 
taknál m egkezdendő, és pedig úgy, hogy a korábbi kötelezett utalványozott- 
jának a későbbié előtt elsőbbség adassék, és mindenik ellen, ki az illő elfo
gadást megtagadta, a jövőnéli bemutatás előtt óvás teendő. — 7) Hogy a 
váltótulajdonos minden óvást a törvénynek rendelete szerint előzőivel kö
zölni köteles, s hogy ha akár az elfogadás végetti bemutatásban, akár az 
óvásnak kivételében vagy a közlésnek megindításában késedelmet követ el, vál
tójogi viszkeresete minden előzőire nézve teljesen elenyészik, sőt közjogi ke
resete is egyedül a kibocsátó ellen marad a közönséges elévülés ideje alatt fen, 
és ez is csak annyira, a mennyiben a kibocsátó be nem bizonyítja, hogy a vál
tónak lejártakor az intézvényezett ellen kétségtelen követelése volt, és az ak
kor még annak kielégítésére elégséges értékkel bírt. —  8) Hogy ha ugyan
azon váltónak több példányai elfogadtatnak, mindenik külön váltónak tekin
te tik , kivéve ha magából az elfogadásból ellenkező tűnnék ki. — 9) Hogy 
az elfogadásnak érvényességére szükséges : «) hogy írásban tétessék és a vál
tóra vagy másolatára jegyeztessék, —  b) hogy a fizetésnek világos Ígéretét 
vagy e szót „elfogadom44 magában foglalja, —• c) hogy a váltóról előadott 
mód szerint aláírassák, — d) hogy ha a lejáratnak ideje a bemutatástól szá
mítandó, az elfogadásnak napja is kitétessék, s máskép a bemutató a fizetést 
a rendes lejárat előtt is akármikor megkívánhatja, vagy a fizetés végetti bemu
tatást egész azon időnek eltöltőig, mely akkor já rn a , ha az elfogadás a bemu-



mutatásra kiszabott határidőnek utolsó napján történt volna, viszkereseti jogainak 
sérelme nélkül elhalaszthatja, és végre — é) hogy ha a váltó nem az elfogadónak 
a váltóban kijelelt lakhelyén, hanem más helyen fizetendő, az elfogadásban a 
te lep , vagyis annak neve is , kinél a fizetést az intézvény helyén felvehetni, 
k itétessék, s máskép a bemutató óvást tehet, és viszkeresetet támaszthat. — 
10) Hogy az intézvényezett ellen te tt óvás után a váltót akárk i, az intézvé- 
nyezett vagy bemutató is , névbecsülésből akár az intézőre akár valamelyik 
előzőre elfogadhatja, és az ily elfogadást a bemutató nem ellenezheti, s hogy 
ily esetben az ily elfogadásra többen jelentkezvén, elsőbbsége annak van , k i
nek fizetése által kötelezésétől legtöbb kötelezett felmentetik, és ha ugyanazon 
előzőre többen ajánlanák a névbecsülési elfogadást, annak, ki a váltóbeli sum
mát biztosítani kész, és ha ilyen nem volna, az utal vány ozottaknak a közbenjá
rók e lő tt, utalványozódnak nem-létében pedig a közbenjárók között a bemu
tató tetszése szerint választhat, azon esetben m indazáltal, midőn a bemutatás
nál késedelem történt, a váltót elfogadni joga egyedül csak az intézvényezettnek 
lévén. — 11) Hogy semmiből ki nem világolván, kire fogadta legyen el a név
becsülő a váltót, az elfogadás az intézőre te ttnek  vétetik. —  12) Hogy a szük
ségbeli utalványozott (Noth-Adressat) általi elfogadás törvényes foganatára néz
ve a névbecsülési elfogadással egyenlő. — 13) Hogy az elfogadás váltójog-sze
rinti fizetésnek kötelességét vonja maga u tá n , még a kibocsátó iránt i s , ha a 
váltót tulajdon rendelményére adta ki; ezen kötelesség a társasági czímzet alatti 
elfogadásban a társaságnak tagjait, az egyébként többek által megszorítás nél
kül tettben pedig mindazokat egymásért egészben (in  solidum) terhelvén.— 14) 
Hogy ha az intézvényezett a váltót az intéző nevének becsülésében fogadta el, 
sem biztosításnak sem viszkeresetnek helye nincsen, de ha azt más előzőnek 
becsületére ajánlotta, vagy ha más tette a névbecsülési elfogadást, azoknak helye 
v an , a biztosítási viszkeresetre nézve mégis csak ak k o r, ha a bemutató azt a 
névbecsülési elfogadásra bejelentette. — 15) Hogy ha a névbecsülő elfogadáskor 
á váltóbeli summát b iztosította, minden viszkereset elenyészik. —  16) Hogy 
a névbecsülő, ha és a mennyire jogosítva volt az elfogadásra, a váltónak kifize
tése által a váltótulajd onosnak minden viszkereseti jogaiba lép; melyekkel még
is csak a fizetésnek határnapja után élhet; ellenkező esetben sem a liátirók sem 
a kibocsátó ellen viszkeresete nincsen, s ügy tekintetik mint ennek megbízás-nél
küli ügy viselője. — 17) Hogy a feltételes elfogadás is váltójogi köteleztetést 
szíil, melyet mégis a bemutató efogadni nem köteles, és ha teszi, viszkereseti 
jogai elenyésznek. >—• 18) Hogy a bemutató az intézvényezett által te tt rész
beni elfogadásban megegyezni nem kö teles, ha pedig m egegyezik, az el nem 
fogadott summa-részre nézve óvást tenni tartozik, a névbecsülő által te tt ily el
fogadásban ellenben tetszése szerint megegyezhet vagy nem, és ha benne meg
egyezett, csak biztosítási, ha pedig félre vetette, fizetési viszkeresete van elő-
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zói ellen. — 19) Hogy a kibocsátó az elfogadónak, a névbecsülés esetét kivéve, 
váltójogilag nem kötelezettje.

Az I-sö részV I-dik fejezete a 89— 99-dik §-okban a lejáratról vagyis fize
tés idejéről rendeli: 1) Hogy a látra és tetszésre kelt váltók bemutatáskor azon
nal kifizetendók. — 2) Hogy a kelet után bizonyos időre kelt váltóknak lejá
rata a kibocsátást, a lát utáni bizonyos időre kelteké pedig az elfogadást követó 
első naptól számítandó. — 3 ) Hogy ha a lejárat fél hónapra szól, utolsó napnak 
mindig a hónak 15-dike, ha több hónapra, az utolsó hónapnak azon napja vé
tetik, melyen a kelet-utánra szóló váltó kiadatott, a lát-utánra szóló pedig elfo
gadtatott, és ha ezen nap azon hónak utolsó napja volt, annak utolsó napján te 
endő a fizetés, habár napjainak száma kevesebb volna i s , és hogy ugyanez áll 
a több évekre szóló váltókról is. —  4) Hogy a szokásra kelt váltó lát-utáni
14-dik napon, a vásári pedig, ha a vásár egy napig tart, a vásár napján, ha két 
naptól nyolczig te rjed , a vásár utolsó napján, ha pedig nyolcz napnál tovább 
ta r t, a második hétnek szerdáján já r le. — 5) Hogy minden váltó lejárati nap
ján  fizetés végetti bemutatásakor azonnal kifizetendő, s kíméled napoknak (Re- 
spectstage) helyök nincsen. —  6) Hogy a részben vagy épen el nem fogadott 
váltó az előzőkre nézve, a mennyiben elfogadva nincs, az óvástétellel azonnal lejár.

Az I-ső rész VII-dik fejezete a 100— 125-dik §-okban a fizetésről rendeli: 
1) Hogy a váltó fizetés végett legelőbb az elfogadónak, és ha ez a fizetést meg
tagadja, az utalványozottaknak, mindeniknek külön 24 óra alatt azon rendben, 
mely az elfogadási bemutatásra van rendelve, bem utatandó, és ha a bemutató 
előzőire is akar viszkeresetet intézni, mindenik megtagadásnál vagy nem egész 
avagy nem kellő módon fizetni akarásnál óvás teendő, a fizetési viszkereset 
azonban csak akkor lévén támaszható, ha a fizetésre közbenjárók sem jelentkez
tek .—  2) Hogy ha a fizetni köteles meghalt, vagy csőd alá esett, a váltó értéke 
gondnokának a fizetés helyén bemutatandó. — 3) Hogy a látra kelt váltókat 
legfeljebb az elfogadási bemutatásra kiszabott határidő alatt ke l l , a tetszésie- 
ket (a piacere) akármikor lehet fizetésre bem utatni, az egyéb váltók pedig a 
kiszabott fizetési határnapon bemutatandók. — 4) Hogy ha az intézvényezett a 
váltót általában elfogadta, de a fizetést az intézőre csak névbecsülésből ajánlja, 
fizetési további bemutatásnak helye nincsen, de az intézvényezettnek viszke- 
resete fentartására óvást kell venni. — 5) Hogy ha a fizetési bemutatásban 
vagy az az iránti óvástételben késedelem tö rtén t, azon következményeknek 
van helye, melyek ily esetekben az elfogadási bemutatásról előadvák; az in
tézvényezettnek elfogadásból származott köteleztetése azonban az által válto
zást nem szenved; de ellenben az utalványozott vagy közbenjáró, ha a fizetési 
bemutatásban késedelem tö rtén t, azt többé kifizetni nem köteles. —  6) Hogy 
a fizetés egy napi vásárra szóló váltókban délutáni négy óráig, másfélékben rend
szerint déli 12 óráig teljesítendő; ha azonban a fizetés napja ünnepre vagy va
sárnapra és zsidókat illetőleg szombatra esnék, az keresztyén által csak jövő
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küznapon, zsidó által ellenben a szombatot vagy ünnepet megelőzd köznapnak 
délutáni három órájáig teljesítendő, a hitelezd azonban követelését zsidóra nézve 
is a jövd köznapra is halasztván. —  7) Hogy a fizetés, ha a felek megegyez
n ek , a lejáratnak eltölte előtt is té te th e tik , de egyedül a fizetőnek veszedel
mére. — 8) Hogy a váltóbeli summa 20 forintos pénzláb szerint fizetendő, ki
véve, ha a váltóban más pénz nem volna meghatározva. —  9) Hogy az utalvá
nyozott által te tt fizetés foganatjára nézve névbecsüloi fizetésnek tulajdonával 
b ír, és hogy ha a váltót sem az intézvényezett sem az utalványozottak ki nem 
fizetnék, óvás után akár az intézőnek akár valamelyik előzőnek névbecsülésé- 
bol akárki az elfogadási bemutatásnál előadott rend szerint kifizetheti. —  10) 
Hogy a névbecsüld a váltónak kifizetése által a váltótulajdonosnak minden jo 
gaiba lép mind az elfogadóra, mind a megbecsültté és előzőkre nézve. — 11) 
Hogy a bemutató a váltóbeli summának felén alól ajánlott részfizetést felvenni 
az intézvényezettől sem köteles, névbecsülőtői pedig az egész summának kifi
zetését kívánhatja, a viszkeresetnek fentartására a részfizetésnél mindig óvás 
teendő lévén. —  12) Hogy ha az adós a fizetésben késedelmes vo lt, a lejárat
nak napjától, ha pedig a bemutató volt késedelm es, a fizetés kivánata napjától 
száztól hat késedelmi kamatok járnak , s a fizető a váltótulajdonosnak azon 
költségeit is, melyeket az elfogadásnak vagy fizetésnek megtagadása m iatt tenni 
kénytelen volt, megtéríteni köteles. — 1 3 )Hogy kifizettetvén a váltóbeli sum
m a, a váltótulajdonos a váltóra nyugtatványt írn i, s az eredeti váltó t, sőt ha 
másolatain állanak eredeti hátiratok, azokat is , továbbá a fizetés végett neta
lán közbejött óvási okleveleket, és a fizető jogainak igazolására szolgáló minden 
egyéb irományokat is a fizetőnek kiadni köteles; s ha a váltó és óvási oklevele
ket kiadná ugyan, de a harmadrendbelieket ki nem adhatná, csak a váltóbeli 
summának bírói kézhez letételét kívánhatja; ha pedig csak részben elégíttetett 
k i , arról a váltó másolatán a fizetőnek nyugtatványt ad n i, és a részfizetést az 
eredeti váltón is nevének aláírásával feljegyezni tartozik; s azon esetben, ha a 
részfizetés az eredeti váltón fel nem jegyeztetnék, vagy ha az egész kifizetés a 
fen elősorolt okleveleknek átvétele nélkül té te tnék , az ily fizetések a vál
tónak egy harmadik törvényes és jólelku birtokosára nézve nem történteknek 
tekintendők. — 14) Hogj' kölcsönös követelések beszámításának váltókereset 
ellen váltójogilag semmi esetben, még akkor sincs helye, ha az intéző a váltót 
önmagára vagy rendelményére adta k i , és ő maga támaszt az elfogadó ellen 
keresetet.

Az I só rész VlII-dik fejezete a 126— 136-dik §-okban az óvásról előadja: 
1) Hogy óvástételnek minden oly történt dolog iránt helye van , melynek be
bizonyításától a viszkereset függ. —  2) Hogy óvást váltótörvény székes helye
ken a váltójegyzők, királyi vagy első-bíróságos tanácsú mezővárosokban ne
mesre tekintet nélkül a tanácsjegyző, másutt a járásbeli szolgabíró által, ama
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zokban ugyan a bemutatás napjának déli 12 órájától számított 24 óra, egyebütt 
pedig legfeljebb 8 nap alatt kell megtenni. — 3) Hogy az óvást kiveendő tör
vényes személy a váltónak elfogadás vagy kifizetés végetti bemutatását az ille
tőnél ism étlem , a tagadó válasznak okát tudakolni, ha otthon nem volna, vagy 
máshol laknék, utána kérdezősködni, az óvási oklevelet,— melyben azoknak ne
veik, kiknek részére és kik ellen tétetett, a törvényes személy általi felszólítás, s 
az arra adott felelet, vagy hallgatás, és ha az, ki ellen az óvás tétetett, fel nem 
találtathatott, ezen körülmény a házbelieknek netalán adott feleleteikkel együtt, 
az óvástételnek helye, éve, hava, napja s órája, a váltónak és minden hátiratai
nak másolata, s ha a váltót valamely névbecsülő elfogadta, annak neve és elfoga
dása, végül az óvást tevő törvényes személy nevének aláírása hivatalbeli vagy 
illetőleg tulajdon pecsété mellett k iteendők,—• időhaladék nélkül az óvást tétető- 
nek kiadni, és azt az e czélra szolgáló, minden váltótörvényszéknél, városi vagy 
elsőbíróságú mezővárosi tanácsnál és vármegyénél tartandó, jegyzőkönybe beírni, 
a szolgabírókat illetőleg pedig legfeljebb 8 nap alatt beírás végett az illető me
gyének egy eredeti példányban beküldeni köteles, ezen jegyzőkönyvből az óvá
soknak másaik későbben is akármikor hiteles alakban kiadandók lévén. To
vábbá, hogy ha egy helyen ugyanazon váltó miatt többek ellen óvások tétetné
n ek , azok ugyanazon oklevélbe ik tatandók, a mik az első óvásban már fog
laltatnak, ismétlendők nem lévén. V égre, hogy az óváslevélen, ha kivántat- 
nék, mind az a nap , melyben a törvényes személy az óvás kivételére felszólít- 
ta to tt, mind az , melyben az óvásilevél az óvást tétetőnek kezéhez adatott, ki 
tétessék. — 4) Hogy minden óvásnak külön-külön, habár több foglaltatnék is 
egy levélbe, 2 pengő forint a díja, azontól a netalán megkivántatott fuvarozás
nak bére is megtérítendő lévén.

Az I-ső részIX -dik  fejezete a 137— 169-dik §-okban a viszkeresetről (Re- 
gress) előadja: 1) Hogy bármely viszkereset feltételezi: a) a váltó elfogadásá
nak vagy kifizetésének egész vagy részbeni megtagadását, vagy nem a szerint 
te tt ajánlását, mint a törvény rendeli, — ó) az óvásnak kellő időbeni előrebo
csátását , és —  c) azokkali kellőképen megtörtént közlését, kik ellen támasz
tatni szándékoltatik. — 2) Hogy az óvásnak közlése vagy postán vagy az illető 
törvényhatóság, váltótörvényszék, vagy rendezett tanács útján tehető; s hogy 
az első esetben az óvási oklevél az óvás-tételre rendelt időnek leforgása után a 
helybeli, vagy ha ott hivatal n incsen, a legközelebb eső közpostával megindí
tandó ; a másodikban pedig ugyanazon időtől számítva 48 óra alatt a hatóságnak 
folyamodó levél mellett annyi eredeti párban, a mennyi személyivel közöltet- 
ni k íván tatik , benyiíjtandó ; s hogy ha a megindítás kellően történtnek bebizo- 
ny iíl, a kézbeadásnak elkésése a viszkeresetnek megindítását nem gátolja. —
3) Hogy a viszkereset az elfogadónak kötelezéseit fel nem bontja. — 4) Hogy 
a forgatók és kibocsátó egymásért és együttvéve köteleztetnek, valamint a be
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jegyzett társaságnak tagjai is , és hogy ezekre nézve elég az óvást a czímveze- 
tővel közleni. — 5) Hogy a váltótulajdonos előzői közt a viszkeresetben sort 
tartani nem köteles. — 6) Hogy a viszkereset vagy biztosítási, vagy kész
fizetési. —  7)  A biztosítási viszkeresetről különösen : «) Hogy akkor van 
helye, ha a váltó névbecsülésből az intézvényezetten kívül más által fogad- 
tatik e l, s hogy ha a névbecsülő már biztosítást ad o tt, az előzők ellen visz
kereset nem indíttathatik. —  ó) Hogy a felek meg nem egyezhetvén a biz
tosításnak módja iránt, a biztosítandó summa kész pénzben vagy ingó zálogban 
födözendő; és ha a gondviselésnek helyére nézve nem értenének egyet, a fü- 
dözet bírói kézhez leteendő, vagy ha letételre nem alkalmas, bíróilag gondvi
selő rendelendő. — c) Hogy a biztosítás végett le te tt, vagy lezárt értékre a hi
telező váltóizálogjogot n y er, és pedig a forgató ellen a forgatványnak, az in
téző ellen a váltónak keltétől. — d) Hogy a biztosításért m egkeresetett előző 
tetszése szerint vagy azt adhat, vagy a váltót a nélkü l, hogy következői a kö
telezéstől felm entetnének, járulékaival együtt kifizetheti, és magához válthatja, 
köteles lévén azonban azt lejáratakor az elfogadónál fizetés végett kellőleg be
mutatni. — e) Hogy a nyert biztosítás a váltótulajdonost a fizetés végetti kellő 
bemutatásnak kötelességétől fel nem m enti, s az abban történt késedelem által 
mind a váltót elfogadó névbecsülő, mind a bemutatónak minden előzője, még 
az is , ki a váltó summára biztosítást adott, a fizetésnek terhétől feloldoztatnak.
—  8) A készfizetési viszkeresetről különösen : Hogy annak akkor van helye,
ha a váltó senki, még névbecsülő által sem fogadtatott el, vagy ha a fizetés akár 
egészen akár részben megtagadtatott ; kivéve ha a váltó a bíróság által elvéte
te tt volna, továbbá ha a váltó csak részben fogadtatott e l, de ekkor csak az el 
nem fogadott részre nézve. —  6) Hogy a hitelező az elfogadót és előzőit akár 
mindnyájokat akár egyen- vagy többenként ugyanazon egy kereset alá foghatja.
—  c) Hogy a viszkereset a törvény meghatározta időben megindítandó, máskép 
elenyészik, jelesül az ugyanazon helyben lakó által 7 nap , az ugyanazon m e
gye, de más helybeli által 15 nap , más megyebeli által 30 nap, a távolabb, de 
Magyarországban, s kapcsolt részeiben vagy Erdélyben lakó által 45 nap , a 
magyar tartományokon k iv id , de mégis az ausztriai birodalomban lakozó által 
60 nap , a Spanyol, Portugal/S v é d , Görög, európai Török és Oroszországok
ban , vagy a közép és adriai tenger szigeteiben létező által 3 hónap, az egyéb 
európai, nem ausztriai, tartományokban lakó által 2 hónap, az Ázsia és Afrika 
közép és fekete tengerek melletti vidékeiben vagy szigeteiben levő által 6 hó
n ap , a földnek egyéb részeiben lakó által pedig 18 hónap a la tt, —  a távolság 
a viszkereset alá veendőnek lakáig, a váltó tulajdonos által ugyan tulajdon la
kától, oda számítva, ha a bemutatás nem ott tö rtén t, a bemutatás helyének la
katod távolságát is , a forgatók által pedig, ha a váltót a velők közlött határo
zatnak itélt-dologgá válta előtt váltottak he, a beváltásnak, ellenkező esetben 
az eljáró bíróságnak lakhelyétől, —  a határidő pediglen az óvástevőre nézve



200 SZLEMENICS PÁL.

ugyan, ha postán küzlütte azt, az óvástételnek, ha hivatalos líton, az óvás kéz- 
hez-adásának napjától, a forgatókra nézve pedig, ha a velük közlött határozat
nak itélt-dologgá válása előtt magokhoz váltották a váltót, a kifizetés napjától, 
ellenkező esetben pedig azon nap után kővetkező" első naptól, melyen az elle
nük hozott határozat elitéit dologgá vált, számítandó, és mindenik kereset alá 
veendőre nézve, még akkor i s , ha tübben fogatnak ugyanazon egy keresetbe, 
megtartandó lévén. —  9) Hogy a fizetés után bárki a kereset alá vettek küzdi 
m egkívánhatja, miszerint neki a váltó és minden egyéb fenelosorolt oklevelek 
kiadassanak, és ha küzülük tübben ajánlanák a fizetést, az elsőbbség azé, ki 
által több előzd mentesül. —  10) Hogy viszkereset útján kővetkezők kifizeten
dők : a) A váltóbeli summa, mely miatt óvás té te te tt, minden lerovás nélkül. 
—  b) A számvetéssel igazolt óvás-kivételi és viszkereseti költségek.—-c)A lejá
ratnak idejétől számított kamatok. — d)  A postadíj. — e) A váltódíj, száztól 
egy harmad. — / )  A külföldi netalán közbejött bélyegdíjak (@tenfpeltare). — §•) 
A váltófolyam-jegyzékkel bebizonyított váltófolyam (20ecf)feÎC0lüê), a bemutató 
ugyan a váltóban k ite tt fizetés helyén fenálló folyam ot, az előző pedig azt kö
vetelhetvén, mely a váltó beváltásának helyétől azon helyre fenáll, hol ne- 
kie a fizetést törvény szerint teljesíteni k e ll, és midőn az említett helyek közt 
váltóbeli közvetetten közlekedés nincsen, a váltófolyam a legközelebbi váltó- 
piacz szerint számítandó lévén. —  11) Hogy ha a váltótulajdonos viszkere- 
setét visz váltó ( 9íü(fft>ecí)fel ) által eszközli, az törvényes foganatjára egyéb 
váltóktól nem különbözik. —• 12) Hogy a névbecsülő, ki a váltót kifizette, az 
iránta váltóilag lekötelezettek ellen, viszkeresetének eszközlésében mindazt kö
teles m egtartani, mit a váltó utolsó tulajdonosának követni kellett volna.

Az I-só rész X-dik fejezete a 170— 192-dik §-okban a váltóbeli szabályta
lanságokról és elveszett váltókról előadja: 1) A hátiratoknak sorábani hézagról: 
«) Hogy ily hézag, habár a feltétlenül tett elfogadás előtt, történvén, az intéz- 
vényezettnek nem szabad a váltót a hézag-utáni hátiratosoknak kifizetni, hanem 
ha a váltót tulajdonosa a törvényszéknek átadja, tartozik a váltóbeli summát 
bírói kéznél vagy más közegyezéssel választandó magános személynél letenni,—  
azon törvényes személy, ki előtt a letétel történt, nekie arról hivatalos bizonyít- 
m ánytadni, a letételt a váltóra feljegyezni, ugyanazon a tapasztalt hézagot meg
jegyezni, mindezt aláírásával és pecsétével megerősíteni, s ezután a váltót a be
mutatónak visszaadni köteles lévén; ki azzal ilyenkor, valamint akkor is, ha mind 
a letétel mind a fizetés megtagadtatik, a hézagig levő előzők ellen viszkeresetet 
indíthat, a hézag-előttiek ellenben, ha ellenük fordulna, viszkeresettel, tulajdon 
viszkeresetük vesztesége alatt mind a fizetést mind a letételt megtagadni tartozván. 
Hogyha pedig az intézvényezett a hézag-utáni hátiratosnak a váltót kifizeti, a hé
zagot megelőző utolsó hátiratosnak azzal együtt, ki a váltóbeli summának megté
rítésében marasztaltatik, köztörvény szerint egészben (insolidum ) felelős. — ¿)



TÖRVÉNYEINK TÖRTÉNETE 1740— 1848- 201

Hogy azon esetben, ha az intézvényezett sem a fizetést sem a letételt nem teljesíti, 
a hézag-előtti forgatók, ha a váltó bírói kézhez letétetik, a viszkereset útján meg
térítendő summát egészben és egymásért a fen előadott módon le ten n i, a visz- 
kereső ezen letételt fizetés gyanánt elismerni, s az illető törvényszék vagy bírói 
személy a summának letételét a fen előadott mód szerint a váltóra feljegyezni, 
és a váltót viszkeresetének eszközlése végett annak, ki a váltóért eleget tett, 
átadni köteles ; s ha a hézag-előtti forgató a váltót e rendszabály ellen kifizetné, 
az utolsó hádratosnak azon személylyel együtt, ki a váltóbeli summára nézve 
elmarasztatik, köztörvényileg egészben kötelezettje leendne. — c)H ogy mihe
lyest illető úton bebizonyíttatik , kinek tulajdona legyen a váltóbeli sum m a, a 
letett summa annak tüstént kiadandó. — 2) A ham is, vagy m egham isított, 
avagy arra jogosítva nem volt által te tt hátiratokról : d)  Hogy ily hátirat elő- 
fordúlván, a váltónak kifizetése vagy elfogadása elleni eltiltásnak (E inspruch) 
helye v an , az eltiltás saját váltókra nézve ak ibocsátó , idegenekre nézve az 
intézvényezett, utalványozott, vagy fizető ellen a fenforgó oknak közlése mel
lett teendő lévén. — ¿)H ogy letiltás m iatt el nem fogadtatván a váltó, az óvási 
oklevélben, mely minden előzővel közlendő, az el nem fogadásnak ezen oka 
kiteendő, és a viszkereset a váltónak kifizetésére egyenesen a letiltó ellen , ki 
a pernek kimeneteléig biztosítást adni kö teles, támasztandó. —  c) Hogy a le
tiltás a váltónak elfogadása után történvén, ha a letiltási alap a kérdés alá vett 
hátiratnak megtekintéséből vagy egyéb bizonyítványokból valószínűleg k ite t
szik, mindazokmegtartandók, mik a hézagnak esetére nézve határozva vannak; 
ellenkező esetben pedig a váltó , kivéve ha a bemutató ism eretlen vagy épen 
gyanús személy volna, kifizetendő. —  3) Hogy minden bár mily okból történt 
letételről azon törvényszék vagy bírói személy által, ki azt átvette, vagy ki
nek megyéjében a letétel tö rtén t, oklevél két példányban, t. i. a bemutatónak 
és letevőnek részére , készítendő, s abba beiktatandó : o) a váltólevélnek és 
hátiratainak másolata, —  b) a bemutatónak , letevőnek, és, ha vo lt, letiltónak 
neve , —• c) a n ap , melyben a fizetés k iván ta to tt, —  d)  a megtagadott fizetés
nek oka, s a letiltásnak esetében a letiltó levélnek másolata, a hézag-miattiban 
pedig a hézagnak körülményes le írása , — e) a le te tt pénz nemének megneve
zése, —  / )  ha magános személynél történt a le té tel, annak az átvétel iránti 
nyilatkozata, és — g-)  a hézag-miatti letételben kijelentendő: hogy ezen bírói 
levél óvás gyanánt is szolgál. Továbbá, hogy a megtörtént le té te l, ha hézag 
miatt tö rtén t, a hézagot közvetetlen megelőző há tira tosnak , ha pedig letiltásra 
következett, a letiltónak, folyamodása egyik példányára írt végzés által tud
tára adandó. YégúI, hogy ha a váltó és váltóbeli summa letiltásnak következté
ben tétetett l e , a letiltó a letiltásnak igazolására intézett keresetet a bemutató 
ellen az illető váltótörvényszék előtt a letétel napjától legfeljebb 14 nap alatt 
megindítni köteles, máskép a letiltásnak ereje megszűnvén, a pénz a bemutató- 
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nak , a nyugtatványozott váltó pedig a letevőnek kiadandó. — 1) Hogy az egy
szer már elfogadott váltót az elfogadó kifizetni még akkor is tartozik , ha a 
váltó egészen ham is, a csalárdsággal élők ellen azonban minden jogai fenma- 
radván, és ha elfogadása után ham isíttatott meg a váltó, — mi mindig úgy 
történtnek vétetik , kivéve ha a hitelező ellenkezőt bizonyítna be, —  csak a 
váltónak elfogadáskori tartalma szerint. —  5) Hogy ha a váltónak kifizetése va
lamely polgári vagy büntető bíróság által eltiltatott, vagy a váltó attól, kinek ke
zénél volt, bíróság által térítvény mellett elvétetett, annak tulajdonosa mind
ezek mellett a váltót bem utatni, s óvást tenni, az elfogadó pedig a pénzt bírói 
kézhez letenni tartozik; és hogy ezen utóbbi esetben készfizetési keresetnek helye 
nincsen ; ha azonban a váltóbeli summa bírói kézhez le nem tétetett, a bemutató 
a forgatóktól vagy kibocsátótól biztosítást kívánhat, mihez a biztosítást adott for
gatónak is joga van. — 6) Az elveszett váltóról: «) Hogy annak, ki a váltót el- 
veszté, joga van annak megsemmisítését azon váltótörvényszék által, melynek 
körében a fizetés teendő lett volna, eszközleni; mely e végből 45 napi határ
időt rendel, a lejáratnak utolsó napját követő naptól számítandót. — Hogy ha 
azt elveszett váltó már elfogadva lett volna, és az elvesztő az elfogadást más pró
bák által bebizonyíthatja, a váltó summának bírói kézbe letételét megkívánhatja» 
de ezen esetben megsemmisítési keresetét a letételtől számított 8 nap alatt meg- 
indítni köteles, máskép a pénz visszaadatik,—ugyanennek lévén helye tulajdon 
váltókat illetőleg akibocsátóra nézve is, a forgatók azonban e kötelességtől men
tesek lévén. — c) Hogy az elveszett váltók irán t az eljárásnak váltótörvényszék 
előtt ugyan, de nem váltójogi szokott rend szerint van helye.

Az I-ső rész X l-ik  fejezete a 193— 200-ik §-okban a zálogról és megtar
tási jogról előadja: 1) Hogy ha a váltótulajdonos valamely ingó javakra zálog
jogot nyert, mi szerződésen vagy végrendeleten kívül biztosítási vagy végrehaj
tási bírói zár által is m egtörténik, ezen joga akkor is megmarad, ha a zálog
adó időközben csőd alá jö tt ,  a zálog árából fennmaradó fölösleget mégis kiadni 
tartozván. — 2) Hogy ugyanez értendő a zálogba adott elfogadott váltóról is, 
melyet a zálogtartó a tulajdonos ellen támadt csőd alatt is behajthat, vagy hát
irat á ltal, az abban kijelelendő summának bátorságára, alzálogúl tovább adhat, 
az ily elzálogolt váltóra nézve a zálogbirtokos a bem utatásra, óvástételre, és 
annak előzőkkeli közlésére nézve minden szükséges lépéseket megtenni, a váltó 
értékének vesztesége a la tt, tartozván. —  3) Hogy a hitelező a nekie váltóbeli 
adósságnak biztosítására zálogul adott státus-papirosokat a fizetés napján volt 
fotyam szerint minden bírói közbenjárás nélkül eladhatja vagy magának megu
ta lh a tja . — 4) Hogy a hitelező a váltóbeli adósnak nem tiltott úton kezéhez 
kapott pénzére vagy más holmijára megtartási joggal (Retentionsrecht) bír, 
melynél fogva magát a pénzből ugyan kielégítheti, egyedid a fölösleget tartozván 
kiadni, más holmikkal pedig váltózálogként bánhat. —  5) Hogy az itt előadott
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jogokkal a váltónak kibocsátója is élhet az intézvényezett ellen, ha az födöz- 
ve volt, és a váltónak kifizetését mégis megtagadta, valamint az intézvényezett 
is az intézd e llen , ha a váltónak kifizetése által hitelezőjévé ldn.

Az I-so rész XII-ik fejezete a 201— 209-ik §-okban a váltójog megszűné
séről és elévüléséről előterjeszti: 1) Hogy a váltójog a váltótörvén}r által kivett ese
teken k ív ü l, mindazon okoknál fogva m egszűnik, melyeknél köztörvény sze
rint másféle jogok elenyésznek. —  2) Hogy a viszkereset a fenebb mondottak 
szerint bemutatásnál és óvásközlésnél történt késedelem , vagy a kereset meg
indításának elmulasztása által elenyészik. — 3) Az elévülésről: a ) Hogy az által 
a váltójog, — azon eseteket, melyekre rövidebb határidő van kiszabva, kivé
v e ,— azon naptól számítandó két év alatt elenyészik, mely napon eszközlésbe 
veendő lett volna, s hogy tehát az elévülésnek idejét a saját váltót kibocsátó, 
vagy idegent elfogadó a fizetésnek napjátó l, a kezes azon nap tó l, melyben a 
kezesség alatt levőtől a fizetést meg lehetett k ívánni, a korábbi előző magánál 
későbbi, de még a hitelezőt megelőző forgató ellen a ttó l, melyben a váltót 
emez beváltotta, vagy fizetés végett m egidéztetett, számíthatja. — 6) Hogy az 
elévülésnek ideje egyedül csak törvényes keresetindítás által szakasztatik félbe, 
és csak akkor és addig akad m eg, mikor és meddig az igazságnak kiszolgálta
tása, például háború- vagy dögvészkor teljesen megszűnik ; azonban a megaka
dás által az előbbi idő elévítési erejét el nem veszti. —• c )H o g y  az érdekeitető 
személyeknek holléte vagy személyes viszonyaik az elévülésre befolyással nin
csenek. — ű) Hogy az elévülés idejét magán egyezkedés által sem rövidítni, 
sem hosszabbítni nem lehet. — é) Hogy a mik itt az elévülésnek idejéről ren- 
delvék, csak a váltótörvénykezési jognak elenyészéséről értendők, s azon 
szerződések, melyekből a váltójog származott, a köztörvény előtt, mint magán 
álló jogezím ek, tovább is fenállanak.

