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li a ez ft köny" tiszhíll jo,;:nnui értckczl-s nkm'lla 
leHu1 a lIlagym' k inílyv,t1uszt,í"l'ól s az örükü,,;ül1é:-: CI

\-~lIck hcILozatahíró), s nC11\ dins:.:! yaln szcl'ziíjc tlll-

nyomóalI történelmi :-:zC\llpOlltol. -

volua irodalmullkLau. 

na0'Yon Hiliis )cr'e:::-: o. ~ 

lia ez fl köny\'. mint ttÍhl~'(>ml)fl1l Wrtél1clllli nb:

Int, ak.ír régi, akli r .:ijkol'i pllrtnézl.,tt·kll('k n-mé 1I111g'lit 

aM, - ~IHyos it{olctct mOIHlauH lIlng<Íra. Egy tiirtl'ul'iJlli 

útckcz~s, mely a jelcn pillanat {>nh·kci (;" :-;7.('lI\'cdély<.'i 
,:zc rint akarja ;ítidomítui It türténeti adatokat. - (',.,nk 

lyjpil'at, s a rüpiratnknak is kjjllll)"CII num IISZI,íh-:í1m 

sorozható, 110\';'\ a p,unphl CI tartozik: - palllpldu II 

mult cJlIIJcrcil'c éli CSClll(~llycir('. 

KrjnY\"elH itjlij:~I ('gc.'i "ulmi. IlIini jog-talli értekezés: 
mert tudonuínyos. .. ,í:;Ullk millll latin, mind magyar kor

sz.ak,íball II magyal' tr6l1hoz vnM jog t!s ft pragltlati<;ft 

snll<;tio hőven meg volt ,"itatva, s kitiinö jogtm!fí"aink 

telj escn tiszhUm h07.hík a kérd0.-; jogi oldal:ít. l:.rr
IlOgy ll1,bt ne említsek gróf (':;l'{í1.-.'1 l\ Illal l'gy 



nagyoll al:qlOs l's jI) ktiny,"ct il't I $2U-llfiU az tiltalam 

fiih-ctt t.írg-yról ')_ l\liin' azouball nemcsak hogy latinnI 

V:1l1, s ncmcsak hogy Cg{oSZCll polcmicIIs J .aJ.-il_~ s JUlís 

kor:'lbbi LlIstkmullek ellen, hanem kiz,írólng jogi szcm

pOlltb61 \'an il'Yn, 

'rübb oldalnak, júval IIlHgasahhnll ;Hlanak egy ko

runl,beli nagy jogtndó;;uuk ~s ,íll:nnférfiunk e tih-gy

ball irt (-s mondon miíni) - HeJH csak, JlHllelll hnz{mk 

gYl\kol"iati politikai tiil"téllctébcll is kor:,;znkot alkotó 

e_~cm6n?J(!J.:, 1\ iilünü:len a Ini a ft pl-ngm;ltica snllctió" t 

illeti, il kél-<1{os jogi oldnl:ít, mint IInpj:linkban oly ung)' 
tOlltOS~(lglt krrdést, a küzijns{~g- 11111:1 lllunk;Hatok 1l)"0-

nutll teljesen j,.;merheti_ !JC(ik F'Cl"CI\CZ HW1-iki ~s 

lSGG-iki f;j liJ'ntai, l Sü l _ juuins 4-iki. lI c\"Czete,.; heszéde, 

IS ezenki viil a " Budapesti Szcmle" új (I Sü5-iki) fo lya

lll/tunk c1s{5 Hizetébcl\ llICgjCkllt pulemikus értckezése, 

(mcly ;li:ut.íll üUiíllóau il! ki:,dntott) oly viMgos1 ignz 
{Ol! !Jatható;,;, s aully ira iSI!l C'rt kifc:it~sci közjogIluk leg

/onto!"abb kél'<1éscinck s igy ;IZ C kÖHY'-bcll t:hg-yal
tllkllak js, hogy ~ll, lJlint ti kin ck Helll szakfoglalko
z,ísOlll a jo~tlldoIlHílly_ llllír esak Ullll;,l fog '-n sem akar
ilattam Cl'rtH a", oldalról valami ujat. vnlnmi eItérőt 

1l10lldalli_ 

Süt ellellkezó1eg fOllw szlliíltam azt, II mi jogtlHlo-

1l1,íuyunkban dünthctlcHllck lekilltclldő, 110gy II kiilső 

1,üriihuél1 yck cWmHsúIJól, ll1ag:íhúl ,~ történctből 1ll:Í::: 

oltlalrúl is ,"il:ígot ycssck II híl"gyra , a Jllcl1llyire tő l cm 

kitclik _ 

'} " U;"IU;5'1;" Ili ~lur;~", ,Ie 1ll!),lo ~o,,~r'I'le l\,\i ~"l1Il1IlIm 111I11I',j"III in 
lJu"I>:I.i". ,."nuu.mli;. I1IUIlM~t.;'lCl in " :lCC telnilom (N~,"lcl~niil.) Bmh.c, I S~ II_ 
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Köu)' H!1U kapelSohnLa nkmja hozni II jogi cl,,<:kcl 
az éld valúst~gttnl.l, luu:lÍuknak idauhuli viszouyaiva1. 

A jogtndo11l:íllyLan el..íg azt lllondnnullk: ez volt II jOg". 

ez ,'o lt az irott és II nemzet sz:ízados szok.ísn iban 616 

törvénYi ue IL töl'téuctklltl\ t6 czcuki,' iil azt kérdi: ezen 

töryény és jog hnt<írain beliíl <::ugcdctt szalma esc1ck

"ésben mi volt iníny adó 111. öllclhahíroz,ísra '! Igy 
örökre dÖlllhctlclI igazs/ig, Ilogy haz.b.kb:llI a ki,·.í1y
y:Hnsztlís elve uralkodott 1\ trón bcWltésébcll, - mc:r

sékcJvc II bizonyos dYllastiúkhoz való l':1ga~zkod,ís .Utal 

ezen Ylílaszhísokball. Dc a történésznek nzt is \'izsglí lllin 

kell , mi \olt lilit a szabatl vli!mizhís mellett Ili a :-: a 

Hzabl\Jy, melyet ösciuk szem el őtt t;lI'tott:lk'! 
lly kél'llésck \'iz;o:g;ilata nemcsak lIlag,ÍJ'a fl törté

nelelllre néz\'c érdckes, hanelll hnSZll ,í r<l. nUhntik a 

j ogtnnunk is, a mcnnyibcn kc\'csLbé cshetik valaki azo II 

té\'etltsbc, hogy fl kircH)' n ilnszt;ísLan - az emberi 

ész tcrlllészcti Imjlnllll.lll.íl fog\'a , mely a hít~zú szab.í ly

talnlllS.'tgball szalJttlyt igyeksz ik tnl;ilni , - a legitimi

t.l.l:ib.J1 mngy an'tzza azt, a mi onnan nem lllugynnhhntó. 

A Illi a pragmatica slInctio törtéll etét illcti, Illely 
cHuck a könY\'llck két hil1'madlít foglalja el , igycke:t.
tem U!-lszc.í.Ilitni mind lll. ismcretes mind a kevcsbbé 

ismcrt at!atok köziil azokat, lllclyckhc7. hoz7.:'~ fCl'hct

tcm, KÖllyVCIll sokat h.így mé:; fen n m: czublni kuta
tók és t:lllulnuínyozúk részére; - m Cl't különös az, 
ho:;y épcl! l'zen tlíl'g-yl'a s:t.iikcbbek itt Pcsten for!':"
s:\;lIk , mint némely XVI -ik XVIl-ik sz:í.zatlbcli ef;C

m(.ny rc, - i\ lilHlalllellctt az ÜssZClíllit.íS1 ha mind Cli l!-
11,111 ismcrt :ltlatokb(jl tiil'téllik is, a t{u'gyat képc~ tijbh 

()l.lal l'úl f'i..ildcritcni. 



.\z t í 12-iki él- 1 í22-iki orn<Íggyiilés okll1cínyni, 
melyeket fl. Nemzeti Jh lZenlll kézi rfl!t;ít':íból f'o lh a$!7.llIíl 
tam. reméJclll. egyhcn Ill!íshan {lj adatokkal iH J';zolgá l
nak az o!n,sónflk. 

V~giil kö:;:zünett:l1Ict ken kifejezucm Szilligyi Slin
dor bllnítollllwk. ki flZ erdélyi pmgmat icfl. sflllctilírt',l 

sZI·,IIJ ukllllinyoknt :-:zolg:íltntnin, IH~" 1'zerin t fl. VI·ik Fe
jezc·t n':g't-n él'l fi. n II -ik Fejezet.ben, $lzivcs \"ol t min t
('~y Illllllk:nál":-iként. jrirnlni ezen kUn)"v létesitéséhez. 

)1 (, .<;1. Illlljm; ~·:íll lSGG. 

Salamon Ferencz. 



I. FEJEZ ET. 

A királyi szék az Árpadház alatt. 

~IflgY:lJ'orsz:ígon !lOD-tól 1300·ig fIZ Arpiulhflz f~l'fi ,iga 
l1l'fllkodott. UC:lZ örökösödelS rendje nem \'olt megha
tl'lrOZYll. A nemzet szabadon \"I\1a81.totta llrnlkodóit allla 
ház férfi ágáhúl. habár gynkorlntlmll az clsü sztl1ött
nek elsőséget ndhlk. Tgy az örökösödés ch'c cgycsih'c 
\"Olt ft szabad n\1aszt.\sén\J. 

Gt6IJhi eh- WOIl·túl 1200-ig sok Za\Tlrt okozott, 
fi l~'lbHt adotr II kinílyi Itaz tagj:ü :'IItal cgymils cllcH 
t:\m:u5ztott polgári háhorúknnk és ol)'ko1' idegCIl hntalmak 
IJc:l"fltkozÚsIl11nk. A keresztyénség és pogányság mi:ltti 
belső mcglmsonMs kész yczetúkl'c tal:'tlt miudig az urlll
lw<1óh:í7. férfi maradékni közt, kiknek mimlcnikc chileg 
egyenlő jogot tarthatott fL kil'ályly:i ,-álasztatitsra. :JfiIHlcLI 
belsö cgyenetlenség 1 mely ft ncmzet kehelében támadt 
:lZ örökösöM.si rend meg lIem hatill'oznsa miatt, 11I'nlkodlJ 
"áHoz:'s kél'déséyé lehetett. :'Irég ft XI lI -ik sZlizad ele
jén is fölh'lzadt yolt II. Endre uralkodó blltyjn ellen. 
l\yugodtnbban kezde Icfolyni fl trónöröklés és kiJ'ály 
n'dnsztás 1200- tól 1300-ig. Eudre fia n ". Béla. eHnck 
fb V -ik Istni.ll és cnnek fia Kim L:iszló úgy köyctkcZJlck 
cgym:íslltAu, mint nllnmcly örökösödési ol'sz{Jgbnn. A 
két clölJlJi föllÍlzadt IIgyfUl apja ellen; dc n. Illzfld{\s :t 
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trónra ,aló egymásutflll-kö\-erkezés kerdé~éu kinil e:.v 
okokból nJlotl .Ió. Xcm hozom rul fi nl-ik Endre 
trónra léptél-el támadt meghasonl:ist: meI: HelU onnan 
eredt. mintha maga il nemzet fogalomzayarban lett ,'alua 
az ó jogara néz '-e. hanem részint idegen cselszö,-éllyek, 
részint il Kún Lfuizló idejében mas okokból el6ál1ott 
belsó anarellia idézte elá. 

Az .. .,lqládbáz alatt szak,is. hogy az uralkodók 
meg életökben nemcsak kijelölik , hanem meg is koro
názmtják utódj okat. Ez il nemzet beleegyezésé\-el tör
t~llt. melynek érdekében állott elejét ,euni il kini.lyYá

laszhis ru~atri \illongásoknak. 
dZ Arpádhaz férfi ágának kihalt:h'al n. nemzet az 

Arpádllemzetség leány :'Igon ,-aló maradékai közt n'tloga
tott: nem azért. mintha ez miir eredetileg kötelesség 
'-0Ina : mert a tör\"\~nr csak tluágra szólott, hanem reszint 
miyel az Árpádlulz ~':i. nri kegyelet ezt sugalla_ résziut 
mil-el a lllúsurt uralkodott fogalmak kÖ'íetkeztében. mel~-ek 
a magyarokra is befolyással yoltak, azok léptek fól 
tróllkö'·etelókül. kik leúny ágon lY. Béla és Y. lst,-án 
fiu maradckai "aJának, s részint Yégre. miyel a 'lálasztás 
el'íe négy századon keresztül nem Ien~n az egyetlen ely 
ft trón betöltésében. llanem az örökösüdésnek tágabb 
nornu\j.lt is ki\'únni.ll. a leünyIig megtagad:ls.b-al a ,-.ilasz
tús mindcn zsinormértek nélkiiJ bizoJlytaJan cOlljechl
rúknak tétetik ,-ala ki. Lcgalább nem ,-olt szó oly 
kinllyi "érből sz:innazott jelöltr61. mint lllegnl1~sztalldó 
királyrúl. a ki ne lett ,-o]ua leflnyúgoll az Alllúdh:iz 
i,'acléka. A klzáball született oJigarthak pedig l\lmodni 
sem mertek a trólll'ól. ::\iuCti egy adat : mely azt mn
tatn:í. hogy a hatalmas (;súk )I:i.te kinllysilgra nígyotl 
'·olna. mig az általa Mmasztott belzayarok természete 
épen azt lJizollyitja. hog.'" ilyes nem jutott eszébe. 
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Szintoly ke\-éssé \'olt szú A pOl' Yajda kil'álysligáról, holott 
cl kOl'0I1lU kezére keritette és Erdélyen uagy filggetlen
séggel orsz:\golt. 

Ellenben megn\las7.ták Venczel cseh király fiát, 
~ztál1 Ottó bajor herczeget. - )findkettóuek nagyan)ja 
l V. Béla Ieúnya ,'oJt. De nem tart:\k meg szorosan cl 

köyctkczési rendet: közelebbi rokon yolt Robert Károly. 
kinek édes anyja V. I51\-:\1I Ic:i.llya. S mégis Róbert 
Károly utolsó \'olt, kit megkol'on:'\ztllk. - Asszouy ural· 
kodóról szó sincs még. Ill. Elldréuek maradt egy Ieií.nyn j 
de ennek ha nem megy kolostorba, idővel legfeljebb fia 
léphet vala föl h·ónköyetclúkéut. 

Az anjoui Róbert Károly megn\la5ztntasa ellen nagy 
ellenszell\' uralkodott sokáig. Kon\.ntsem azért, mintlw. 
anyai jogon követeli n\la magának az országot, a mit 
különben kötelező jognak mondani nem lehetett, banem 
ellenkezö1eg azért, mh'el Károly ne,'ében nzt hil'deté a 
pápa, hogy Arpád fimaradéka kiilalyáll, a magyar korona 
yisszaszállott arra, a ki Szellt Isty:\uuak ajándékozta yolt, 
t. i. a pápára, s cz különhen is fólhatalmazYft érzi magát 
a keresztyénség nIindell országainak tetszés szerinti el
adományozására. - A nemzet pedig tudta, hogy az 
Árpádház öröklési joga régibb mint Sz, Istni.n kor~llája, 
s még annál is régibb II nemzet szabad yálasztási joga, 
melyet csak jó száutáhól szoritott az Árpádházra.. 