A Il dik rész J-ső fejezete az 1 —  17-dik §-okban a váltótörvényszé
kekről előadja: l)H o g y  a tengermellékre a fiumei váltótörvényszék meghagyat
v án , hét elsőbíróságú , külön pecséttel b író , s az alatt egymással és más tör
vényhatóságokkal közvetlenül levelező) névszerint meghatározott vidékéi, egy 
elnökből, s a pestin kivid két törvénytudó bíróból s két kereskedői ülnökből 
álló, az itélethozásra legalább három tagnak, s minden esetre több törvénytudó 
bírónak, mint kereskedői ülnöknek jelenlétét megkivánó, s ezen főszemélye
ken téd egy jegyzővel, iktatóval és kiadóval ellátott váltótörvényszék Pesten, 
Pozsoyban, Sopronban, Károly városon, A radon, Debreczenben és Eperjesen , 
az azoktóli feljebbvitelekre pedig, —  a fiumeit, melytől a feljebb vitel továbbá 
is a fiumei kormányhoz m enend, ismét kivéve, Pesten egy , az elnökön kívül 
6 törvénytudó bíróból, kiknek számát a király szükség kívánatéhoz képest 
szaporíthatja is, álló, s itélethozásra 5 tagnak jelenlétét szükségeid, és a k. cu
rié na k egy külön önállású osztályát képező váltófeltörvényszék á llítta tik , a

20*
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kereskedői ülnökük az illető városnak kereskedői által három évre választan
dók , az elnökök, rendes b írák , és jegyzők a király által oly részint megyei, 
részint városi vagy kerületi férfiak közöl, kik a váltótörvénybőli vizsgálatot a 
váltófőtörvényszék előtt kiállo tták , születésrei tekintet nélkül, és a törvényha
tóságok közt az igazságos arányt megtartva, örökösen és törvény útján kivül el- 
mozdíthatatlanúl nevezendők, és díjaikat a kir. kincstárból, mely a bírói taksá
kat húzandja, veendők lévén. —  2) Hogy legfelső itélőszékké váltó-ügyekben 
is a hétszemélyestábla, — melyhez ő felsége a kir. városokból és kerületekből, 
üléssel és szavazattal csupán váltó-ügyekben bírandó két előadó ülnököt, nemes- 
ségrei tekintet nélkül nevezend, — rendeltetik , oly határozattal: hogy annak 
egyik osztálya a rendes elnöknek, vagy ha az gátolva lenne, a hivatalkorra nézve 
idősb ülnöknek elnöklése alatt tövényszünet nélkül folytonosan üléseket tartson, 
és itélethozásra az elnökkel együtt hét tagnak jelenléte szükséges legyen. — 
3) Hogy minden váltótörvényszék hetenként legalább kétszer, rendszerint 
hétfőn és csütörtökön ülést tartani, egy közönséges eljárási jegyzőkönyvet, 
melybe minden előtte fenforgott tárgy ülésről-ülésre idő és szám szerint rövi
den feljegyzendő, vinni, eljárásait gyorsan teljesítni, és a kereskedői hitelnek 
fentartása végett titkot tartani köteles.

*"') A p esti, mint terjedtebb vidékű törvényszékhez, hogy két vagy három tanács
ban is bíráskodhassék, 6 törvénytndó b író, 4  kereskedői ülnök, és 3 jegyző rendeltetik 
alkalmaztatni.

A II-dik rész II-dik fejezete a 18>—26-dik §-okban a váltótörvényszé
kek illetőségéről előterjeszti: 1) Hogy a váltótörvényszék hatóságának tárgyai 
e következők: az óvásnak előzőkkeli közlése, a váltósummáknak letétele, az 
aláírási czímnek, és közkereseti társaságok szerződéseinek bejegyzése, a váltó
perek, a váltó-törvényszéknél bejegyzett kereskedőknek és gyárosoknak oly pe
reivel együtt, melyeknek eldöntésére a kereskedői könyveknek előmutatása 
szükséges, és az áruszerzési ügynek (Lieferungsgeschaft) minden elintézése; s 
hogy ellenben az itt említett ügyeken túl másokban, habár a felek magokat Íté
lete alá vetették volna is, nem Ítélhet, kivéve a fiumei váltótörvényszéket, mely 
ezeken tiíl megítéli: a)  a tengerihajózásból eredő pereket, és pedig habár az 
alperes állásának vagy lakó helyének tekintetéből ahhoz nem tartoznék is , —
b) a kereskedésre ügyelő, s magyar tengermelléken lakó ügyvivőknek (A gent, 
C onsul), a görög nemegyesúlt hitű fiumei lakosoknak, az alkuszoknak (Sen- 
s a l) , és az oly kereskedőknek, gyártóknak, vagy társaságoknak, melyek a 
foglalkozásukra szánt elegendő tőkéjüknek kim utatásával, és szerződésük
nek előadásával vannak bejegyezve, fenyítő pereiken kivül, mindennemű sze
mélyes és polgári ügyeit, a gyári érdekeikre ügyeléssel együtt. —  2) Hogy a 
pereket illetőleg a bíróság rendszerint azon váltótörvényszéket ille ti, melynek 
körében az alperesnek lakhelye van , de mégis következő kivételekkel: a)
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Hogy ha az alperes rendes lakásán kívül valamely váltótörvényszéknek helyén 
tartózkodnék, akkor azon törvényszék előtt is perbe fogható. —  b) Hogy ha a 
fizetésnek helye a váltólevélben m egvan nevezve; m ert azon hely , mindazok
ra nézve, kik a váltóügyben értekeltetók , lakhelyük gyanánt tekintetik. —  c) 
Hogy ha váltókereset következésében a kereső félnek valamely ingó vagyon 
zálogképen átadatott, az aziránti későbbi váltókeresetben azon váltótörvény
szék is Ítélhet, melynek körében a zálog létez. — d ) Hogy a váltó ingatlan va
gyonra betáblázva lévén, az ebből eredő váltókeresetben azon váltótörvény
szék Ítél, melynek kerületében azon ingatlan jószág fekszik. —  e)H ogy a váltó
felperes elleni viszonkereset azon törvényszékhez tartozik , melynél a felperes 
keresetét beadta. — Hogy az ingózálog által biztosított váltó-hitelező, ha a 
zálog keresetének födözésére elégséges, a csődület bíróságához kötve nincsen.

A II dik rész III-dik fejezete a 27— 42-dik §-okban az aláírási czím nek, 
és közkereseti társaság szerződésének bejegyzéséről rendeli: 1) Hogy az aláírási 
czímnek bejegyzése, melyet eszközöltetni minden kereskedő, vagy közkereseti 
társaság, ha könyveinek váltótörvényszék előtt próbát-tevő hitelességet kíván 
szerezni, váltótörvényszék előtt köteles, következőleg teendő: a) A bejegy
zésért szóval vagy írásban esedező a váltótörvényszék által maga, vagy ha sze
mélye előtte ismeretes nem volna, őt ismerő két tanúval színe elébe rende
lendő, és miután annak teljeskoruságáról m egyőződött, a folyamodónak kérel
me és annak teljesítése az aláirási czímkönyvbe (F irm aprotokoll) bejegyzendő, 
az esedezőnek neve általa tulajdon kezével beírandó, és ezen kézvonatnak va
lósága azon megjegyzéssel, hogy a folyamodó váltóleveleinek csupán így te
endő aláírására megintetett, közvetetlenul alatta elismerendő, és ha tanúkkal je 
lent meg, azoknak neve és lakása is bejegyzendő. —  6) Hogy m indaz, mi e 
könyvbe bejegyeztetett, annyi példányban kiírandó, hogy minden más váltótör
vényszéknek egy, a bejegyzőnek pedig kettő  ju sso n , mindenik példányban az 
aláírási czím a folyamodó által Írandó, és m indenik a törvényszék pecsété
vel ellátandó lévén. — c) Hogy a bejegyző törvényszéknél megtartandó pél
dányok a levéltárban külön csomókba összerakandók, számuk a bejegyzettek
nek névsorával, aláírásuknak sor- és lapszám ával, és a csomónak levéltári szá
mával ellátott aláírási czímkönyvbe bejegyzendő, a többi példányok pedig 
haladék nélkül az országnak egyéb váltótürvényszékeihez hivatalosan át kül
dendők, és ottan hasonlóan bejegyzendők. —  2) A közkereseti társaságok alap- 
szerződéseinek bejegyzéséről : a) Hogy a bejegyzést kívánó részvénytársaság
nak ugyan a társaság gyűléséből kiadott felhatalmazással megjelent választ
m ánya, egyéb társaságoknak pedig minden tagjai e lő tt, k ik  személyesen, sőt 
az ismeretlenek két-két tanúval megjelenni tartoznak , a szerződés a váltótör
vényszék által, miután a szerződők teljeskorúságáról meggyőződött, fel- 

’vasandó, s általok aláírandó, vagy ha már aláírva volna, aláírásuk va-
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lósága elismerendő, azok által pedig, kik meg nem jelenhettek , mind a kettő 
két kiküldött váltótörvényszéki tag vagy illető hatóságuk előtt teljesítendő; to
vábbá a kézvonások valósága a törvényszék által azon megjegyzéssel, hogy a 
szerződés előttök felolvastatott, aláírásával és pecsétével erősítendő, s az egész 
eljárás az aláírási czímkönyvbe iktatandó, és a szerződésnek egy eredeti példá
nya a levéltárba leteendő, ha a szerződés több ívre terjedne, az ívek selyem si- 
nórral keresztulvonandók, és annak végei a törvényszéknek és a szerződők egyi
kének pecsétével megerősítendők lévén. — Hogy ha a társaság czímvezetőt 
akar rendelni, az a szerződésben különösen megemlítendő, és akkor a szerző
désnek és aláírási czímnek bejegyzésénél annak is szükséges megjelenni a váltó
törvényszék előtt, hol a társágnak aláírási czímzete mindig a társaság szerződésé
nek bejegyzése után iktatandó az aláírási czímkönyvbe. — c) Hogy az így bejegy
zett és letett szerződésnek hiteles másai minden törvényszéknél hiteles bizony
ságot teendnek annak tartalma iránt, s hogy mind az ily szerződést, mind az alá
írási czím bejegyzéséről kelt oklevelet, a törvényszék az illetőknek, ha kíván
ják, hiteles másolatban kiadni, a bejegyzett aláírási czímeknek megtekintését 
pedig akárkinek megengedni tüstént köteles.

A 11-dik rész IY-dik fejezete a 43— 51-dik §-okban az óvásoknak közlésé- 
beni eljárásról rendeli : 1) Hogy az óvásról az előzőket tudósítni kívánó ese- 
dezését, melyben minden előzőnek neve és lakhelye kiteendő, annyi példány
ban , hogy minden előzőnek, és magának a folyamodónak is egy jusson, a vál
tótörvényszéknek , vagy ha helyben az nincsen, rendes tanácsú községben a ta
nácsnak, egyébütt az alispánnak nyújtsa be; a megkért hatóság pedig a folya
modást az óvásnak hozzácsatolt másolatával együtt a tudósítandóknak, ha k e 
belében laknak, rövid úton adassa át, ellenkező esetben legfeljebb 24 óra alatt, 
szükség esetében elnökileg, átküldő levél mellett azon törvényhatósághoz, hol 
a tudósítandó előzők laknak, oly felszólítással, hogy azt tüstént kézbesítse, 
küldje át, és ezen törvényhatóság azt szinte 24 óra alatt haladék nélkül kézbesít- 
tesse, a folyamodónak érdekéban teendő lépésekre, ha az iránt nem gondoskodott 
volna, gondnokot nevezzen, s annak kinevezését egy úttal az előzőknek hírül adja, 
és a tudósításnak kézhez-juttatásáról szóló bizonyítványt, melyben az átadásnak 
napja megjegyzendő, a megkereső hatóságnak azonnal küldje vissza, ez által 
az esedezőnek azonnal kiadandót, és az ilyféle tudósításoknak haladék-nélküli 
megtörténhetése végett a rendes tanácsú mezővárosok felhatalmaztatnak arra, 
hogy azokat bármily törvényhatóságnak közvetctlenúl megküldhessék.— 2) Hogy 
az óvásnak átadása m egtörténvén, a megkért hatóság az esedezésnek fenma- 
radt példányára annak mikor és hogyan történt teljesítését jegyezze fe l, és 
azt az eredeti óvással együtt a folyamodónak adja ki.

A Il dik rész Y-dik fejezete az 52— 60-dik §-okban a váltósummáknak 
letételéről rendeli : 1) Hogy a váltósummának vagy más biztosítási értéknek 
letétele, a hol váltótörvényszék van, annál, a királyi vagy elsőbírósággal ellá
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tott mezővárosban a tanácsnál, egyebütt az alispánnál vagy szolgabírónál, a ma
gyar tengermelléken a fiumei váltótörvényszéknél, teendő, és ha a feleknek 
megegyezésével magán személyeknél té te tnék , a letevő azt az illető hatóság
nak bejelenteni és erről magának bizonyítványt kérni köteles. — 2) Hogy a le
tevő által Írásbeli jelentés, melyben a leteendő érték és a letételnek oka világo
san kiteentő, három példányban benyújtandó; melyekre az illető hatóság a le
tételnek megtörténtéről, valamint azon esetben , midőn a I-ső rész 10-dik fe
jezete szerint a váltó is letétetett, erről is az ott körülírt forma szerint bizonyít
ványt írni, és közölök egyet ugyan magánál megtartani, kettőt az illető feleknek 
kiadni, s azon esetben, ha a váltóbirtokos a váltót, midőn az leteendő, ott mind
já rt le nem tenné, annak legfeljebb három napra terjedő határidőt szabni, és ha 
kötelességét az alatt sem teljesítné, a letett értéket a letevőnek bizonyítvány mel
le tt, ki az álral a feleletnek terhétől ment leend, visszaadni tartozik. — 3) Hogy 
a letételeknek átvételére feljogosított hatóság vagy bírói személy által, a lepecsé
telhető tárgyakból álló letétemény bírói pecsét alá veendő, s különös letételi 
jegyzőkönyv viendő, és abba különkülön rovatok alatt a sorszáma, a letevőnek 
és annak, kinek számára a letétel történt, neve, a letételnek oka, a letett értéknek 
minősége, és a letételnek ideje bejegyezendő. —  4) Hogy a váltótörvényszék 
á lta l, melynek egész tanácsa a letételekért felelős, tagjai közöl keltő válasz
tandó, kik a letéti pénztárt ellenzár alatt tartsák. — 5) Hogy a letételt őrzőnek 
és érette felelőnek járó letétdíj (Depositen-Taxe) a summának V60 részéből áll.

A II-dik rész VI-dik fejezete a 61— 75-dik §-okban a váltóperbeli summás 
eljárásról előadja: 1) Hogy annak két esetben van helye: «) ha a felperes az 
alperestől ingó zálogot b ír, és keresetét azon túl nem terjeszti, és — 6) ha jo 
gát mindjárt kereseti-levelében tökéletesen bebizonyítja , mihez azonban szük
séges : hogy alperese aláírásának valóságát a váltólevélre magára írt törvény- 
széki hitelesítés vagy a váltótörvényszéknél látható bejegyzés által kétségte
lenné emelje, és ha társasági czím alatt keletkezett tartozásért a társaság vagy 
annak egyes tagja ellen indít pert, a bepanaszlottaknak társasági összeköttetése 
a váltótörvényszéknél bejegyzett társasági-szerződés vagy annak másolata által 
igazoltassák, továbbá, hogy viszkeresetnek esetében ezeken túl az óvásnak meg
tételét is az eredeti óvásnak előmutatásával, annak kellő közlését pedig hiteles 
bizonyítványnyal kim utassa, és a követelt költségeket mind bebizonyítsa. —  
2) Hogy a summás eljárás abban áll : a)  Miszerint a felperes kereseti levelét 
annyi példányban, hogy mindenik alperesnek egy-egy ju sso n , és önmagának 
számára is egy maradjon, az okleveleknek egyik példányhoz ugyan eredetiben, 
a többiekhez pedig másolatban teendő csatolásával benyújtván, a váltótörvény
szék mindenek előtt megvizsgálja, vájjon a kereset illetősége alá tartozik-e, és 
ha azt oda tartozónak elism ervén, a bizonyítványok törvény kivanata szerint 
rendben vannak, az alperesnek, megidézése és kihallgatása e lő tt, bírói végzés 
(Erkenntniss) által haladék nélkül, különben következendő bírói foglalássali fe
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nyegetés alatt, meghagyja : hogy a váltósummát a kamatokkal és költségekkel 
együtt, melyek a végzésben határozottan kiteendók, azon időtől, melyben e 
végzésről tudósíttatott, számítandó 24 óra alatt biztosítsa, vagy hol a törvény 
úgy rendeli, lefizesse, sőt a biztosítást illetőleg, ha a felperes követelését ezen 
rövid halasztás által is veszélyeztetettnek bizonyítaná, tüstént a biztosításnak 
eszközlését is m egrendeli, a végzésben azt is , hogy a bizonyítványok eredeti
ben a törvényszéknél m egtartandók, másolatban pedig a panaszlottnak kezé
hez szolgáltatandók, és ha a panaszlott fél helyben nem lakik, az átküldőlevél 
melyik törvényhatósághoz legyen intézendő, világosan kijelenteni szükséges 
lévén. —  b) Hogy a végzés a törvényszéknek hitelt szolgája által a vádlottnak 
kezéhez szolgáltattatván, vagy ha a törvényszék helyén nem laknék, átküldő 
levél mellett az illető hatóság által, mely azt 24 óra alatt teljesítni köteles, vele 
közöltetvén, és annak a fölötti tüstént megküldendő, vagy illetőleg a törvény
szék hites szolgájának a felpereshez visszakerülő kereseti levélpéldányra írt 
bizonyítványa a törrényszék által a felperesnek legfeljebb 24 óra alatt k i
adatván, ha ezen időtől számított 24 óra alatt az elégséges biztosítás, vagy fize
tés meg nem tö rtén ik , a felperes a váltó törvényszéknél tüsént a vádlott ingó 
javainak zár alá vételéért s végrehajtásért esedezhetik, és ha ezen idő a la t t , 
melyhez az átküldő levél melletti közlésnek esetében mégis a kifogásnak postán 
teendő megküldésére szükséges idő is számítandó, kifogás sem téte tnék , az al
peres á ltal, a végrehajtás valósággal teljesíttetik is. —  3) Hogy az alperes, ha 
a vele közlött végzés ellen kifogásai volnának, azokat 24 óra alatt két példány
ban minden szükséges bizonyítványokkal beadhatja, s költségei és mindennemű 
kára iránt a vádlónak részéről teljes elégtételt kívánhat, és ezen esetben a vádló 
is kihallgatandó lévén, neki legfeljebb három napra terjedhető határnap adandó, 
és a per rendes folyamra utasítandó. — 4) Hogy az alperesnek ezen úton te tt 
kifogásai mindazáltal sem a még biztosítást nem adott alperes ingó vagyonának 
bírói összeírását és zár alá vételét, sem azon ingó zálognak, melynek a felpe
res keresetlevele beadása előtt birtokában vo lt, bírói árverés lítján, a zálogul 
bírt státus-papirosoknak pedig azon kivül is , teendő eladását nem hátráltat
hatják; és az ily , keresetlevél beadása előtt b írt, zálognak eladását a váltó
törvényszék, mihelyt a végzés kézhez-szolgáltatása és 24 órának azótai el- 
folyása előtte bebizonyíttatik , megengedni köteles, az árverésnél bejött pénz 
azonban a per végéig bíróilag leteendő, a summás pernek következtében össze
írt és bírói zár alá vett ingó vagyon pedig csak a kifogásokból eredett pernek 
eldöntése után eladható lévén.

A II-dik rész VII-dik fejezete a 76—'92-dik §-okban a rendes váltóperfo
lyamról rendeli : l )H o g y  rendes pereknél az itélőszék által az eljárási közönsé
ges jegyzőkönyvön kivül minden egyes perre külön jegyzőkönyv készítendő, 
abba az egész eljárás bejegyzendő, és a perbeli irományok hozzá melléklendők.
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— 2) Hogy az eljárás mindig szóbeli, s ugyanazért a keresetlevélnek, vagy 
a sommás úton hozott végzés elleni kifogás benyújtásának következésében a 
feleknek a törvényszék által m indenkor, —  kivéve ha a kereseti levélből az, 
hogy az ügy bírósága alá nem ta rto z ik , világosan kitűnnék, —  személyes vagy 
ügyvivők általi megjelenésre határnap, —  mely a summás útoni végzés ellen 
tett kifogás esetében, vagy ha az alperes a törvényszék helyén avagy egy mér- 
földnyi kerületében lak ik , harmadnapnál hosszabb nem lehet, ellenkező eset
ben pedig a szükséghez alkalm aztatik, — végzés által kitűzendő, és arról az 
ellenfél bíróilag a törvény-kijelelte mód szerint értesítendő. —  3) Hogy meg
érkezvén a határnap, a megjelenő felek közt mindenek előtt a barátságos meg- 
egyeztetés bíróilag m egkísértendő, és ha sikerülne, a feleknek kereseti vagy 
kifogási levelükön végzés alakjában kiadandó, mely így a törvényszék előtt kö
tött egyezés következményeire nézve váltólevél gyanánt tek in te tik , s a bizto
sítási végrehajtás, ha az ellenkező ki nem kö tte te tt, azonnal m egtörténhetik , a 
kielégítési azonban csak az egyezés valamely feltétele elmulasztásának esetében 
következik. —  4) Hogy az egyeztetés nem sikerülvén , a keresetlevél , —  
mely a követelésnek bebizonyítására szükséges minden oklevelekkel ellátandó, 
és mellékleteinek másolataival együtt annyi példányban, hogy a felperesnek, 
és mindenik alperesnek egy-egy jusson , benyújtandó, — a törvényszék előtt 
felolvasandó, és az alperes annak minden kitételei és bizonyítmányai iránt pon
tonként kihallgatandó, ki egyébiránt, ha még más védelme volna, azt is ,  vala
mint az esetnek törvényre alkalmaztatásáróli észrevételeit is előadhatja, de 
egyszersmind állításainak bizonyítványait is eredetiben azonnal előm utatni, és 
ha tanúkra hivatkoznék, azoknak neveit és lakásait kijelelni, s beszéde végén 
kérését tisztán előadni tartozik. Továbbá, hogy a felperes alperesének állítá
sait szinte azonnal pontonként igazaknak vagy nem-igazaknak kijelenteni kö
teles, egyébiránt új te tt dolgokat is , tüstént előadandó bizonyítmányok mel
le tt, és törvényből m erített minden új észrevételeit előadhatván. V égűi, hogy 
az alperes felperesének új állításait ismét pontonként elismerni vagy tagadni 
tartozik, új állításait bizonyítványokkal vagy törvényből merített okokkal szinte 
röviden tám ogathatván, perbeli költségeit pedig mind a két fél második beszé
dében szóval vagy Írásban beadni köteles lévén. — 5) Hogy a felek beszédei
k e t, melyek mind jegyzőkönyvbe iktatandók, bevégezvén, a jegyzőkönyv előt
tük felolvasandó, s a szerkesztés iránti észrevételeik feljegyzendők, és az egész 
általok aláirandó. — 6) Hogy az itt előadott m indkét részrőli két-két perbe
szédnél többnek, vagy elhalasztásnak váltótörvényszéki perekben helye nin
csen, kivéve, ha a felek abba magok között m egegyeztek, vagy ha valamelyik 
fél a másik félnek második beszédében újonan felhozottaknak megczáfolására 
oly bizonyítványokkal akarna élni, melyeket azonnal elő nem állíthat, sőt ezen 
esetben a halasztás, ha az ellenfél abba bele nem egyezne, csak igen fontos 
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okoknál fogva engedtethető. —  7) Hogy ha a kereskedők vagy gyártők kö
zötti kereskedési terjedelmesb pereket a váltótörvényszék más pereknek kés
leltetése nélkül nem Ítélhetné, a feleknek végzés által meghagyandó : hogy 
mindenik fél egy választott bírót nevezzen, kik az általok választandó elnök
kel azon perben a váltóügyekre nézve meghatározott eljárás szerint bíráskod
janak , az Ítélet azonban a váltótörvényszék által, melyhez a felek feljebbez- 
hetnek, lévén végrehajtandó.

A Il ik rész VIII-ik fejezete a 93—116-ik §§-okban a bizonyítmányokról 
előadja: 1) Hogy a bizonyítást kívánó állításhoz a bizonyítvány haladék nél
kül csatlandó; ha azonban az ellenfél olyat tagadna, mi az állítónak tagadhatat
lannak látszott, bizonyítványát második beszédében előadhatja. — 2 ) Hogy az 
ellenfél által elismert tény bebizonyítottnak tartandó, az elismérés azonban, ha 
nem a törvényszék előtt történt, bebizonyítandó lévén. — 3) Hogy azon állítás 
vagy tény, melyet az ellenfél közvetetlen következő beszédében nem tagadott, 
törvényszék előtt elismertnek veendő. — 4) Hogy a megjelenési határnapnak 
elmulasztása által az ellenfélnek állítása elismertnek tartandó. — 5) Hogy a 
közlevélnek tartalm a tökéletesen bebizonyítónak tartandó, kivéve ha hamissága 
az ellenfél által bebizonyíttatnék. —• 6) Hogy a magán oklevél az aláíró ellen 
mindig bizonyít, az aláírásnak valósága azonban, ha tagadtatnék, igazolandó; 
mi megtörténhetik: a) közoklevél, — b) két tanúnak megegyező vallomása,—
c) egy tanúnak vallomása és az állító félnek pótló eskü je , —  d) az aláírásnak 
az aláíró váltótörvényszéknél bejegyzett, vagy más kétségtelen aláirásávali ha
sonlósága, —• e) a tagadó félnek az irán t ,  hogy az aláirás tudtára és meggyő
ződése szerint ham is, a váltótörvényszék által oda Ítélt eskütőli vonakodása, 
és — f )  az aláirás valósága iránt bírói végzésileg oda Ítélt eskünek a bizonyító 
fél által teljesített letétele által. — 7) A tanúk általi bebizonyításnak módjáról:
d) Hogy az állítást tevő felperes keresetlevelének, az alperes pedig kifogásá
nak benyújtásakor tanúinak neveit, lakását, czímeit, bizonyítványait, és a kér
dőpontokat, melyekre őket a törvényszék által kihallgattatni kívánja, tüstént 
bemutatni tartozik , s hogy ezek végzés mellett az ellenféllel haladék nélkül 
közlendők, annak a tanúk ellen kifogásokat tenni és ellenkérdéseit bemutatni 
szabad lévén. —  b) Hogy ezek után a törvényszék, ha szükségesnek látja, a ta
núknak kihallgatását végzés által megrendeli, s arra rövid határidőt, mely ha a 
tanúk ott helyben vagy egy mérföldnyi távolságban lak n ak , harmadnapon túl 
nem terjedhet, szab, s akkor őket a kérdéspontok és ellenkérdések szerint ki
hallgatja, és vallomásaikat a perbeli jegyzőkönyvbe iktatja. —  c) Hogy ha a 
fél előre nem látott, s csak ellenfelének perbeli előadásából kifejlett körülmény 
miatt kénytelen tanúkat használni, azoknak előállítására, ha tüstént elő nem 
állíthatók, halasztást és határnapot kérhet; melyet a törvényszék, ha a bebi
zonyítandó tény a per érdemébe eldöntőleg bevág vagy tanúk nélkül ki nem vi-



tágítható, megengedni és kitűzni tartozik, a kérd fél akkor tanúinak bizonyítvá
nyait elóm utatni, sót magokat a tanúkat is elóállítni köteles lévén, kivéve ha 
ez lehetetlen volna, mely esetben a tanúk hiteles vallomásainak kivételére a 
tanúknak lakhelyén létező váltó vagy királyi avagy mezóvárosi törvényszék, 
városokon kivül pedig az alispán felszólítandók, kik a felszólítást, mely, vala
mint a törvényszéki végzés is, vallató parancsnak erejével bír, azonnal teljesít- 
ni, és a vallomásokat hiteles alakban beküldeni tartoznak. —  d ) Hogy a váltó
törvényszék m uértók bizonyságát szükségesnek ta rtv án , az általa választott 
műértők neveit s vélem ényadásuk határnapját mind a két félnek tudtára 
adni, s azoknak vagy a tanúknak kihallgatása után rövid határnapot, mely
ben azok felolvasandók és a feleknek észrevételeik kihallgatandók, szabni kö
teles. —  8) A perdöntő esküről : a) Hogy ha az egyik fél állítására félpróbát 
hoz fel, és azt az ellenfél meg nem czáfolja, a félprobát tevőnek pótló eskü oda 
ítélendő, ellenkező esetben pedig, vagy midőn ugyanazon te tt dolog fölött min- 
denik fél am aga állítása mellett félpróbát hoz fel, a törvényszék belátása szerint 
azt akármelyik félnek oda Ítélheti. —  b) Hogy semmi bebizonyítás fel nem ho
zatván, az ajánlott eldöntő eskünek csak akkor van helye, ha az ellenfél be
leegyezik. —  9) A könyv általi bizonyításról : «) Hogy váltótörvényszék előtt 
félpróbát tevő könyveket csak váltótörvényszék előtt bejegyzett kereskedők , 
gyártók, gyógyszerárusok, m esterem berek, és közkereseti társaságok vihet
nek , s a csak vásárokon, sátorokban, vagy házalva kereskedést űzők e jogból 
kizáratvák. — ó) Hogy a könyvnek ily hitelességére a bejegyzésen túl szüksé
ges, hogy a könyv a váltótörvényszék által végeinél lepecsételt selyem sinórral 
keresztűlvonva és lapjainak száma feljegyezve legyen; továbbá: hogy a könyv 
tulajdonosának foglalkozásához tartozó minden akár adásvevési akár váltói ügy 
idő és folyó szám szerint először ugyan az első feljegyzési könyvbe (Strazza) 
feljegyezve, azután pedig onnét a számviteli könyvbe, —  hol minden egyes 
szem élynek, kivel üzleti összeköttetésben á ll, külön „tartozik44 és „követel44 
szókkal jegyzett rovatokkal ellátott lap adandó, — a feljegyzési könyvnek lap 
és sorszámával átv ive, s mind a két könyv vagy önmaga a tulajdonos, vagy 
arra rendelt ugyanazon egy segéde, nem pedig többek, által ugyanazon időben 
vezetve, és mind a kettőben mindenik tételnek éve, hava, napja, jogezíme, s 
fontosb dolgokban a közbenjárónak neve is beiktatva, és minden levélkivágás 
vagy betoldás, minden kivakarás, tétel- vagy lényeges szó-beszúrás, szokatlan 
hézaghagyás, és zsidó nyelven vitel gondosan elmellőzve legyen. — c)  Hogy 
az így v itt könyvek védelemre mindig teljes e re jű ek , megtámadásra ellenben 
csak másfél évig; ha azonban ezen idő alatt a keresetlevél beadatott, vagy ha a 
számvitel az adós által aláíratott, vagy a váltótörvényszék, illetőleg királyi vagy 
mezővárosi tanács, megyékben pedig a törvényes-bizonyság által a könyvvel 
te tt összehasonlítás után meghitelesíttetett, erejét megtámadásra is fentartja. —
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d) Hogy a könyv általi bizonyítás esetében a számvitel minden hitelesítés nél
kül a keresetlevéllel mellékvény gyanánt közlendő, a megjelenési napon pedig 
a meghitelesített számvitel, vagy ha annak meghitelesítése előre nem bocsáttatott, 
avagy ha az alperes a meghitelesített kivonat mellett is a könyvnek törvény
szerű vitele iránt kétséget tám asztana, magok a könyvek törvényszék elébe 
terjesztendők, s hogy az előterjesztett könyvekben az alperes az illető téte
leket megvizsgálhatja, a váltótörvényszék pedig egész kiterjedésökben, de 
mégis a kereskedői ülnököknek kizárásával, vizsgálat alá veszi. —  é) Hogy a 
könyvek a könyvvivők ellen teljes, mások ellen pedig félprőbát szülnek, mely 
a tulajdonosának vagy könyvvivőnek pótló esküje által a fölött, hogy a szám
vitelben megjelenő tételek mind jogczímökre mind mennyiségökre nézve az ő 
tudtára helyesek, teljessé válik. — / )  Hogy a külföldiek könyveikkel nálunk 
csak akkor bizonyíthatnak, ha hazájok váltófeltörvényszékének írott elismeré
sével megmutathatják, hogy hazájoknak törvénye szerint bizonyító erejű köny
veket v ihetnek, s azok az ottani törvény szerint v ite ttek , és hazájokban a ma
gyarok iránt viszonyosság divatozik, mi mégis az ausztriai tartományokra néz
ve , mivel azokban a viszonosság köztudomásra meg van állapítva, nem szük
séges.

A Il dik rész IX -dik fejezete a 117— 131-dik §§-okban a bírói határoza
tokról előterjeszti : 1) Hogy a váltótörvényszékek az előttök folyó perekben 
hol végzés (Bescheid), hol Ítélet (U rtheil) által határoznak. —  2) Hogy a hatá
rozat, mellékes kérdésekben, sőt a per érdem ét érdeklőkben is, hasumm ás per
beli eljárás m ellett, vagy a megjelenésnek elmulasztása m iatt, avagy a felperes 
keresete alapjául szolgáló állításának egyenes vagy hallgatag elismerésére, vagy 
minden törvényes erejű kifogásnak tétele nélkül hozatott, végzés, ellenben ren
des folyamű perekben, ha oklevél, tanűk, m űértők, vagy eskületétel általi bi
zonyítás mellett per érdemében keletkezett, Ítélet által kijelentendő. — 3) Hogy 
a végzés summás perekben, sőt a rendesben is az esedezőnek megnevezése és 
kérésének megemlítése nélkül a benyújtott folyamodó-levélre íra tik , a rendes 
perbeli közbeszóló végzés azonban a perről külön vezetett jegyzőkönyvbe is 
beiktatandó lévén; az Ítélet ellenben külön szerkesztendő, s abban a feleknek 
és ügy viselőknek nevei, a per czíme és tárgya, és a szóbeli eljárás berekesz
tésének napja a bevezetésben k iteendő, s egyszersmind az egész Ítélet a per
nek külön jegyzőkönyvébe beírandó. —  4) Hogy mind az Ítéletek mind a per 
érdemét érdeklő végzések a feleknek kérelménél tovább, habár a törvény ne- 
kiek több jogot engedne, ki nem terjeszthetők, s hogy a határozat tartalmának 
előrebocsátásával pontonként elősorolt okokkal támogatandók, és ha a feleknek 
vagy ügyvivőiknek jelenlétében hozattak, nekiek azonnal kihirdetendők, ellen
kező esetben pedig a felek egy rövid, s 24 órát meg nem haladható időre tör
vényszék elébe rendelendők, és akkor, ha meg nem jelennének is, a határozat
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kihirdetendő, s egyébaránt minden határozat, ha azt kiadatni vagy a törvény 
rendeli vagy a felek kívánják, nekiek kiadandó. — 5) Hogy minden akár vég
zések akár Ítéletek a közönséges eljárási jegyzőkönyvbe szinte beírandók. —
6) Hogy a pervesztő fél a pernek folyta alatt beadott perbeli költségekben min
dig elmarasztalandó, a be nem adottak költsönösen eltörlötteknek tekintetvén. 
— 7) Hogy az elmarasztaló határozatban a marasztalási summának 24 óra alatti 
lefizetése végrehajtással! fenyegetéssel meghagyandó, és ha a fizetés kötelessége 
eskületételtől függ, ezen feltételnek megemlítése, az esküformának kijelölése, 
és le vagy le nem tétele következéseinek előadása m ellett, annak letételére rö
vid, három napnál továbbra nem terjeszthető, határidő engedendő, mely alatt az 
illető fél készségét k ije len theti, és a letételre különös határnapot kitiízetni 
kérhet.

A II-d ík  rész X-dik fejezete a 132— 143-dik §§-okban a perorvoslatok
ról rendeli: 1} Hogy a váltótörvényszéki végzéssel meg nem elégedő,—kivéve  
a határnap kiterjesztését megtagadó, tanúk vagy m uértők kihallgatását rendelő, 
perújítást megengedő, és perdöntő tett dolognak elismerése vagy meg nem jelenés 
miatt hozott végzéseket, — váltófeltörvényszékhezi folyamodással (Recurs) él
het, mely a végzésnek kihirdetése vagy felekkeli közlése után legfeljebb 24 óra 
alatt az eljáró törvényszékhez benyújtandó, és az által saját észrevételeivel, az 
illető irományokkal együtt, az ellenfélnek kihallgatása nélkül, a feltörvényszék
hez felküldendő, a folyamodás azonban a hitelezőnek biztosítására szükséges 
lépések megtételét soha meg nem akadályozhatván. —  2) Hogy Ítélet ellen ren
des feljebbvitellel élni szükséges, mely az Ítéletnek kihirdetése után legfel
jebb 24 óra alatt három példányban írásban benyújtandó , szabad lévén a fel- 
jebbvitelnek okait is azon írásban, melyben mégis a perben elő nem adott tett 
dolgok siker nélkül adatnak e lő , egyszersmind előterjeszteni, valamint azon 
esetben, ha véleménye szerint a törvényszék a törvényes formákat meg nem 
tarto tta , az Ítéletnek megsemmisítését is kérni. —  3) Hogy a feljebbviteli be
jelentést a törvényszék végzés által, mely annak mind a három benyújtott pél
dányára felírandó, az ellenfélnek, ellenészrevételei 24 óra alatt teendő benyúj
tása végett kiadni, és ezen határidő eltelvén, a pernek eredeti jegyzőkönyvét 
minden oklevelekkel és a feljebbviteli jelentésnek egy példányával, és az ellen
félnek netalán benyújtott ellenészrevételeivel együtt, egy a feljebbviteli jelen
tésre írandó végzés mellett a feltörvényszékhez haladék nélkül felküldeni köte
les. — 4) Hogy a feltörvényszék azon esetben ugyan , midőn a feljebbvivő az 
eljárási forma ellen kifogást te tt, ha azt valónak találja, a váltótörvényszéket 
azon ponttól kezdve, hol a hiba tö rtén t, új eljárásra ú tasítn i, és a törvényszék 
által a feleknek adandó kárpótlást m eghatározni, minden más esetekben pedig 
az ügynek érdemében haladék nélkül Ítéletet hozni, és azt minden irományok
kal együtt az első bírósághoz visszaküldeni köteles. — 5) Hogy ha a feltör
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vényszék az első törvényszéktől kiilönbözoleg íté lt, a meg nem elégedd fél 
ügyét a legfelső itéldszékhez feljebbezheti, a feljebbvitcl az első bíróságnál be
jelentendő, és az által a per a fen előadottaknak megtartásával a legfelső tör
vényszékhez felküldendd lévén, mely azt soron kívül s haladék nélkül átvizs
gálni, és ítéletét az első bírósághoz visszaküldeni tartozik. — 6) Hogy váltó
perekben a feljebbvitelen és perújításon kívül semmi más perorvoslatnak vagy 
bírói parancsnak helye nincsen, s ha ki a végrehajtást erőszakkal gátlaná, az 
ellen az illető polgári hatóság a váltótörvényszéknek felszólítására azonnal a 
szükséges hatalomkart kirendelni köteleztetik.