Róbert Károly lett mégis a király; de'nem a pápa 
kö\-etelése értelnH!bcn J ilancm II szabad ntlasztás eh'énck 
kikiáltásáml, itIegYálaszták öt. mert a más két köyeleló 
meg nem állhatott, - mert ezídtal külső bonyodalmaknak 
szakadt ,-ége, melyeket egy gelleratio óta n papakkal 
yalü ellenkezés hozott ll? ol'szagrn. 

1\Iig az Arpádh:iz smj<1(Mkai közül "alaki clellJen 
"olt, nem támadhatott oly idegen trónkti\-eteló, ft ki a 

1" 
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nemzetben pártot nIakithatott \'01I1a. In llen Yan. hogy ri 

Yil:\gl11'nlomm n~grott l1émct cs."tsz:irok, S az oly hatal· 
maSSA lett Hohcnstnl1fcnck scm hirták magokat legalább 
szellemileg bcfészkelni s kÖ\'ctkczólcg nnpgi cróycl SCIU; 

mert az egyesIlIt nemzet yitézH1 yisszuycrt nlÍllden h'tma· 
dilst) mely soha sem is yolt egyéb a nemzet jogi fogalmni 
szerint oly erőszakos inYf\siólI:\l, minó a ruongoloké. 
A német cs:\sz,\rok 11cm is a yérségncl fogm léptek fc] 
köyctc1őkkcnt: mint ft római szent biro<lnlom kin\lyni az 
egész földkcl'ckségc fölött fl yiMgi urnlmat Cll ugy kö\"c
teltek, mint a páplI ft szellemit. Az anyagi és ,'ilfigi 
uralom felett az emberi nomzet két practclH]cnsc nem 
tudtn el,onni fl hahh't s n kettő CI'ÜS hnl'<:7.1)a kenredett. 
Az i\rpádfiak mnjdncm mind Yégig n pftJm részén nllottnk1 

- egyfelől yallflsos hnzgalomMl, másfeIGI azon hatalmas 
politikai érdeknel fog,'a, hog~' It küzclebbról és kézzcl
foghatóhhnll fcnyegető hatalom 1 a német tsászár ellen 
szö"etsegcst taldljanak, Csak az utolsó clötti Allládfi, 
Kim L:iszló alntt fordult meg ez ft politika, Habsburgi 
Hudolf erősitéscl'e n mflgyarok soknt tőnck. Addig a 
német tsászftrokhan fi hngyomáuyunl fogya a })á}lft termé
szetes ellenségét látták. )lost nngy ok yolt :\(ha rá, hogy 
fl nemzet a pálla lehetö el1cllfclcit támogassa i - lllert 
ngylluazQII idóben kezdénck a pápák ll, yilági uraJ omban 
1llegtllls!lgosabb kü,'cteJésckkcl :Ulani chi, s e köyetelések 
i\lng.rnl'Ol'szc'lgolI is fenyegetni kezdék a kOI'Ollfl önáll ú
!:.agitl. Kiilönbeu lInbshnrgi Hudolf elég ildomos yolt\ 
hogy yabmillt ké::.óhb a mngyar Anjolliak. ft ptlpasilg és 
kin',lys:ig közt tralll:i:u·tio últ:ll béket szerezzcnck_ 

A ncmzet teljes függetlensége nz Arpál1h:iz nlatt 
kom.olynn soha. scm jött kétség nM. Oc.'tIl flZ is, hogy 
nz Arp:\dlt:iz súgors:ig ufjún nem tCljcszté hat:'u'ait 1ll:\l:i 
OI':::iZ:·lfo"oral. millt !lol'dton;z:íg .... :-tl. Itt ig 01,- form:iu ho",· 

~ . 'o. 
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J\ hon"/lt IIrnlkudóluiz killalt Z,"ouimil'bau, kinek neje 
81.. !...,iszló lllngyal' kirtdy test\"él'e volt. lI on:itol'sz:\ghan 
Zl\YUI' tflllladn\n a. tl'únkö\'ctclés fö lött , Lli:szló fegyvcrrel 
ment llon-átol'szágha. (a Kulpáll túli reszekbe cs Dalmá
iiába1 - a mirc mlnmiut a llornH korona eluyeréserc. nl. 
Á.,.ádházucli királyi öz,egy sorsa volt az egyik fogantyú. 
Dc ezen esetben scm historiailag bcbizouyitott tény , hogy 
Icúnyágon ntló kö\'ctelcs yolt :\ fő indok. ]~ ha az lett 
,"ohm, - ez az cgy eset is csak ugy állhatott he, hogy ft. 

hornlt uralkodó ház kil ll.llt férfi mar:u16kaibflll, It ll-ik 
sz:\zc\' ,'égén. 

A második IIc'·czete.... eset a rokonsAg n(ján ,-aló 
teljeszkedésre IV. Béln. idejében fordult elő. A szomszéd 
Am;ztrin, Siiria és K:tl'úntlúld llralkodólui.zil, a Hahellbcrgi 
h:Í7. , F'ridrikbcu 1246-ban n némctujhe)yi han'zmezöll 
kihalváu, JUngyar fognlruak szeriut n hert'Zcgség trónja 
Hrescdé~be jött. Itt SClII könctlell rokouságJH\I, IlauclU a 
bnjor hcrezcggel) az cgyik tróukö"ete!ó"cl való sógon;ág
u:\1 fogva jutott II mngyar kini.lyi 111\ 1. a bouyo<laloll1Ln, 
melYllck egyik phasisábau a hajor herczeg lenHJ JJ(lott kö"c
tclé8cról i))ja, lY. Béln, s iIIt!hilcg cUllck fin részére, kit is 
Stiria reudci moklHlk il:illlcrtek cll 252-heIl. A houyolódús 
egy llIúsik pl:a~is:í.h:\H [V. Béla és Oltokúr t'sch kirúly 
megosztoztak a Babcubergick örökségén 1254-beu, lIJinh\n 
eJ' \is han'z folyt fi. ("sch kiröllylyal e miatt) - mert ntóbbi 
szintén egyik praetelldells ,'olt. Végre késóbb fl, ("seh 
király lett urrá a fcgY"C)"ek szerent"séjeucl fognl az 
összes örökségel l, mig Hnbsburgi Rmlolf alatt Killl 1.üI)zl6 
ucm scgité a német tsász:ll't Ausztria es Sti rin. yissza
,"!mtl:"lsara a uémct birodalom hoz, 

t.lint látjuk , Ausztr iábau is inkáhb fegyvcr és fi 

rcmlek nHaszt.ísn lctt ,'ohla dÖlItó) mint a kinHyi húz 
örökösödési köyctelesc. 
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Tény az , hogy az Arpádház ahltt az uralkodók 
rokoni összeköttet~se kevéssé folyt be a nemzet külső 

hatalmáuak teljesztésérc. 
)Iegemlitendö ltirn is az A.l'pádház alatt trralkodott 

azon szokás, hogy II király még életében szerette kijelöl
tetni s megkoronáztatni utódát i oly formán, hogy számára 
a bir9dalolU egyegy részét adá át kormányzás vegett, -
a mi csaknem oly zanll'okat idézett elő, mint egyegy 
merőben nj király választása. Az ifju királyok gyakran 
föllázadtak a fő király ellen. 



ll. FE.JEZ ET. 

Az Anjoui ház. 