A II-dik rész X I-dik fejezete a 144— 193-dik §§-okban a határozatoknak 
végrehajtásáról előadja: 1) Hogy a b i z t o s í t á s i  v é g r e h a j t á s n a k  helye 
van : a) véghatározat következtében ugyan : cc) midőn summás eljárásnál k i
fogás té te te tt, —  /i) midőn a rendes perben hozott Ítélet feljebbvitetett, és — 
y) mindőn a váltótörvényszék előtt megegyezés tö rtén t, és pedig fizetés napja 
előtt is, ha ellenkező kikötve nincsen. —* 6) Egyébként pedig megrendelendő 
az: a) Ha a másik fél m egmutatja, hogy keresetének veszélyeztetése nélkül 
a véghatározatot sem várhatja be. —  /3) Ha az alperes kötelezését elismervén 
oly kifogásokat tesz , melyeket a felperes tagad. — y) Ha az alperes aláírását 
tagadván, arról, hogy az tudtára és meggyőződése szerint hamis, a nekie aján
lott esküt letenni nem akarja. —  <T)Ha kereskedésfkönyvek által bizonyítandó 
kereseteknél, azoknak előmutatása és^törvényszerúeknek találtatása után is a 
kereset ellen kifogás tétetik. — A k i e l é g í t é s i  v é g r e h a j t á s n a k  pedig he
lye van : «) H a summás eljárásnál hozott végzés ellen kellő idő alatt kifogás nem 
tétetett. — 6) Ha rendes folyamé perbeli végzés vagy Ítélet ellen kellő időben 
folyamodás silletőleg feljebbvitel nem történt, vagy ha a feltörvényszék a vég
zést vagy Ítéletet helyben hagyta. —• c) A hétszemélyes-tábla Ítélete után. — 
rf) Ha a feljebbvitellel élő attól elállott. —  e) Ha a váltótörvényszék előtt 
te tt egyezésben a feltételek meg nem tartattak. —  2) K ö z ö s  k e l l é k e i k :  
ff) Hogy bármily végrehajtásért az első bíróságé váltótörvényszékhez három 
példányban különös folyamodás, melyben a kérésnek törvényes okát és a folya
modónak végrehajtásnáli képviselőjét kijelelni szükséges, az Ítéletnek vagy 
végzésnek hozzá melléklésével benyújtandó; s hogy a törvényszék a kérelmet 
törvényesnek találván, a végrehajtást végzés által megrendelni, és annak tel
jesítését, ha a lefoglalandó vagyon a törvényszéknek helyén van, egyik tör
vénytudó tagjára bízni, ellenkező esetben pedig azt átküldő levele által az ille
ti) hatóságnál eszközleni, a végzését pedig a folyamodásnak mind a három pél
dányára, melyeknek egyike a végrehajtó bíróval vagy hatósággal közlendő, 
felírni köteles. —  b) Hogjr a végrehajtás az elmarasztaltnak ingó vagyonaira, 
ingatlanokra csak ingóknak nem-létében és átküldő levél által, intézendő; el- 
lentállásnak vagy visszafoglalásnak, akármely bíróság teljesítse a végrehajtást,
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helye nem leven. —  3) A b i z t o s í t á s i  v é g r e h aj  t á s n a k  k ü l ö n  k e l l é 
k e i r ő l :  d) Hogy a végrehajtásra kiküldött egyén a végrehajtató fél által fel- 
szólíttatván, a helyszínére, minden előre tett bejelentés nélkül, rögtön kimenni, 
és a végrehajtást megrendelő végzésnek egyik példányát az ellenfélnek vagy 
háznépének átadván, —  azon esetet, ha kezest állítana, és a végrehajtató fél 
a kezességet, mely három példányban, a feleknek és törvényszéknek számá
ra , írásba foglalandó, elfogadná, k ivéve, —  semmi ellenmondásra nem figyel
ve , a lefoglalandó vagyont magában rejtő szobát, szekrényt s tb ., ha felszólítá
sára meg nem nyitnák , szükség esetében feltöretvén, az összeíráshoz fogni, s 
azt az összeírás alól ki nem veitekben mindaddig, míg a végrehajtató fél köve
telésének teljes biztosítására szükségesnek ta rtja , ha a nyertes fél kívánná, be
csüsöket is használva, folytatni, az így összeírt javakat bírói zár alá veiteknek 
nyilatkoztatni, a netalán találtató pénzt vag3̂  drágaságokat nyugtatvány mellett 
bírói őrizet alá venni, a zár és pecsét alá vehető egyéb ingókat zár és pecsét 
alá helyezni, a másféléket pedig az adósnak, vagy ha az ellenfél benne nem 
bíznék, más általa rendelendőnek gondviselésére bízni tartozik , az ily tárgyak 
mind az adósnál mind a megbízott személynél oly letételnek tek in tetvén , me
lyeknek szántszándékos megrontása vagy elidegenítése legsülyosb beszámítási! 
tolvajság gyanánt fenyítendő. —  Hogy összeírás és zár alá soha sem vétet
hetnek: a) Az ereklyék és nemzetségi arczképek, foglalásukat azonban oda nem 
értve. —  /?) A hivatalhoz tartozó tárgyak. — y) A legszükségesb öltözet és 
ágyneműk. — ű) Nemesnél a ka rd , mesterem bernél s napszámosnál a legszük
ségesb szerszámok. —  e) Egyedül a férj elleni lefoglalásban a hitvesére és gyer
m ekeikre szabott ruhák, az azoknak nevével jegyzett fehérruhák, és házibűtorok, 
úgymint az ágy és a mi kizárólag a nő és gyermekek által használtatik ; ha pedig 
a nő ellen vitetik a végrehajtás, mindaz kihagyandó, mi a nő tulajdonának be 
nem bizonyíttatik. >— ü) Hogy a bejegyzett közkereseti társaságok a közös tár
gyakból kihagyatni semmit se követelhetnek; más egyéb közösségben levők 
vagy együtt lakó személyek ellenben azoknak, mik egyenesen csak önhasznála
tukra szolgálnak, kiadását, és a közös tárgyak árából a reájok eső részt kíván
hatják. — d ) Hogy ha mi az összeírás közben más tulajdonának állítta tik , 
csak akkor veendő összeírás alá, ha az elmarasztaltnak helyben levő egyéb va
gyonában teljes biztosítás nem találtatik , és akkor is az iránta te tt észrevétel 
megemlítendő, és azon személy, kiének mondatik, igényeinek a váltótörvényszék 
előtt haladék nélkül teendő bebizonyítására űtasítandó. — e) Hogy ha ugyan
azon időre többen kívánnának végrehajtást, a végrehajtó bíró által, ha kívánják, 
az elmarasztaltnak minden ingó javai összeírandók, de egyszersmind minden 
egyes végrehajtási végzés bemutatásának ideje pontosan általa feljegyzendő, a 
bemutatásnak sora határozandván meg a kielégítési elsőbbséget. — f ' )  Hogy a 
bevégzett összeírás, a bírói személy és összeírató által aláírva, a váltótörvény
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széknek , az átküldő levél m ellett eszközlütt pedig a kiküldő tanácsnak vagy 
alispánnak, és ezek által ismét a váltótürvényszéknek beküldendő, mely az 
egész munkát végzésbe, —  melybe azon esetben, midőn a másénak állított 
tárgyra nézve az illető egyén jogát világosan be nem bizonyította, az is, hogy 
az ily tárgy csak más elégséges vagyonnak nem-létében veendő árverés alá, be
iktatandó, — foglalja, és végzését az összeírásnak másával együtt, az eredetit 
a jegyzőkönyv mellett m egtartván, a feleknek kiadja, a végzéssel meg nem 
elégedő félnek a feltörvényszékhezi folyamodás szabadon állván, a nélkül még 
is, hogy folyamodása a kielégítési végrehajtást, hol annak helye van, meggátol
h a tn á .—  g) Hogy az átküldőlevél általi végrehajtást illetőleg, a végrehajtást 
elhatározó végzés, hozatala után 24 óra alatt átküldőlevél mellett két példány
ban az illető hatósághoz, jelesül a királyi vagy első bíróságú mezővárosban la
kó bármely sorsúak ellen a tanácshoz, mások ellen pedig az alispánhoz elkül
dendő, kik a megkereső-levélnek vételétől számított 24 óra alatt egy tanácsbe
lit, s illetőleg szolgabírót a végrehajtással megbízni, a megbízott egyén pedig a 
végrehajtás-tétető félnek felszólításától, a tanácsbeli ugyan 24 óra, a szolga
bíró pedig legfeljebb négy nap alatt minden egyéb dolgainak félretételével azt 
megkezdeni és szakadatlanul folytatni köteles; mind a m egkeresett tanács vagy 
alispán, mind az általok kiküldött egyén a fen kitett rövid határidőket szoro
san m egtartani, és megbízatásában pontosan eljárni, a halasztás vagy mulasz
tás által okozott kárnak megtérítése alatt tartozván. —• h) Hogy az elmarasz
taltnak ingó javaiban elégséges biztosítást nem találván a végrehajtató fél, azt 
annak ingatlan javaiban csak törvényszerű betáblázás által eszközölheti. —  4) 
A k i e l é g í t é s i  v é g r e h a j t á s r ó l  k ü l ö n ö s e n :  a) Hogy az azt kívánó 
fél által azon esetben ugyan, ha biztosítási végrehajtás előzte m eg, az azt esz
közlő hatósághoz, ha pedig az nem előzte meg, a váltörvényszékhez írott folya
modás nyújtandó, s abban első esetben ugyan, az összeírást az arra követke
zett végzéssel és megbízottnak nevével együtt hozzá mellékelve, az összeírt 
javaknak árverés általi eladatása, a másodikban pedig kérelme törvényes alap
jának bebizonyításával kielégítési végrehajtás kérendő, melyet a megkért ható" 
ság, ha a folyamodónak a kért végrehajtáshozi jogát bebizonyítva látja , végzés 
által megrendelni, s azt a biztosítási végrehajtásnál előadott mód szerint, a má
sodik esetben mindazáltal az összeírásnak előrebocsátásával teljesíttetni köteles. 
—  6) Hogy az árverésre kiküldött bírói személy által az árverési határnap, mely 
városokban vagy elsőbíróságos mezővárosokban 8 , egyébütt 15 napnál hosz- 
szabb nem lehet, kitűzendő, és mind a feleknek tudtokra adandó, mind szo
kott módon közhírré teendő; megérkezvén pedig a határnap, a kielégítési sum
ma a költségek hozzáadásával a felek előtt összeszámítandó, és ha a lefog
lalt készpénz arra nem elégséges, az árverés megkezdendő, az elmarasztaltnak 
jogához tartozván azon sort, melyben a zár alá vett ingó javai árverés alá vé
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tessenek, kijeleln i, sőt neki az is , hogy azok helyett össze nem írt más ingó 
javakat bocsáthasson árverés alá, megengedve leven, és az árverés, melyről 
pontos jegyzőkönyv viendő, és melyben a tárgyak készpénz fizetés mellett a 
legtöbbet Ígérőnek minden esetre becsűáruk alatt is oda adandók, m indaddig, 
és pedig az adósnak az összeírásban nem foglalt, de mégis másnak részére bírói 
zár alá nem v e tt, ingó javaiban is , folytatandó, míg a bejött pénzből a kielégí
tési summa az árverési költségekkel együtt kitelik, a végrehajtató fél adósának 
mások elleni követeléseit átvenni m indaddig, míg más javakat talál, nem tar
tozván. Végre az árverésnek bevégzése után a nyertes fél kielégítendő, a neta
lán fenmaradt ingó javak az elmarasztalt félnek visszaadandók, a kiküldő ha
tóságnak jelentés teendő, és ha a végrehajtás átküldő-levél m ellett tö rtén t, 
az a m egkért tanács vagy alispán által minden iratokkal együtt a váltótörvény
székhez beküldendő. —  c) Hogy a végrehajtás az adósnak ingatlan javaira is , 
ingóknak nem -létében, kiterjeszthető; de ily esetben azt maga a váltótörvény
szék nem létesítheti, hanem m indenkor a polgári illető bíróság, átküldó'- 
levél által felszólítva, polgári törvények szerint teljesíti, az ellentállásnak vagy 
visszafoglalásnak ily esetben sem lévén helye. — rf) Hogyha az elmarasztalt fél 
árverés előtt vagy annak folytában az egész marasztalási summát járulékaival 
együtt készpénzben letenné, minden további lépés megszüntetendő. — e)H ogy 
külföldi váltótörvényszékek Ítéletei nálunk váltótörvény szerint csak viszo
nosság esetében, és abban is csak akkor hajtatnak végre, ha oly keresetek 
iránt hozattak, melyek itt is váltótörvényszék elébe tartoznak. Továbbá, hogy 
az ily Ítéletek a külföldi törvényszék által a váltófeltörvényszék útján eszkö- 
zölhetők, és hogy a mi váltótörvényszékeink Ítéleteinek külföldön teendő 
végrehajtása a magyar udvari cancellaria útján eszközlendő.

A Il ik rész XH-ik fejezete a 194— 200-ik §-okban a perújításról rendeli: 
1) Hogy annak csak egyszer, és csak két esetben van helye: a)  Ha az elma
rasztalás a megjelenési napnak vétektelen elmulasztása m iatt tö rtén t, és —  
ó) Ha az előbbi perben nem használt új bizonyítványok találtatnak. — 2) 
Hogy az első esetben az csak a megjelenést gátló akadálynak megszűntétől 
legfeljebb 15 nap , a másodikban a váltójogi elévülésnek id e je , vagy az Ítélet 
hozatalától számított 2 év alatt megindítható, és hogy oly fél e llen , kinek el
marasztalás esetében előzői ellen viszkeresete lenne, ha ezen joga már elévült, 
vagy az időnek rövidsége m iatt nem használható, épen helye nincsen. —  3) Hogy 
a perújító által a váltótörvényszékhez kérelemlevél benyújtandó, mely arra a 
szerint, mint más keresetek felvételére, határnapot k itűzni, s a feleket kihall
gatván, a perújításnak meg vagy meg nem engedéséről végzést hozni ta rto z ik , 
mely ha megtagadó volna, a feltörvényszékhez felvitethetik; ellenkező esetben 
pedig az újított per mindenben a rendes törvénykezési eljárás szerint tárgya
landó, a perújítás azonban a kielégítési végrehajtást nem gátolhatván.

M. TUD. AKAD. ÉVK. — - I X .  28
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A II-dik rész XIII-dik fejezete a 201 204-dik §-okban a szünnapokról
határozza: 1) Hogy a váltótürvényszéknél más szünnapok nincsenek, mi n t a  
vasár- és keresztény latin szertartás szerinti ünnepnapok. — 2) Hogy ezen szün
napok minden határidőbe beszámítandók, és ha a határnap ünnepre esnék , az 
e napon használandó perorvoslat a következő' napon megtétethetó.— 3) Hogy az 
alperes vallásának ünnepére te tt idézés eró telen , és hogy senki ellen vallása 
ünnepén kielégítési végrehajtás nem teljesíttethetik , a biztosítási mindazáltal 
szükség esetében abban is megtörténhetvén.

A II-dik rész XIV-dik fejezete a 205— 216-dik §-okban a kézhez-szolgál- 
tatásról rendeli: 1) Hogy az idézés és summás úton hozott elmarasztaló végzés 
az alperesnek, ha rendes lakása helyén tartózkodik, személyesen készbesítendó, 
és ha az átadó hiteles személy ót lakásán nem találná, neki a végre írás által 
következő napon egy bizonyos óra kitűzendő, melyben ha jelen nem lenne, az 
idézólevél két tanúnak jelenlétében ajtajára szegezendő, valamint akkor is , ha 
arról értesíttetnék, hogy hosszabb időre hazáiról eltávozott, ezen esetben mind
azáltal annak családja, üg}'viselője vagy cselédei az idézésről szóval tudósítan- 
dók lévén; a törvényszék pedig, megkapván a kézbesítésróli je len tést, a tá- 
vúllevónek védelm ére, ha megbízott rendes ügyviselője nem volna, egy gond
nokot rendelni tartozván, kinek tisztében álland annak igazaira felvigyázni, s 
m it védelmére szükségesnek lá tand ,•—-az ellene felhozott te tt dolgoknak puszta 
tagadása mégis a perfolyamát nem hátráltathatván, —  előadni, és ha bebizonyít
hatja, hogy védencze nem a pernek kikerülése végett távozott e l, részére ha
lasztást kérni ; melyet a törvényszék egyszer nem csak képes, hanem köteles is 
egy körülmények szerint mérséklendő határidőre végzés által megengedni, an
nak lefolytával azonban a per minden esetre tárgyalás alá veendő lévén. — 2) 
Hogy egy kereseti levélben több személy kerestetvén, a mindegyiknek kézbe
sítendő idézési végzésben, melyben a megjelenési határidőnek kiszabásánál min
dig a legtávolabb lakó veendő tekintetbe, az megérintendő: hogy míg ügyvé
deiket ki nem nevezendik, minden perbeli határozatok az első panaszlotthoz, 
vagy távúi létében hivatalból kinevezett gondnokához fognak intéztetni. —  3) 
Hogy ha az idézendőnek tartózkodása nem tudatik , vagy elszökése méltán gya- 
n ítta tik , az idézés a váltótörvényszéknek kapuira szegezendő, s a hazai hírla
pokban háromszor kihirdetendő, és ha erre a határnapon sem maga meg nem 
je len n e , sem ügyviselőt nem rendelne, neki gondnok adandó ; a külföldön 
lakó panaszlottnak pedig az idézési végzés a magyar udvari cancellária ú tján , 
és a magyar tengermelléken a kormányszék által eszközlendő, ily esetben a vég
zésben az is kiteendő lévén, hogy ha a kitűzött időre válasz nem érkezend, az 
idézés háromszor a törvényszék által kitűzendő hírlapokba iktattatni, és azután 
kézbesítettnek tekintetni fog. — 4) Hogy a kézbesítés, ha az alperes a váltó
törvényszék helyén lak ik , annak hites szolgája által teljesíttetik ; ha m ásutt, a
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királyi vagy más rendes tanácsú városi bármely sorsú lakosokra nézve az illető 
tanács, egyebekre nézve pedig az alispán átküldő-levél által annak eszközlésére 
felszólíttatik, ezek pedig az idézésnek átadását törvény szerint meghatalmazott 
hiteles személy által haladék nélkül teljesíttetni kötelesek. Továbbá, hogy a 
magyar tengermellékben a kézbesítés, —- kivéve a vinodoli uradalm at, hol azt 
a kormányszéki biztos vagy kastélynagyi hivatal átküldő-levél nélkül is telje
síti , — szinte a váltétörvényszéki szolgák által teendő. — 5) Hogy minden 
egyéb végzésnek vagy határozatnak kézbesítése szinte ezen személyek által tel
jesítendő ugyan, de azok a tudósítandó egyén háznépének, vagy ügyviselőjé
nek is átadhatók. —- 6) Hogy a kézbesítő a miképen történt kézbesítésről hiva
talos jelentését haladék nélkül az őt kiküldőnek beadni, az átküldőlevél mel
lett te tt kézbesítésekben pedig az illető tanács vagy alispán azt a váltótörvény
széknek azonnal beküldeni köteles.

A II-dik rész XV-dik fejezete a 217— 228-dik §-okban a váltóügyvédek
ről rendeli: 1) Hogy az , ki ügyét személyesen vinni nem akarja , meghatalma
zottat , vagy ügyvédet rendelni köteles. — 2) Hogy ügyvédet, valamint megha
talmazottat is egyes ügyekre nézve, rendelni magános pecsét alatt is lehet, a 
rendelőnek aláírása azonban az ügyvédi rendelésben ugyanakkor, ha a rende
lőnek aláirási czíme a váltótörvényszéknél bejegyezve nincsen, két tanú, a meg
hatalmazásban pedig minden esetre vagy 2 váltótörvényszéki bíró, vagy sz. kir. 
városokban a bíró és jegyző, megyékben pedig a törvényes-bizonyság által hi
telesítendő lévén. — 3) Hogy váltótörvényszéki ügyvéd csak az lehet, ki a 
váltófeltörvényszék előtt rendes ügyvédi oklevelét bemutatván, az előtt magát a 
váltójogból szó- és írásbeli vizsgálat alá vetette, s attól bizonyság-levelet nyert, 
és azzal magát az illető váltótörvényszéknél bejelentette. — 4) Hogy a váltó
ügyvédek azon kiváltsággal bírnak, miszerint számuk azonegy törvényszék
nél négyet meghaladván, távúllevőknek gondnokává csak ők rendeltethetnek ; 
hogyha pedig váltóügyekben már 3 évig szolgáltak, a törvényszéknek ajánla
tára a feltörvényszék által váltójegyzőkké neveztethetnek, s óvásfelvételekre 
felhatalmazó levelet nyerhetnek , melybe nevök és hivataluk körülírásával el
látott hivatalos pecsétjük beiktattatik. —  5) Hogy a váltóügyvéd ugyanazon 
perben mind a két félnek sem egyszerre sem egymás után nem szolgálhat, s 
hogy szolgálatát felének csak váltótörvényszék előtt mondhatja fe l , és felmon
dása után is azt három hónapig védni köteles. — 6) Hogy az ügyvédnek mun
kadíja minden perben , akár m egnyerte, akár elvesztette az t, a törvényszék 
által a végítéletben mindig meghatározandó, és ezen Ítélet neki váltókeresetre 
váltólevél gyanánt alkalmas. —• 7) Hogy ügyvédet vizsgálat alá a fiumei kor
mányszék is vehet, sőt a pesti feltörvényszék által megvizsgált ügyvédek is, ha 
ott ügjészkedni akarnak, magokat az előtt a kereskedési és tengerügyelési tör
vények- és szokásokból vizsgálat alá vetni kötelesek.

28*
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A Il-dik rész XVI-dik fejezete az 1— 18-dik §-okban a váltótürvényszéki 
díjszabásról rendeli: I. A b í r ó i  d í j a k r ó l :  1) Hogy a törvénykezésen kívü
lieket illetőleg: a)  az egyes személy czím ének, vagy a czímvezetónek bejegy
zéséért 2 forint, —  6) a társaság czíméért, ha csak két tagból áll is a társaság, 
valamint a közkereseti társaság szerződéséért is 6 forin t, — c) a lemásolásért 
minden 28 sorú laptól 4 krajczár, a hitelesítésért pedig 30 kr. és azontúl, ha 
több ívből áll, minden lapért 3 kr., — d)  az aláírásnak törvényszék aláírásával és 
pecsétéveli hitelesítéséért 30 kr., — e) a kereskedői könyv hitelesítéséért min
den száz laptól 3 forint, — / )  a számvitel kivonatáért 2 forint, g)  a kereskedő 
vagy gyártó neje hozományának és jegyajándékának bejegyzéséért 6 fór., —  
Ti) az óvásnak közlését megrendelő végzésért 12 k r . , az azt átküldő levélért 
40 kr., s kézhez szolgáltatásáért 10 kr., —* i)  a váltójegyzői oklevél kiadásáért 
5 forint jár. — 2) Hogy a törvénykezési díjakat illetőleg : a) minden kézbesí
tésért, és az idézésnek törvényszék kapujára szegezéséért 10 kr., annak hírlapba 
iktatásáért pedig 40 kr., — ő) a törvényszék előtti egyezéséért 1 forint, —  c) a 
per érdemét illető végzésért 40 k r . , a határidő-elhalasztást illetőért 30 k r . , a 
végrehajtást megrendelőért 40 k r . , s minden másféléért 12 k r . , — d) az Íté
letért 8 forint, —  é) a hit-letételért 1 fór. és ha többen volnának egyszerre eske- 
tendők 2 fór., —■ /) tanúknak vagy m úértőknek m egrendeléséért, a kézbesí
tésnek díján túl, 40 k r . , —  g )  a végrehajtás végetti összeírásért 1 fór., az arról 
szóló jelentésért, és az az iránti végzésért 2 fó r ., —  Ti) a végrehajtási eladásért 
minden száztól 1 fó r., —■ i) a bírói kiküldetésben bírói személy által félnapnál 
tovább [eltöltött minden napért 2 fór. és —  j )  a váltófeltörvényszéki Ítéletért 
16 forint jár. —  3) Hogy mindezen bírói díjak a törvényszéket magát illetik , 
s kiadójának, ki azokról számolni köteles, kezébe fizetendők. — 4) Hogy az 
1-ső szám alatt érdeklett másolatokért a díjak előre lefizetendők, kivéve ha át
küldő-levél mellett szólíttatnék fel ily eljárásra a váltótörvényszék, mely esetben 
a felszólító hatóság azoknak tudtára adásával haladék nélküli behajtásukra és be
küldésükre felszólítandó. —  5) Hogy a 2-dik szám alatti a—g  betűk alatti tör
vénykezési díjakat, —  kivéve az Ítéletekért, és a per érdemét vagy határidő 
elhalasztását érdeklő végzésekért járókat, melyeket mindegyik fél külön letenni 
köteles, — az tartozik fizetni, kinek kérelmére az eljárás tö rtén t, az oly sze
gény m indazáltal, kinek egész értéke 200 forintot nem ér, ha azt hiteles bizo
nyítványnyal bemutatja, díjfizetés alól felmentve lévén. —  6) Hogy a vesztes fél 
a nyertes fél által fizetett d íjak a t, valamint a szegénynek elengedetteket is ki- 
elégítni köteles. —  7) Hogy a 2-dik szám alatt elősorolt törvénykezési díjak
ért a félnek ügyvéde,— kivévéna távúllevőnek hivatalból kirendelt gondnokát, 
—  kezeskedik, s ugyanazért ha a díj tüstént le nem fizettetik, az eljárás ugyan 
el nem halasztandó, de ha a díj nyolcz nap alatt le nem fizettetnék, a törvény
szék által az ügyvéd ellen végrehajtás intézendő, fenmaradván az ügyvédnek
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váltótörvényszék előtti viszkeresete, és ezen haladék nélküli végrehajtásnak 
egy év u tán , ha addig a díjak be nem hajtattak , helye nem lévén , hanem 
úgy, mint minden egyéb követelés az adósnak rendes bírósága előtt beperlendd 
lévén. — 8) Hogy a magát törvényellenes díjaknak felszámításával terheltnek 
érező, a váltótörvényszéknél panaszt tehet, sőt ha annak végzésében sem nyu
godnék m eg, azt folyamodás útján a feltörvényszékhez is felviheti. — II. A 
n e m  b í r ó i  d í j a k r ó l :  1) Hogy a m úértőknek fizetendő bér, az általok teen
dő vizsgálatra szükséges, s a kihallgatásukat kérő fél által előlegezendő kiadá
sok, és a tanúknak keresetök elmulasztásáért ugyanaz által adandó kárpótlás, a 
bíróság által a körülm ényeknek tekintetbe vételével meghatározandók.— 2) Hogy 
a letétnek őrzéséért azon törvényszéknek vagy hatósági szem élynek, mely azt 
felelet terhe alatt őrzi, a letett készpénznek, és letett drágaságoknál a biztosí
tandó summának hatvanadrésze, a letett közhiteli kötelezvényeknél vagy vál
tóknál pedig a letett summának egy negyed százaléka já r ,  és míg a díj le nem 
fizettetett, őrzője a letétet kiadni nem köteles. —  4)H ogy a megyei, királyi vagy 
m ezővárosi, váltótörvényszék általi felszólítás m ellett e ljá ró , tisztviselőknek 
a szokott napidíj já r , és az az illető fél által fizetendő. —  Végül, hogy a fiumei 
váltótörvényszéket illetőleg, az annál gyakorlatban levő eddigi díjazás, a díjak 
behajtásának és kezelésének módjával együtt, továbbra is megtartandó.

A 16-dik ágazat, mely négy fejezetben a kereskedőkről rendelkezik. 
Jelesül:

Az I-ső fejezetben a kereskedésnek kezdetéről rendeli: 1) Hogy kereske
dést következők nem nyithatnak: kik 20-dik évüket el nem érték , —  ̂ b á r 
mily vallásbeli papok és szerzetesek, —  c) a valóságos szolgálatban levő kato
n ák , — d)  az alkuszok, s kik csődületi bíróságnak Ítélete által rendes keres
kedés úzésétől e ltilta ttak , vagy csalási bűnök m iatt m egfenyíttettek , vala
mint az ezen pont alattiaknak feleségeik sem , — é) k ik  elmebeli fogyatkozá
saik miatt törvényes gondviselés alatt állanak, végre — / )  a törvényhozásnak 
további rendelkezéséig a szabad kir. városokban azok, kik azokban eddig ke
reskedést nem nyithattak. —  2) Hogy törvény előtt rendes kereskedőnek csak 
az ta rta tik , ki kereskedési czímét bejegyezteti, s kereskedéséről rendes köny
veket vezet. —  3) Hogy a kereskedési czímnek bejegyzése vagy váltótörvény- 
széknél vagy az illető királyi vagy első bíróságé mezővárosi tanácsnál, s il
letőleg vármegyénél történhetik, a váltótörvényszéknél ugyan a váltójog II-dik 
része 3-dik fejezetében előadott mód szerin t, a törvényhatóságoknál pedig kö
vetkezőleg: a bejegyeztetni kívánó által e végből az illető tanácshoz vagy vár- 
megyei gyűléshez folyamodás benyújtandó, és abban a kereskedésnek általa 
űzendő aga, és azon czím , mely alatt azt folytatni akarja, megnevezendő; mire 
a közgyűlés vagy tanács ő t, ha a kereskedéstől őt kizáró semmi ok fen nem 
forog, mint rendes kereskedőt bejegyzi, s arról neki hiteles bizonyítványt
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a d , és annak másolatát országszerte teendő kihirdetés végett a helytartótanács
hoz beküldi. —  4) Hogy saját váltónak kiadására képességet csak a váltótör
vényszéknél tett bejegyzés szül. — 5) Hogy ha a kereskedő felesége hozományának 
hitbérének , és jegyajándékának csődület esetére elsőbbséget szerezni k iv án , 
ha bejegyeztetésekor már házas, annak mennyiségét akkor m indjárt, ha pedig 
későbben házasodnék meg, hat hónap alatt az egybekelés után, ha végre a ho
zomány az összekelés után jőne kezéhez, azonnal ugyanazon hatóságnál két 
példányban Írásban beadni, és bejegyeztetéséért, mely végzés alakjában a va
gyonnak summájával együtt mind a két példányra a hatóság által feljegyzendó, 
esedezni ta rtoz ik , a folyamodásnak egyik példánya a kereskedő nejének kia
dandó, a másik a betáblázási jegyzőkönyv m ellett megtartandó lévén. — 6) Hogy 
a lőporral és méreggel űzött kereskedés iránt a fenálló rendeletek továbbra is 
fenhagyatnak.

A II-dik fejezet a kereskedői könyvekről határozza: 1) Hogy azon keres
kedői könyvek, melyek a kereskedési czímet bejegyző hatóságoknál a váltójog
II-dik része 8-dik fejezetében előadott mód szerint törvényesíttettek, ha az 
ugyanott kijelelt módon v ite tnek , minden polgári bíróságok elő tt, a A'áltótür- 
vényszéknél törvényesítettek pedig a váltótörvényszékek előtt is, a könyvvivő 
ellen ugyan teljes, mások ellen pedig félpróbát tesznek, mely a könyv tulajdo
nosának vagy vezetőjének az iránt le tett pótló esküje által, hogy tudtára a 
számvitelben megjelenő minden tétel mind jogczímére mind mennyiségére nézve 
helyes, teljes bebizonyításra emeltetik. —  2) Hogy a rendesen vezetett könyvek 
kereskedők közt ügyeiknek minden körülményeik iránt bizonyítnak, be nem 
jegyzett kereskedők ellen pedig csak az áruk eladásának idejére, mennyi- és 
minőségökre, és azon időre nézve, mely alatt a fizetésnek történnie kellett; a 
követelésnek valóságára nézve, ha tagadtatnék, a kereskedő az árúknak meg
rendelését vagy a vevőnek kezéhez jutását máskép köteles lévén bebizonyít- 
ni. — 3) Hogy a kereskedői könyvek védelemre mindig bebizonyító erejűek , 
megtámadásra ellenben csak másfél évig; ha azonban a kereskedő számviteli 
kivonatát a váltójog II-dik részének 8-dik fejezete szerint meghitelesíttette, há
rom évig megtámadásra is használhatók; ha pedig keresetlevelét az arra szol
gáló egy és fél év alatt az illető bíróságnál benyújtotta, vagy a számviteli kivo
natot az adós aláírta, bizonyító erejük továbbra is fenmarad. —  4) Hogy minden 
kereskedő köteles minden évben kereskedési mérlegét megkészítni, vagyis egész 
követelési és tartozási állapotját sumrnásan bejegyezni. —  5) Hogy azok, kik 
a jelen törvény előtt már kereskedést líz tek , e törvénynek kihirdetésétől hat 
hónap alatt magokat vagy valamely váltótörvényszéknél vagy az illető hatóság
nál bejegyeztetni, s könyveiket törvényesíttetni és azokat a váltójognak szabályai 
szerint vezetni tartoznak, máskép rendes kereskedőknek ne tekintessenek, s 
könyveik bizonyító erő nélküliek legyenek, —  6) Hogy a kereskedést csak vá
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sáron, sátorban, vagy házalva űzök bizonyító erejű könyveket nem v ihetnek .—
7) Hogy ellenben a gyárosoknak, gyógyszerészeknek, és m esterembereknek 
könyveik is bizonyító erejűek, ha az illető hatóságnál a fenebbiek szerint tör- 
vényesíttettek , és rendesen vitetnek.

A Ill-dik fejezet a kereskedés fenállásánáli kölcsönös jogviszonyokról ren 
deli: 1) A kereskedőt és segédszemélyzetét illetőleg: Hogy a kereskedőnek
egy részről ugyan joga van segédszemélyzetétől h ű , becsületes és szorgalmas 
magaviseletét, és minden kereskedést illető, törvénybe nem ütköző, parancsa 
iránt pontos engedelmességet, a könyvvezetőtől különösen minden kereskedési 
ügyek fölötti szigorű felvigyázást, azoknak pontos könyvbeiktatását, s az általa 
bejegyzett tételek helyessége iránt a pótló eskünek le té telé t, szolgálatának 
megszűnte után is, követelni; más részről pedig köteles a kereskedő, tanítvány
nak ugyan közönséges tartást, lakást, öltözetet, orvosi ápolást, s az illető ke
reskedésnek minden ágaiban, különösen a könyvvitelben tanítást, és midőn a 
szolgálatot elhagyja, igazságos tanűlevelet, a kereskedési segédnek pedig kö
zönséges tartást, lakást, s helybeli körülményekhez m ért havonkénti pontos 
fizetést és szolgálati igaz bizonyítványt adni. — b) Hogy a szolgálatból elbo
csátás vagy kilépés szabályként a fontosb foglalkozásű segédeknél ugyan csak 
négy, egyebeknél vagy tanítványoknál pedig két hónapos felmondás után 
történhetik , s a szolgálatnak rögtöni megszüntetése bérének az egész fel
mondási időrei kifizetése nélkül a kereskedő részéről csak akkor szabados, 
ha a segéd hűségtelenséget vagy más nagy kötelességsértést követ e l, avagy 
szükséges ismeretekkel épen nem bír; a segéd részéről pedig akkor, ha a ke
reskedő irántai kötelességét megtartani nem akarja; mely esetben egyszersmind 
az egész felmondási időrei kielégítést is követelheti. — c) Hogy a szolgálatot a 
csődület is m egszünteti, azonban a felmondási időig valamint a segéd bérét a 
csődületi tömegből követelheti, úgy viszont a tömeg gondnoka tőle szolgálatá
nak folytatását megkívánhatja. — d)  Hogy a kereskedő és segéd közötti akár 
viszonyos tartozások, akár bér nem fizetés iránti panaszok a királyi vagy első 
bíróságéi mezővárosi tanács, s illetőleg járásbeli szolgabíró által szóbeli summás 
elj árás mellett itélendők, s az Ítélet legfeljebb harmadnapon végrehajtandó, a 
meg nem nyugvó félnek birtokon kivűl a rendes per űtja fennmaradván. — 
é) Hogy oly helyeken, hol a kereskedői kar nagyobb, a helybeli hatóság az ily 
panaszoknak elintézésére a kereskedők közöl három köztekintetű tagot nevez
het; de egyszersmind azoknak Ítéletét, ha szükséges, rögtön végrehajtani kö
teles is , ezeknek Ítéletétől is a rendespernek lítja birtokon kivűl fenhagyat- 
ván. — 2) Az árűrendelést illetőleg, hogy a kereskedő árűrendelést tévén, ha 
az alkalm at, mely által a megrendelt árűkat magához küldetni kívánja, meg
nevezte, az árúknak minden azon időpont u tán , melyben azok azon alkalom
nak átadatnak , történt károsodásit viselni köteles; ellenkező esetben pedig az
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átküldés az eladónak veszélyére történik , és hogy a kétséges értelmű megren
delést az elküldő kereskedő az ő helyebeli szokás szerint magyarázhatja. — 
3) Az árúknak bizományba vételét és a kereskedési díjt illetőleg : a) Hogy a 
bizományos az általa eladott ily árúknak áráért, ha más kikötés nem történt» 
úgy köteles felelni, mintha d maga volna a vevő, és hogy minden esetre az el
adási számolását a megbízóval közleni; és ha az árúkat bizonyos jegyek szerint 
vette á t ,  az eladott árúknak jegyeit neki bejelenteni köteles. — 6) Hogy az 
árjegyzék mellett átadott árúkat azon alúl el nem adhatja, s ha ezt tenné, a hi
ányért felelős. — e) Hogy a bizomány akármelyik részről felm ondatván, a bi
zományos az árúkból semmit többé el nem adhat. — á )  Hogy a bizományos
nak a bizományi árúkra a megbízó elleni akár váltói akár közönséges jogi kö
vetelésének erejéig zálogjoga van, s azt csődület esetében a csödületi törvény 
szerint valósíthatja. —  e) Hogy a bizományos, ha szerződés által más határozva 
nincsen, az eladott árúkból bejött pénzből magának a bizomány miatt tett pénz
beli költségeit, s előlegezéseinek száztól-hatos kamatján túl eladásidíj (Provision) 
fejében 5, sót ha az eladási pénzért kereskedik, 6 százalékot felróhat. —/ )  Hogy 
egyéb kereskedői ügyekben a kezeskedési díj az ügyre fordított fáradság, fele
lősség és a megkivántatott időhöz képest %— 2 százalékot teszen. —  4) Az árú
szállítások (Spedition) iránt : a) Az első átküldő az árúkat jól elhelyezni, s ha
tósági bizonyítványnyal ellátott fuvarosra bízni, és magát az elküldésnek rendes 
teljesítéséről oklevelekkel e llá tn i, az pedig, ki azokat további szállítás végett 
átveszi (S ped iteur), az átvételnél az t, vájjon a begöngyölés sértetlen-e, meg
vizsgálni, és ha azt sértve és az áriíkat károsítva találná, a kárnak megvizsgá
lása végett a helybeli hatósághoz, — mely a jelen nem levó fél érdekeinek fen- 
tartására gondnokot rendelvén, a kárt két ahoz értőnek jelenlétében megvizs
gálni, vizsgálatának eredményéről jegyzőkönyvet vinni, és annak másola
tát az esedező átszállítónak kiadni ta rtoz ik , —  folyam odni, az árúkat pedig 
újonan elhelyezni, s ha a sértés a fuvarosnak hibájából történ t, más fuvarost 
szerezvén, legrövidebb idő alatt tovább szállítni köteles, minden gondatlansága 
vagy mulasztása által okozott kárért felelni tartozván. —  6) Hogy oly árúknak 
átszállításánál, melyek begöngyölés nélkül tovább nem küldhetők, abegöngyölés- 
ért különös kikötés nélkül semmi fizetés sem já r .— 5) A kereskedői segédek ha
tásának köréről: a) Hogy minden segéd a szolgálatja körébe tartozókban a kereske
dő felhatalmazottjának tekintendő, így példáid a részleti eladásra fordított segéd 
az árúnak ára iránt alkudozhatik, azt felveheti, és nyugtatványozhatja; arra el
lenben, hogy annak nevében a kereskedői levelezéseket s jegyzékeket aláírhas
sa, és minden kereskedési ügyeit vihesse, czímvezetési felhatalmazás (Firm a 
per Procura) szükséges, melynek az illető megyei vagy városi törvényhatóság
nál , vagy ha a czímvezetőnek hatása váltóknak aláirására is kiterjesztetni kí
vántatik , váltótörvényszéknél a váltójog II. r. 3-dik fejezetének rendelése sze-
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rint történnie kell. — b) Hogy  ha a kereskedő segédének rendszerinti hatás
körét rendkivűleg megszorítja, az a harmadiknak igazait meg nem sértheti, ha 
csak a megszorítást nekie tudtára nem adta. — 6) Az árúk árának lefizetéséről:
а)  Hogy adásvevésben a vételpénz, ha a fizetésnek ideje iránt különös szerző
dés nem k ö tte te tt, tüstént kifizetendő. —  6) Hogy a súly szerinti adásvevés
ben a teljes súlytól a begöngyölésnek, ha levétethetik , valóságos, ha nem , a 
helybeli szokás szerint meghatározandó valószinú súlya (T ara) levonandó. —  
r)  Hogy a kereskedők, gyártók, gyógyszerészek, m esterem berek, és közkereti 
társaságok közt foglalkozásukból eredett adásvevés következésében bár mily 
magasan kikötött kamatok vagy díjak uzsorának nem tekinthetők, és hogy mind
ezek azon év végétől, melyben a tartozás eredett, annak lefizetéséig száztól ha
tos kam atot, ha kikötve nem volt is , vehetnek.

A IY-dik fejezet a kereskedési jognak megszűnése iránt következőket ha
tározza: 1) Hogy a kereskedőijog megszűnik a kereskedőnek —  a ) halála, —
б) kereskedés-űzéssel meg nem férő rendbe lépése, —  c) csődület alá kerülése, 
és — d)  csalási bűn miatti megfenyítése által. —  2) Hogy a két első esetben a 
kereskedés, ha az örökösök azt folytatni nem k íván ják , teljes rendbe hozandó 
(Stralziren), vagyis a függő kereskedési ügyek bevégzendők a nélkül, hogy újak 
kezdessenek, a meglevő árúk eladandók, és a hitelezők kielégitendők, az ezen 
foglalkozással az örökösök által megbízott aláirási czímvezető (Stralzio F ir
m ant) törvény előtt úgy lévén tekintendő, mintha a kereskedő által azzal meg
bízatott volna. —  3) Hogy csődület esetében a tömegnek szabadságában áll 
a kereskedést az árúknak teljes eladásáig fo ly ta tn i, és azokat árverés útján el
adatni, de a bejött pénz mindig a csödületi tömegbe adandó. — 4) Hogy a je 
len törvény rendelete a magyar tengermellékre is k iterjeszte tik , az azzal nem 
ellenkező ottani kereskedői rendszabályok és szokások azonban továbbra is 
meghagyatván.

A 17-dik ágazat, mely a gyárok jogviszonyairól rendeli: 1) Hogy a ki k e 
reskedésre, az gyárfelállításra is k épes, sőt gyárt az egyházi akár egyes sze
mélyek akár testü letek , vagy katonai szolgálatban levők is állíthatnak, ha in 
gatlan vagyonnal bírnak, annak egyes részletébeni vezérlésére azonban aláirási 
czímvezetőt nevezni tartozván. —  2) Hogy a gyártónak könyvei is félpróbát 
tevők, ha a kereskedőkről előadott mód szerint törvényesíttettek, és úgy v ite t
tek. —  3) Hogy a gyártónak felesége is , ha hozom ányának, hitbérének, és 
j eSyajándékának csődület esetére biztosítást szerezni k iván, azokat a kereske
dők módjára bejegyeztetni köteles. — 4) Hogy a gyártó intézetében bármely 
mesterséget űző munkásokat alkalmazhat. — 5) Hogy 12 évet nem ért gyer
m ekeket egészségüknek ártalm as, vagy testi kifejlődésüket gátló m unkákra al
kalmazni, és 16 évet meg nem haladókat 9 óránál tovább dolgoztatni tilos, sőt 
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ezen 9 órai munka is egy órányi nyugidó által félbeszakasztandó. — 6) Hogy 
a kereskedők és személyzetük közötti viszonyokról hozott rendeletek a gyár
tókra is kiterjednek azon különbséggel, hogy a közönséges munkásoknak bére 
minden héten kifizetendő, s azoknál és a mesterlegényeknél a felmondási idó, 
ha az iránt különös szerződés nem kö tte te tt, csak 8 napot teszen. — 7) Hogy 
a gyártási munkához szükséges épületek katona szállásadástól mentek. —  8) 
Hogy a gyártó gyárműveit mind gyárában, mind külön boltban , a hol akarja, 
nagyban vagy részletesen árulhatja, raktárt szabadon ny ithat, s a törvénynek 
a kereskedőkről és kereskedésről szóló rendeletéi a gyárműveknek akár maga a 
gyártó akár közbenjáró személy általi eladásaira is kiterjednek. — 9) Hogy a 
csödületi tömegnek gyároknál is szabad a gyártást és eladást addig fo ly tatn i, 
míg minden meglevő anyagszer fel nem dolgoztatik, és el nem adatik.

A 18-dik ágazat a közkereseti-társaságoknak jogviszonyairól szól. Jelesül:

Az I-ső fejezet a közkereseti-társaságokat szoros értelembeliekre, melyek
nek tagjai a társasági czímben nyilván vagy e szavak által „és társuk44 benfog- 
lalva vannak, és részvénytársaságokra, melyekben nincsenek, osztja, és előadja: 
hogy amazokban a társaságnak külső személyekkel kötött szerződéseire nézve 
minden egyes tag egész vagyonával, emezekben pedig csak a részvényért fize
te tt pénzével van kötelezve. Továbbá, hogy a szoros értelembeni közkerese
ti-társaságok is vehetnek kül vagyis oly tagokat fe l, kik csak bizonyos befize
tést, a törvényesnél nagyobb kamatnak kikötése mellett a társaságnak ügyeire 
befolyás nélkül tesznek veszélyre, és hogy az ily kültagok sincsenek a társa
ság tartozásaiért egyéb vagyonukkal lekötelezve.

A II-dik fejezet a szoros értelem beli közkereseti-társaságokról következő
ket rendeli: 1) Hogy ilyennek tagja, az alkuszokon, csalási bűnökért megfenyí- 
tetteken, bírói Ítélet által kereskedés-iízéstől eltiltott bukottakon, és mindezek
nek feleségeiken kívül, akárki lehet, ki magára váltókötelezést vállalhat, s 
hogy ha törvény által kizárt személy vétetnék fe l , a társaság bejegyzett társa
ságnak jogaival nem bír. —  2) Hogy az ily társaságok váltóképességgel és hite
les könyvekkel csak ügy bírhatnak, ha írott szerződést kötöttek, s azt váltótör
vényszéknél bejegyeztették, könyveiket pedig ugyanott meghitelesíttetvén, a tör
vény kivánata szerint viszik. — 3) Hogy a társasági tagoknak feleségeik köve
teléseiket csőd esetére azon módon biztosíthatják, mikép a kereskedők- és gyár
tókéi. —  4) Hogy a társasági - szerződésbe következő pontok foglalandók : o) 
A társaságba álló személyek megnevezése. —  b~) A társaság czéljának szoros 
meghatározása. —  c) Annak szinte szoros kijelölése, mivel s mikép tartozzék 
mindenik tag a közczélhoz járulni. —  d) Mely idő alatt legyen a tartozás telje
sítendő. — e) A mindenik tag által felvállalandó munka. — / )  Ügyeiknek ki 
által teendő vezérlete, a fontosabbak elintézésének módja, s a czímvezetőnek, ha
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szükséges, kinevezése. — g) A számadások tételének és vizsgálatának, a nye
reség felosztásának ideje és módja. — h) Azon viszonyoknak meghatározása, 
melyeknél fogva egyes tag kiléphet, vagy kilépésre kényszeríttethetik. — 0  A 
társaság értéke felosztásának módja, ha egyes tag k ilép , vagy a társaság fel
oszlik. —• 5) Hogy a mennyire a társasági-szerződésben az itt  előadott pontok 
iránt rendelkezés nem tétetett volna, e következők szolgáljanak szabályiíl : «) A 
társaságnak minden tagjától, a külsőket oda nem értve , egyenlő járülmány és 
egyenlő munkásság követelhető. —• ö) A társaságnak tagjai annak czéljával el
lenkező ügyeket nem vihetnek. — c) A társasági közönséges ügyeknek elinté
zésére mindenik tag az ügynek kijelelése m ellett meghívandó, s azokban a meg
jelenőknek valóságos többsége határoz, a fontosabb ügyekben m indazáltal, 
melyek t. i. a szerződésben ki nem kötött járű lm ányokat, új tagoknak felvéte
lé t ,  kölcsönvételt, aláírási czím vezetést, vagy az alapszerződőknek és alaptő
kének akármily veszélyeztetését é rd ek lik , minden tagnak jelenléte és egyet
értése szükséges. — d) Az aláírási czímvezető különös meghatalmazás nélküli 
tetteiért a társaságnak felelős ; a társaság azonban az általa te tt szerződést vagy 
kereskedői ügyet megtartani köteles. — e) A nyereség felosztása egy évet 
meg nem haladó időre kötött társaságnál ezen időnek elmúltával, hosszabb időre 
kötöttnél a szerződés kötése napjától számított minden évnek végén teendő, s 
a nyereség a tagok közt járólm ányaiknak arányában felosztandó. — / )  Minden 
tag megvizsgálhatja a számadásokat és kereskedési könyveket, és a többi ta 
gok irányában csak járúlm ányának aránya szerint köteleztetik. —  g ) A társa
ság jogviszonya a segédszemélyzete és a vele kereskedési kapcsolatban levők 
iránt a kereskedőkről előadott törvények szerint határozandó m eg, azon kü
lönbséggel: hogy mindig nem egyes tag, hanem az egész társaság az egyik szer
ződő fé l, s hogy ugyanazért az adósságoknak felmondása, a társaság számára 
teendő fizetéseknek felvétele, s azoknak nyugtatványozása m indenkor csak az 
egész társaság vagy annak meghatalmazottja által tétethetnek érvényesen; a 
társaság adósságát ellenben mindenik egyes tag is szabadon megfizetheti. —  
/¿) A társasági ügyeknek vezérletével megbízott tagok ezen tulajdonságukban a 
társaság irányában úgy tekintendők, m int más segédszemélyek. — t) H a új tag 
vétetik a társaságba, azzal külön szerződés kötendő, és az szinte a váltótör
vényszéknél a társaságnak alapszerződésérei hivatkozással bejegyzendő, s az 
alapszerződésre az új tagnak szerződése jegyzőkönyvi számával együtt feliran- 
d ó , az új tagnak jogai és köteleztetései, ha szorosb meghatározás nélkül állott 
a társaságba, a régi tagokéival egyenlők leendvén. — 6) Hogy ha kültagokat 
vészén be a társaság, azokkal is írott szerződés, melyet mégis bejegyeztetni nem 
szükséges, kötendő; melyben ha magokat arra kötelezik, hogy csődület ese
tere  jarulm anyaikra nézve a társaság hitelezőinek elsőbbséget engednek, és hogy 
azon hitelezőket, kiknek követeléseik a társasággali összeköttetésük alatt kelet-
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kezett, a társaságból kiléptük után is tőkéjüknek erejéig két évig, amennyiben a 
társaságnak rendes tagjaitól kielégítést nem nyertek , kielégítik, magoknak tő
kéiktől a törvényes kamatnál nagyobbat is , uzsoráskodás biintetésétőli fé
lelem nélkül szabadon kiküthetnek, m elyek, ha a szerződésben más rendel
kezés nem tü rtén t, félévenként, és pedig még akkor is , ha a beltagok sem
mit sem nyertek , vagy épen veszteséget szenvedtek, fizetendők, a beltagok a 
kültagnak befizetett tókéjéért és kam ataiért minden vagyonaikkal és mind- 
jájan egymásért felelősük lévén. Továbbá, hogy a kültagnak beléptekor a tár
saság küvetelési és tartozási állapotjának világos jegyzéke, különösen a kül
tagoktól addiglan felvett tókék mennyiségének kijelelésével, hamisítás bün
tetése a la tt, valóságában előterjesztendő, s hogy a kültag, habár a társaságnak 
vezérletére befolyással nem b ír , a számadásokat és küuyveket mégis megvizs
gálhatja, s a segédszemélyekre felvigyázhat. —  7) Hogy az, kinek bejegyzett 
közkereseti társaság ellen követelése van, azt, habár nem váltóból eredő is, akár 
a beltagok ellen egyetemben, akár egyes tag ellen keresheti, s egyik tag elleni ke
resetétől eláll ván, azt más tag ellen intézheti, kültag ellen azonban azt sikeresen 
csak akkor és anny iban , mikor és am ennyiben a beltagoktól kielégítést per és 
végrehajtás útján nem talált, s csak járul Hiányának erejéig, és a mennyire azt a 
társaságnak be nem fizett e, s ha talán időközben kilépett volna, kilépése után csak 
két évig teheti. Továbbá, hogy az egyetemi égi fizetés iránt perbe idézett, habár 
már k ilépett, társasági egyes tagnak a társaság egyéb tagjai ellen a reájok eső 
ré sz irán t viszkeresete van. —* 8) Hogy a társasági jog egyes tagokra nézve 
következő esetekben szűnik meg: a) A tagnak halála által, k ivéve, ha a szer
ződésben a társaság folytatása az örökösüknek is fentartva volna, és ezen 
esetben is azt csak a közvetetten örökösök, nem pedig azoknak örököseik is, 
folytathatják. — ó) Ha a társasági tag csődület alá kerül, vagy — c) csalási bún 
miatt megfenyíttetik, vagy —  d) oly rendbe lép, melynek tagjai oly társaságba 
nem léphetnek. —  e) Kilépés á lta l, melynek három esetben lehet helye, úgy
m int: azon időnek elfolytával, melyre magát a tag lekötötte, hat hónapi felmon
dás u tán , ha a társaság nem határozott időre állott össze, és a társasági lénye
ges köteleztetések teljesítésének a többi tagok általi megtagadása m iatt; és ha 
a kilépés ellen bármely részről kifogás tétetvén az ügy per lítjára kerülne, a 
nyertes fél a kilépést tetszése szerint akár a végitélethozásnak akár a kilépés 
iránti kérdés támasztásának napjától számíthatja; végre — f') a kötelességét 
nem teljesítő tagnak kirekesztése által. —  9) Hogy az egész társaságnak elosz
lása következő esetekben történik : a)  Ha a társasági czél, az alaptőkének el
fogyta vagy más ok m ia tt elérhető lenni megszűnt. — ő )H aaz  idő, melyre a tár
saság összeállóit, e lte lt.— c)H a azon feltétel bekövetkezett, melynek bekövet
kezésére a társaságnak eloszlatása kiköttetett. — rf)H a azon tag meghalt, mely
nek személyes részvételéhez a társaság fenmaradását kötötte, — é) Ha a tár-
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saság tagjainak többsége elhalt, vagy csőd vagy csalási bűnök m iatti fenyítés 
alá k e rü lt, vagy a társaságnak folytatásától eltiltott rendbe lépett. — f )  Ha a 
tagok a társaság eloszlásában megegyeznek. —  10) Hogy mind egyes tagnak 
kilépése, mind a társaságnak teljes eloszlása azon váltótörvényszéknél, mely
nél szerződése bejegyeztetett, bejelentendő, és az által közhírré-tétel végett a 
helytartótanácsnak felterjesztendő. —  11) Hogy a kilépés vagy teljes feloszlás 
által a társaság hitelezőinek jogai meg nem sérülnek ; ha azonban a hitelező' a 
feloszlásnak vagy kilépésnek közhírré-tétele után két év alatt a kilépett tag el
len pert nem in d íto tt, azt későbben csak az aránylag reá eső részéért veheti 
kereset alá; hogy ha pedig a kilépésnél vagy eloszlásnál némely tagok a társa
ságnak minden adósságait szerződés mellett átvették, az ezen szerződésnek köz
hírré-tétele után két év alatt keresetét meg nem indító akár hitelező akár kül
tag , követelését csak a társaságnak adósságait átvállaló tagok ellen intézheti.— 
12) Hogy a kilépő kültag a társaságtól csak a befizetett tőkéjét, és kilépése 
napjáig járó kikötött kam atait; a kilépő beltag, vagy annak jogával élő ellen
ben haladék-nélküli számadáson kivül a társaság követelési és tartozási állapot- 
jának kim utatását, s lelettár készítését, és az aránylag reá eső értéknek kiada
tását is követelheti, valamint azt is, hogy minden hitelezők azonnal kielégíttes- 
senek, vagy kielégítésük úgy biztosíttassék, hogy abban azok megnyugodjanak, 
végre azt is , hogy a társaságnak vagyona term észetében felosztassék, vagy ha 
ez értékcsökkenés nélkül meg nem történhetnék, annak értéke a megmaradó 
tagok által, vagy ha azok azt megtenni nem akarnák , bíróilag becsiísök által 
meghatároztassék, a megbecsült tárgyat a becsií-áron, ha akarja, szabad válasz
tása szerint megtarthatván. — 13) Hogy az ily becsűnek a társaság teljes fel
oszlása esetében is helye van a fel nem osztható tárgyakra nézve, és akkor 
a tárgy-megtartás vagy kifizettetés közötti választás azt, k i a becsűáron fülűi 
legtöbbet Ígért, és ha a becsűáron fölül Ígéret nem történt, a tagokat azon rend
ben ille ti, melyben a társasági szerződést aláírták. — 14) Hogy részletes el~ 
oszlásnál a könyvek, levelezések s oklevelek a társaságot folytató tagoknál ma
radnak; teljesben pedig, ha a felek mást nem határoznak, azoknak tartása a 
tagokat aláírásuk rendje szerint ille ti, s ha az előző törvényes ok által alkal
matlanná lesz a gondviselésre, az a következőre megyen át. —  15) A társaság 
pereinek bíróságáról: a) Hogy bejegyzett közkereseti-társaságokban a társa
sági szövetkezésből származott viszonyokat tárgyazó kereseteiket egyes tagok 
akár a társaság akár egyes tagok ellen azon váltótörvényszék előtt tartoznak 
vinni, melynél a társaság bejegyezve van , ide nem értve mégis a váltó vagy 
csődületi pereket, melyek az illető bíróságoknál indítandók; a be nem jegyzett 
társaságoknál pedig egyes tag ugyan az összes társaság elleni keresetét annak 
csődületi túrájánál, a társaság pedig egyes tagja elleni perét annak illető biraja 
előtt indítja; és minden ilyen, társaság és tagjai közt keletkező , perekben sem
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kifogásoknak sem perorvoslatoknak, a feljebbvitelt és periíjítást kivéve, helye 
nincsen. — ¿) Hogy a társasághoz nem tartozó személy a társaság elleni kere
setét annak csődületi bírájánál, a társaság pedig minden egyes személy elleni 
perét annnak illető bírósága előtt indítni köteles.

A III-dik fejezet a részvényes társaságokról rendeli : 1) Hogy részvényt 
szerezni megszorítás nélkül mindenkinek szabad. 2) Hogy az alapítók kö
telesek a váltótörvényszéknek nyilvános megtekinthetés végett Írásban be
adni : á) az alakítandó társaság czélját és azon adatokat, melyeken elérésé
nek lehetősége alapül, — ü) a szükséges tókének közelítő kiszámítását, — c) a 
részvény-tervet, és abban különösen azt is kijelenteni, vájjon és mennyi rész
vényt akarnak a közönségnek nyilvános aláírás útján átengedni'? —  d)  az elő- 
leges alapszabályokat ; mindezek azon esetben, ha az alakítandó társaság nem 
tisztán kereskedői társaság, előre a helytartótanácsnak is bemutatandók lévén. 
— 3) Hogy a már beadott előleges alapszabályokat az alapítók magok hatal
mával meg nem változtathatják. — 4) Hogy nem bizonyos névre szóló részvé
nyeket kiadni nem szabad. — 5) Hogy a közönségnek átengedett részvények 
a közhatóság felügyelése alatt viendő s legalább 3 hónapig nyitva tartandó aláírás 
útján elkelvén, a részvényesek azonnal közgyűlésre összehívandók, s ott a tár
saság magát m egalakítván, az előleges alapszabályoknak felolvasása után a je 
lenlevők szótöbbsége által a végképeni alapszabályok elhatározandók, czímve- 
zető , ha szükséges, választandó, a pénztárnak megnyitására és kezelésére vá
lasztmány nevezendő, és annak meghagyandó, hogy az alapszerződést és alá
írási czímet jegyeztesse be. — 6 )  Hogy a társaságnak ilyképeni alakítása előtt a 
részvényekre bármily előleges befizetést k ívánni, valamint a részvényesek által 
előre lefizetett pénzből magából a részvényekre kamatokat fizetni is tilos. — 7) 
Hogy az alapszabályok a kereskedési czímmel együtt a váltótörvényszéknél be
jegyzendők, és az által másolatban a többi váltótörvényszékeknek is megkülden
dők, hol szabadon megtekinthetők. —  8) Hogy az alapítóknak előleges költségei 
a társaság által, ham ás rendelkezés nem té te te tt, azonnal megtérítendők. — 
9) Hogy a választmány az alapszabályoktól el nem térhet, és különös megha
talmazás nélkül a társaságot lekötelező rendszabásokat nem határozhat, hanem 
ez csak a gyűlésben szótöbbség által, a társaság czéljának megváltoztatása pedig 
csak úgy történhetik meg, ha abba a társaságnak legalább % része beleegyez, 
és akkor is a kisebbségben maradott rész kiléphet, és részvényeinek az addigi 
113 ereség aránylagos részével együtti kifizetését követelheti. —  10) Hogy az 
alapszabályok minden változtatása a váltótörvényszéknél bejegyeztetendő. —
11) Hogy rendkívüli kedvezéseket, p. o. kisajátítást, vagy találmányi kivált
ságlevelet (Erfindungs-Patent) kívánó társaságok magokat a fenálló rendsza
básokhoz alkalmazni tartoznak. —  12) Hogy a bányászi törvényhatóságok alá 
tartozó társaságokat a közkereseti-társaságokról szóló törvények nem érdeklik.
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A 19-ik ágazat, mely a kereskedői testületekről és alkuszokról e követke
zőket rendeli : 1) Hogy mihelyt valamely városban vagy mezővárosban több 
mint tíz kereskedő, gyártó, vagy közkereseti tagtárs létezik , azok kereskedői 
testületet alakíthatnak, s abba ugyanazon megyében lakó más ily foglalkozást 
űzőket is bevehetnek, bejegyzett kereskedőket pedig tartoznak is bevenni; to
vábbá ügyeiknek elintézésére, pénztáruknak kezelésére, és az alkuszok fölött* 
vigyázásra választmányt és elnököt nevezhetnek. — 2) Hogy a testületnek joga 
van: à) oly helyeken, hol váltótörvényszék létezik , minden harmadik évben 
kereskedői ülnököket ahhoz választani, és —  ó) az alkuszokat vizsgálat alá 
venni. —  3) Hogy a ki alkusz kíván lenni, e kívánságát teljeskorúságáról és 
jó magaviseletéről! bizonyítványainak előmutatásával a kereskedői testület el
nökének bejelenteni, s előtte és a testület által melléje rendelendő két kereske
dő előtt magát a szerződések tulajdonságairól, az alkuszi kötelességekről, a 
belföld és legközelebbi határos külföld mértékeiről, az áruknak tulajdonaikról, az 
eladásuknál megtartató helybeli szokásokról, és ha váltó-alkusz is akarna lenni, a 
váltói foglalatosságokról szerzett ismereteiből vizsgálat alávetni, s azoktól alkuszi 
képességéről a testület nevében adandó bizonyságlevelet nyerni, és annak elő
mutatásával a helybeli hatóság előtt az alkuszi esküt letenni köteles, az esküle
tételről szóló bizonyítvány a hatóság által az alkuszi vizsgálatról szóló taniíle- 
vélre írandó és hiteles pecséttel megerősítendő lévén.—-4) Hogy minden alkusz 
köteles: à) Egy kézi, s első-feljegyzési, és egy rendes alkuszkönyvet ta rtan i, 
s azokat az illető hatóságnál türvényesíttetni. — ó) A kereskedésekben, gyá
rakban, s közkereseti - társaságok írószobáiban gyakran m egjelenni, és szol
gálatát tolakodás nélkül ajánlani. —  c) Mihelyest valamely ügy reá bízatott, azt 
kézi könyvének bal oldalára felírni, azután annak eszközlését szorgalmazni, és 
pedig a nélkül, hogy annak befejezése előtt megbízójának nevét, hacsak arra 
általa felhatalmazva nem volna, megnevezné. —  d)  Az eladandó árúknak tulaj
donságait részrehajlatlanúl előadni, azokból való m ustrákat m u ta tn i, és azok- 
kali megegyezésükért jótállani. —  e) A reá bízott ügyet bevégezvén, azt kézi 
könyvének jobb oldalára a megbízásnak ellenében bejegyezni, és a befejezett 
ügyet rendes alkuszkönyvébe sorszám szerint mind a két szerződő fél nevének, 
s lakásának, az árúk mennyiségének, árának , és a befejezés idejének pontos 
feljegyzése m ellett beiktatni. — / )  A befejezett ügyről mindegyik félnek kü- 
tésbizonyítmányt (Schlusszettel), melybe kézikönyvéből a befejezett ügy a sor
számmal és a kézikönyv lapszámával együtt beírandó, készítn i, és nekiek ha
ladék nélkül átadni; mely, ha a megbízás kétségbe nem vétetik , és bebizonyít- 
tatik, hogy az alkusz megbízásának határin túl nem ment, a befejezett ügy iránt 
teljes próbát tesz , az ellenfél azonban az alkusz könyveinek a helybeli hatóság 
általi megvizsgálását megkívánhatván. —  5 ) Ha az alkusz könyveit a helybeli 
hatóságnak felszólítására előmutatni vonakodnék, vagy ha azokat törvény értei-
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lilében nem vezette volna, a kötésbizonyítványra támaszkodó félnek minden 
káráért felelős, s ezen túl a hatóság ót első ízben 20— 100  forintra menő bün
tetéssel , másod ízben pedig alkuszi bizonyítványátóli megfosztással feny íti, és 
az alkuszok sorábóli kitüröltetését közhírül teszi. — 6) Hogy hasonlóképen az 
alkuszók sorából kitörlendó az olyan is, ki részeges vagy játékos, ki adósságba 
m erül, ki csalárd embereknek vagy kiskorúaknak adósság-csinálásnál eszközül 
szolgál9 s ki a reá bízott titkot kifecsegi, vagy a dugárosságot előmozdítja, —
7) Hogy az alkuszok minden kereskedés-üzéstól, gyár-felállítástól, s közkere- 
seti-társaságbani részvételtől eltiltatnak. —  8 ) Hogy kézikönyvök m egtelvén, 
azt a helyhatóságnál letenni, és újat hitelesíttetni kötelesek, s hogy hasonlóan 
kézikönyveiket letenni ta rtoznak, ha hivatalukat elhagyják. — 9) Hogy az al
kusz a befejezett ügyért minden szerzódó féltól alknszdíjt (Sensarie) követel
he t, mely különös egyeszkedés nem-létében 5000 forintot meg nem haladó 
ügytói fél százalékot, az azt meghaladótól pedig Z4 százalékot tesz, s hogy ha 
ki azon czélból, hogy az árúkat beesők fölött magasztalván mást megcsaljon, 
nagyobb díjt k ikö t, alkuszdíjának elvesztésén fölül 10— 100  forintig bünte
tendő. — 10) Hogy ha az alkusz az általa kötött ügyben csalárdságot elkövet, 
azon büntetéseken fölül, melyek az alkuszikönyvek hibásan vitelénél elóadat- 
tak , a károsodottnak teljes kárpótlást adni köteles. — 11) Hogy az egyszer 
megvizsgált és megesketett alkusz, bizonyítványának elómutatása mellett hiva
talát az ország minden részeiben gyakorolhatja. —  12) Hogy a fiumei keres
kedői testület és a magyar tengermelléki alkuszok iránt gyakorlatban levó sza
bályok előbbi állapotokban maradnak.

A 20-ik ágazat, mely a fuvarosokról e következőket rendeli: l)H o g y  a ki 
kereskedői fuvaros kíván lenni, az illető hatóságtól arró l, hogy szekérrel és lo
vakkal b ír, és életmódja becsületes, bizonyítványt nyerni köteles, mely nekie, 
ha kitétele való , egy ezen törvényezikket magában foglaló könyvecskének 
alakjában kiadandó. — 2) Hogy ha a fuvaros fuvar fejében elöpénzt (Dran- 
geld) vagy előlegezést felvevén, az árúszállításra kitűzött időre se meg nem 
je len ik , se meg nem jelenhetését annak idejében be nem je len ti, az elöpénz- 
nek vagy előlegezésnek kétszeres megtérítésén túl azt is , a mennyivel a ke
reskedő más fuvarosnak többet fizetni kényszerült, nekie megtérítni tartozik. 
— 3) Hogy a kereskedő a fuvarosnak fuvarlevelet (Frachtbrief) adni, s ab
ba és a fuvarosnak könyvébe a szállítandó árúk minő- és mennyiségét, a fu
varos elindulásának és Ígért megérkezendésének napját, a fuvarbért, és arra 
adott előlegezést beírni; továbbá az árúkat a fuvarosnak jó állapotban, jól el
rakva, és az idő viszontagságai ellen a helybeli szokás szerint vagy önma
gának vagy a fuvarosnak takaróival elégségesen biztosítva átadni, és mindezt a 
fuvarlevélbe bejegyezni köteles. — 4) Hogy a fuvaros minden csele vagy gon
datlansága által okozott kárért, és az árúkért nem csak szekerével, s marhája-
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val, hanem egész vagyonával kezeskedni tartozik, a neki nem tulajdonítható 
kár m iatt ellenben a fuvarbéréből levonni semmit sem lehet. — 5) Hogy 
ha az árúkkal a rendelt helyre a kikötött határidőnél későbben érkeznék meg, 
fuvarbérét a körülményekhez képest egészen vagy részben elveszti; kivéve ha 
hiteles bizonyítványokkal kimutatná, hogy az elkésés győzhetetlen akadály m iatt 
történt; ily bizonyítványt a fuvarosnak, ha előadása való, a helybeli hatóság 
vagy tisztviselő adni köteleztetvén. —  6) Hogy ha a fuvaros útközben észre
venné, hogy az árúknak begöngyölése vagy az árúkat magában foglaló hordó 
megkárosúlt, köteles azt kijavíttatni; de ha bebizonyíthatja, hogy a romlás nem 
csele vagy gondatlansága által tö rtén t, és a kijavítás szükséges vo lt, a költsé
geket az árúk tulajdonosa nekie megtérítni köteles. —  7) Hogy ha a fuva
ros a reá bízott árúkból valamit elidegenít, vagy önhasznára fordít, köztolvaj
k é n t, azok pedig, kik ily árúkat tudva átvettek , orgazdákként fenyítendők.—
8 )  Hogy ha a fuvaros a reá bízott árúkat más fuvarosra bízta, az árúkért úgy 
tartozik felelni, mintha azokat maga szállította volna, viszkeresete azonban azon 
fuvaros ellen fenmaradván. —  9) Hogy minden kérdés, mely a törvénynek 
következésében a kereskedő és fuvaros között keletkezik, ha a keresetnek tárgya 
200  forintot fölül nem m úl, megyékben a szolgabíró, királyi vagy első-bíró- 
ságú mezővárosban pedig a helybeli bíró vagy kapitány által summás per útján 
Ítélendő, és az Ítélet tüstént végrehajtandó; ellenkező esetben pedig rendes per 
útján a panaszlottnak rendes bírósága által tárgyalandó. — 103 Hogy az Ítélet
ben meg nem nyugvó félnek a feljebbvitel a szolgabírótól ugyan a megyei tör
vényszékhez, a városi vagy mezővárosi bírótól vagy kapitánytól pedig a tanács
hoz csak birtokon kivúl marad fen ; ha azonban az elmarasztalási summa iránt 
a feljebbvivő addig is, míg az Ítélet a feljebbviteli bíróság által megvizsgál- 
t a t ik , veszélyt lá tna, azt készpénzben vagy egyetérőben az első bírónál lete
heti, ki azt azután a feltörvényszék Ítélete után a nyertes félnek átadandja.