A Fraucziaországból Nápolyba szakadt AlljOl1i ház 
tagját, Róbert Károlyt n\1asztYáll meg a nemzet l\Iagyar
ország trónjára, egyszersmind clYllastiája örökösöclését is 
kikiáltá ugyanazon hatál'ozatlallsággal, mint az Arpádházé
ban dh-atazott. A ,-álasztási okmány azonban lIem foglalá 
magában az Anjoui háznak a nápolyi trónon maradt 
részét is j mert kiköti, Logy csak Káro]y és az Ő mara
dékai (posteritas) tckintcssék mcgnHasztottnak I) 

És "alébau, midólI Róbert Károly 1342-bcu} több 
mint harmincz hi uralkodás után meghal, rögtön meg
"álasztják és megkorouázzák a rendek az ellllUlytu<lk 
tizenhét é\'cs, idósbik fiát, Lajos herczeget. 

Az Anjouiak az uralkodó életében yaló lényeges és 
kö"etkezéseiben messze bató SZOki\sokat hoztak be) me
lyek az Árpádház alatt nem diyatoztak. Mig ezeknél az 
uralkodó ház rokoHulása ke\'éssé folyt be a birodalom 

') Egy1lJO'.beH válantbi okminy szavai: nlSos ... diligenti eollatione 
prub"bita, Dominum nostrum KaroIum I IlC P o s te r j la t e ol ej II s, l'rout 
rell"aHs 8UCcellSio nigit, in regem Hungariae ..... suscif'illlu,.~ Cziri!.ky' 
nDe modo <:onlequelldi ~ummum imperium.~ 1!l6. l. 
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ungyoIJLod:\8i.\ra, ;lZ AlIjouiak <l házasod.lst eszközül hasz
nftlj:\k birodillllluk nagy Illén-ú teljcsztcl:iérc. 

Hóbcl't IChol)' elsü neje Kat.-din ~l<Í1'ia "olt, Kazimir 
JCllgycl kirilly leállpl j II nuisodik Bentrix, Jnuos cseh 
kin!ly lcnnya; rt IUlnuadik ismét egy lCJlgyel hCl'tzcguö, Lo
kietek Vlndiszhhul1k, késóbbi lCllgycl királyuHk gyermeke. 

Hogy nem ok nél kUl Yetette szemét Lengyelország 
fch~, l~itiillt még K:\roly, s num\1 inkább Lajos életében. 
K:\roly idejébell, I S39-bell Kazimil' Lengyel király, a 
magyar királyné tcstyérc, üsszchídu n lengyel rendeket, 
kikuél ft szabad kin\ly-Yillaszhls mellett :t bizonyos 
dynnsti:\khoz Yflló ragaszkod.\;:; szintén illeg ,"olt, elóndá 
uekik, hogy fill-magzatai IIcm lcycn s azokat nem is 
reméJ,'éll, hal"Ja esetében d laszszák meg ul'okúJ ri. 

magpr kirlIly egyik fiút) a lI<lgyremcu)'li Lajost, mit nem 
lllillden púrtosko{his IIclklll ri. lengyel ftiurak elfogadtak s 
nzt:'lll a lengyel orszilggyliléscll cgyhallglllag YégzésllCk 
ki~'tltottak ki. !'IInga Knzimir1 a kirci.1)', számos nClUcseillek 
kiséretében sietett Vi::segl'.'ulra, hogy K;\rolYllak ezen olmj
tott hirt meghozza, - l~s m}ól>:ul Lajos milldjúrt K;lzimir 
hah'lla utinl, 1370-uclI J.engyelol'szágun utazott, hollclkcseu 
fogadtat nhl) 1I0ycmuer 17-iken a krakkói székcsegyh:iz
hall llU lla1\: rcndje szcrint mcgkol'Ou:\ztatott, LajlJs allyj;it, 
a lellgyel Erzseuctet, killdé Lcngyelol'szilg kOl'm;\uyzúsúI'a1 

mhitcgy példát lUutatallllú az a15szouy kOrlll;il,lyz;ísra, oly 
ol'sz:igol\lwk, melyek Hzt lIem ismcrték) LCllgyel Cl:i 
?I[ ;'gynl'lJrsz:iguak. 

N'ngy Lajosllak három lc;\lIya ,"olt: Katalill, )(úl'ia 
l{cch'ig, Kcttií részére trólIokitt nkart hiztflsitni: Knt;l
HUllak N:'ljlolyt, l\lúl'i;'lIlnk i'Ilagyarorsz:'lgnt és l,clIgycl
orsz:'lgot, C::mk:\ harmadik é~ IcgkiiiclJbik Ic:'lny lI eddg 
\'olt korona Ilélkill mamdulltlú t fl mellllyilJclI Vilmos :1I1S;':;
triai llCrl'l.cgllck jegyeztetett cl, 
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LIjOh l 374-béli rt ICIlgyd fóurakklll clfoglttltahí. CgébZ 
!tt:d:'mos!$ágb:lIl} hogy az Ó, L.1jOS hahiln után, Icúllpii 
\:dnmclyikét dlasztj.\k meg. Késóbb épségben m:tradnlll 
az nusztl'ini hcrcz('g eljegyzése, Het1\ iget sz.\nta LCllgycl
orszúg trónj.i .. ", Véglll azonban II nagy kinU)' I úgy 
szólm JHlhilos :\gyál! lUcgmúsilá 8zándékM. tg)' \'éh'cn. 
bogy II kis Ausztria herczegség nem képes oltalmat ndni 
Hcdvigl1Ck ft LengyclorS7.1igot III'lborgató pogány lit
ninok elIelI, cJhatal'zá, hogy lIgymmzon főn h~g'.rj:t egye
sitrc rt lll11gyar és lengyel koronút. Ezt II ~Iagym'orsz;'goll 
köyct:séghclI járt lengyel Hagyok is elfogadák s Máriállak 
és }ccIldó férjenek, Zsigmondunk bCllIutatták hödohtlukal. 
Ez Lajos életének utolsó é\"l~bCII türtéut. 

A lIl~tJolyi ('ombinatio) mely szcriut egy Valois ház
beli hcrczeg, Kataliu Iccmló férjc) fl f!'a\l~zil\kkal \"illó 
összeköttctést' \'011 bizlosillll.dó) Illcgl.iusult KataIii' kora 
halála ;Hlal. 

Az Aujoni luiz s6gorsi,g' utj:\1I "aló hatalom-tCljesz
kcd"":/Scrc lJizonys:ig BozIlia is. nóhc!'t K.í!'oly fcgy"crrcl 
foglalja ugyan \"i/Sszft a magyar koronn emc régi hlrtomá
uyáti dc HCIU soktirn Kolrolllim 151\":illt kUldi nUllak kor
lUúllyiml. 151\";\11 pedig fSugom \'olt K:írolyu:\k, milldkcttö 
n lcngyel kinily lc;íuyút "C\'ÓII fclc::iégiil. Ezell Istn· ... llak 
leánya Erzsébet a nmgya!' lHh"nrl1;\! neYCltctctt fól l 5 Lajos 
király llejévé lett. 

BozIlia fontos clöbil5tya levén mind ft törők, mim! 
pedig a Uahmíti:irn 50drgo Velcllt"zc cIIcll) czt is ('s:lládi 
kapoes ,Ut:11 vélték IcgjobbolJ tróujukhoz t'sntolni ai'. 
Anjouiak. )1clIlI)'irc ment e részbclI ft l'sal:id, bizouyitja 
II kÖ\'ctkczem]ö kiilöllös cset is , melynek crcdméuyc 
nagyobh \'olt, millt tal:i.u lJittck. 