A 21-ik ágazat, mely az adóssági követeléseknek be- és kitáblázásait újonan 
szabályozza, s jelesül rendeli: 1) Hogy a betáblázás mindig azon hatóság előtt, 
mely alatt a táblázásnak tárgyáéi szolgáló javak fekszenek, és pedig névszerint a 
városi, s jász- vagy kúnságiakra az illető városi vagy községi tanács, hajdúváro
siakra a kerületi gyűlés, bányajószágokra a bányabíró és jegyzője, nemesi vagy 
jobbágyiakra a vármegyei közgyűlés előtt történjék, s akisgyűlés előtti betáblá- 
zásnak ereje csak azon közgyűléstől számíttassék, melyen jegyzőkönyve hitele
síttetett; az egyébütt tett betáblázás törvényes foganattal nem bírván, és bár
mely hatóság előtt te tt betáblázásnak ereje más hatóság alatt fekvő javakra semmi 
esetben ki nem terjedvén. — 2) Hogy a betáblázásból származó kielégítési elsőbb
ség ezentúl az adósnak csak ingatlan javait illeti, s azt az ingókra kiterjeszteni 
semmi szín alatt nem lehet, sőt az eddig te tt betáblázások is az ingó javakra 
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nézve csak a már folyamatban levo, vagy az e törvénynek kihirdetése után há
rom év alatt támadandó csődökben eszközlendnek elsőbbséget. — 3) Hogy a 
csőd iránti folyamodásnak benyújtása után történt betáblázás semmi erővel se 
bírjon. — 4) Hogy csőd esetében a betáblázott követelés a hasonnemű be nem 
táblázottat, a korábban betáblázott a későbben betáblázottat megelőzze, az ugyan
azon városi tanácsülésben vagy várm egyei, habár több napig ta r tó , közgyűlé
sen betáblázott követelések közt pedig az adóslevélnek költe határozza el az 
elsőbbséget. Továbbá, hogy ha valamely kötelezvény előbb tábláztatnék b e , 
m int az abban kitett pénzt vagy pénzbeli értéket átvette: a betáblázásból szár
mazó elsőbbség a pénznek vagy pénzbeli értéknek átadásától számíttassák. —
5) Hogy minden betáblázandó követelésnek meghatározott summáról kell k i
adva lenni, máskép a betáblázás elsőbbséget ne szüljön. —  6) Hogy betáblá- 
zásra a kötelezvények eredetiben, a kereskedői könyvek kivonatai és a vál
tótörvényszékek Ítéletei hiteles alakban adassanak elő, s hogy minden be
táblázandó iromány az ülésben felolvastatván, betáblázottnak végzés által ki- 
jelentessck, a végzés jegyzőkönny vbe iktattassék, s a megtörtént betáblázás 
mind az oklevélben, mind külön tanúlevél által, ha a betábláztató kivánná, el
ismertessék , és hogy az oklevél másolata egy névsor-szerinti lajstrommal el
lá to tt, s betáblázásokra szolgáló külön jegyzőkönyvbe beirassék, melyet akár
ki minden taksafizetés nélkül szabadon megtekinthessen, és abból a levéltárnok 
bárkinek kívánatéra, minden különös végzés vagy elnöki meghagyás nélkül, illő 
díj m ellett, hivatalos aláirása a la tt, kivonatot adni köteles legyen. •— 7) Hogy 
sz. kir. városokban a hitelező ezután köteles adósának mindazon vagyonait, 
melyekre betáblázását intézni akarja, egyenként névszerint kijelelni, és az így 
ki nem jelelt vagyonra a betáblázás neki elsőbbséget ne szüljön ; ha mindaz- 
által az adós azon vagyonát, melyre adósságát betábláztatni engedi, adósleve
lében határozottan kijelelte, azt annak egyéb javaira kiterjeszteni ne lehessen. 
Továbbá, hogy e végre minden sz. kir. város köteles legyen fölíjkönyvet, ha 
még nem létezne, két év alatt létre és rendbe hozni, s a betáblázási könyvvel 
összekötni. —  8 )  Hogy a vármegyékben az általános, s azt a vagyonnak név-sze
rin ti kijelölése nélküli betáblázások jövőre is szabadon maradjanak, és azoknak 
törvényes erejök az adósnak azon megye hatósága alatt álló minden ingatlan 
javaira  kiterjedjen; ha valaki azonban nemesi javaira nézve a városi betáblá
zás módját behozni kivánná, e végre a megyei közgyűlésből kiküldöttséget 
kérhessen, mely az illető javakat felelet terhe alatt hitelesen összeírni, s fel
méretni, és munkálatát a közgyűlésbe beadni, és a megye az így összeírt és fel
mért nemesi birtokokról külön jegyzőkönyvet vitetni tartozzék. —  9) Hogy ha 
az adós betáblázással terhelt várospolgári vagyonát eladja, a tanács ugyan kö
teles legyen az akkor betáblázott hitelezőket egy hónap alatt az iránt adandó
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válaszadásra, vájjon megegyeznek-e követeléseiknek adósuk hátramaradt va
gyonárai átírásában vagy nem? felszólítni; a vevő pedig tartozik azon esetben 
ugyan, ha a hitelezők ily átíratásba bele nem egyeztek, a vételbeli summát 
mindaddig a városi tanácsnak fizetni, míg az által azokból a hitelezők ki nem 
elégíttettek; azon esetben pedig, ha valamely hitelező a városi tanácsnak fel
szólítására egy hónap alatt választ nem adott, annak követelését, vagy önmaga 
terhére á tíratn i, vagy pedig a városi tanácsnak kezéhez letenni, —  azon eset
ben mindazáltal, ha az adós betáblázott vagyonának csak egy része adatnék el, 
a hitelezők követeléseiknek csak azon részére kívánhatván a vevőtől biztosí
tást vagy kielégítést, mely azon vagyonnak eladott részére esik , és ezen rész
nek m ennyisége, ha a felek meg nem egyezhetnének, a városi tanács által rö
vid úton elintézendő lévén. —  10) Hogy a várm egyékben, míg rendes föld
könyvek hozatnak b e , oly esetben , midőn a betáblázás kijelelt birtokra tör
tén t, az adós azt elidegenítvén, a vevő az azon birtokra különösen betáblázott 
minden hitelezőket a megvételről tüstént tudósítni, és vagy őket kielégítni 
vagy követeléseiket átvállalni tartozzék. —  Továbbá, hogy ugyanarra akkor 
is köteles legyen a vevő, midőn az adós valamely hatóság alatt levő, habár 
csak általános betáblázással terhelt, minden vagyonát eladja, habár rnás hatóság 
alatt még birtokai volnának is; máskép mind a két esetben őt, jóllehet a vétel
beli summát kifizette volna, azon adósságok továbbá is terheljék. — 11) Hogy 
a kitáblázás a betáblázó hatóság előtt és a betáblázásra rendelt mód szerint 
teendő, s csak a visszaváltott eredeti kötelezvény előm utatása, vagy ha az 
elveszett volna, annak a helytartótanács lítján kitűzött egy év lefolyta után 
történt megsemmisítése mellett, és különösen a betáblázott hamis vagy már k i
fizetett kötelezvényeket illetőleg, a felmentő és feljebbviteltől nem függő íté 
letnél fogva eszközölhető. —-1 2 )  Hogy a betáblázás díja minden kötelezvény
től 200 forintig 1 fór. 30 krajczár, azon fölül 3 forint legyen; a kitáblázástól 
pedig semmi díj se járjon. — 13) Hogy Fiúm éra nézve az ott divatban levő be- 
táblázási rendszer továbbra is megtartandó.

A 22-dik ágazat, mely a csődpert egészen új rendbe szedi ; következők pe
dig rövid kivonatban rendeletéi: 1) Hogy az első bíróság, — a jászokrak,ónok
ra, s hajdúvárosiakra nézve az előbbi szokás, a magyar tengermellékiekre néz
ve pedig az ottani váltó és kereskedési törvényszék illetősége jelen állapot- 
jában meghagyatván, —  sz. kir. városokban és első bírósággal felruházott 
mező-városokban lakó nemtelenekre, valamint a bejegyzett nemes kereskedőkre 
vagy közkereseti-társasági tagokra, sőt a sz. kir. városokban lakó bármely bir- 
toktalan nemesekre nézve is , a helybeli tanácsot, minden egyebekre nézve pe
dig azon vármegyének köztörvényszékét, melyben a bukottnak jószágai fek 
szenek, vagy ha ezek több vármegyékben elszórva volnának, azon m egyéét,

30*
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melyben a bukottnak rendes lakása van , vagy ha lakása változó vagy orszá- 
gon-kivúli volna, a jószágokat magában foglaló kerületnek tábláját, és a jó 
szágok több kerületekben feküvén, a hitelezőknek folyamodására ó felsége által 
közölök nevezendőét illesse, a bejegyzett közkereseti-társasági tagok- vagy ke
reskedőkre nézve azon megjegyzéssel: hogy azon csődeikben, akármely rend
beliek legyenek, bírósággal mindenkor azon hatóság bírjon, melynek körében 
a bukottnak kereskedési telepje van , és ha több ily telepjei volnának, a z , 
mely a csőd megrendelése végett legelőbb megkeresteték. —  2) Hogy a fel
jebb v ite l, — a jászokat s kunokat, kiknél az előbbi szokás meghagyatik, s a 
hajdúvárosiakat, kik a tanácstól a kerületi törvényszékhez, és a tengermellé- 
k ieket, kik a fiumei törvényszéktől a tengermelléki kormányhoz feljebbeznek, 
kivéve, — minden első bíróságtól a váltó-feltörvényszékhez, és in n en , vala
m int a hajdűkerületi törvényszéktől is, de csak az első és második bíróság Íté
leteik különbözésének esetében, a hétszemélyes-táblához menjen. —  3) Hogy 
a csődiileti első bíróság illetősége ne csak az indítandó csődperre, hanem a bu
kottnak vagyona iránt már más bíróságok előtt folyamatban levő perekre 
is , — a bányásziakat, s ingatlan jószágokat érdeklőket, és az oly ingó javak 
fölöttieket, melyekhez a váltóhitelezőnek váltójogunk szerint zálog vagy meg
tartási joga van , k ivéve, — kiterjed, sőt végrehajtás végett a megbukott ellen 
máshol már Ítélet által előbb bevégzett vagyoni perek és a bányásziak is oda 
átadandók. — 4) Hogy a csőd, ha az adós bukását önmaga felfödözi, azonnal, 
máskép pedig bukásának bebizonyításása előtt csak akkor megnyitandó: ») Ha 
az adós megszökött vagy elrejtezett minden másféle oknak kimutathatása nél
kül. —  Ha a kitűzött határnapra értékbeli állapotját ki nem mutatta. —
c) Ha hitelezőivel követeléseik egy részének elengedése végett oly kijelentéssel, 
hogy adósságai vagyonát túlhaladják, egyezkedni kezdett, vagy —  d) Ha 
könyveit meghamisította, vagy rendszeresen befejezni annak idejében három 
hónapig elmulasztotta. — 5) Hogy a csődöt megnyitó Ítéletben egyszersmind a 
bukott vagyonának zár alá vételét és összeírását elrendelni, a bukott követelési 
és tartozási állapotának hittel pecsétlendő előterjesztésére, valamint a hitele
zőknek összehívására is 30-tól 120-ig terjedhető határnapot kitűzni, s azt vég
zés alakjában törvényszékének körében, sőt máshol lakó hitelezők is létezvén, 
a helytartótanácsnak körlevelei, s külföldiekre nézve az udvari kancellária és 
hírlapok által is k ih írdette tn i, a helyben levő hitelezők meghallgatásával tö
meggondnokot és perügyelőt rendelni, az élelemkeresésre képtelen bukott
nak naponkénti hattól húsz krajczárig mehető élelempénzt határozni, s zár alá 
vevőket és vagyon-összeirókat nevezni tartozzék. —  6)  Hogy elérkezvén a 
megjelenésre kitűzött határnap, a hitelezők három nap alatt kötelesek a bukott 
tömegének főkormányzására magok közöl fejenkénti szótöbbséggel három tag
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ból álló választmányt nevezni, az ideigleni tömeggondnokot vagy megerösítni 
vagy mással felváltani, s jutalm át mind a kettőnek m eghatározni, és kiki ke
rese ti-lev e lé t,—-oda értve azokat is , kiknek pereik a csőd- bírósághoz át- 
teendők, —  melyben mind egész követelése, mind a sorozat iránti kérel
me előadandó, keresetének támogatására szolgáló minden oklevelekkel együtt 
a csődületi tömeg ellen két példányban benyújtani, vagy ha azt igazságos 
akadály miatt nem teljesíthetné, elhalasztást eszközleni, máskép keresete 
a perben felveendő nem lévén. —  7) Hogy a pernek a követelések valóságát il
lető első része négy ira tb ó l, úgymint a kereseti-levélből, a perügyelőnek ész
revételeiből, a követelőknek feleleteiből, és a perügyelőnek ezekre adott vá
laszaiból, melyek a kézbesítéstől számított 15 nap a la tt, mely határidőt mégis 
a bíróság fontos okokból kétszerezhet vagy háromszorozhat is, benyújtandók, — a 
sorozatot érdeklő második része pedig k é t, szinte 15 nap alatt benyújtandó, 
irományból, úgymint a megítélt követeléseknek a perügyelő által te tt s okok
kal támogatott osztályzásából, és a követelőknek arra adandó észrevételeikből 
álljon, minden iromány annyi példányban lévén beadandó, hogy az ellenfél
nek vagy feleknek kézbesítendőkön fölül, egy a bírónak is a nála tartandó iro- 
mánycsomóbai letétel végett jusson , egyébiránt megengedtetvén az i s , hogy a 
törvényes 15 nap alatt egyik követelő a másiknak követelése vagy sorozata el
len észrevételt tehessen, és emez arra szinte 15 nap alatt felelhessen. —
8 ) Hogy kihírdettetvén a sorozat fölötti Íté le t, szabadságában álljon mind a 
perügyelőnek mind bármelyik követelőnek, akár a követelések valóságáról, 
akár a sorozatról hozott Ítélet ellen feljebbvitellel élni és okait is előadni; de 
az illető irományt három nap alatt beadni tartozzék, melyre 8 nap alatt akár a 
perügyelő akár bármelyik követelő észrevételeket tehessenek; akkor pedig a 
feljebbvitel ítélet által m eghatározandó, és a per minden irományaival erede
tiben végrehajtás nélkül a feljebbviteli bírósághoz felküldendő. —  9) Hogy ha a 
feljebbviteli szék oly követelést is m egítél, melyet az első bíróság félrevetett: 
ily ítéletét a nélkül, hogy a sorozati Ítéletnek vizsgálatába bocsátkoznék, a hét
személyes-táblához felvizsgálásra átküldeni, és Ítélete ott helybenhagyatván, a 
pert azon követelésnek besorozása végett az alsó bírósághoz visszaküldeni kü- 
teleztessék ; ott azon követelés a perügyelő által három nap alatt a sorozatba 
iktatandó lévén, és megengedtetvén 8 nap alatt mind a követelőknek az új so
rozás ellen kifogásaikat, mind a beiktatottnak feleletét beadni, és a hozandó 
ítélet ellen feljebbvitelöket okaikkal együtt 24 óra alatt benyújtani. —  10) Hogy 
kihírdettetvén a pernek véget vető Ítélet, a bíróságnak tisztében álljon a tömeg 
gondnokának a csődületi választmány által átvizsgált számadása fölött Ítéletet 
hozni, a megítélt követeléseknek egész mennyiségét összeszám íttatni, a köve
telők kielégítési sorának 8 nap alatti megkészítését a tömeg gondnokának köte



2 3 8 SZLEMENICS PÁL.

lességül ten n i, a megkészített kielégítési sorozatot a követelőkkel 3 nap alatt 
teendő észrevételek végett közleni, s akkor azt Ítélet által meghatározni, és a 
tömeggondnoknak egy kiküldendő törvényszéki tag általi végrehajtás végett ki
adni. —  11) Hogy a perben a bíróság elleni kifogáson és feljebbvitelen kívül 
semmi más perorvoslatnak, még a perújításnak és bírói parancsoknak se, adas- 
sék hely, s a felek a törvényszüneti időszakok alatt is dolgozni tartozzanak, és 
ugyanazért a vármegyék és kerületi táb lák , mihelyt a csődper megkezdetik, 
egy azok alatt a törvényszék helyén együtt m aradó, s egy elnökből, két 
ülnökből, és egy jegyzőből álló választmányt nevezni kötelesek, mely a bíró
ság tisztjét te ljesítse, a per érdemét érdeklő Ítéletek hozását kivéve. —
12) Hogy a csőd illeti tömegnek tisztába hozatalakor annak elégtelensége kivi
lágosodván, és egyszersmind a beadott próbák és véghezvitt vizsgálatok által 
a bukás hamissággal párosuknak, vagy vétkes gondatlanságból eredetinek be- 
bizonyűlván, a csődületi bíróság azon Ítéletben, melyben a kifizetésnek rend
jé t megállapítja, egyszersmind azt is mondja k i: hogy a bukott többé váltókat 
ki nem adhat, bejegyzett kereskedőnek nem tek in tetik , s törvény előtt hi
tellel bíró könyveket nem vezethet, sőt hamisság vagy nagyobb beszámításií 
gondatlanság esetében a dolgot a fenyítő bíróságnak felfödözni és a vétek 
bebizonyítására szükséges irományokat átküldeni i s , ez pedig a bukottat 
azonnal perbe fogni, és a hamissággal párosult bukás esetében ugyan fél év
től három évig , a vétkes gondatlanságéban pedig egy héttől hat hónapig te r
jedhető börtönnel a beszámítás mértékéhez képest megbüntetni tartozzék. — 
Ugyané törvényezikk a követelések osztályzásának, és sorozásának előbb di
vatozott szabályait is m egváltoztatta, és azokat hat főosztályba rendezvén: 
1) Az I-ső osztályba helyezte: d) A tömegnek rendezésére, kezelésére, s gond
nokának és a perügyelőnek díjára, és a bukottnak tartására te tt költségeket.—
6)  A bírói eljárás díját. — c) A végrehajtási szokott költségeket. — d) A 
közhivatali letételeket, és a tisztviselők hivatalos számadásaiból eredeti el
marasztalásokat. —  e) Minden közadói vagy —  /*) bányászati királyi urbu- 
ra i, vagy — g) földesúri folyó évi vagy egy évről hátramaradt tartozásokat. 
— 2) A Il-ik  osztályba minden egymás közötti elsőbbség nélkül tette a gyám
sági számadásból eredt elmarasztalásokat, a cselédségnek egy év óta hátralevő 
bérét, a kereskedési segédeknek a felmondási időre járó zsoldját, az orvosnak, 
gyógyszerésznek, és kéményseprőnek követelését a csőd megnyitását meg
előző cg y évre, a hátramaradt félévi lakásbéri tartozást, és a bukott temetésé
nek költségeit, d e , ha a csődnek megnyitása után halt meg, csak a szüksége
se k e t.— 3) A III-dik osztályba sorozta : a) A bukottnak ősi adósságait, ha 
az örökség átvétele előtt, vagy legalább azután félév lefolyta alatt betáblaz- 
tattak. — b) A bukott hitvesének törvényes h itbérét, azt mágnásoknál 400,
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nemeseknél és polgároknál 200, egyebeknél 40 forintra szabván. — c') A bu
kott nejének jegyajándékát és hozományát, ha annak valósága és férj kezére 
ju tása , s nemesekre nézve a férjnek ingatlan javaiba történt beruházása bebi
zonyít, és azon túl a kereskedőket illetőleg a törvény-kijelelte időben az illető' 
hatóságnak bejelentetett, nem -kereskedőkre nézve pedig a férjnek kezéhez ju 
tása napjától félév alatt betábláztatott. — d) A bírói Ítélet által megállapí
to tt élelempénzeket, ha az Ítélet kihirdetése után fél év lefolyta alatt betáb- 
láztattak, vagy ingatlan javak nem-létében az illető' hatóság előtt nói hozo
mányra rendelt módon bejegyeztettek. —* e) A bukottnak érvényesen betáb
lázott adósságait, és — / )  A bukott által kiadott vagy elvállalt váltóbeli köte
lezéseket. — Azontúl az ezen osztálybeli követeléseknek egymás közötti elsőbb
sége iránt rendeli : a) Hogy az illóleg betáblázott ősi adósságok a bukottnak 
korábban betáblázott adósságait megelőzzék. —  6)  Hogy a törvényes hitbér 
szinte elsőbbséggel bírjon a bukottnak minden, habár házasság előtt betáblázott 
adósságai elő tt, s a férjnek ingatlan javaibó l, ingókból csak olyaknak nem-lé
tében, fizettessék ki. —  c)H ogy a kellőleg betáblázott vagy bejegyzett nói ho
zomány vagy élclempénz a férjnek csak későbben te tt vagy betáblázott adóssá
gait előzze meg. — d)  Hogy a betáblázott hozományok, élelem pénzek, vagy 
adósságok ingatlan javakra és azoknak csőd alatti jövedelm eikre nézve meg
előzik az illóleg bejelentett hozom ányt, élelempénzt és a váltóadósságokat, de 
ellenben az ingó javakban, következőleg az ingatlan nemesi javakon levő gaz
dasági ingóságokban is , ezek bírnak amazok előtt elsőbbséggel. — e) Hogy 
ha a tömeg ezen osztálybeli minden követelések kielégítésére elégtelen lenne, 
a betáblázott adósságok betáblázásuknak, a váltói oly kötelezések, melyek vál
tótörvényszék, városi tanács, vagy vármegyékben a törvényes-bizonyság- előtt 
keletek idejének és a summának világos kitételével írattak az adós által alá, 
aláíratásuk kora szerint nyerjenek helyet a sorozatban és kifizetésben , a más
féle váltói kötelezések ellenben egymás között semmi elsőbbséggel se bírja
nak. — 4) A IY-dik osztályba utasítja, minden egymás közötti elsőbbség nél
kül: a bukottnál, mint magános személynél lé tezett, de többé meg nem levő, 
letéteményeket, a bukott nejének kellőleg be nem táblázott vagy be nem jelen
tett hozományát, a bármely terhes szerződésekből eredt tartozásokat, a be 
nem táblázott világos vagy könyvkivonati adósságokat, a számadási követelé
seket az első osztályba tartozókon k ív ü l, és a bizonyos jószágra betáblázott 
adósságoknak abból ki nem fizetett részeit. —  És az eddig eléadott négy osz
tálybeli követelések csőd megnyitásától já ró , és azt megelőző egy évről hátra
maradt kamatainak is tőkéjökkel egyenlő kifizetési elsőbbséget tulajdonít a tör
vény. — 5) Az V-dik osztályba ismét minden egymás közötti elsőbbség nélkül 
helyezi a csőd megnyitása előtti egy ¿évnél további tartozásban maradt kam a
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tokát. —  6) A Vl-ik osztályba igazit minden egyéb, eddig éld nem adott köve
teléseket. —-Végre ugyanétörvényczikk azt is rendeli: hogy azon javakra néz
ve, melyek a csődpernek következésében vétettek bírói foglalás alá, a fölűlfize- 
tési keresetnek (Actio ad superinscriptionem) semmi esetben helye ne legyen; 
de egyébként is a csődperben ki nem elégített hitelezők ily keresettel a bukott
nak csak oly ingatlan nemesi javaira nézve élhessenek, melyek vagy még a 
csődnek megnyitása előtt bíróilag becsű mellett, vagy pedig a bukott által a csőd 
megnyitását megelőző 5 év alatt szerződés mellett adattak zálogképen a mostani 
birtokosnak; ellenben a régi szerződési, vagy bírói foglaláskor tarto tt árverés 
m ellett szerzett nemesi zálogos jószágokra vagy bármely polgári javakra nézve 
ily kereset ne indíttathassék.

A 23-dik ágazat, mely megengedi: hogy a sz. kir. városi tanács előtt min
denki akár nemes akár nem-nemes bármely törvényszéknél indítandó perére 
nézve ügyvédet, sőt várospolgári telekre és vagyonokra nézve teljes hatalmú 
biztost is vallhasson.

A 26 dik ágazat, mely az elhunyt egyházi személy hátrahagyott vagyo
nának összeírását és felosztását nem kirekesztőleg kamarai és egyházi szemé
lyek á lta l, hanem az aziránt annak idejében tudósítandó illető örökösök köz
bejövetelével parancsolja végrehajtatni.

A 27-dik ágazat, melyben rendeltetik: hogy az önkénysequestrumok a bí- 
róiitéletck végrehajtását ne gátolhassák, késleltető parancsok (Moratoria) pe
dig csak valamennyi hitelezőnek világosan kinyilatkoztatott megegyezésével 
adathassanak.

A 28-dik ágazat, mely az 1836:33-dik törvényczikknek nemesek és sz. 
kir. városi polgárok helypénzfizetéstőli mentességéről szóló rendeletét a jász és 
kun kerületek birtokos lakosaira is kiterjeszti.

A 29 dik ágazat, mely a zsidók iránt rendeli: hogy az országban vagy 
kapcsolt részeiben született, vagy az itt lakásra törvényes úton engedelmet 
nyert zsidók, ha erkölcsi magokviselete ellen alapos kifogás nincsen, akárhol, 
kivéve az 1791 :38-dik czikkben említett bányavárosokat, és azon helyeket, 
melyekből a bányák tekintetéből régi divat m ellett kizárva vannak, szabadon 
lakhassanak, a fenálló feltételek mellett gyárakat állíthassanak, kereskedést 
és m esterségeket, vallásukbeli legények segedelmével i s , űzhessenek, azon 
tudományokat és szép m esterségeket, melyeknek gyakorlatában eddig vol
tak, ezután is gyakorolhassák, és a mennyire polgári telkek szabad szerezheté- 
sének gyakorlatában valamely városokban lennének, azokban ezen gyakorlat
ban hagyassanak ; de viszont állandó vezeték- és tulajdonnevekkel élni, minden 
okleveleket és szerződéseket hazánkban és kapcsolt részeiben divatozó élőnyel
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ven szerkesztetni, és a születendőket papjaik által vezetendő anyakönyvekbe 
bejegyeztetni küteleztessenek.

A 30- és 31-dik ágazatok, melyek az arányosság behozataláról és össze
sítésről szóló 1836:12-dik czikket amaz ugyan a jász és kun kerületekre, emez 
pedig a hajdúkerületre is kiterjesztvén, különösen rendelik : 1) Hogy az össze
sítés és arányosság behozása kérésének joga a birtokos lakosokat illesse , és 
pedig úgy, hogy ha a tagosítást kivánók birtoka a tagosítandó határnak felét 
bármily csekélységgel meghaladja, annak teljesedésbe vétele kérdés alá se jő 
jö n , hanem a kivitelének módja iránti kérdések és követelések peren kivül a 
kerülethez teendő folyamodás útján annak kiküldöttsége által intéztessenek el, 
ennek határozatától fenmaradván a meg nem elégedő félnek a folyamodás útjá
nak b irtok-m elletti további követése; hogyha pedig a tagosítást sürgetők 
birtoka a határnak felét ugyan nem , de mégis legalább egy ötödrészét tenné, 
akkor azoknak folyamodására a kerület egy kiküldöttséget nevezzen, mely a 
többi birtokosok beleegyezését megszerezni iparkodjék, és kísérlete nem 
sikerülvén, a folyamodók számát birtokuk mennyiségével együtt a kerületnek 
bemutatni tartozzék, hogy a folyamodók a kerületi közös törvényszék által 
Ítélendő per útján kérésöket eszközölhessék, az annak Ítéletével meg nem elé
gedő félnek a szokott feljebbvitel birtok m ellett fenmaradván. —  2) Hogy a 
tagosításnak kulcsáéi a jászoknál és kánoknál kinekkinek mostani birtoka v á l 
ságának m ennyisége, a hajdúknál pedig kinekkinek összesítéskori b irtoka, de 
mégis a közösből tett foglalások kizártával, szolgáljon. —  3) Hogy az ösz- 
szesítésre szükséges osztályozásnak, s fel- és kim éréseknek költségeit minden 
birtokosok birtokaiknak arányában viselni tartozzanak.

A 36-dik ágazat, melyben az 1807:30-d ik  czikk által kiküldött határbeli 
bizottság jelentésére mind Zsiva ta jéka, mind Cseb, máskép K is-N estin, és 
Butykovácz máskép tíjvukovár szigetek Bács vármegyébe kebleztetnek, — a 
magánosoknak jogai, mivel az azokróli kérdések elhatározása a törvénynek ren
des útjára tartozik, mostani állapotokban hagyatván.

A 37-dik ágazat, mely azon elvet általánosan megállapítja, hogy a közadó 
m indenkor azon törvényhatóságnak pénztárába fizettessék, melynek kebelében 
az adózás alá tartozó tárgy helyezve van, és ezen elvnél fogva különösen is ren
deli: hogy a balassagyarmati azon nem-nemes lakosok, kik Hontban az illési 
pusztában szőlőket b írnak , Hont vármegyének pénztárába adózzanak.

A 39-dik ágazat, mely a budapesti állóhíd építése iránt kirendelt orszá
gos választmánynak báró Sina Györgygyel kötött szerződését teljes erejűnek 
nyilvánítja.

M. TUD. AKAD. ÉVK. ----  IX. 31
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3. §. A harmadik törvényiéi'elér ól.

Harmadik törvénylevele, mely az egyedül magyar nyelven szerkezeti tör- 
vényleveleink között a legelső, az 1843-ik évi május 14-ikére hirdetett pozsonyi 
országgyűlésben hozatott, 1844-ik évi nov. 12-ikén Bécsben k e lt, s a király
nak és rendeknek előszavain tú l,— melyekben ezen gyűlés a fenkijelelt napra 
és helyre azon czélból mondatik egybehívatottnak, hogy azok, miknek jó té
kony magvai az utolsó országgyűlésen elvettettek , üdvös gyümölcsöket hozza
nak, és egyebek iránt is, m iket az ország közjavának bővebb gyarapítása meg
kíván, intézkedések tétessenek, —  a királynak szokott tartalmi! zárszavából és 
13 ágazatból áll, melyek közól

I. I d e i g l e n i  v a g y  c s u p á n  n a p s z ü k s é g e i r e  v o n a t k o z ó  r e n 
d e  1 e t ű  e k :

Az 1 -só ágazat, mely által nagyobb méltóságokra emelt Keglevich Gábor 
és Teleki József grófok helyett Ürményi Ferencz, ki királyi megbízásból a ko- 
ronaórzói hivatalt ideiglen viselé, és báró Vay Miklós koronaórzókké választat
tak , és a fenérdeklettek a koronakulcsoknak átadásáról megnyugtattatnak.

A 11-dik ágazat, mely által az országgyűlési szállásoknak ingyen kiszol
gáltatása már ezen országgyűlés alatt megszüntetvén: 1) A jelen országgyűlést 
illetőleg rendeltetik : a) Hogy azon országgyűlési tagok, kik szerződés mellett 
vettek fel szállásokat, magokat ahhoz alkalmazni, azok pedig, kik szállásaikat 
szerződés nélkül a fólovászmesteri utalvány mellett b írják , a fólovászmesteri 
hivatalnak felügyelése alatt a házbirtokosok által minden szállásra nézve meg
határozandó b é rt, és pedig szabályként 1843-iki április 24-ikétől kezdve azon 
évnegyednek végéig, melyben az országgyűlés befejeztetik, fizetni tartozzanak, 
kivéve a fizetésnek kezdetére nézve ugyan azokat, kik  számukra a szállás el
foglalva nem lévén, az országgyűlésnek megnyitásától számítva egy hónap után 
jöttek, a végére nézve pedig azokat, kik későbben szállásaikat elhagyták, mely 
esetekben a bér általok csak azon időre fizetendő, mely alatt szállásaikat bírták, 
— h) Hogy ha valakinek számára le volt foglalva a szállás, általa még akkor is 
a fen kijelelt naptól kezdendő a bérfizetés, ha a szállásban nem is lakott, és 
mindaddig, míg az számára lefoglalva volt, folytatandó. — c) Hogy a szállás
adó a bérfizetés elmulasztásának vagy a szállásban okozott kártételnek eseté
ben azok és járulékaik iránti követelését a helybeli megyei szóbeli bíróság előtt 
szóbeli summás per útján kereshesse. —  2) Jövendőre nézve pedig : à) Hogy 
azon városban, melyben országgyűlés tartatik, a törvényhozásnak további ren
delkezéséig, minden háztulajdonos köteles házának aránylagos, de még is egyne
gyedét tűi nem haladható, részét meghatározott bér mellett országgyűlési szál
lásul adni, vagy a helyett egyenlő kényelm ű és használhatású helyen ugyanak
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kora szállást k ibérleni, ezen teher alól mégis a középületek, kolostorok, hely
beli lelkészek lakai, a katonai laktanyák, és a közintézetek felmentve lévén. —
b) Hogy e végre minden országgyűlés előtt az országgyűlési tagok számára 
megkivántató szállások a kir. folovászmester által az illető megyei és városi 
törvényhatóságok befolyásával hitelesen összeirandók, és mindegyiknek bére 
idd és körülm ények szerint meghatározandó, de mégis ügy , hogy az a hasonló 
szállásoknak három utolsó évi árát felénél többel meg ne haladhassa. — c) Hogy 
az udvari személyzetnek és jelen nem levők követeinek ily meghatározott ání 
szállás nem já r ;  a többi országgyűlési tagoknak pedig, —  a nádort, országbíráját 
és a kir. szem élynököt, kiknek illetősége egyebeken fölül az elsőé 5 0 , a két 
utóbbié 20 szobára hág, k ivéve, —  különbség nélkül fejenként 4 szoba és 1 
konyha já r ; a főrendi táblának tagjai azonban, ha ily szállást nyerni kivánnak, 
az iránt a kir. fólovászmestert az országgyűlés megnyitása előtt három héttel 
értesítni tartozzanak.— rf)H ogy a szállásadás kötelessége az országgyűlés meg
nyitása előtt egy hé tte l, a szállásbérfizetés, mely azok által, kik a szállást lak 
já k , vagy kiknek számára lefoglaltatott, évnegyedenként előre teljesítendő, 
azon évnegyednek, melyben az országgyűlés m egnyittato tt, elejétől kezdődik, 
s mind a kettő azon évnegyednek végéig ta r t , melyben az országgyűlés bere- 
kesztetik , azon egy esetet k ivéve, ha az országgyűlési tag szállását megváltoz
ta tná , mit három hónappal előbb teendő felmondás mondás m ellett m egtehet, 
és ezen esetben, ha a folovászmester az iránt 15 nap alatt a szállásról nem 
rendelkezik, a háztulajdonosnak köteleztetése is megszűnik. — e) Hogy a bér
fizetés vagy kártételek iránti keresetek a fenebb megállapított bíróság előtt 
summás perrel megvehetők. — / )  Hogy az, ki az országgyűlési szállást a főlo- 
vászmesternek illető helybeli hatóság befolyásával te tt rendelete ellen letartóz
ta tja , vagy az által, a k it ille t, elfoglalni nem engedi, az illető helybeli ható
ság elébe idéztetvén , a netalán okozott kárnak és költségeknek megtérítésén 
fölül rövid úton azon hatóság pénztárának részére 200  forinttal büntetendő. —
g) Hogy ezeken kívül a folovászmester törvényes hatósága az országgyűlési 
szállásokra nézve az illető helybeli hatóságnak befolyása mellett, és az ország- 
gyűlési testülethez tartozó tagok bántalmatlansága iránti törvényrendeletek , 
továbbá is fentartatnak.