Erzsébet a •• yakirátYllé IIdml',ihnl' kct fialal rokona 
lICycltc:tctt: cgyik a IIC\'CZCtt bozuiai ofm leáIlya, Lnjos 
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leendő hih'csc, a Dl.lSik Anlla} a sc1nveidnitzi llcrczeg 
ICllllya} kinek nz idősb magyal' királyné llagyneujc volt. 
A két nöycndék közül az első IV. Károly német csaszár 

lIején~ lett, utóbbi a magyar kinHyéj de szcrzÖ<lést köte a 
két nő, hogy a tőlök születendő fiuk és Ic:\nyok házas· 
ságra lépjenek. Aunútól Zsigmond sziiletctt, Erzsébettől 
~lál'ia - cs igy lőn lllcg\'Ch 'c alapja anuak, hogy a magyar 
királyi és német es.\szári korolla ZsigmolldJ'fI szálljon. 

A fentebbi "ÚZ1atbflll mel1őzellk is némely összeköt· 
teteseket, czélullk ('sak anuak kimutatása nkarnlu lenni, 
hogy habár az AlljOIU ház ugyanazon nUasztással ,'egyes 
örökösödés által birta Magyarországot, mint az Árpádház j 
l'saládi összeköttetések által több ország egyesitésére 
törekedett. Kiilöllösen Lajos nagyban úzé nemcsak a. 
Szöyctségek egész rendszerét, hanem némely országok 
confoederatióba yagy personalis unióba hozataInt. A lIem~ 
zet a szö,·ctkczések bcrsét annyira I inkább fólfog.\, minI 
Nagy Lajos alatt kmöllbcn is addig 1Iem ismert jóllétre és 
dicsőségre emelkedett, - és ezen }JoJitika Hóbert KI\ro1yolI 
kezd\'c gyakorlatbau yala. Ha Lajosnak fiu maradéki 
yalunak és ama politikát még cgyket generation át foly~ 

tatj.ík , a nemzet llllgy yalószillliséggel azt tanulja meg, 
hogy az orszi\gok közös czélra. egyesülésének legnagyobb 
biztositéka az lU·alkodó ugyallazonsl\ga leYéll, legczélsze~ 
nibb ugyanazon egy uralkodó fején több koronát egyesi~ 
teni, a mi lléldául a lengyel és magyarra, ezen két Y:\lasz~ 
tási királyságra néz,·c is alig lehetséges, mintha mindkettő 
l ehetőleg sokat áldoz föl a nUasztás szabadság:\ból s tel~ 
Itetölcg sokat enged a bizonyos rendben szab:ilyozott 
örökösödési el\'llek. 

Ue miután lIIagy:uországon Lajos király és at)'jn 
politikájáuak folytathatására fiu maradék nem \'olt, fl. 

Hemzet megtmmlta ugyall , hogy a coaJitiók czclszeniek 
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és szükségesek j de fl yillasztás szabmlabb YOlta által 
akarták elól1li több ország szöyctkezését. Ezután II 
király választásm\1 nagyobb szerc])et játszik II körül
mények szerinti opportunitás, mint az Al'pádok alatt 
követett legitimitás eh'c. És az opportunitás clyc mellett 
mindinkább a kéllyszeritö szitkség emelt szót j mert Lajos 
halala után fi török már rt mflgyul' birodalom déli tartoma· 
nyaira kezdé kiterjeszteni rablásait és hóditásait. 

A másik, az Árpádokét61 különböző szokás, melyet az 
Alljouiak behozának , első tekiuteh'c CSll}Ja kHlsöségnek 
látszik j pedig mélyreható s következményeiben nagy
fontosságu. 

H6bert Káro]y, ki különben egyike "oJt fl legóvato
sabb fejedelmeknek , fiat , a. uagy reménYli Lajost nem 
koronáztatta meg még a maga életébcn. Pedig flZ Arpád
ház alatt, mclynek a trónhoz való joga oly kétségtelen, s 
mclybcll már szokitssá kezdett "olt "álui, hogy mindig 
elsőségc lcgyen az első szUlüttllek, az idősb király még 
életében megkoronáztatta utódát Különösnek tetszik az 
esct azért is) mi,'el maga Károly is, kinck LajosolI kivliI 
yolt még fia , ügy Játszik tartott némely zU\',utól j mcrt 
még élctébcn kieszközlé a pápa beleegyezését, hogy 
Magyarország milldhc\l'om érsckének koronázása él'n!nyes 
legyen azon csctben) ha az , kinek elsőbbsége nw, llem 
,'égezné vagy ,'égezhetné a szertartást. 

Hogy Róbcrt Károly ncm koronáztatta meg fiát még 
a maga életében , épen az Áll)ádházbeli pél<1ák ijcszték, 
Lajos gyermekkora előtt esak heh'en llyolczYall én'cl 
történt, hogy IV. Béla, az egyik legderekabb király, fiát 
V. Istyánt még élctébeu királylyá kiáltatta ki, s az ered
mény az ország fó lforgatása lctt , azon belső zavar, mel)'
Bek nyomait még Róbcrt Károly töhb nlint harmincz hi 
böks kormányzása is alig' birta elcllyésztetlli. Mert régi, 
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magyar szok:is szerint - milJt eriuh!m - nr. ugyucrer.ett 
ifju kirúlyok som"cra iuckké lettek, külön mlnut tartottak, 
s kiilöu orszc\g rcszekct kaptak, s il két fcjiiséghm kÜUIIj'CI1 

t:íwadt ft fcje tJ cll:3cg. l~óbcrt Károly fiúnak még a maga 
életében való meg nem kOl'OlIáztatása :iltal egy rcgi rosz 
szok:íss:ll többet szüntetett meg. 

J. Lajos, ft Húbert Károly fia. IlCgy'"CIl é,-j Ol'SZI\g1ftS 

után kö,"cté apja azon péld:\jat, hogy nem a\"i\ttatott fOl 
az orsz!tgban egy második kOl'owis fejedelmet. Nilgy 
Lnjos kin\1)' csete pedig k.cllycscbh, sőt Imllatl;lIl roH. 
1300 köriil ft ma~p'ar ucmzct lIem is hUszi k gondolni arra, 
húgy az utolsó Arpúd magzatat trónra emelje, mivel az 
leáll)' ,·oJt. ~(ost pedig 1380 körül Lajos királyuak lIem 

maradnlll fiai , scm Böhcrt Klil'olrtól származott fiu test
"érei , a nCJUzet belccgye7.ctt , hogy cgy nót , a kirúly 
I C;~llyaillak egy ikét l Jlúriilt emelj\.: tróurn, 'Bz csetben 
llléltáll tnrthatutt yollla Lnjo~ kin\ly a z:waroktól: ft IlCIIlZ{'t 
előtt szolwtl:lII nóuralom minU l s .tUég scm korouúzT:ltá 
meg jl~iriilt még II maga élctébcll. A nagy kinUy 138:!-bclI 
scptember 16-ik:"l1l mult ki, s m~isllap, scptcmbcr l7-ikim 
korolllii"zák mcg lIária kin't1ytlöt. 