A 12-dik ágazat, mely ismét minden abból származtatható következteté
sek nélkül ezen országgyűlésnek költségeit is a nemesi ren d , és azok által, k i
ket a törvény ezen nevezet alá foglalva é r t , viseltetni rendeli.

A 13-ik ágazat, mely által a bártfai evangelika községnek Bártfa városa 
elleni Hrabovszky-féle alapítvány iránti követelése, mivel a felek között 1841- 
dik évi február 26-ikán történt egyesség, és ugyanazon évi május 2 -ikán hozott 
kir. táblai Ítélet által m egszüntetett, a törvénykönyvből kiczikkelyeztetik.

31*
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II. Á l l a n d ó  s z a b á 1 y ú 1 h o z o t t  r e n d e l e t i t e k :
A 2-dik ágazat, melyben a magyar nyelvnek használata iránt rendeltetik: 

1) Hogy ezután az országgyűléshez bocsátandó minden királyi leiratokban, elő
adásokban, válaszokban, és intézvényekben, a türvényczikkek szerkeszté
sében , a magyar udvari cancellaria útján az országnak határain belül bocsá
tandó minden akár ő felsége által aláírt, akár annak nevében szerkesztett ira
tokban, a helytartótanácsnak minden tárgyalásaiban, jegyzőkönyveiben, fel
írásaiban, s az ország határain belüli minden hatóságokhoz küldendő intézvé- 
nyeiben, továbbá az ország határain belüli minden akár fő akár al, akár világi 
akár egyházi törvényszékeknek irományaiban egyedül a magyar nyelv használ
tassák; a kapcsolt részekbeni hatóságoknak latin leveleit azonban a magyar ha
tóságok, valamint ezeknek magyar leveleiket viszont amazok elfogadni, tár
gyalni, és illő válaszszal ellátni tartozzanak. —  2) Hogy az országgyűlési nyelv 
ezentúl kirekesztőleg a magyar leend ; a kapcsolt részeknek követei mindaz- 
á lta l, ha a magyar nyelvben jártasok nem lennének, a közelebbi 6 év alatt 
tartandó országgyűléseken szavazataikat latinál is kijelenthessék. —  Továbbá 
előadatik, miszerint ő felsége már rendelést te t t ,  hogy a magyar nyelv a kap
csolt részekbeni fő és közép iskolákban mint rendszerinti tanulmány taníttassák, 
és hogy az ország határain belüli iskolákban közoktatási nyelv a magyar legyen.

A 3-dik ágazat, mely az evangelika vallásúak dolgáról szóló 1791:26-dik 
törvényczikket a bécsi és linczi békekötések alapján következőkben módosítja, 
s illetőleg bővíti: 1) Hogy azok, kik 18 éves korukig az evangelika vallásban 
nevelte ttek , a nőszemélyek pedig férjhez menetelük u tán , habár ezen időkort 
el nem érték i s , se magok se maradékaik vallásos kérdés alá többé ne vétet
hessenek. —  2) Hogy a római katholika hitről valamelyik evangelika vallásra 
átmenni akaró ezentúl egyebet tenni ne tartozzék, mintsem azon katholikus 
lelkipásztor előtt, kinek egyházi községéhez eddig tartozott, két tanúnak jelen
létében ezen szándékát kijelenteni, s négy hét múlva azon szándékábani meg
maradását hasonló móddal újólag kinyilatkoztatni, és mind e két lépéséről azon 
lelkipásztortól, vagy ha az vonakodnék, a jelen volt tanúktól külön-külön ta
núlevelet venni, s ezen tanúleveleket azon vallásbeli lekipásztornál bem utatni, 
a mely vallásrá átmenni szándékozik; az ily áttérések ezután az illető püspöki 
hivatalok által félévenként ő felségének a helytartótanács útján csak tudomás 
végett lévén feljelentendők. — 3) Hogy a jelen törvénynek kihirdetése után ke
letkező azon vegyes házasságok is, melyek evangélikus lelkipásztor előtt köttet^ 
nek, törvényesek legyenek ; sőt ugyané törvényczikk törvényesítetteknek k i
jelenti azon vegyes házasságokat is, melyek 1839-iki mártius 15-ikétől 1844-iki 
november 10 -ikéig törvény ellenére evangélikus lelkészek előtt köttettek , és 
azokat az illető feleknek és maradékaiknak biztosítására a törvényhatóságok
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által e törvénynek kihirdetésétől számított egy év alatt hitelesen összeiratni, 
és az illető egyházi anyakönyvekbe is ,  ha még nem volnának, beiratni paran
csolja.

Az 5-dik ágazat, mely az országban és kapcsolt részeiben született vagy 
honosított s bevett vallású nem-nemeseket is akármely, akár kinevezéstől akár 
választástól függő, közhivatalokra alkalmazhatóknak kijelenti.

A 6 -dik ágazat, mely a váltótörvénykönyvnek némely határozatait módo
sítja vagy bővíti, nevezet szerin t: 1) Az I. r. 10. §-ára nézve: hogy saját vál
tónak kiadásához teljes kor helyett a 20 -ik évnek elérése elégséges legyen. —  
2) Az I. r. 14. §-ához hozzáadja: hogy a váltókra zsidó betűkkel te tt bármily 
iratok érvénytelenek. — 3) Az I. r. 16. §-ának szövegéből ezen szavakat „a
10. §-ban meghatározott eseten és módon k ivül“ kihagyatni rendeli. —  4) Az
1. r. 132. §. 3-dik pontjához hozzátoldja: hogy a váltótörvényszékek mindegyik 
váltójegyzőt hiteles alakú jegyzőkönyvvel lássák e l, melybe az az általa kivett 
óvásokat időrend szerint beiktatni, és ezen jegyzőkönyvet a váltótörvényszék
nek évnegyedenként bemutatni tartozzék. —  5) Az I. r. 136. §. végéhez ezeket 
toldja: hogy ha az illető törvényes személyek az óvás iránti rendeletek bármely 
pontjának teljesítését elm ulasztanák, a váltótörvényszék őket kárpótlásra szo
rítsa, és ismétlés vagy nem-fizethetés esetében őket a jegyzőségtől is mozdítsa 
el. — 6 ) Az I. r. 185. §-át azzal bővíti: hogy az elfogadott hamis váltót illető
leg, ha maga az elfogadási, illetőleg kibocsátási, forgatási s a t. aláírás hamisnak 
bebizonyíttatik, az adós felm entendő, egyébiránt a váltóhamisító ellen minden 
esetben az alább körülírt eljárásnak lévén helye. —* 7) Az I. r. 190. §-ának vé
gét azzal toldja meg : hogy azon esetben, ha a váltó lejárata a bemutatástól függ
vén a bemutatás még meg nem történt, vagy a lejárat bármely okból nem tudat- 
hatik, a váltónak megsemmisítése végett adandó 45 napi határidő a váltótörvény
széknek ez iránt hozott végzése keltét követő napon kezdődjék. —• 8 )  A II. r.
2. §. d) pontjához hozzáadja „a tengermellék kivételével*4. — 9) A II. r. 2. §. 
/<) pontjához hozzátoldja: hogy a fiumei váltótörvényszékhez Zeng ésKarlapago 
városok és k ikötők, az ottoschatzi végezredbeli egész tengerm ellék, Jablanacz 
és Gyurgyevacz tengermelléki helységekkel együtt szinte tartoznak. — 10) A
11. r. 6 . §-ához hozzáadja: hogy a tengermelléki korm ány, mint váltófeltör
vényszék 2 elnökből, 4 törvénytudó bíróból, és 2 kereskedő ülnökből álljon, 
és itélet-hozásra az elnökkel együtt 5 tag szükséges legyen. —  11) A II. r, 13, 
§-át úgy módosítja: hogy a váltói, és mindazon ügyekben, melyek feljebbvitel 
útján a váltófeltörvényszékhez tartoznak, feljebbitel esetében legfelsőbb itélő- 
szék nem az egész hétszemélyes-tábla, hanem csak annak egyik, itélethozásra 
7 tagnak jelenlétét sziikségelő osztálya leend , melyhez ó felsége két előadó ül
nököt a kir. városokból és kerületekből, habár nem-nemeseket is , sőt a szűk-
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séghez képest több előadókat és ülnököket is születésiéi tekintet nélkül adand, 
s mely folytonosan az egész év alatt üléseket tartani köteles. —  12) A II. r. 
96. §-ához hozzáadja: Hogy a megjelenési napra meg nem jelenő felperes az 
idézett félnek okozott kár és költség megtérítésében elmarasztalandó. — 13) A 
II. r. 106. §. 6) pontját oda módosítja: hogy a kellőleg hitelesített első feljegy
zési könyvbe időrend és az illető segédkönyvnek száma szerint minden a keres
kedés vagy gyártás köréhez tartozó, de időre te tt kereskedési üzletek, szár
mazzanak azok bár hitelbe te tt adásvevés, vagy kereskedési vagy váltói üzle
tekből, feljegyzendő, —  c) pontját oda: hogy a számviteli könyvbe minden 
tétel a feljegyzési vagyis segédkönyvből csak lapszámával és summásan átvi
endő, —• d) pontját ismét oda: hogy a tételnek időkora, jogczíme s a t. csak a 
feljegyzési vagyis segédkönyvben, nem pedig a számviteliben is , megjegyzen
dő, — a z / )  pontját végre oda: hogy az első feljegyzési vagyis segédkönyvek 
egy időben felváltva több kezek által vezettethetnek. — 14) A li. r. 142.§-ának 
végéhez odateszi: hogy az Ítéletnek megsemmisítése iránt te tt váltótörvény
könyvbeli rendeletek a váltói határozatokról és váltói végrehajtásokról is értes
senek. — 15) A II. r. 143. §-ának végét oda változtatja: hogy ha ki a törvény
széknek eljárását vagy határozatának végrehajtását gátlaná erőszakkal, ezen 
esetben a bírói zár az erőszak m iatt össze nem írhatott vagyonra is kiterjesz
tettnek tekintetvén, a végrehajtó bírónak felszólítására vármegyékben az al
ispán, kerületekben a kapitány, kir. városokban a tanácsnak elnöke, vagy 
ezeknek helyettesei a hatalomkart felelet terhe alatt azonnal kirendelni, és 
minden egyes esetet tudomás végett a legközelebbi közgyűlésre bejelenteni ta r
tozzanak. —- 16) A li .r .  149 .§-ához hozzáadja: Hogy a kiküldött törvényszéki 
törvénytudó tag az általa teendő akár biztosítási akár kielégítési végrehajtást az 
illető helybeli hatóságnak előre bocsátandó tudósítása m ellett, és felelet terhe 
alatt megjelenni tartozó kiküldöttjének jelenlétében teljesítse, egyébiránt, ha 
az meg nem jelenne, a reá bízottakat annak jelenléte nélkül is teljesíthetvén. 
— 17) A II. r. 153. §-át következőleg módosítja: hogy a bírói zár alá vett ja 
vakra a végrehajtó félnek váltótörvényi zálog- és elsőbbségi joga v an , s azok 
mind a foglalás alá került mind a megbízott személynél oly letéteménynek te
kintetnek, melynek szándékos megrontása vagy elidegenítése, az illető törvény- 
hatóság által a váltótörvényszéknek irományok átküldése melletti bejelentése 
u tán , a legsúlyosb beszámítást! tolvajságnak büntetésével fenyítendő, az azok 
által okozott kárnak megtérítése pedig váltójogi szokott eljárás útján eszköz- 
lendő. —  18) A II. r. 157. §-át azzal toldja meg: Hogy kielégítési elsőbb
séget azon esetben, midőn a végrehajtási végzéseknek bemutatása egyszerre tör
tén t, a végrehajtási folyamodásnak benyújtása, és ha az is egy időbeli, a kere
setnek megindítása adjon, a folyó félévre hátralevő ház- vagy haszonbér azon-
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ban m indenkor mindenek előtt kielégítendő leven. —  19) A II. r. 163. §-át oda 
változtatja: hogy az összeírásba nem tartozók fölött hozott végzéssel meg nem 
elegedő a váltó fe l- , sőt legfelsőbb törvényszékhez is birtok mellett folyamod- 
hassék, és az ily igényi követelés alatti tárgyakra a feljebbvitel lítján hozandó 
eldöntő határozat előtt a kielégítési végrehajtás ki ne terjesztethessék. —  20) A 
II. r. 164. §-ához hozzáadja: hogy midőn a biztosítási végrehajtásnak folyama 
alatt az adós ellen csőd n y itta tik , a végrehajtó bíró a csődnek megnyitását el
rendelő Ítéletnek vele lett közlése után a biztosítási összeírásnak további foly
tatásával azonnal felhagyni kö teles, az addig összeirottakra nézve azonban a 
te tt biztosítási végrehajtás teljesen érvényes maradván. — 21) A li. r. 172.§-át 
azzal toldja m eg: hogy az összeírás és bírói zár alá vételkor előfordult kérdé
sekről a városi tanács vagy illetőleg kiküldött szolgabíró által hozott határoza
tok szinte a legfelső törvényszékig birtok m ellett feljebbvihetők. —  22) A II. r. 
174. §-át oda változtatja: hogy a betáblázott váltó váltói minőségét elveszti, és 
közönséges kötelezvénynek tekintendő. —  23) A II. r. 178. §-át azzal toldja 
meg: hogy ha a váltótörvényszéki biztosítási vagy kielégítési végrehajtást az 
1836:15-ik czikk értelmében te tt bízói zár m egelőzte, az így bírói zár alá vett 
javakat a váltótörvényszéki végrehajtó a váltó-követelőnek részére is zár alá 
veiteknek nyilatkoztathatja, és ily esetben az árverés a köztörvényszéki végre
hajtó által a váltótörvényszékinek jelen létében , ha m egjelenik, eszközlendő, 
és hogy viszont ugyanaz teendő akkor is , midőn a köztörvényszéki végrehajtó 
által ingó vagy betáblázott adósságokkal nem terhelt ingatlan vagyonban teendő 
zárt a váltótörvényszéki biztosítási vagy kielégítési végrehajtás megelőzte, 
azonban a kielégítési elsőbbség mind a két esetben azon követelőt illesse, k i
nek részére a bírói zár előbb történt. —  24) A II. r. 206. §-át oda változtatja : hogy 
az idézésnek vagy végzéseknek magyar tengermelléken váltótörvényszéki szolga 
általi kézhezszolgáltatásától ne csak avinodoli, hanem a hrelini és buccarii ura
dalmak is kivétettek legyenek. — 25) A II. r. 16. fej. 1. §-ának 6., 8., 17. és 
18-ik pontjait oda változtatta: hogy egy kereskedői könyvnek hitelesítéséért 
3 forint, a számvitel kivonatáért és törvényes hitelesítéséért pedig 1 forint díj 
járjon. Továbbá, hogy a váltó törvényszékeknek az előttük folyó perekben ho
zott végzései és Ítéletei között a díjazásra nézve különség nem tétetvén, közbe
szóló végzésért 20 k r . , eldöntő végzésért vagy Ítéletért 100 forintig 2 fór., 
100-tól 1000-ig 6 fór., 1000-től 10000-ig 12 fór., 10000-től határozatlan sum
máig 24 forint jár, bármennyien legyenek a fel- vagy alperesek, és pedig felében 
a felperes, felében az alperes fél által fizetendő, a perbeszédeknek feljegyzése 
pedig minden díj nélkül teendő. —  26) A II. r. 16. fej. 17. §-ához azt toldja: 
hogy az eljáró megyei s városi vagy mezővárosi tisztviselők áltál felszámítandó 
dijaknak és költségeknek szabályozása a váltótörvényszéket illeti. — 27) Hogy
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a II. r. 3. és26.§-ainak a fiumei váltótörvényszék illetősége és az attóli feljebb- 
vitel útja iránti rendelete továbbá is m egtartatván, minden egyéb kivételek, 
melyek a váltótörvénykönyvben a magyar tengermellékre nézve té te ttek , jö
vendőre eltöröltetnek, és a váltótörvénykönyv a magyar tengermellékre min
den tekintetben kiterjesztetik. —  28) Ugyanezen törvényczikk a váltótörvény
könyvnek kiegészítésére a 28. §-ában következőket rendeli: 1) A váltóhamisí
tásról: hogy az, ki hamis váltót készít, vagy igaz váltót bármely részében meg
hamisít, vagy ily váltót, hamisságát tudva, mások ellen használ, a büntető ha
tóság, névszerint vármegyékben a köztörvényszék által, az okozott károknak és 
költségeknek megtérítésén túl 8 évig terjedhető rabsággal, törvényszünet alatt 
is folytatandó és legfeljebb félév alatt végitélet által befejezendő, s minden esetre 
a kir. curiára feljebbviendő és ott azonnal soron kivül átvizsgálandó per mel
lett büntetendő, — azon esetben, ha a váltónak hamissága váltótörvényszék 
előtt keresetbe vétetett, a váltótörvényszék a váltó hamisságának kinyomozására 
netalán szükséges tiszti-vizsgálatokat megkereső-levele által, melynek vételével 
az alispán, kerületi kapitány, vagy városi tanácsnak elnöke az eljárást haladék 
nélkül megrendelni köteles, megtétetni, a váltónak hamisságát, ha bebizonyodik, 
ítélet által kim ondani, és ezen Ítéletét minden közbejött irományokkal együtt 
az illető büntető hatóságnak megküldeni, ez pedig azoknak vétele után a bún- 
pert tüstént m egindítni, és a hamisságról hozott váltótörvényszéki Ítéletet k é r
désbe többé nem véve, a büntetést a váltóilag meg nem Ítélt károknak és költ
ségeknek oda Ítélésével együtt meghatározni köteles lévén. —* 2) Az áruszer
zési kötésekről : a) Hogy minden ily kötésre nézve a szerződőknek nevein , s 
a keletnek idején és helyén túl szükséges, miszerint az Írásba foglaltassák , és 
nyilván áruszerzési-kötésnek neveztessék, az árunak neve , s pontosan megha
tározott m ennyisége, minősége, meghatározott á ra , az általadásnak és fizetés
nek ideje és helye kijeleltessék. —  b) Hogy az ily kötést megszegő fél a má
sik félnek a kötés nem teljesítéséből származott kárát, mely alatt az árkülönb
ség is értendő, költségeivel együtt m egtérítni, és ha kötbér vagy biztosítási 
d íj, mely mégis 100 forinttól tíznél többet nem teh e t, kialkudva vo lt, azt 
is , de az árkülönbség megtérítése nélkül lefizetni, és ezeken túl még a kötést 
megszegő eladófél a netalán előlegezett pénzt is felvételétől számított hatoska
matjával együtt visszaadni tartozzék. -— c)  Hogy az ily kötést az egyik fél a 
másiknak megegyezése nélkül másra át ne ruházhassa. — d) Hogy az ily kö
tésekből eredt jogok azon időtől, melyben a szerződés teljesítendő volt, szá
mított két év alatt enyésznek e l , s hogy a váltójognak elévülés iránti rendele
téi az áruszerzési kötésekre is kiterjesztetnek. — e)  Hogy az ily kötésekből 
eredő követelések váltótörvényszék bírósága alá tartoznak. —  / )  Hogy ily 
kötéseket váltóképességgel nem bíró asszonyok, papiszem élyek, s bírhatási
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joggal felruházott szerzetesek is , ha terhes szerződéstételekre köztörvény sze
rint képesek, érvényesen köthessenek. — g )  Hogy ha ezen áruszerzési ügyek 
szóbeli úton el nem végeztethetnének, váltói rendes eljárás szerint írásban is 
elintézhetók.

A 7-ik ágazat, mely a csődületről hozott 1840:22-ik törvényczikket e követ
kezőkkel bővíti, s illetőleg módosítja: l )H o g y  a tengermelléki kincstárikerület
ben a csódületi első bíróságot a fiumei váltótörvényszék, és a nagykikindai kerü let
ben a kerületi-tanács gyakorolja.— 2) Hogy, ha a benyújtott követeléseknek egész 
összege 1000 forintot meg nem haladna, a bíróság a periratoknak közlésére k i
szabott határnapokat m egtartani nem köteleztetvén, a csődöt summás perbeli 
eljárással végezze be , ebbeli eljárásáról azonban jegyzőkönyvet vezetn i, s azt 
feljebbvitel esetében minden hozzátartozó irományokkal együtt a váltófeltör
vényszék elébe terjeszteni, és egyébiránt magát mindenekben az 1840:22-dik  
czikknek rendeletéhez alkalmazni tartozván. —  3) Hogy a csődperben eljáró 
megyei törvényszékeknek tartására szükséges költségek egészen a tömeg által 
viselendők, 1000 forintot meg nem haladó tömegtől azonban azoknál semmi 
díj sem járván. — 4) Hogy a követelések első osztályának három első pontjá
ban foglalt csődületi költségek az összes tömegből előlegesen kifizetendők ugyan, 
de a nélkül, hogy a kielégítést nyert követelések közt aránylag felosztathatná
nak. —  5) Hogy a bukás minőségének kinyomozását illetőleg: a) A bukott bu
kásának okait a hitelezőknek összejövetelére kitűzött napon szinte két példány
ban beadni tartozzék. — li) Ha a bukott akkor, midőn ellene a hitelezők 
csődöt k é rte k , a bíróság idézésére sem maga sem képviselője által meg nem 
je len t, vagy a bíróság Ítéletének következésében akár értékbeli állapotját akár 
bukásának okait előadni elm ulasztotta, vagy végre az ellene rendelt vizsgálat
nak alkalmával a bíróságnak meghagyására nem nyilatkozott, vagy épen meg 
sem je len t, a követeléseknek valósága fölött hozott Ítéletkor a tömegnek elég
telensége k itűnvén , Ítélet által azonnal kim ondandó, hogy a bukás hamisság
gal párosúlt; ellenben ha a bukott bukásának okait kellő időben Írásban beadta, 
ezen nyilatkozata tökéletesen úgy tárgyalandó, m int a követelőknek kereseti 
levele, és fölötte ugyanazon alkalommal, midőn a követeléseknek valóságáról, 
ítélet hozandó. — c) Hogy akár a perügyelő akár a hitelezők a bukott ellen a 
pernek lefolyása alatt akármikor szoros vizsgálatot kérhetnek, s azt a bíróság 
megrendelni, s kiküldött tagjai által vagy az illető büntető hatóságnak közbe
jövetelével tcljesítni, s ekkor a bukottnak a csőd megnyitásakor lefoglalt keres
kedési könyveit és levelezéseit a vizsgálattevők, perügyelő, és illető kereske
dési testület által, ha k ivántatnék, a bukottnak személyes jelenlétében, átné
zetn i, és maga is átnézni, s mindezeket megfontolás alá venni tartozzék; a 
hitelezőknek is joguk lévén mind a bukásnak okai felől adott nyilatkozatot 
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mind a bukottnak könyveit és levelezéseit megtekinteni és azokra észrevéte
leket tenni. —  d)H ogy a csodületi bíróságnak bukott ellen büntető pert rendelő 
ítélete azon esetben, midőn a bukott bukásának okait elő nem adta, feljebb 
nem vihető ; ellenkező esetben a z , a csődpertől külön válva, mind a perügyelő 
vagy hitelezők, mind pedig a bukott által a feljebbviteli csodületi bíróságok 
elébe birtokon belül feljebbezhető. —  e)  Hogy a fenyítő bíróság a bukott ellen 
hozott ítéletét megvizsgálás végett a szokott feljebbviteli bíróságok elébe te r
jeszteni minden esetre köteles.—• / )  Hogy a m iket a törvény a bukás okainak 
beadásáról, a bukásnak hamisságában teendőkről, sőt ha a perügyelő vagy va
lamely hitelező a bukottnak megfenyítését kívánná, annak megfenyítése iránt 
is rendel, azon esetben is teljesítendők, midőn a csődper a fenálló rendelet sze
rin t summás úton intéztetik el.

A 8-dik ágazat, mely a hétszemélyes-táblát ezentúl a húsvét utáni tör
vényszakban is ülések tartására kötelezi, és az eltörlött ünnepnapokat a tör
vén} szünet napjai közöl teljesen kitörli.

A 9-dik ágazat, mely a közmunkákról következőket rendeli: 1) Azoknak 
mennyiségét illetőleg : a) Hogy úrbéri telekkel bíró jobbágy minden egész te
lektől 12 szekeres napszám ot, és így aránylag a kisebb vagy nagyobb birtok
tó l, az úrbéri zsellérek pedig, a házasok 6 , a házatlanok 3 gyalog napot tar
tozzanak évenként közmunkában tölteni. — 6) Hogy a majorsági földre tele
pített lakosok, és azon nem-nemesek, kik nemesi jószágot b írnak , a közmun
kát az úrbéri házas s illetőleg házatlan zsellérekkel egyenlő arányban teljesítsék. 
—  c) Hogy azon községekre, melyekben úrbéri telkek nem léteznek , a köz
munkái szekeres napok számát a megye hasonló terjedelmű úrbéri községekhez 
aránylag határozza meg, melyek azután az egyes lakosok között birtokaránylag 
felosztandók, az ily községekbeli zsellérek úrbériek gyanánt tartozván a közmun
kához járulni. —  d) Hogy a szabad királyi s 16 szepesi városokban, és a ten- 
germelléki kerületekben a közmunkák iránt eddig divatozott gyakorlat jövőre 
is fenmaradván, a jász, kún és hajdú kerületekben a birtokosok minden 3hold- 
nyi birtok után egy szekeres napszámot szolgáljanak, a 15 holdnál kevesebbet 
bírók azonban egy szekeres napszámot 3 napi kézimunkával felválthatván, a 
három holdnál kevesebb, vagy semmi földdel sem bírók pedig, ha házok van 6, 
ha nincs 3 kézi napszámmal tartozván egyedül. —  e)Hogy a három horvát vár
megyében létező praedialisták , dézmások és szabadosok az úrbéri telkes jobbá
gyoknak arányában tartozzanak közmunkákat teljesítni. — / )  Hogy a zsel
lérözvegy vagy hajadon nők, s a 18 évet még be nem töltött vagy 60 évet már 
meghaladott zsellérek , ha házuknál egykenyéren élő s munkára alkalmas férfi 
családtag vagy szolga nincsen, valamint azok is , kik eddig közmunkát nem 
te tte k , kivéve ha őket arra a jelen törvény világosan kötelezné, közmunkát
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tenni nem tartoznak. Továbbá, hogy a jelen törvényben kijelelt évenkénti il
letőségén fölül teendő közmunkára vagy az évnek folyta alatt fel nem használt 
mnnkának pótlólagos teljesítésére senki se kényszeríttethessék. — 2) Azoknak 
mily czélokra alkalmazásáról: a) Hogy közmunkák csak e következő czélokra 
használtassanak, úgym int: közgyűlési határozat által kijelelendő u tak , hidak s 
töltések készítésére, kijavítására, s fen tartására , a megyei közigazgatásnak te
kintetében szükséges közszolgálatokra, vagy vízszabályozásnál előforduló mun
kára oly esetben, midőn az illető községek, melyek érdekeltségek m iatt ahhoz 
járulni tartoznak, a haszonaránylag reájok kivetett m unkákat gazdálkodási fog
lalkozásaiknak hátramaradása nélkül el nem végezhetik , ezen utolsó esetben 
mégis az ily községbeliek későbben, gazdaságuk megengedvén, annyi m ennyi
ségű munkát, m ennyit más helységbeliek az ő javokra tettek, azok helyett ten
ni tartozván. —  ó) Hogy a katonai átkeléseknél és élelemszállításoknál szüksé
ges, s ezután is régi gyakorlat szerint teendő fuvarok, és a tiszti fuvarozások
nak rovatához tartozó, s a fuvarbérnek házipénztárbóli pótlása m ellett jövőre 
is teljesítendő előfogatok, és a rendkívüli ese tekben , például a hófuvatok vagy 
más elemi viszontagságok által megszakasztott közlekedésnek megnyitásában, 
tűzveszélynek elhárításában, hídaknak, gátaknak s töltéseknek áradó víz elleni 
védésében teljesített m unkák, a két első rendbeliek külön nemű te rh ek , a 
harmadik rendbeliek pedig m inden, bármily polgári rendű , s ily eset által é r
deklett egyénekre kiterjedő kötelességek lévén, a szóban forgó közmunkái il
letőségbe be nem számíttathatnak. —■ 3) A közmunka teljesítésnek módjáról :
d) Hogy az őt illető munkát pénzzel senki se meg nem válthatja se megvál
tani nem kényszeríttethetik, maga helyett azonban más alkalmas kézi munkást 
vagy szekerest akárki szabadon helyettesíthet. —  6) Hogy azon id ő , m elyet 
a közmunkát teljesítő jövet- és menetben eltö lt, illetőségébe beszámítandó. —
c) Hogy a szekeres m unkára köteles, ha a köz szükség úgy kívánja, vagy já ró 
marháitól önhibáján kívül megfosztatott, egy szekeres helyett két gyalog napot 
tartozik szolgálni. —  d) Hogy közmunkára kiki tulajdon költségén, s azon esz
közökkel és szerszámokkal, m elyekkel tulajdon m unkáit szokta végezni, je le
sen szekeres m unkára, a mint ezt a zú rb é ri jobbágyról a törvény k iszab ja , 
négy vagy két vonó m arhával, mikép azokat közönségesen használni szokta, 
köteles kiáltani. —  e)ITogy a hatóságok a közmunkákat, am ennyire lehetséges, 
mindig a sürgetés mezei munkák idején kivűl teljesíttessék. —  4) Az elöljáróság
nak teendőiről a közmunkák mellett: —  d) Hogy a vármegye vagy kerület éven
ként octoberben a jövő november elején kezdendő évbeni közmunkára kötelese
ket a reájok eső illetőség szerint helységenként összeírássá, mi a közgyűlésből 
kiküldött, vármegyékben ugyan egy táblabíró, szolgabíró és esküdt, kerületek
ben pedig tisztviselők által tö rtén ik , kik összeírásaikat november 1-ső napján
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a fő tisztviselőnek, vármegyékben az alispánnak, lead n i, ez azt november kö
zepéig a közgyűlésiig  kiküldenddkkel megvizsgálni, és a megyei mérnökök
nek közbejövetelével az irán t, hogy minemu közmunkák legyenek a jövő év 
lefolyása alatt teendők, azoknak mindegyikére mennyi és mely helységekben 
munkák fordítandók, tervet, — melyben mégis a napszámoknak egy része köz
bejöhető rendkivüli esetekre szabadon hagyandó , —  készítni, azt a legfeljebb 
decemberben tartandó közgyűlés elébe terjeszteni, a közgyűlés pedig megvizs
gálni, és megállapítása után az alispánnak, járásbeli szolgabíráknak úti-biztosok
nak vagy felügyelőknek, m érnököknek, és a járásbeli adószedőknek kiadatni, 
a szolgabíró végre minden helységnek a reá eső közmunkák számát a járás
beli adószedőnek közbejövetelével közmunkái könyvecskéjébe beíratni tarto
zik. — b~) Hogy a helytartótanácsnak felügyelési joga a törvény értelmében 
fenmaradván, minden megyei közmunkák foganatosításának kormányzása és az 
azokra, s jelesen rendes kezelésökrei szoros felügyelés is az e végre megbízan
dó alispánnak, a végrehajtás iránti rendelkezés pedig a szolgabírónak tiszté
ben áll. — c) Hogy az útibiztos vagy felvigyázóid rendelt tisztviselő a közmun
kásoknak teljesített munkáikról nyugtatványokat adni, és azoknak táblás jegy
zékét a szolgabírónak hetenként beadni, a járásbeli adószedő pedig minden hó
napban, midőn az adóbeli pénzeket beszedi, az azon hónapban teljesített mun
kákat a helységek könyvecskéjébe beírni, és a járásbeli helységek által leszol
gált közmnnkák táblás jegyzékét az alispánnak beküldeni, továbbá a szolgabí- 
rák az általok felhasznált közmunkákról évenként számadásokat készítni, s 
azokat a megyei számvevő szék az adóbeli számadások módjára átvizsgálni, 
azon megyei választmány végre, mely a helységeknek adóbeli illetőségeikre 
nézve évenként számtételt készít, ugyanazon alkalommal közmunkáikról is 
azt készítni köteles. — íZ) Hogy a helység jegyzője minden év kezdetén mind
egyik helybeli lakosnak adóbeli könyvecskéjébe a tartozó közmunkáinak szá
mát és minőségét beírn i, azoknak hová, kinek rendelésére, és mikor lett 
leszolgálásáról jegyzőkönyvet és rendes számadást vezetni, s mindenik hónap 
végén mindegyik adózónak könyvecskéjébe az általa leszolgált napokat beírni 
tartozik. — e)  Hogy a rendkívül közbejövő kisebb tekintetű vagy elhalaszt- 
hatatlan közmunkák iránt a szolgabíró rendelkezhetik ; a halaszthatóknak és 
nagyobb tekintetűeknek mikép teljesítése iránt ellenben, valamint arra is, mely 
helységeknek napszámai legyenek akkor, midőn az e végre szabadon hagyot
tak már fel vannak használva, azokra fordítandók, az alispáni hivataltól utasí
tást kérni köteles. — / )  Hogy a köztisztviselők minden eljárásaikért felelősek, 
s mindazon k á rt, melyet rendelkezésök vagy elmulasztásuk által a községek
nek vagy egyeseknek okoztak, teljesen kipótolni tartoznak.

A 10-ik ágazat, mely a folyó homok iránt rendelkező 1807:20-ik törvény- 
czikket következőleg módosítja: 1) Hogy a folyó homoknak elfojtására szűk-
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séges munkálatokhoz megkívántaid mindennemű költségeket mindazon egy 
vagy több határbeli birtokosok, kiknek birtokaik a folyó homok által elborítva 
vannak, vagy elbontásnak veszedelmébe kerülhetnek, az ily veszélynek kitett 
birtokaik terjedelméhez aránylag viselni köteleztetnek. — 2) Hogy az érde
kelt birtokosok közöl a kártevő homoknak elfojtása végett akárki az illető ha
tósághoz folyamodhassák ; sőt ha a kár vagy veszély közadónak alapjához ta r
tozó téreket, közlekedési vonalokat, vagy nagyobb környékeket érdekel, azt 
az illető törvényhatóság önmagától is elrendelhesse. — 3) Hogy a kárt szen
vedők mind ugyanazon egy határbeli birtokosok leven, a folyamodás a kerületi 
szolgabíróhoz vagy városi kapitányhoz, egyébként pedig a törvényhatósághoz 
tétessék ; mire amazok ugyan, az illető hatóság kiküldését sem várva, azonnal 
munkához fogni, a hatóságok pedig kiküldöttséget nevezni tartoznak , — oly 
esetben, midőn a veszélynek k ite tt térek több törvényhatóságok kebeléhez 
tartoznak, azon hatóságok által vegyes kiküldöttség lévén nevezendő. —  4) 
Hogy az illető kiküldöttség, szolgabíró vagy kapitány a feleket és részrehaj- 
latlan szakértőket meghallgatván, a felek barátságos megegveztetését kísért
se meg, és ez nem sikerülvén tervet készítsen, mely a homok elfojtásának 
módját és eszközeit, a végrehajtással megbízandó egy vagy több egyén kijelö
lését, az évenkénti költségek előleges felvetését, és a költségekbeni egyen
kénti részvétel kulcsát magában foglalja ; és végre a törvényhatóságnak vé- 
leményes jelentést tegyen, mely a legközelebbi közgyűlésben vizsgálat alá 
v é te tv én , a teendők terve közhatározat által m egállapítandó, melytől még
is a végrehajtás előtt a meg nem elégedő fél ügyét a helytartótanácshoz 
feljebbviheti. —- 5) Hogy ha a költségviselésnek tervezett kulcsában a felek 
mindjájan meg nem nyugodnának, a fenforgó kérdés a rövid űtű örökösödési 
osztályra nézve határozott mód szerint választandó bíróság által Ítéltessék e l, 
melynek határozata csak rendes per útján és birtokon kivűl változtathassék 
meg. »— 6) Hogy a közhatározat által megállapított tervnek végrehajtását meg
akadályozó, az okozott kárnak és költségeknek szolgabíró által rövid úton meg
veendőkétszeres megtérítésén túl, 100 forinttal vagy egy hónapi fogsággal bűn
hődjék ; a költség-részt fizetni vonakodó ped ig , a végrehajtással megbízott 
egyénnek felperessége alatt szóbeli rövid per útján kötelességére szoríttassék.—
7) Hogy a végrehajtással megbízott egyének az illető birtokosoknak a szolgabíró 
s városi vagy kerületi kapitány elnöklete alatt évenként tartandó gyűlésében 
számot adni tartozzanak, és ezen számadások azon gyűlésben tett észrevételek
kel együtt átvizsgálás végett a törvényhatóságnak évenként benyújtassanak. —
8) Hogy több törvényhatóságokban fekvő térek homok általi elbontásának ese
tében az illető hatóságok a teendőkre nézve egymás közt meg nem egyezhet
vén, azokat a helytartótanács intézze el, —  a hatóságoknak vegyes választmányuk
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mellé, ha a körülmények úgy kívánnak, igazgatás és felügyelés végett maga 
részéről egy állandó bizottságot is rendelhetvén.