Azonhau úgy lútszik, Károly is clc\"c biztositoi utóda 
szám:im a tdmt, ,"alami]]t Lajosnj) ez több hihctóséggel 
áll. Károlyra IIC'l.\"C \"alószillli al." Meg Károly életében, 
133D-I>CII, clószür a lcugycl fórclll1ck egyczllck hclc I,ajos 
c\"cntualis lcngyel kinUylyú fogadásúba és ft lcngyel 
orsz:"lggyi1lés hatúroznthl emeli azt. Igei! llihetö 11M, hllgy 
Bóhert Kúroly" nlÍlItán ritk:lll tartott orszüggyii1é!:it, Icg
aláhh a mngyar fciremlck szó- ,",lgy iráshc1i igéretét birta 
fia mcg\'líl:l!5ztat:'ls~'lra" 

L:!jos király meg 1374-hell Knssán magn }.üriil 
uritJ"té ft lcugyc1 rcndekct , s lC:lllyaillak \"Illamclyikct o. 
e1ismcrtcté vclök lellgycl kinUynak. Itt mcgjegyzclldó! 
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hogy lengyel rendek alatt alig erthctö más mint a lcugycl 
föpapok és főurak. Bajos elhinni I hogy fi lengyelek 
Kassára forma szerinti ol'sz:'tggytHésrc g~-iiltck \'oln:1 
össze. -:Megjegyzendő to\"'ábbá. hogy midőn Lnjos, három 
én'cl utóbb, yisszatért Lengyelországból. Nagy-8zomh:!t
ban eljegyeztete az akkol' kile!lcz C\'CS Z~igmondot. fi 

meghalt német csftszál' fiát: fi hat-hét hes l\J:\l'iánnk. s 
í:sigmonclot ndrarán:i.l nu\raszta, hol a nemzet nyelyc\'el 
es szokásain,l megismerkedjék. Yégre, hogy - mint 
emlitém - Lajos királyt hahtlos ágyán ismét mcglly-ug
tatá némely lengyel nagyok azon biztositása. llOgy l\láriát 
és Zsigmondot fogj.ík Hmlkodójoknak ismerni. 

]~zell megjegyzések egyfelöl azt sejtetik: hogy )la
gyarországon is beérte Lajos a főrendek elölcges bele
egyezéshel, és másfel ől llOgy Máriának jegyesére, Zsig
mondl'R. Héz'"e is '"olt '\alami elöleges megci.lI npocHs, 
annyinll inkább, miycl Zsigmond mar Brandenburg feje
delme '-oJt s számot tarthatott n nemet császárságrn is. 

Egy latinul irt törtéllész fölhoz egy adatot] mely 
alTa mntat, hogya magynr nagyok eleye szayokat adtak 
MMia és tn1án e\"entualiter Zsigmond h'ourn léptetésére is. 

Ezen adat nz: hogy l3iS-ban Lajos király összehiyú 
Budára fl Rendeket (Ordines). s kijelente nekik ahbeli 
sz~indékátl hogy nagyobbik lcány:it ~Iáriát, királyly:'l 
Yálaszszúk és öt Zsigmolldclal, lY" Károly császár és 
("seh király fi:i.\"al üsszeházasitn:l.lI, ezt is annnk rendi 
szcrint ellássák a kinHyi j ch-en~'ekkel , - a mibe a rendek 
egyertclmüleg belcegyeztek. 1) Ton'dJbú mint ugyanazon 
irú :H1itja, ezc1l nlkalolllllwl fülfogadtatú Lajos a sziutéll 
Anjoui hi,zbo1 dc nem Hőhert 1\::'11"0Iyt61 Icsz:irmazott 
dUl"aZz()i her('zcggcl, K:irolylyal: hogy llem lép rül kö'"c
tcl0ként fl Ilwgynl" koron:íra, 



Az utóbbi fólfogad:\st illetó állitáshoz kétség fél' j 

sót fl mennyire az cddig ismcrt adatok mcgeugcdik a birr..· 
latot, iuk:\bb elntelldő, mint clfogadandó. A mi fi rendek 
Bnd,íra gyiijtésCt illeti, szintén kétséghe yonják, - azon 
okból, mi,"el azjónc ki bclőlc, hogy Lajos kiníly 137S·ball 
az orsz:iggyiilés ajtaj igérteté meg leanyn és leendő njc 
tl'lmraiiltctéset. )1ár pcdig hihctctlcn, llOgy ily fontos 
ol'szágg)iilési határozatról a ha7.ni krónikák haJJgatn:'tnak. 
- fgy azt tehetjük fól, hogy ncm cgy orsz;'tggyillés 
ugyan, dc az orsz~ig fómai adták Lajol5nak szanlkat 
M:'tria lllcgnUasztásál'a. Orszngg)iiléscn bajosan is tör~ 

téultctctt olyas, miuta)} ott a yalnsztást rögtön korollo'tzás 
szokta köyctui, mi }lcdig ezuttal elnmra<lt. 

Másfelől, hogyelőleges egyezés törtcut, eléggé bizo· 
11);tja az, bogy l\Iáriát. mindjo'trt a király halála. után yaló 
nap forma szerint s cgyh1lngnlng megválasztják és ki
kiállják. 

A főrcndek, papi és yilági főurak jóyal nngyobb 
tekintélyre emclkedtek '·olt az Aujolti ház :llatt, mint az 
Árpá<lház alatt; mcrt mind a papi mind a ,"ih\gi fÓU1'aknál 
fl banderialis rcndszcr ezen időben fejlődik ki. A közItc· 
messcgnck, mcJy ("sak az orsz:ig határaiu hcliil szolgtilt, 
s ncm is lehetctt oly gyakorlott a Ilndbnu, mint a fóurak 
zsoldos csclédségc, nem Ichetett többe oly köyctclése. 
mint nzclótt \"olt. Azon föurak, kik Lajos kiridyl mípolyi 
~s lcugyelorszi,gi expeditióirn kísérték , több befolyást 
uycrtek az orszi'ggyiilésbc, miut a közncmcsség tömcge. 
lia. ezck l(özHl yalaki Iti\"cn szolgált , többé nem mal':Hlt 
közucmcs. Az ignzs~\gos kirúly érdem szcriut aJ;'tzta meg· 
a. régibb zavargó uagyoknt, hogya kibcbb nemcsségből 
emeljc lul azokat , ldk sr.olg:iJntkészség cs harcziasság 
:'dtal kitűntek. Az aristokrntia fclébcn mús Ictt uj cmbcrek 
:ilta l. kiknek bcfolyása cllcn ncm iti lehctett fi. kÖzl\cmcs· 
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ségnek oly panasza, nlintha a fú aristokratia csuJl:'1Il szUle
téscllcl fognt gyakorolta volna azt. 

Az uj fönristokrntia a XIV-ik cs XV-ik szazadban 
az országgyülésckcn is annyira 1.áttcrbc szorit:\. a lúg 
nemesseget, hogy m:ir kinilyn\Jnsztásra sem jelent meg 
tömegesen, mint csak ] II. Endre alatt is 1 hallcm kezd 
megyellkéllt csak negy-négy képviselőt kuldclli a rákosi 
IlcmzetgyiiJésrc, mi által ismét egyik aJa]1köyc tétetett Jc 
fi mcgyci politikai életnek; mClt a kÖ\'ctkilldós oly gyülé
seket tÓIl sziikségesckké, melyek nem voltak meg nkkor, 
miclóll milHlcn kis nemesnek Székcsfehén'ál'on cgycnló 
szanl.zata "olt a legu:1gyobb fóun~ml. Es a megyei kép
viselőség kisebbségben maradt a ncmzetgyiilésekcll, mert 
a fóUl'll:\ k is meg\'olt adn\ a jog, hogy személyes meg 
Ilem jelenbetése esetében helyettest kiildjön a nemzet~ 

gyü1csre. 
Igy még a két első Anjoui behoztn wtlósúnúell azt a 

szok:ist, 1I0gy tsnk n főrendek kel igéftette meg a. király 
utóda mcgn\lasztását i - ez elég biztositékot hitszott adn i 
az utódokról való gOlldoskodásb~\ll. 

Annyi bizonyofS, hogy Lajos után szokássá lesz a 
trónkö\·etkezés ily !lemH biztosihisa. Az igéretet később 
formaszerinti elmcges szerződések nhtkjában látjuk fól~ 

Hinni. .arig az ÁIlládok alatt a Yérség és nilasztás a k~t 
clY, mclyet a nemzet szem előtt tart, Lajoson, sót JGrolyon 
kezd\'e az ország nagyni által adott szó teszi hitszólag 
biztosnhbá a következést j dc bizonyos csetekben ngynu:lz 
okozú a legnagyobb bOllyoda1mat. 

L.1.jos utódürn :Jf:"lri:'lrn nézye bajoS..'\bb kérdés. hogynl1 
történt az, hogy ti mind Ílhiri:it mind hsigmolldot kinilyul 
nkfln\ elfogadtnt ni n. Icugye1ekkcl s ynlószinú(,1\ ugyan
aZOIl igéretet tetette :L mngyartJkkal is. Azok , kik ezen 
kérdést jogtani szempontból t:irgynltl,k , ugy tejték IIH:g a 
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tillúnyt, hogy L~jos csnk Mill'i:it nkartn. mcgkoroll.íztfltlli 
s ~sigmondotl ftZ Ö féljét., uelll akal';'t lIl:1gym' kin\.lylyú 
tétetni. Es yn16bml 1382-bon csak M,il'iM korowlzz:'tk 
meg, nem Zsigmondot is. Az egybekelés is kctt~iök közt 
csak 1385·bcn megy véghez és yégre nz ors7.ilg sok 
hC)7.:rntrn I1t:"lll és i\{;iria kil'.ilynő fogs:iglm "ctésé"cl 
1387-bcl1 Yálnsztjftk és kOl'OlHízz:ik meg fl magyArok 
Zsigmondot kirúJyokk{l, ki nrnlko(Hsilt nz utóbbi évtől 

szúmi~jn. Dc il történész mélt.\n teszi nd n kérdést, mi 
yolt Lnjosunk szftndéb. Lengyc1orsz:iggnl? Ott is csnk 
l\ItÍl'i:it nk:mí-c tróma iiltetui 1 hogy férje legfeljehb az Ö 

Ilc\"éhcn kOl'llU'lllyozzon, vagy pedig ott épen Zsigmondot 
nknrú mcgkol'oll:lztntni s l\J.íl'i:H 1Iem kh'lilykéllt ll:mcm 
kin'dynéként szerepeltetni? Vngy "égre mindkettüt miml
két OI'SZ"'g koron",j.in~l al~m':i ell:iftfltni , mel)' csetbell 
egyik ol'sz,ig scm llHlJ'fHl egyik félnek a m,isik ol's7.<Ígha 
Iltnz;Ís:'n'al Ill':llkodó nelkül? A eomhinatio mindenesetre 
rso(Hlatos, Dc annyi ,ílI, hogy }lMin és Zsigmond h'ou
küyctkezésébcll egyoldallls:ig ('sak JHngym'ol's7.:igot s nem 
egyszersmind LCllgyclorszligot is tekintetbe ycnllHIlk. 
Föltel!ctó-c to\':\bb:íl hogy :1. két orsz;'lghall egy házas piu" 
nkarr:ill cJfogndtahli Lajos, uémi szcrclloszt.ist Ile hagyott 
y"ln:l mcg, rniut:'tll még az Ö 11I'nJkocl;is:l alatt bcbizOIl)'lllt, 
hogy :L kcttöt egy ngymHlzon JlClyl'ől bajos korm;'lIlyllzni 
s :lzért "olt kénytelen oly g)'úugún Ol'sz:'lgolt nllyj:'tt 
EI'í:sébetet J{iihleni Leug)'cloJ'sz:igba nll:;irúlynak? 

A kö\'etl(ezés nem adott kul('sot keziinkbe ('zell 
tal:'tlly mcgfejtésél'ej meri n. lcugyc1ek I,njot) kir:H)'lIak 
tett igérctökMl , ennek hnh'lln ut:ill ('sak aUllyit tartottak 
meg, II Og.r fl ldl';',ly egyik lc:'U1y:'tI \'itték kir;ilyukltak, -
tIc 11CIII ::\I:iri:it. 11:WC'1H J[clhigct. Ezt pcdig elsznbszt:'l k 
fL fCI'\'(:zcft fl'igyWI fLZ (Jsztn'd{ hcn'zcggel: oknJn'lII fLZ 

Alljpu ialOlak kOI'Oll:l-IHiz:Jliit;'tsi ltolilildj:'tH , cgy m lóuau 
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oly combinutiót vittek ki ! meiyuél szebbet ezen !lemben 
Károly és Lajos sem mutatuak föl. A litlmíllok , millt 
érintém , hah\los . ellenségei ,'oHa\.;: a lCllgyclek llck , s 
magAm\k Lajosnak is sok dolgot adtak. Ezcnki"ill ft nép 
és fejedelme Jlogány \'olt. Hc(h'ig és ft Jithváll fejedelem, 
Jagello) közti házasság ellcllségböl és pog:lnybúI nemcsak 
baráttá és kcrcsztycllllé tette ft lithvúllokat, hanem orsz:\
guk egyesilit is Lellgyelorsz:iggal. 

Zsigmoudot okozz:\k ktilöllÖSClI , hogy Lcngyelorszílg 
ily módon elszakasztaték fl. magyal' uniótól. A lengyelek 
kClh-ct meg Hcm nyerte: s tnl:\u II szeles ifjl1ból férfikorilra 
is rosz nrnlko<lót jósoltak. Dc befolyhatott idcgcllkc<1é
sökre az is) hogy Zsigmondot ft magyarokolI és lengyele
kelI kivtil talán II csehek és egész Németorsz:ig Hl'alkodó
joknak fogják elismerni. Ily sok orsz.\g közt oszo]y{m 
meg gOlldja, nem lllkbnték tartÓSan köztök S Zsigmoud 
roppant birtokai mellett is, könnyen a Jithyánok zsákrná
uyálll Imgyhatja őket. 

Zsigmolldl ha Lajos telTe sikeriil, bárom birodalom 
csúszárja lesz \'ala: a magym\ Icngyel és német biroda
lomé. A leHgyel korona már ch"eszett, mint látjuk, miclótt 
Zsigmond JUngyar királylyá korouáztatott "ohm. 



III. I'E.JE7.ET. 

A szabad valasztási elv tovább fejlése. 

1\I;hia nagyon fiata l léYcn, az ország tÖITenyci ertel
mében Gara nádor kOl'm:lllyzott ntlóbnn. A s01l\'craiuit;ist 
M.íria ne\'cben nz ÖZ\'cgy kiJ'ályné ké}wiseltc. ElőblJiuck 

mint fÖlmU\k sok irigye cs ell ensége volt j utóbbi l1 em 
terlIlett oly nagy orsz:íg kOl'mílllp.úsAl':t. Zsigmondnak ·nz 
első évekbeli, szava scm volt a fontos ügyekbe, nnnyira, 
hogy három éHel Lajos cllmllyta után fIZ ÖZ\'cgy királyné 
JOás féljet keresett le{myúnak, cgy frallczia hCl'czcget. -
Kcm lett eredménye, s azalatt az orsz;\g mim! }lö1gyobb 
7.aval'hn jött. Kitiint , hogya nemzet nem tekinti ter
mészetesnek a női malmat , S ez magah:1II is kö\'ctkc
zctlcnségci cs illgadoz:\~ni :mal ft Icgroszabbualt bizo
nyitá azt. 