4. §. A negyedik törvényleveléről.

Negyedik törvényié vele az 1847-ik évi november 7-ik napjára hirdetett, 
a király által nemzetünk nagy örömére magyar nyelven m egnyitott, s ósi al
kotmányunk szellemében kezdett, de annak teljes felforgatásával végzett pozso
nyi országgyűlésben hozatott, 1848-dik évi apríl 11-kén Pozsonyban költ, s a 
királynak és rendeknek előszavain és a királynak szentesítő zárszaván túl 31 , 
legnagyobb részint ősi alkotmányunknak demokratáivá átalakításával foglalkozó 
ágazatokból áll.

A király előszavában a szokottakon kívül csak azt mondja : hogy ezen or
szággyűlést az ország hű rendeiveli tanácskozás végett hítta egybe ; a rendek 
ellenben előbeszédökben hosszasabban előadják : hogy ezen országgyűlés az 
1608. k. e. 3-dik ez. értelmében eszközlendő nádorválasztásra, különben pedig 
a törvény rendelete szerint a végett, miszerint a király velők az ország bol
dogságának nevelésére és a közjó gyarapítására kívánt többféle nagy fontossá
gú törvényes intézkedésekről atyai szívének óhajtása szerint tanácskozhassék, 
hívatott egybe, — továbbá, hogy ezeknek következtében a rendek a nádor meg
választásán kívül figyelmüket azokra fordították, m iket az összes magyar nép
nek jogban és érdekbeni egyesítése, az országnak törvényes önállása, és füg
getlensége , a pragmatika sanctió által vele válhatatlan kapcsolatban álló tarto
mányok iránti törvényes viszonyai, a nemzet alkotmányos életének korigényei 
és a körülm ényeknek sürgős volta által szükségelt kifejtése és a szellemi erők 
és anyagi tehetség azon lelkesült öszhangzásának ezen alapokon élénkítése ha- 
laszthatatlanúl megkívánt. Ágazatai közöl pedig:

I. I d e i g l e n i  v a g y  c s a k  n a p s z ü k s é g e i r e  v o n a t k o z ó  r e n d e l e -
t ű  e k :

Az 1-só ágazat, melyben elhunyt József cs. kir. főherczeg, országunk ná
dora, nevének örökítésére törvényezikkileg kijelentetik: hogy ő azon ernye- 
detlen buzgalom ért, melylyel félszázadon k eresz tü l, nem ritkán nehéz körül
mények k ö z t, hazánk ügyeit vezérlé, a nemzetnek háláját teljes mértékben 
kiérdemlette.

A 2-dik ágazat, mely előadja: mikép a rendek István főherczeget, dicső 
emlékezetű József főherczeg s nádornak fiát, nem csak a fejedelem és ország 
közötti kölcsönös bizodalom megerősítésének, hanem fényes tehetségeinek és a 
magyar nemzet iránti különös hajlandóságának tekintetéből is , a kijeleltek ne
veit magában foglaló királyi levélnek felbontása nélkül, egyhangúlag ország



TÖRVÉNYEINK TÖRTÉNETE 1 7 4 0 — 1848. 2 5 5

nádorává választották, egyébiránt az ország törvényeinek mind a felség ki- 
je le lési, és a rendek szabad választási joga, mind a nádori méltóság hatósága 
iránti rendeletéit minden jövendő időkre teljes épségökben fentartván. To
vábbá ugyané törvényczikk k ije len ti: hogy az líj nádornak tiszti díja irán t, a 
jászoktól és kunoktól n ek ijá ró  3000 darab aranyon k ivü l, ó felsége, magyar 
ministeriuma által, jövő országgyűlésig ideiglenesen intézkedni fog.

Az 5-dik ágazat, mely a legközelebb következő országgyiilési követeknek 
népképviselet alapján teendő választásáról ideiglenesen rendeli: 1) Hogy azo
kon tú l, kik a megyékben és szabad kerületekben az országgyűlési követek 
választásában eddig szavazattal b írtak , választó joggal bírjon minden sza
bad állási!, sem atyai vagy gyám atyai, sem gazdai hatalom alatt nem á lló , 
s huségtelenség, csempészkedés, rablás, gyilkolás vagy gyújtogatás m iatt 
fenyíték alatt nem levó, legalább is 20 éves, országunk férfi lakosa, törvé
nyesen bevett vallás különbség n é lk ü l, a ki —  a) szabad kir. városban vagy 
rendezett tanácsú községben 300 p. forint értékű házat vagy földet, egyéb köz
ségekben ped;g % teleknyi fö ldet, vagy — 6) mint kereskedő, gyáros, s kéz
műves telepedve lévén, kereskedési te leppel, gyárral vagy műhelylyel b ír , és 
ha kézm űves, legalább egy legénynyel folytonosan dolgozik, vagy — c) 
100 pengő forintnyi évenkénti állandó s biztos jövedelmet kim utathat, vala
mint szinte —  d) jövedelemre tekintet nélkül minden tudor, sebész, gyógy
szerész, ügy véd , m érnök, akadémiai művész, tanár, magyar tudós társasági 
tag , lelkész, segédlelkész, községi jegyzó, és iskolatanító, végre — é) minden 
eddigi városi polgár. —  2) Hogy m indazok, kik választók lehetnek, ha 24-ik 
évüket elérték és magyarúl tu d n ak , választhatók is lehessenek. —  3) Hogy a 
képviselóház, Erdélyt oda nem értve, 377, egyenlő szavazattal bírandó követ
ből fog állani, kiknek m indegyik, követküldéssel külön fölruházott, közön
séget illető száma egyenként elóadatik. —• 4) Hogy ezen törvénynek szentesí
tése után legfeljebb 20 nap alatt mindenik vármegye vagy kerület közgyűlést, 
a város pedig bel és külső tanácsi közös ülést tartson , és abban —  a) azon 
esetben, ha több követet k ü ld , ugyanannyi választó kerületet alakítson, s 
mindegyiknek választási helyét határozza m eg, és határozatát a belügyi mi- 
nisternek haladék nélkül küldje be , — ó) a választási ügy vezérletére az 
egyik alispánnak, s illetőleg fó tisztviselőnek elnöklete alatt egy több tagból ál
ló , s a belügyi ministerrel közvetetlen levelezendő választmányt oly formán 
nevezzen: hogy abban minden választó kerület és a községek elöljárói illő 
arányban részesítve legyenek. —  5) Hogy ezen középponti választmány, kikül
detése után legfeljebb egy hét alatt ülést ta rtván , a választóknak összeírására 
mindegyik választó kerület részére három tagból álló küldöttséget nevezzen, s 
az összeírásnak, mely 14 napig félbeszakasztás nélkül folytatandó, határnapját,
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mely se 21 napnál rövidebb, se 30-nál hosszabb nem lehet, valmint helyét is 
kerületenként jelelje ki, és szokott módon közhírül tegye. — 6) Hogy az össze
író küldöttség naponként ülést tartani, az összeirást három példányban vezetni, 
a magokat igazolni nem tudókat visszaűtasitni, és betelvén a 14 nap az össze
irást a középponti választmánynak azonnal beadni, ez pedig annak egyik pél
dányát mindenki általi megtekinthetés végett nyilvános helyen k ité te tn i, az 
összeírástól elmozdítottakat kihallgatni, s ügyök fölött legfeljebb egy hét alatt 
határozni, és a megállapított összeírások egyik példányát a hatóságnak levél
tárába letenni, egyikét pedig a belügyi ministernek tüstént beküldeni tartoz
zék, ugyanahhoz a tanácskozási jegyzőkönyvnek egy példánya is időszakon
ként beküldendő lévén. —  7) Hogy az országgyűlés megnyitásának napja ki- 
h irdettetvén , a középponti választmányok követválasztásra az országgyűlés 
megnyitását legalább négy héttel megelőző határnapot k itűzn i, és legalább 15 
nappal előbb közhírré te n n i, s a választás vezérletére mindenik választó kerü
letre egy elnököt és jegyzőt választani köteles , kik előtt a kitűzött határnapon 
az összeírásban foglalt bármely választó az országgyűlési követségre egy egyént 
akárkit az elnökön kívül (k i azon kerü letben , hol elnököl, követül nem vá
lasztható) ajánlhat. — 8) Hogy ha a választók gyülekezetében követségre 
csak egyetlen egy egyén ajánltatnék, és 10 választó sem kívánna szava
zást , az elnök azt követnek kijelenti ; ellenkező esetben pedig , m indegyik, ki 
követet ajánlott, a jelenlevő választók közöl két egyént nevez, és az így neve
zettek az elnökkel egy választmányt képezve a szavazatokat, melyek csak ki- 
nek-kinek tulajdon személyében beadhatók, nyilvánosan feljegyezve, mindenik 
szavazónak nevét beszedik és összeszám ítják,— eljárásukat, míg csak szavazó 
magát je len ti, félbeszakasztás nélkül folytatni, és ha a szavazóknak általános 
többsége egy egyén mellett nyilatkozik , azt azonnal követnek kijelenteni, ellen
kező esetben pedig a legtöbb szavazatot nyert két egyén között új de egy foly
tában befejezendő szavazást azon napon vagy a következőn tartani köteleztet- 
vén. — 9) Hogy a választásnak befejeztével az annak folyamatjárói v itt rendes 
jegyzőkönyvet az elnök a jegyzővel és legalább két szavazatszedő küldöttségi 
taggal 3 példányban aláírván, annak egyikét a megválasztott követnek , kinek 
az megbízó-levél gyanánt szolgáland, átadni, a többi kettejét pedig a közép
ponti választmánynak levéltárbai letétel s illetőleg belügyi ministerhezi átkül
dés végett benyújtani tartozzék. — 10) Hogy a jelen törvény teljesítésére 
a ministerium ügyel fel, mely a szükséges utasításokat az illető középponti vá
lasztmányhoz in tézi, a választások törvényességéről pedig a képviselői tábla 
intézkedik. —  11) Hogy oly esetben, midőn a választó kerület két hatóságbe
liekből áll, az összeíró küldöttséghez mindegyik hatóság két tagot nevez, a vá
lasztásra pedig, elnököt ugyanazon hatóság középponti választmánya, mely
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nek kebeléből az ily vegyes kerülethez legtöbb választó já ró i , jegyzőt pedig a 
másiké választ. — 12) ' ogy Horvátországban az ezen országra rendelt követ- 
ségi 18 számot a m egyék, városok és kerületek között a tartományi gyűlés 
osztandja fel, és egyszersmind a főrendi táblához két követet küldend. —  13) 
Hogy a végvidékekben a követek választásának módját a horvátországiakban a 
tartományi gyűlés a Száván tűli más ezredekben a b án , a többiekben és a csaj- 
kások kerületében a ministerium határozandja el. — 14) Hogy mindenik kö
vetnek az országos pénztárból 5 pengő forint nap id íj, és évenkénti 400 forint 
lakbér jár.

A képviselőházhoz számszerint 22 nagyobb kir. város 32 , huszonhat népes mezővá
ros 28, a magyarországi és slavoniai vármegyék az erdélyi visszakapcsolt részekkel együtt 
277, a jász, kán, hajdús fiumei kerületek 7, Horvátország 18, az őr- s végvidékek é sa  csajká- 
sok kerületei 15 követet küldenek.

A 7-dik ágazat, mely Magyarország és Erdély teljes egyesítésének tárgyá
ban vezérelvül kimondván azt: hogy Magyarország Erdélynek mindazon külön- 
törvényeit és szabadságait, melyek a mellett, hogy a teljes egyesülést nem aka
dályozzák, a nemzeti szabadságnak és jogegy enlőségnek kedvezők, elfogadni 
és fentartani k é sz , a ministeriumnak kötelességül teszi : hogy magát mind a 
múlt erdélyi országgyűlésen e végre k inevezett bizottm ánynyal, mind az E r
délyben hovahamarább összegyűlendő országgyTÍléssel értekezésbe tévén, az 
egy esülésnek teljes végrehajtására a szükséges lépéseket tegye meg, és e tárgy
ban a jövő országgyűlés elébe kim erítő törvényjavaslatokat terjeszszen. Továbbá 
az erdélyi országgyűlés beleegyezésének esetére rendeli: hogy a jövő ország- 
gyűlésben az erdélyi műit országgyűlésre meghíva volt királyi hivatalosok, — 
a kir. korm ányszéket, kir. Ítélő tábla tagjait és a katonai egyéneket kivéve, —  
a főrendi táblán mind üléssel és szavazattal b írjanak , a képviselői táblánál pe
dig E rdélyt 69, névszerint minden m agyar, székely és szász m egyét, továbbá 
Kolosvár, Marosvásárhelye és Fejérvár városokat k é t-k é t, a többi képviseleti 
jogot gy akorló 13 várost pedig egy-egy szavazat illesse, az erdélyi érdekek 
képviseltetésének továbbra elrendése az egyesült törvényhozásnak feladata 
leendvén.

A 15-dik ágazat, melyr az ősiségnek eltörlését elvileg kim ondván, a pol
gári törvénykönyvnek ezen eltörlés alapján teendő kidolgozását és ezen tö r
vénykönyv javaslatának legközelebbi országgyűlés elébe terjesztését a ministe
rium nak kötelességül tesz i, s addiglan az ősiségi viszonyon alapűló, még vég
ítélet által be nem fejezett, pereket felfüggeszti, nemkülönben az ily perek
nek megindítását is , az 1836 : 14-dik czikknek esetét k ivéve, eltiltja.

A 16-ik ágazat, mely a ministeriumnak meghagyván, hogy a megyei szer
kezetnek népképviselet alapján teendő rendezéséről jövő országgyűlés elébe 
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törvényjavaslatot- terjeszszen, a megyei hatóságnak addigiam gyakorlatáról ren
deli: hogy mindenik megye legrövidebb idd alatt tartandó közgyiílésében, — 
melyben a törvény által jogosítottakon tói azok i s , kiket a megye határozata 
által szavazati joggal felruházott, ésa hol ilyenek nincsenek, a községenként kép
viselőkul küldendő megyei lakosok is szavazattal bírandnak, — kihirdetvén a 
jelen országgyűlési törvényeket, minden születésrei tekintet nélkül egy nagyobb 
számú állandó bizottm ányt válaszszon, mely a fő- vagy alispánnak elnöklete 
alatt, a megyei tisztviselőségnek hozzáj árultával annyiszor és addig, a mennyi
szer és a meddig szükséges leend, összegyűlvén nyilvános ülésekben azon ható
ságot gyakorolja, mely törvény és alkotmány szerint a megyei közgyűléseket 
ille ti, s a megye közönségének nevében a ministeriummal egyenes érintkezés
ben álljon, és a m egyei tisztviselőkkel ha tározatiig  rendelkezzék, akoztanács- 
kozási nyelv mind a gyűlésekben mind a bizottmányokban Magyarországban 
egyediïl a magyar leendvén, a kapcsolt részek ellenben anyai nyelvüket hasz
nálhatván.

A 17-dik ágazat, mely a legközelebbi országgyűlésen teendő rendelkezé
sig a vármegyékben tisztújító székeket tartatni tilalm az, és a megürülendő hi
vatalokat a főispán által a képviselői bizottmánynyal egyetértőleg helyettesítés 
útján ideiglenesen betöltetni parancsolja.

A 18-ik ágazat, mely az előző vizsgálatot örökre eltörölvén, és a sajtó-szabad
ságot visszaállítván, ideiglenesen rendeli: hogy gondolatait sajtó ú tján , vagyis 
szavakban vagy ábrázolatokban nyom da, kőnyomda és metszés által mindenki 
szabadon közölhesse; és előrebocsátván, hogy a gondolatnak közzététele a pél
dányoknak akár ingyenes kiosztásával akár eladásával már kezdettnek tartandó, 
a sajtótörvényt 4 fejezetben ideiglenesen előadja. Jelesül: a z I-s ő f  e j e z e t- 
b e n  a s a j t ó  v é t s é g e k r ő l  rendeli : 1) Hogyr az : — a) ki valamely bűnnek 
vagy vétségnek elkövetésére egyenes és határozott felhívást teszen, ha az el 
nem követtetik , mint bűnkísérlő, ha pedig valósággal elkövettetik, m int bűn
részes a köztörvények súlya szerin t, — ó) ki a nyilvános köz- és vallásos er- 
kölcsiségből, s a  tisztességes erkölcsökből csúfot ű z , egyévi fogságig és 400 
forint birságig, — c) ki a magyar korona alá helyezett terület tökéletes ál- 
ladalmi egységének, vagy a sanctio pragmatikánál fogva m egállapított, s a z  
uralkodó ház közösségében létező alkotmánynak erőszakos megváltoztatására, 
s törvényes felsőség elleni engedetlenségre lázit, s bűnük elkövetésére buzdít, 
4 évi fogságig és 2000 forint birságig, — d) ki a felség személyének sérthetetlen
sége , a királyi székbeni örökösödésnek megállapított rende ellen k ik e l, vagy a 
királynak személybe ellen sértést elkövet, 6 évi fogságig és 3000 forint birsá- 
gig, ki pedig az uralkodó háznak más tagja ellen követ el sértést, 4 évi fogsá
gig és 2000 forint birságig, — e) ki köz béke és csend megzavarására lázit,
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vagy törvény által alkotott valamely hatóságot vagy testületet rágalmakkal illet, 
2 évi fogságig és 1000 forint birságig, — / )  ki köz tisztviselőt vagy köz bizatás- 
ban eljárót hivatalos tettére vonatkozólag rágalommal ille t, egy évi fogságig és 
600 forintig, a magán személyt rágalmazó pedig félévi fogságig és 300 forintig 
emelhető büntetéssel fenyítendő, sazón túl a m egsértettnek perbeli költségeiben 
és a közzététel által előidézett kárában is marasztalandó. —• 2) Hogy sajtóvét
ségért, —• melytől mégis az, ki valamely törvény által alkotott testületnek ira
tait vagy nyilvános üléseit hív szellem ben, és igazán közli, mentnek nyilvánít- 
ta tik , —  a szerző , s ha az nem tudatnék , a kiadó, és ha ez sem volna tudva, 
a nyomda- vagy metszdetulajdonos büntetendő. —  3) Hogy a fogság és pénz- 
büntetés a körülmények szerint külön i s , együttvéve is alkalm azható, s a 
pénzbejt büntetések és elkobzások az országos pénztár javára fordítandók. —
4) Hogy a z , ki ugyanazon vétséget, melyért már büntetve volt, ismét elköveti* 
első büntetésének felével súlyosabban büntetendő.—-A Il-ik f e j e z e t b e n  a bí" 
r ó i  e l j á r á s r ó l  határozza : 1) Hogy sajtó vétségek fölött a múlt országgyűlési 
javaslatnak elvei szerint alakítandó esküdtszék nyilvánosan ité lend , a fő igaz
gatószék hatóságával ideiglen a hétszemélyes-tábla ruháztatván fe l, és az es
küdtszéki képességre 200 forint évenkénti jövedelem m egkívántaidnak nyilvá
níttatván.— 2) Hogy a vizsgálat és kereset alá vétel a fe n e b b /)  betű alatt elő
adott esetben az illető megsértett egyénnek panaszára, a többiekben pedig a 
közvádlónak, az e)  betű alatti esetekben ugyan az illető testület által hozott 
határozat folytán, másokban pedig hivatalból teendő kivánatára történik. — 3) 
Hogy a vádlevélben szabatosan és világosan kijelelendő a sértés vagy izgatás, 
melyet a vádló megtoroltatni k iván , máskép kivánatától egyszerűen elmozdí
tandó. — 4) Hogy a bunvizsgáló bíró a vád feladása után a nyom tatványokat 
vagy metszvényeket tüstént zár alá veheti, ha szükségesnek ta rtja , de eljárá
sáról jegyzőkönyvet vinni, és ha a vádló feloldatik, 200 forint büntetés alatt a 
lefoglaltakat azonnal kiadni köteles. —  5) Hogy a közvádló általi keresetet 
azon hatóság esküdtszéke Ítéli, m elynek kebelében a vádlott lak ik , vagy 
hol a mii megjelenvén, az aláírt példánynak beadása történt, a magános panaszt 
ellenben azé is , melyben a panaszló lak ik , Ítélheti. — 6) Hogy a vádlottnak 
meg nem engedtetik a becstelenítő vagy sértő állítások valóságának bebizonyí
tása, kivéve ha tisztviselőnek vagy közmegbizottnak e körbeli eljárására vonat
kozó tényekről volna szó, és hogy a meggyalázott panaszló fél erkölcsi maga
viseleté mellett tanúkat is hallgattathat k i, de a vádlott annak erkölcsisége el
ten tanúkihallgatást nem követelhet. —  7) Hogy az elmarasztaló Ítélet megho
zatván, az az elmarasztaltnak költségére közzé teendő, és a lefoglalt darabok
nak elnyomása vagy megsemmisítése egészen vagy részben megrendelendő. —
8) Hogy ha ki az elmarasztaló ítélettel sújtott elme-muvet újra sajtó útján közzé
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teszi vagy árulja, a szerzője ellen hozhatott legnagyobb büntetéssel sújtandó. —
9) Hogy a magánkereset alá tartozó sajtóvétségek 2 évnek, a közkeresetiek pe
dig 6 hónapnak múltával elidósúlnek. —  A III-dik f e j e z e t b e n  az  i d ő s z a 
k i  l a p o k r ó l  rendeli : 1) Hogy a ki akár egészen akár részben politikai tárgyak 
korúi forgó, s havonként legalább kétszer megjelenő lapot kiadni akar, — o) 
a hatóság elnökének, melyben a lap megjelenend, egy nyilatkozatban a tulajdo
nosnak, vagy felelős kiadónak avagy szerkesztőnek nevét, lakát, és a nyomdát, 
melyben a lap nyomatni fog, bejelenteni, és — ó) biztosítékéi, ha a lap na
ponként jelenik m eg, 10000, ha ritkábban, 5000 forintot készpénzben, vagy 
fekvő birtokokra kettős biztosítékkal betáblázott kötelezvényben azon hatóság
nál letenni köteles,—  az eddig megjelent lapok az első kötelességet a törvénynek 
kihirdetése után tüstén t, a másodikat két hónap alatt teljesítni tartozván, és 
az y ki ezen feltételeknek betöltése nélkül oly lapot adna k i , egy évi fogságig 
és 500 forintig terjedhető büntetéssel rövid úton sújtandó leven. — 2) Hogy 
a mely időpontban a l a p  vagy füzet szétküldöztetik, annak egy példánya a 
bejegyzett felelős személynek aláirásával a helybelyi hatóság elnökénél , 200 
forintig terjedhető s szinte rövid úton megveendő birság alatt, leteendő. —  3) 
Hogy időszaki lapban elkövetett sajtóvétségekben, melyek ugyanazon törvény 
szerin t, mint egyéb sajtóvétségek, büntetendők, a pénzbüntetés a letett bizto
sítékból levonandó, és ha ez belőle ki nem telnék , azonkívül, hogy a szerző 
együtt jó t állónak tekintetik, a foglalás a felelős tulajdonosnak, kiadónak, vagy 
szerkesztőnek egyéb javaira is kiterjesztendő, és az ekként támadt hiány az 
Ítélet kihirdetése után tíz nap alattt kipótlandó, máskép a lap annak meg
történtéig meg nem jelenhetvén. — 4) Hogy az ellenük hozott Ítéletet az illető 
laptulajdonosok vagy kiadók 100 forint büntetés alatt kötelesek lapjoknak leg
közelebbi számában közzé tenn i, és ha a lapért felelős személy Ítélet követke
zésében fogságot szenved, három nap alatt más felelős egyén bejelentendő, és 
a lap csak annak neve alatt jelenhetik  meg. —  5) Hogy minden ily lap köteles 
a kormánytól és egyéb törvényes hatóságoktól s testületektől beküldött közle
m ényeket a szokott díjért beiktatni. Végre — A IV-ik f e j e z e t b e n  a n y o m 
d á k r ó l  é s k ö n y v á r u s s á g r ó l  rendeli : 1) Hogy a ki nyomdát vagy kőnyom- 
dát akar felállítni, az 1 8 4 0 :16-dik törvényczikk kereskedés és kereskedői 
könyvek iránt te tt rendeletének eleget tenni, s azon törvényhatóság elnökének, 
melyben lak ik , szándékát bejelenteni, és a fővárosban ugyan 4000, egyébütt 
pedig 2000 forintot, részére száztól öttel kam atozandót, letenni köteles; a ki 
be nem jelen tett nyomdát bír, műszereinek elkobzásán túl egy évi fogsággal és 
2000 forintig terjedhető birsággal büntetendő lévén. — 2) Hogy minden nyom
dabirtokos lakát és sajtójának helyét a hatóság elnökének bejelenteni, egy át- 
sinórozott s elnükileg lepecsételt könyvet tartani, abban minden kis vagy nagy
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nyomtatvány elkészültének idejét, alakját, czímét, ismertető tartalmát, kötetei
nek és íveinek számát beírni, s minden nyomtatványra nevét s lakát k itenni, 
és a helybeli hatóságnak ké t példányt, egyiket a hatóságnak, másikát pedig be
kötve a nemzeti múzeumnak részére beadni tartozik ; a ki bármily nyom tat
ványra nevét és lakát ki nem te sz i, ha a nyomtatvány sajtóvétséget foglal ma
gában, bűntársul tekintetvén, ellenkező' esetben pedig 100 forintig terjedhető' 
birságban marasztalandó lévén. — 3) Hogy könyvárusságot a kereskedőkre 
nézve fenálló törvényes szabályok megtartása m ellett minden különös engede- 
lem nélkül akárki állíthat fel, és minden elmarasztaló Ítélet által nem sújtott 
elmeműveket szabadon árulhat, az olyakat mégis kivéve, melyeken a nyomda
tulajdonosnak neve és laka kitéve nincsen, az ilyeket árulni a nála találtató pél
dányoknak elkobzásán fölül 50 forintig terjeszthető büntetés alatt tilos lévén. 
— 4) Hogy az úgy nevezett házaló vág}7 zugkönyvárulók az illető hatóság rend
őri felügyelése alá helyeztetnek.

A 23-dik ágazat, mely a szabad kir. városokról előre kim ondván, hogy a 
város köz dolgait törvényes felsőbb felügyelés alatt minden más törvényha
tóságtól függetlenül igazgatja, s hogy a város határában létező minden egyé
nek és javak ( kivéve a megyék székhazait és a valóságos hadiszolgálatban 
létező katonákat, és ezeket is csak szorosan személyes és bűnvádi keresetekre 
és szolgálati vétségeikre nézve) alája vannak v e tv e , addiglan, míg elrendezé
sük iránt a törvény részletesen rendelkezni fog, következőket határozza: 1) 
Hogy a városok három rendre osztatván, a 12000 lakosnál kevesebbelbírók 
k is, a 12000-nél több, de 30000-nél kevesebb lakost számlálók közép, a 
30000 vagy több lakosűak végre nagy városoknak neveztetnek. —  2) Hogy 
azonnal a jelen törvénynek kihirdetése után a polgárm ester, s illetőleg bíró a 
tanácscsal és választott polgársággal gyűlést ta rtson , a tisztújító szék tartásra 
elnököt s a választók összeírására küldöttségeket válaszszon, az összeirási el
járásnak végrehajtása, s a választásnak ideje és helye iránt intézkedést tegyen. 
Továbbá, hogy a választás napján a választott elnöknek elnöklése alatt nyil
vános gyiílés tartassék , abban a szavazatok összeszedésére és a kijelelés fölötti 
intézkedésre az összeírt választók közöl titkos szavazattal legalább 10 tag
ból álló küldöttségek választassanak; ugyanabban a tiszti karnak és választott 
polgárságnak tagjai, a számadással tartozó hivatalnokokat egyedül k ivéve, ed
dig viselt hivatalukról mondjanak le , s az elnök a választás idejére kapi
tán y t, tiszti ügyészt helyettesítsen; mire azonnal a választás maga a kijelelt 
választmány által a választási elnöknek közbejövetelével teendő kijelelés mellett 
munkába vétessék, melyben ha kik az előbbi, holtiglani hivatalt viselők kö
zöl hivatalból kim aradnának, fizetéseiket életük végéig m egtartani, de viszont 
ha az előbbivel egyenlő vagy magasb hivatalra űjonan megválasztatnak, azt
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nyugpénzüknek vesztesége alatt felvállalni parancsoltatnak. — 3) Hogy minde- 
nik városban képviselő testület is választassák, e czélra is a szükséges rendel
kezések ugyanazon gyűlésben, melyben a választók összeírása elhatározta- 
tik, megteendők lévén, s hogy a képviselő testület a kis városokban 30 , a kö- 
zépnagyságúakban 82, a nagyokban 157 tagból legalább álljon, s a képviselők
nek ezen legkisebb száma kisvárosokban 1500-on fölüli minden 200, közép- 
nagyságóakban 12000-en fölüli minden 400 , és nagyokban 30 ezren fölüli 
minden 800 lakos után egygyel szaporíttassék, — a képviselő testület tagjai 
kijelelés nélkül titkos szavazattal választandók, és képviselőül a városnak bár
mely letelepedett, s törvényesen bevett valláséi lakosa válaszható lévén. — 4) 
Hogy a választók mind a tisztviselőknek, mind a képviselői testületi tagoknak 
választásában mindazok lehessenek, kik legalább egy év óta letelepedve: «) a 
kis városokban 300, középnagyságüakban 700, nagyokban 1000 s Pesten 2000 
forint értékű házat vagy telket tulajdonúi b írnak, vagy — b)  kereskedési te 
leppel, vagy gyárral bíró kereskedők és gyárosok, s legalább egy legény
nyel állandóul dolgozó kézméívesek, vagy —  c') a városnak nagyságához ké
pest 40 , 60 , 80 s Pesten 100 pengő forint házbért fizető orvosok, sebészek, 
ügyvédek, m érnökök, akadémiai m űvészek, tanárok, s magyar tudós társa
sági tagok, vagy —  d) kik két év óta már a városban lakván, annak nagyságá
hoz képest 200 , 400 , 600 s Pesten 800 p. forintnyi biztos évenkénti jövedel
m et kimutathatnak, végre —  e) kik eddig városi polgárok voltak, habár az itt 
kijelelt képességekkel nem bírnak is. — 5) Hogy a városi tanács a bírói eljárá
sokon, be- s kitáblázásokon, és bírói zár rendeléseken tűi azon hatósággal, 
melylyel jelenleg a megyei közgyűlés b ír, a városi képviselőkből, és városi 
tisztviselőkből álló, s a polgárm esternek, vagy ez gátolva lévén , a legidősb ta
nácsbelinek elnöklete alatt minden hónapban legalább egyszer tartandó köz
gyűlés pedig olyannal, milyennel a megyei közgyűlés, bírjon, ily gyűlésben 
határozat-hozatalra a városok nagyságához képest legalább 20 , 30 s 40 tag
nak jelenléte szükséges lévén. — 6) Hogy mind a tanács, mind a közgyűlés 
üléseit nyilvánosan tartsa, a hallgatóknak a tanácskozásokat megháborítni tilos 
lévén. — 7) Hogy az árvái, gazdasági, szépítési és egyéb szakbizottm ányok, 
hatóságaik jelen állapotokban hagyatván, közvetetlenűl a tanácscsal, a tanács 
által pedig a közgyűléssel összefüggésben álljanak.

A 24-dik ágazat, mely a most előadott 23-ik ágazatot, a mennyiben a vá
lasztásokról, választókról és képviselőkről szól, a szepesi 16 városra, és min
den első bírósági hatóságii tanácscsal ellátott, vagy ezután ellátandó községekre 
kiterjeszti, és az ily községek közigazgatási állását a törvénynek későbbi ren
deletéig jelen állapotjában meghagyja, egyéb községekre nézve pedig azt ren
deli: hogy elöljáróik választásáról a megyék ideiglen intézkedjenek.
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A 25-dik ágazat, mely a jász és kún kerületekről szinte ideiglenesen ren
deli: 1) Hogy a nádori kapitány ezen törvénynek kihirdetése után az eddigi 
alakban azonnal közgyűlést hirdessen, mely mind a kerületi mind a községi 
választók összeírására küldöttségeket nevezzen, s mind a választóknak össze
írása, mind a községbeli elöljáróknak, képviselőknek, és a kerületi képvise
lő testületnek megválasztása iránt intézkedéseket tegyen, a kerületi képviselő 
testület s annak tagjai a községi választók által a községi képviselők közó!, 
minden jász s kún község részéről négy-négy, kijelelés nélkül, titkos szava
zattal választandók lévén. —  2) Hogy a helybeli elöljáróknak és képviselők
nek , s a kerületi képviselő testület tagjainak választása minden községekben 
megtörténvén, a nádori kapitány a tisztújító széknek tartása végett közgyűlést, 
melyre a már megválasztott kerületi képviseletnek tagjai is meghívandók, hir
dessen, m elyben, mivel a kerületi tisztviselők kijelelés mellett választandók i 
e végre hat tagból álló, s a főkapitánynyal szótöbbség szerint intézkedendő vá
lasztmány, továbbá a szavazatoknak, melyek titkosan adandók, összeszedésére 
küldöttség választandó, az eddigi tisztviselők által hivatalaik leteendők, s a 
nádori kapitány által a tisztújításnak idejére csendbiztos, tiszti ügyész, és jegy
ző helyettesítendő; a kerületi tisztviselők azok által, k ik  a fenebbi 5-dik tör- 
vényczikk szerint az országgyűlési követeket választják, választandók lévén,
— 3) Hogy a közgyűlésnek, mely minden évnegyedben legalább egyszer, és 
mindenkor nyilvános ülésekkel tartandó, elnöke a nádori fő- vagy alkapitány, 
tagjai pedig a kerületi tiszt- és képv ise lők , s ezeken túl minden községből a 
főbíró és főjegyző személyenkénti egyes szavazattal, —  a csendnek fentartása 
az elnöknek és annak rendelkezése alatt a nemzeti őrseregnek tisztében állván.
— 4) Hogy a közigazgatásnak formái és módja, a jelen törvénynél fogva szük
ségelt változásokon kivül, a törvény további intézkedéséig, az eddigi gyakor
lat szerint meghagyatnak, valamint ugyanaddig a redemtióból eredő magánjogi 
viszonyok és haszonvételek is ezennel világosan fentartatnak.

A 26-dik ágazat, mely a hajdú kerületről ugyanazokat rendeli, m iket az 
előbbi 25-ik ágazat a jász-kún kerületekről, e következő csekély különbségek
kel : l)H o g y  a mik a jászoknál a nádori, ezeknél a hajdú főkapitány által teen
dők. — 2) Hogy a hajdúknál kerületi képviselő testület nincsen, hanem csak 
városi ily testületek léteznek, melyek szinte kijelelés nélkül választandók. —  
3) Hogy a közgyiílés nálok a fő- vagy alkapitányból, m int elnökből, a kerületi 
tisztviselőkből, és a városi képviselőkből, és mindegyik városnak főhadnagyá
ból és főjegyzőjéből áll. —  4) Hogy nálok a redemtióból eredő magánjogi vi
szonyok és haszonvételek helyett az adományból eredők tartatnak fen a tör
vénynek további rendeletéig. — 5) Hogy a hajdú kerületben jelenleg működő 
király i biztosság és a hajdúk iránt eddig kibocsátott törvénynyel ellenkező kor
m ányrendeletek megszüntetnek.



1

A 30-dik ágazat, mely eltörölvén az 1836:25. és 1840:40-dik czikkeknek 
vasiítak és csatornák engedményezéséről szóló rendeletéit, a ministeriumot fel
hatalmazza: 1) Hogy a készülőben levó vasutak és megkezdett vízszabályozá
sok folytatásához, ha a közlekedést előmozdítják, segéd kezet nyújtson, és a 
közállománynak befolyását reájok nézve biztosítsa. — 2) Hogy a még meg 
nem kezdett vaspályavonalokon egyes társulatok által tett előmunkálati költsé
geknek megtérítése irán t, fentartván a közállománynak építkezési jogát, azok
kal egyezkedésre lépjen, és azt helybenhagyás végett a törvényhozásnak elébe 
terjeszsze. — 3) Hogy Budapestből a határszélekig, mutani vizsgálat előre
bocsátása u tán , országos szempontból 6 új vaspályavonalt tervezzen, és ha le
hetséges, a munkát különösen Fiume felé, tettleg is kezdesse meg. —- 4) Hogy 
ezen czélokra egy, az ország által biztosított, 10 milliónyi alaptőkét alakíthas
son, 8 millió erejéig vasútakra, 2 millióig pedig vízszabályozásra fordítandót, 
ez utóbbi pénzösszegnek kitűzött czéljárai felhasználására egyszersmind utasít- 
tatván is. Továbbá ugyané törvényczikk a ministerium tisztéhez tartozónak ki
je len ti: hogy a hatóságokban még most fenálló közmunkáknak törvénysze
rinti alkalmazására felügyeljen, és a létező ú taknak, hídaknak és közlekedési 
eszközöknek fentartásáról is a hatóságokkal egyetértve intézkedjék.

A 31-dik ágazat, mely a színházakról ideiglenesen rendeli: 1) Hogy ez
után színházak az illető törvényhatóság engedelme nélkül nem nyittathatnak, 
s hogy minden színházak rendőri felügyelés tekintetében a helybeli ható
ság alatt állanak, s bennük bárminemű nyilvános előadások csak annak tudtá
val és engedelm ével, — e részben mégis a pesti magyar nemzeti színháznak 
igazgatóját kivéve, —  adattathatnak. —  2) Hogy ha ki ezek ellen v é t, az el
sőbb esetben a színháznak bezáratásán túl, mi elnökileg történhetik, rövid szó
beli per útján 1000 forintig terjedhető , és az országos pénztárba folyandó b ir
sággal büntettetik. —  3) Hogy a színmüvek előadhatását illetőleg az eddigien 
könyvvizsgálók által gyakorlott vizsgálat eltöröltetik.

II. Á l l a n d ó  s z a b á l y ú l  h o z o t t  r e n d e l e t ú e k :
A 3-ik ágazat, mely által megszüntettetvén a magyar udvari cancellaria, 

a helytartótanács, és kir. k incstár, egy független magyar felelős ministerium, 
egy m inisterelnökből, k it a k irá ly , vagy annak hazán kivúl létében a nádor ő 
felségének helybehagyásával nevez, és a ministerelnök által legfelsőbb meg
erősítés végett javaslatba hozandó 8 tárczás, úgymint belügyi, közmunka és 
közlekedési, pénzügyi, földmivelés- ipar és kereskedési, vallás és oktatási, 
külügyi, igazságszolgáltatás és kegyelm ezési, és honvédelmi ministerből álló, 
alakíttatik, mely által a király, vagy annak távollétében a nádor, — kinek sze
mélye ily esetben szinte úgy, mint a királyé, sérthetetlen , — a végrehajtó

2 6 4  SZLEMEJVÍCS PÁL.
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hatalmat, (az érsekek, püspökök, prépostok, apátok, országzászlósok, s kato
nai hivatalnokok kinevezését, a kegyelmezés jogát, a nem esség, czímek s ren
dek osztogatását, és a magyar hadseregnek hazánk határain kivűli alkalmazá
sá t, mint a királyt egyedül illető jogokat k ivéve), a törvények értelmében tel
jes hatalommal gyakorolja, —  bármily rendelete ik , parancsaik, és kinevezé
seik csak úgy leendvén érvényesek, ha azokat a Budapesten székelő ministe
rek  egyike, névszerint a királynak fentartott jogokat illetőleg az illető, kü
lönösen pedig a magyar seregnek k iv ite lé t, vagy katonai hívatalokrai kineve
zéseket érdeklő rendeletekre nézve a külügyi vagyis azon m inister, ki a hazát 
az örökös tartom ányokat közösen érdeklő viszonyok elintézésébei befolyás 
végett, két melléje rendelt álladalmi tanácsossal, a királynak személye mellett 
leend , aláirandja'és ellenjegyzendi. Továbbá a felállított ministerium és tagjai 
iránt rendeltetik : 1) Hogy mindegyik tárczás m inister egy külön ügyosztály
nak, melytől nevét veszi, és az ahhoz tartozó , s osztályfőnökök vezérlete alatt 
állandó hivatalos személyzetnek élén álland. — 2) Hogy a ministeriumnak szék
helye Budapest. —■ 3) Hogy az összes ministerium nak tanácsülésében, midőn 
ő felsége és a nádor abban jelen nincsen, a ministerelnök elnököl, ki az t, mi
dőn szükségesnek látja, mindenkor összehíhatja. —  4 )  Hogy az ország közügyei 
fölött a király vagy nádor avagy ministerelnök elnöklése alatt tartandó érteke
zés végett Budapesten álladalmi tanács állíttatik f e l , mely a közelebbi ország- 
gyűlésen fog állandóul e lrendeztetn i, s abba a magyar kir. udvari cancellariá- 
nak előadó tanácsosai, s a helytartótanácsnak, és kir. kincstárnak elölülő tagjai 
helyet foglalni, és ezen utolsók a királynak, nádornak és m inistereknek távollé
tében elnökleni, — az érdeklett dicasteriumoknak egyéb tagjai az illető ministeri 
osztályokban alkalmazandók, és míg ez m egtörtént, előbbi fizetésüket hozan
dók lévén. —• 5) Hogy a kebelébeni ügykezelésnek módját a ministerium maga 
határozandja m eg.— 6) Hogy a ministerek az országgyűlésnek mindegyik táblá
jánál üléssel bírnak, s nyilatkozhatnak, szavazatuk azonban csak akkor v an , 
ha a felső táblának törvény szerint tag jai, vagy az alsó táblához követül meg
választattak ; de viszont az országgyűlésnek mindegyik táblájánál annak kivá- 
natára m egjelenni, a megkívántaié felvilágosításokat e lőadni, s hivatalos ira
taikat magának a táblának, vagy a tábla által kinevezett küldöttségnek átvizs
gálása alá bocsátni kötelesek. —  7) Hogy a ministerium az ország jövedelm ei
nek és szükségeinek kimutatását, s a múltra nézve az általa kezelt jövedelm ek- 
rőli számadását országgyűlési megvizsgálás és illetőleg jóváhagyás végett az 
alsó táblánál évenként bemutatni tartozik. — 8) Hogy m indenik minister min
den rendeletért, melyet aláírt, és minden hivatalos eljárásáért felelős. —  9) 
Hogy a feleletre vonandó m inisternek vád alá helyezését az alsó tábla szavaza
tainak általános többségével rendeli el; a bíráskodást pedig a felsőtábla által 
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saját tagjai közöl titkos szavazással választandó bíróság nyilvános eljárás mel
lett gyakorolja, összesen 36 tag választandó leven , és közülök tizenkettőt az 
alsó táblának vádló biztosai, tizenkettőt pedig a vád alá vonott minister vissza
vethetvén , és hogy a ministerek ily modorban névszerint feleletre vonathat
nak : a) a kezeikre bízott pénz vagy egyéb érték elsikkasztásáért, vagy törvény- 
ellenes alkalmazásáért, — 6) a törvények végrehajtásában, vagy a közcsend és 
bátorság fentartásában elkövetett m ulasztásokért, a mennyiben ezek a ren
delkezésökre bízott eszközökkel elháríthatok lettek volna, — c) minden oly hi
vatalnál fogvásti tettért, vagy rendeletért, mely az országnak függetlenségét, az 
alkotmánynak biztosítékait, a fenálló törvényeknek rendeletét, az egyéni sza
badságot, vagy a tulajdonnak szentségét sérti, — a hivatalos minőségükön kivul 
elkövetett vétségekre nézve a m inisterek is köztörvény alatt állván. —  Végre 
ugyan-e törvényezikk az ország minden törvényhatóságainak eddigi törvényha
tóságát ezentúl is teljes épségben fentartandónak, a törvényes bíróságokat és 
itélőszékeket is törvényes önállásukban, és a törvénynek további rendelkezé
séig eddigi szerkezetükben meghagyandóknak rendeli.

A 4-dik ágazat, mely az országgyűlésről rendelkezik. Jelesül: 1) Hogy 
az országgyűlés jövendőben évenként Pesten tartandván üléseit, ő felsége a 
rendeket, a mennyire a körülmények engedik, téli hónapokra híjjá össze. — 
2) Hogy a hozandó törvények jövendőre az évi ülés folyama alatt is ő felsége
által szentesíttethessenek. —  3) Hogy a képviselők az egész országgyűlésre, 
mely három évre terjedend és három évenkénti ülésekre oszland, választassa
nak , —  a választások az első évi ülésnek megnyitását megelőző 6 hétnek 
lefolyása alatt teendők és a lelépett tagok is választhatók lévén. —  4) Hogy a 
király az összejött évi gyűlést elhalaszthassa, s berekeszthesse, sőt az országgyű
lést is, nem várva a három évnek eltöltét, feloszlathassa, —  ezen jogával mind- 
azáltal csak az utolsó évrőli számadásnak, é sa  következő évi költségvetésnek a 
ministerium által teendő előterjesztése és az irántoki határozatnak meghozatala 
után élhetvén, és az országgyűlés három év előtti feloszlatásának esetében xíj- 
képviselői választást rendelni, és úgy intézkedni tartozván, hogy az űj ország- 
gyűlés három hónap alatt összeüljön. —  5) Hogy a főrendi táblához elnököt és 
másod-elnököt a király, jegyzőket maga a tábla nevez ; a képviselők táblája el
lenben , a királyi tábla annak kiegészítő része lenni megszűnvén, mind elnökét, 
mind két alelnökeit, mind jegyzőit, a tábla legkorosb tagjának elnöklete a la tt, 
titkos szavazással választja, — mind a két táblának elnökei az egész országgyű
lés folyamára, a többi hivatalnokok pedig évenként az első ülésben válasz
tandók lévén. —  6) Hogy az ülések mind a két táblánál nyilvánosok, s a ta 
nácskozásaiban szükséges csend és rend iránt mindenik tábla szabályokat alkot, 
és azoknak végrehajtását elnöke által szigorúan eszközölteti, s hogy a hallga-
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lóságnak a tanácskozást háborgatni nem szabad; máskép az elnök egy intés után 
a háborgató hallgatót vagy hallgatóságot kiparancsolhatja, és annak helyét be
zárathatja ; a tanácskozás azonban vagy azon napon vagy későbben, a többség
nek határozata szerin t, de mindig nyilvánosan folytatandó lévén.

A 6-dik ágazat, mely előadja: miszerint ő felsége a nádornak közbenjá
rására az 1836: 21-dik törvényczikknek azonnali végrehajtását m egrendelvén, 
K raszna, Közép-Szolnok s Zaránd vármegyék s Kővár vidéke és Zilah városa 
a jelen törvénynek azokbani kihirdetésétől Magyarországnak elválhatatlan kiegé
szítő részét teendik, s az erdélyi kormányszék, kincstár és főtörvényszék iránti 
minden függések végképen m egszüntettetvén, a magyar felelős ministeriumnak és 
fő törvényszékeknek hatósága alá helyeztetnek, és a visszacsatolási viszonyok 
részleteinek igazság és méltányosság szerinti ideiglenes szabályozása a ministe- 
riumra bízatik oly meghagyással: hogy az azt véghatározás végett a jövő tö r
vényhozásnak bejelentse.

A 8-dik ágazat, mely kim ondja: hogy hazánknak és kapcsolt részeinek 
minden lakosai minden köz terheket különbség nélkül egyenlően és aránylago- 
san viselnek; és meghagyja: hogy ő felsége magyar ministeriuma által a törvény- 
hatóságoknak meghallgatása mellett az adózási kulcsot, mely a legközelebbi or
szággyűlésnek minden esetre bemutatandó leszen, ideiglenesen dolgoztassa k i, 
és hogy az ezen kulcs szerinti kivetés már 1848-ik évi november 1-ső napjától 
vegye kezdetét.

A 9-dik ágazat, mely az űrbér és azt pótló szerződések alapján eddig gya
korlatban volt robotot, dézmát és pénzbeli fizetéseket, e törvénynek k ih irde
tésétől kezdve, de mégis a földesuraknak az állam által egyetérő tőkeérték
keli kármentesítése m ellett, mely iránt ő felsége ministeriuma által kidolgo
zandó részletes törvényjavaslatot fog a legközelebbi országgyűlés elébe te r
jeszteni, örökösen megszünteti, —  a fáizásra és legeltetésre nézve azonban oly 
helyeken, hol eddig úrbéri rendezés vagy legelő-elkülönzés még meg nem tör
tén t, az eddigi gyakorlatot továbbá is megtartván. Továbbá eltörölvén az űri 
törvényhatóságot, míg az igazságkiszolgáltatás általánosan rendeztetni fog, a 
jobbágyságnak polgári summás pereit o tt, hol rendezett tanács nincsen, a szol- 
gabírákhoz, büntető és rendes folyaméi polgári pereiket pedig a megyei tör
vényszékhez utasítja. Végre az adóssági követeléseket, — a kereskedési vi
szonyból eredő váltóknak kivételével,— oly földbirtokosok ellen, kiknek birto
kához a törvénynek kihirdetése előtt űrbériség volt kapcsolva, a törvény további 
rendeletéig felmondhatatlanoknak nyilvánítja, a törvényes kamatoknak bírói 
e,j árás útján teendő behajtását mindazáltal megengedvén.

A 10-dik ágazat, mely az összesítésről, legelő-elkülönítésről és fáizásról 
rendeli: 1) Hogy a már egyszer akár egyezés, akár per űtján végrehajtott üssze-

34*
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sites, s illetőleg legelő-elkülönítés többé fel nem bontathatik. — 2) Hogy a vég
ítélet által ugyan már bevégzett, de még felsőbb vizsgálattól vagy végrehajtás
tól függő ily perekben a felsőbb vizsgálat a királyi vagy báni tábla által történ
jék ; az ott hozandó Ítéletet pedig, valamint az egyességet is , ha az által intéz
te tek  el a kérdés, az alispáni bíróság hajtsa végre. — 3) Hogy az ezután kelet
kezendő ily perek az alispán előtt indíttassanak, hová a már m egindított, de 
még végítélet által be nem fejezett ily perek is átteendők. Továbbá, hogy 
ugyan az alispáni szék előtt indítandók a fáizási haszonvételnek, a makkoltatá- 
si, gubacsszedési és egyéb úri erdőben gyakorlott javadalmaknak elkülönítésére 
kezdendő perek is , s hogy a bíróság mindezen perekben a barátságos egyezte
tést megkísérlem tartozzék , és a feljebbvitel bennük a k irá ly i, s illetőleg báni 
táblához tétessék. —  4) Hogy minden jelenleg folyamatban levő úrbéri egyéb 
perek szűnjenek meg. — 5) Hogy a megyék az 1807:21-dik törvényezikk sze
rint az erdők fentartására szorosan vigyázzanak, és a ministerium azoknak si- 
keresb növelése és fentartása iránt a jövő országgyűlés elébe részletes javas
latot terjeszszen.

A 11-dik ágazat, mely az eddig úrihatóság által tárgyalt perekről rendeli:
1) Hogy a summás szóbeli és mezei rendőrségi ily perek a fenebbi 9-dik tör
vényezikk szerint a szolgabírák által lévén itélendők, a megyék a szolgabírák- 
nak és esküdteknek számát a ministerium beleegyezésével szaporíthassák. —
2) Hogy a némely helységek rendezett tanácsától líriszékre feljebbezni szo
kott p e rek , a megyei törvényszékre feljebbeztessenek. — 3) Hogy a rende
zett tanácscsal nem bíró helységbeliek számára a megyék a szükséghez képest 
több törvényszékeket, m int első bíróságokat, alakíthatnak; melyekben az al
ispán akadályozásának esetében elnököt a törvényszék tagjai magok közöl 
választhatnak, s ezen törvényszékektől a királyi vagy báni táblához tétessék a 
feljebbvitel. —  4) Hogy a büntető úrihatóság is a megyei törvényszékre levéli 
ruházva, az annak gyakorlatára szükséges épületeket és készületeket az ura
dalmak a megyéknek ideiglenesen átengedni tartozzanak. — 5) Hogy az árvái 
és bírói számadásokat a megyei számvevőszékek, melyek ezennel törvényszéki 
hatósággal felruháztatnak, Ítéljék, s ezektől is a feljebbvitel a királyi vagy bánj 
táblához történjék, és hogy a megyék hivatalnokaiknak számát e tekintetben is 
a ministerium beleegyezésével szaporíthassák, s az árvák dolgának ily alakban 
kezelése iránt részletes intézkedéseket tehessenek.

A 12-ik ágazat, melyben a megszüntetett úrbéri javadalmaknak státusadós
sággá változtatása iránt határoztatik : 1) Hogy a ministerium ezen javadalmak 
megbecsülését lehető legrövidebb idő alatt eszközölje. — 2) Hogy a becsűbe, 
melynek eszközlési módját az illető minister határozandja meg, ne a jobbágyok 
által viselt teher, hanem a földesúrra valósággal háramlott haszon vétessék, s
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az ilyen évi haszonnak húszszoros értéke tegye a kármentesítési to k é t, és 
hogy az igazsági ministerium a megbecsülés helyessége ellen teendő kifogá
sok elitélésére az országnak mindenik kerületében egy-egy, és a kapcsolt ré
szekben ismét eg y , üt tagból álló , és summásan Ítélendő választmányt nevez
zen. —  3) Hogy az ekkép meghatározandó é rték rő l, m elyet az állam ezen
nel valóságos státusadósságnak elism er, a ministerium az illetőknek azonnal 
státuskötelezvényeket ad jon , azoknak fizetésére a kincstári fekvő ja v a k , me
lyeket a ministerium e czélból akár kölcsön-eszközlésre, akár részenkénti el
adásra használhat, köttetvén le, és a mennyiben ezek elegendők nem lennének, a 
kincstári és országos egyéb jövedelmek is hypothekáúl szolgálandván, s ezen adós
ságoknak mikép teendő kamatozása és törlesztése iránt a ministerium a legkö
zelebbi országgyűlés elébe törvényjavaslatot terjeszteni köteles lévén. —  5) Hogy 
az eddig kötött örökváltsági szerződésekről a ministerium a jelen törvénynek 
alapján igazság és méltányosság szerint intézkedjék.

A 13-dik ágazat, mely által a papi, akár term észetben, akár váltságban 
adott tized eltöröltetik , és pedig a főpapságra nézve annak szabad ajánlatából 
minden kárpótlás nélkül, a magáncsaládokra nézve pedig, melyek örökös szer
ződés vagy királyi adomány m ellett annak birtokába jö t te k , a közálladalom 
általi kármentesítés m ellett; mely irá n t, valamint a tizednek megszüntetése 
által rövidséget szenvedő kisebb rendu papság tagjainak, sőt általánosan a kisebb 
rendű bármely vallásbeli papoknak illő ellátása iránt is , a ministerium a jövő 
országgyűlés elébe részletes törvényjavaslatot terjeszteni parancsoltatik.

A 14-ik ágazat, mely a m inisterium ot egy hitelintézetnek felállítására, úgy 
szinte szükséges tartalék-tőkéjének megszerzésére 500000 forintig felhatalmaz
ván, és alapszabályainak az országgyűlés első évi ülésébeni benyiíjtására kötelez
vén, ezen hitelintézet iránt rendeli: 1) Hogy annak követelései minden máskü- 
vetelések e lő tt, az előbb bejegyzetteket k iv év e , elsőbbséggel bírjanak, s hogy 
az azokért lekötöttt birtok csőd alá kerülvén, a kam at és törlesztési járulék tő
lök perfolyam alatt is pontosan fizettessék, s ha ez elm ulasztatnék, a hitelin
tézet azon birtokból egész követelését rövid per útján magának m egtéríttet
hesse. — 2) Hogy minden oly kérdések fö lö tt, melyek az intézet és adósai 
vagy hitelezői között tám adhatnak, az illető váltótörvényszék rövid úton bí
ráskodjék. —  3) Hogy ezen intézetnél a hitelvételben azon magánbirtokosok, 
kik úrbéri megszúnt haszonvételeikért is kármentesítésről biztosítva vannak, 
annak tőkéjéig kellő biztosítás mellett elsőbbséggel bírjanak, és a visszafizetést 

, az álladalamtól nyert kötelezvényekben is tehessék. — 4) Hogy az intézet köl
csönét, a kölcsünvevőnek tetszése szerint, akár kész ezüstpénzben, akár hitel
levelekben adhassa.
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A i 9-dik ágazat, mely a magyar egyetemet egyenesen a közoktatási mi- 
nisternek hatósága alárendeli, s az oktatás és tanulás szabadságának azon elvét, 
miszerint a tanuló arra nézve, hogy melyik tant és melyik tanártól hallgassa, 
szabadon választhasson, valamint azt is, hogy a rendes tanárokon kivül más je 
les egyének is , ideiglen a m inisterium , későbben pedig a törvény által megha
tározandó feltételek alatt taníthassanak, nyilván kimondja.

A 20-dik ágazat, mely a vallás dolgáról rendelkezik. Jelesen: 1) Az uni
tária vallást bevettnek nyilvánítja. — 2) A hazában törvényesen bevett minden 
vallás-felekezetekre nézve a tökéletes egyenlőségnek és viszonosságnak elvét 
megállapítja, azoknak egyházi és iskolai szükségeit közálladalmi költségek által 
födöztetni határozza, s ezen elveknek részletes alkalmazása iránt a ministerium 
által, az illető hitfelekezetek kihallgatásával törvényjavaslatot készíttetni, s a 
közelebbi törvényhozás elébe terjesztetni parancsolja, és az ugyanazoknak isko
láikba járhatást valláskülönbség nélkül kölcsönösen m indenkinek megengedi. 
— 3) Az 1844:3-dik törvényczikket a görög nem-egyesiíltekre is k iterjeszti, 
ugyanazoknak vallási és iskolai ügyeik iránt intézkedési jogát, az álladalom- 
nak felügyelése m ellett, biztosítja, s e czélból egyházi gyülekezetüket, mely 
ideiglen, míg t. i. a törvény annak szerkezetét elrendelendi, az összes feleke
zet által y4-ében az egyházi osztályból, %-ében a világiból, és pedig egy har
madára a határvidékről, választandó tagokból állatid, a ministerium által még a 
legközelebb tartandó országgyűlés előtt egybehivatni parancsolja. Végre irán- 
tok még azon rendelést teszi: hogy ha valamely község görög szertartásé lako
sainak egy, habár nagyobb, része jövendőben más vallásra áttér, a községi egy
ház az előbbi valláson maradiaknak hagyassák, —  ezen rendeletet azonban a 
már elintézett kérdésekre alkalm azni, és a m últról, ha a folyó évi január 1-ső 
napjáig nem tám asztatott, kérdést többé támasztani szabad nem leendvén.

A 21-dik ágazat, mely által a nemzeti szín és az ország czímere ősi jo 
gaiba visszaállíttatván, s ennélfogva a háromszínű rózsa polgári jelképen újra 
felvétetvén , rendeltetik : hogy minden közintézeteknél minden nyilvános ün
nepek alkalmával, és minden magyar hajókon nemzeti lobogó és az ország 
czímere használtassák, a kapcsolt részek ezek mellett saját színeiket és czíme- 
rüket is használhatván.

A 22-ik ágazat, mely által a köz csend biztosítására nemzeti őrsereg hozatik 
be, és annak alakítása irán t, míg arról a jövő országgyűlés kimerítőleg rendel
k ező id , következők rendeltetnek: 1) Hogy abban tetszése szerint mint lo
vas vagy gyalog szolgálni 20-ik évétől 50-ikig mindenki tartozzék, kinek vá
rosban vagy rendes tanácsú községben 200 p. forint értékű saját háza vagy 
földje, másokban pedig % telke vagy egyenlő kiterjedésű birtoka vagy 100 p. fo
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rintnyi évenkénti jövedelme v an , és gazdai hatalom alatt nem áll ; sót a vár
m egyei, szabad kerületi városi, vagy rendezett tanácscsal ellátott községi ha
tóságok, kiknek tisztéhez a nemzeti örseregnek szerkesztetése tartoz ik , abba 
másokat is , kiket az alkotmányos rend fentartásában érdeklettek Ítélnek , be
vehessenek, — oly egyének ellenben, kik lopás, rablás, csalás, hitszegés, gyúj
togatás, vagy gyilkosság m iatt büntetve voltak, abba be nem fogadtathatván, 
sót ha valamely nemzetőr ily bűntettet elkövetne, abból kizárandó lévén. —  
2) Hogy a kormány rendeletének vétele után tüstént megyékben a közgyűlés, 
kerületekben a kapitány s illetőleg gróf vagy korm ányzó, királyi vagy mezó
városokban a tanács, a nemzeti őrségre kötelezetteknek összeírására küldöttsé
geket nevezzenek, a helybeli elöljárósággal egyetértőleg eljárandókat, kik a 
helybeli órsereg alakítását eszközlendik. — 3) Hogy tiszteit kapitányig az 
örsereg maga választja, a kapitánynál nagyobbakat a ministernek ajánlatára a 
nádor, s a kapcsolt részekben a bán nevezi ki; a fövezérség pedig a kapcsolt részek
ben a bánt, s annak nem-létében azon részeknek alkapitányát, a magyar tengermel
léken a kormányzót illeti, a magyarországi örseregnek fővezére ismét a nádor által 
nevezendő lévén. —- 4) Hogy az őrseregnek fegyverbeni gyakorlására alkalmas 
katonai egyénekről a kormány gondoskodand, és fegyvert azoknak, kik azt sze
rezni nem képesek , az állam táraiból adatand. — 5) Hogy az állam tárai
ból adott fegyvereket az illető hatóságok osztják k i, s azokra felügyelni és ró- 
lok számolni tartoznak; ha pedig ily fegyvert a nemzetiőr elveszt, vagy meg
romlani hagy, a kárt megtérítni köteles. — 6) Hogy a nemzetőrségnek tagjai 
testi büntetéssel nem fenyíttethetnek , a magyar rendes katonaságnak hasonló 
tagjaival egyenlő ranggal bírnak, s azokkal egyenlő díjt húznak, de csak akkor, 
ha tulajdon helységükön kiviíli szolgálatra használtatnak. —  7) Hogy a nemzeti 
őrségnek szolgálata rendszerinti állapotban, midőn t. i. a köz csend erőszakos 
kitörések által felháborítva, sem olyaktól tartani ok nincsen, a helybeli szük
séges rendőrségi intézkedések fentartására, a kisebb rendetlenségeknek, s 
útczai vagy korcsmái veszekedéseknek m eggátlására, a kihágóknak befogá
sára, a befogott kihágóknak felsőbbség kezébe adására, és a szükséges hatalom
nak kiszolgáltatására szorítkozik ; azon sor és szám irán t, melyben a nem zet
őrök egymást felváltva szolgálatot teendnek, a helybeli őrtiszt intézkedvén, 
kinek a nemzetőr feltétlenül engedelmeskedni kö te les, és ha nem sor szerint 
szólíttatott fel, panaszt csak a parancsnokságnál tehet. — 8) Hogy rendkivőli 
esetekben minden besorozott nemzetőr soron, és ha szükséges, helységének 
határán kiviíl is szolgálatot tenni tartozik. — 9) Hogy a nemzetőrség fegyvert 
csak akkor foghat, ha szolgálatra felszólíttatik, mit csak a polgári hatóság tehet; 
és erőszakot csak akkor használhat, miután a polgári elöljáró, kinek az őrcsa
pat minden eljárásánál az őrálláson kívül jelen lennie k e ll, azt és a rend
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bontókat a törvény nevében engedelmességre felszólította. —  10) Hogy az 
órseregnek egyenruhája, alakítása, szolgálatának rendszeresítése, s szolgálat 
elleni vétségeinek büntetése, a törvényben megállapított elvek szerint, részle
tes rendelet által fog megliatároztatni. — 11) Hogy a helybeli körülmények 
megkívánván, a m inisterium , kinek hatósága alá ezen egész intézet helyezve 
van, e törvénynek végrehajtását felfüggesztheti, d felsége pedig a nem zetőrsé
get fel is oszlathatja, egy évnek lefolyta alatt azonban a feloszlatott nemzetóri 
osztály újra alakítandó lévén.

A 23-dik ágazatnak 1- és 2-dik §-ai, melyekben határoztatik : 1) Hogy a 
sz. kir. város köz dolgait, törvényes felsőbb felügyelés a la tt , minden más tör
vényhatóságtól függetlenül igazgathatja. —  2) Hogy a városnak rendőri, bün
tető és magánjogi tekintetben minden egyének és jav ak , —  kivéve a megyék
nek székházait és a valóságos hadi szolgálatban álló katonákat, és ezeket is 
csak szorosan személyes és bűnvádi keresetekre vagy szolgálati vétségekre néz
v e , — alája vannak vetve.

A 27-dik ágazat, mely a Fiume és Buccari szabad tenger-kereskedési ke
rületekről rendeli : 1) Hogy e két kerület a korm ánynyal, főtörvényszékek
kel , és törvényhatóságokkal közvetetlen levelező két külön törvényhatóságot 
képez, a király által nevezendő külön alkapitányok alatt, kik közöl mind
egyik a maga kerületének fő tisztviselője, s a kerülete közgyűlésének és kapi
tánysági törvényszékének elnöke. Továbbá, hogy a kerületek törvényható
sága minden határaikon belül létező egyénekre és javakra kiterjed — a szol
gálatban álló katonákat szorosan vett személyes és bűnvádi keresetekre vagy 
szolgálati vétségeikre nézve, és a váltó s tengerügyelői törvényszékhez tartozó 
ügyeket kivéve. —  2) Hogy a szóbeli bíróságról hozott 1836. és 1840-diki tör
vények e kerületekre is kiterjesztetnek, s hogy a szóbeli bíróságot a közgyűlés 
által választandó két kerületi bíró és törvényszéki főjegyző képezendik. —  3) 
Hogy a jelenleg patríciuscsaládok czímeiket megtartják, és az eddig kinevezett 
patricius tanácsnokok minden képviselői jogokkal b írnak , de jövőre patrícius 
tanácsnokot nevezni nem lehet. — 4) Hogy a kerületekben választók mindazok, 
kik a 23-dik törvényczikkben hasonló népességű kir. városokra nézve megálla
pított képességgel b írnak , sőt ezen képesség nélkül is a patrícius tanácsnokok 
és hajós írnokok, s hogy ezen választók fogják a kerületi tisztújító székeken a 
kerületi bírákat és képviselőket választani, ezen jogot azonban csak személye
sen gyakorolhatván. — 5) Hogy a tengermelléki főkormányzó mind a két ke
rületnek főkapitánya, s a helybeli kir. kormánynak elnöke, és a kerületekben 
a tisztújító székeknek, és követválasztási gyűléseknek, s a kerületeknek mint 
törvényhatóságoknak közvetetlen közigazgatásán kívül, minden egyéb hivatalos
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köre épségben m egtartatik. — 6) Hogy a képviselők, kikké a törvénynek to
vábbi rendelkezéséig a kerületnek bármely letelepedett lakosai választhatók, s 
kiknek száma annyi leend, am ennyi a hasonló népességű kir. városokra nézve a 
23-ik czikkben meg van állapítva, kijelelés nélkül titkos szavazattal választat
nak , és a kerületi közgyűlésekben a patricias tanácsnokokkal és tisztviselőkkel 
együtt határozó szavazattal bírnak, de különválva gyűlést nem tarthatnak. —
7) Hogy a jelen törvénynek kihirdetése után a tengermelléki kormányzó is az 
eddig szokott alakban mindegyik kerületben külön tartandó közgyűlést hirdes
sen, s abban a választóknak összeírása, a választásnak helye és ide je , a kép
viselőknek választása és ezt érdeklő szavazatoknak összeszedése, és a válasz
tóknak kerületekre felosztása iránt intézkedések tétessenek. Továbbá, hogy a 
választás napján ismét közgyűlés tartassák, abban az eddigi kerületi bírák hi
vatalaikról lemondván , a választók közöl legalább 10 tagból állandó bizott
mány, mely a kormányzóval a kerületi bírói hivatalokra szótöbbséggel kijelelést 
teend, választassák ; megtörténvén pedig a kerületi bírák választása, a képvise
lők választása foglaljon helyet. V égre, hogj^ mind a két választás három évről 
bárom évre megújítandó, —  az időközben megürülendő képviselői helyek addig 
betöltetlenül hagyandók, a tisztviselői ily helyek ellenben a közgyűléstől aján- 
landók közöl a tengermelléki kormányzó által ideiglenesen betöltendők lévén. 
Egyébiránt hogy e törvény szerint csak a kerületi bírák és képviselők válasz
tandók, és hogy az igazgatósági bíráknak a közigazgatás külön szakaira teendő 
választása külön eszközlendő. — 8) Hogy a tanácsnak és közgyűlésnek ható
sága, a törvénynek további rendelkezéséig, jelen állapotjában meghagyatik , 
üléseik azonban nyilvánosok leendvén, m ezekben  a csendet fentartani az el
nöknek és a tanács által választandó csendtisztek vezérlete alatt a nemzeti őr- 
seregnek kötelessége. — 9) Hogy a közgyűlésnek, mely minden hónapban 
egyszer legalább tartandó, elnöke az alkapitány, s akadályozásának esetében 
a kapitánysági törvényszéknek legidősb tagja, tagjai pedig a tisztviselők, patri
cius tanácsnokok és képviselők személy szerinti egyenlő szavazattal. — 10) 
Hogy e kerületek kikötői minőségüknél fogva a katonaállítástól felmentetnek.

A 28-dik ágazat, mely előadja: hogy a nádor, mivel mint teljes hatalom 
kir. helytartó, felelős ministerium alárendelt hivatalt nem viselhet, Pestmegyei 
főispánságának és jászok s kanok grófságának gyakorlatáról ő felsége hazánk- 
tóli távollétének idejére lem ondván, P est, Pilis és Solt megyéknek főispán- 
ságát ugyanezen hivatalnak helytartó ja , ki a főispánokkal egyenlő rangba és 
kinevezési viszonyba, s az országgyűlésen a főrendi táblánál ülési jogba helyez
te tik , viselendi; a jász s kűn kerületekre nézve pedig, melyeknek nádori fő- 
kapitánysága főispáni rangra és hatóságra em eltetik , a nádor királyi helytartó 
törvényes jogait az illető felelős ministerium űtján gyakorlandja, a jászkún 
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kerületek által fizetni szokott tisztelet-díja eddigi állapotában továbbra is fen- 
tartatván.

A 29-ik ágazat, mely által a hivataltól törvény útján kivúli elmozdíthatat- 
lanság a kormány kinevezésétől függő köz hivatalokra nézve egyedül az igaz
ság-szolgáltatással megbízott hivatalnokokra szoríttatik.

A királynak szentesítő utószava az eddigiektől abban e lté r, hogy a can- 
cellár helyett a ministerelnöknek kezéből keltnek m ondatik, és a kir. cancellár 
és előadó udvari tanácsos helyett csak a király és ministerelnök által van aláírva 
egyébként azonban mind tartalm ára mind külső' alakjára nézve az eddigi kirá, 
lyi zárszavakkal teljesen egyenlő*
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