E közbcn nj tróuköyctcl tl léJlctt fOl, kiurk sCllllni 
jog:l. scm "olt fl mngyar korou:\hoz: cz nz AlljOl1i h:\z 
cgyik tagja "olt ugynn j tIc l1cm :L Róbcrt K:\roly fél c :'lgból, 
Imuclll az ugync" czctt tlurazzui lllcllék:\ghúl. 1Ilintlamcllctt 
sikcriilt Ilag'y púdot szcrczuic az orsz:lghall , Sok nt tctt 
nz, hogy ::izcmélyc::icll ::i jú uldalrúl i::imcl'ték öt, hogy 
L,ljO::i kin'tly ll1éltunak farl:'1 a l1;'IJlolyi trónra j Ilc IcgfcltH
miM, az. hogy éjJcll l)a lmM-lIoJl'\'úton~z;lg és Hoznia 
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pártolta őt ki"álóan. Ugyanazon okol.:, melyeknél fogva 
HólJcl'tK:il'olYllak is egykor épell ezen ol'sz~igrészek "oltaJ.: 
legelső és legtüzesebb l'úl1hiyci, mUlIkálhattak most is. 

Ezen okok egyike az Adria tenger szab~Hls:.'lga 

Vclcllcze ell en, mit biztosít az, ha a mag'yar és mípolyi 
trón egycsittetik , mirc Lajos hiáhall törekedett, s mi 
dmuzzói K:\\'oly alatt elérhetónek látszott. - Kiilöllben 
ugyanez ft törőknek is legelszántabb cllclIségen'! voJt 
\'álalHló j mmt Dnrazzo, az ősi birtok, az Adria tengernek 
inllen ső, azaz keleti 11:1I'tján fekiidt, a törökök tork:\.b:lIl. 
Ezen politikai szempont mellett lcgi il k,ibb Károly kezére 
dolgozhatott. az asszony kormányzúsnak mindinkáhb tlir· 
hetlenné nilása. 

Igy magyar:'lzh,\Íó , hogy Károly csaknem millClen 
akad,ily nélkiil Budára jölletett, hol i)Hria. lemondv.in :t 

koronáról, ó Sz.-Fehél'yál'on azt iiullcpélyesen fejére tétette. 
'l'lIdY:1 van az uj kinUy szomorn sorsa. Alig hat heti 
uralkodás llt<\n az anyakirályné őt orOZ\':1. meggyilkoltatja. 

Károly megjelenése az ország hatán\ll azt eredmé
uyezé, hogy Mária sieh'c eljcgyeztetett hsiglllollllnak, ki 
1I10st 1I01'szág gyámja'! llevet nyert. 

A kini.lynékat a p:irtosok Szerémbell eJfog\'{m, boszút 
.-\llal1<16k rajtuk Károly mcggyilkoltflt;'tsáért . oörtönoe 
vetették. Zsigmond indlth'án k iszabadit:isltkra, most ,,01'

sz:ig kapitányá" n<lk ki,Ut:'tk ki, Azután meg is koromizMk 
őt királylyá. [gy ha Laj os kir;\Iy esakllgyau hsigmondr;l 
adatta volna a főreJHlek szar:H , egyrészben az országos 
z:l\'arok és a kir:'tlyuők fogs:íga. emelte út tróura, más 
részben az, hogya I1ll'lgyfll' kOl'ouúntl má$t is egyesítendő 

volt homlok:\l1. 
l~ Zsigmond csakugyalI L411-bcll Ilémet t's,isz:llTú, 

141 D-bell cseh kil'úlyly;'~ lett, mcly korol1l\kat, fl Illngy;llT:1i 
együtt életfogytig, 1437-ig' viselte. 
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Ilogy II tróuköYCtkczósoclI mily ung)' szerepel ját. 
tiZott JUIII" az ország ktiliigyi érdeke, ann HZ rscméllyck 

egy s:tjáls:\gos cxpcrimclltllmot rögtöHöztek Zsigmond élc
téhell. ~~igJlloJl(lo t egyszer flZ orsz:\g-lIngyok tön'cuylelcll 
tettei miatt fug1:ilíg-m ,"ctik. Az ország cgyszcl1'c új kinily 
\',ilnsztlÍsoll kezdd t gomlolkozlli . S hogyrlll gOlldolkozott? 
Az éjszaki mcgyék a. }clIgyc) kirúlyt, IIc(hig félj'::t 
hí\tilk I ki meg is iudltlt; a. uyugati lIlcgyék Vilmos her
('zeget, Iledvig tllclJózött jegyesét , és It déli részek, HoJ'
n'ttorszlíg, lJl\lmátia cs BozIlia dmllzzói Lászlót. Z.sigmond 
kiszaiJaduhúl1 ('sak utóbbi maradt IUcg boszlIlJól practcll
dcmmck, 1:1 l~ésóbu clIlIck kis pllrtja is széh'cl'etctt. 

Ime, il. "életlen mily viIágosau kimutatta l hogy :lZ 

Ol'8Z11g mái' v:ihlszt;isnibnn ncm n.lcgitimitils~ hanem a ktll lSó 
SZÖ\'ctsegekct t,U'til szemmel j mClt magn a lcgitimit.\s 
nem lchetett különbözö az ursz:'Ig cjszaki, llyugHti és deli 
ré:szében; li mClt n l'amlid.\ltnk közúlLúszlólIak majd 
semmi és Vi lmosuak Icgtúyolabbi jOg'l'zime scm lehetett 
IIcull':sak a magyar, llílucm bÚl1ncly miu; nkkOl; jog szeri nt 
1:S, Az orsz,ig fckyéschez képest no küzYCtlell kiiHigyi 
crdckek tiy.crillt Ilúrtoskodtnk. 

Zsigmollduak l\l;\ri;\túl IICIII maradtak gycrlUckci, 
)1,hiUdik IIcjctól Uzilley BorblÍliltól "oJt cgy IC;'lllya, 
Erz!:ichct , kit Imuslmrgi V, AIIJCl'lJu:k, aUl::izh'ini iLcJ'czcguck 
ad illiU!. hsigmolltl cJóJcgcscu fölfogadt:ltja az OI'SZl\g 
Il:lg):jai\'al , hogy ,'cjét, Alucl'Íct yúlasztjilk magy:ll' ki
nUyly:\. Z!SignlOud 1437-bcu dCl'ZCllllJCI' 9-ikén hal meg 
s Alucrt :17. If.lJ~-iki uj év t;íj:ín Illcgkol'oniLztatik 

J Labúr Ilagy "ita folyt II felctt, IIOgy:11I történt, hogy 
mitHI I~rzl:)ébct y,Hasztoft és IIIcgkol'ill\;'lZtltt Idnily"ól1l'k, 
lIIillll pcdig AliJcl't \':UalSztott és IIIcg'lwl'UIIÚzOtt kil';il)'uak 
IIc\'czi m:.,rlH - Hem szlikscO'C::i hUlSSZÚ feitcO'ctésbc 1::1 , • 1::1 ~ 1:1 

lJol'so'ltlw:mi c fölött. Hogy Ilt;t oh,ljtultak yollla umlko-
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d6llak , szó sem "olt róla többé. 13izonyitja ezt MMy:'l:s 
királynak cgy negy"cll ötvcn énel utóbb kclt 1c\'c]c is, 
melyben azt mondja, hogy a Mária kil'á]yllé tlI'a]kodúsának 
ize még akkor is mcgmll fi magyarok szájában s szó sem 
lehet róla, hogy fi magyarok az ö, i\Btrás nejét elfogadjilk 
utódul fl trónon. Készebbck leöletui magokat , hog'Ysem 
ilyesbe egyezzellck. 1) Nints egy tény. mely azt mutatu:\, 
hogy Aibcrt neje az uralkodó jogait gyakorolta volna. 
Legfeljebb Ilagfobb J'allgúnak tek inték, mint ha.jdan ; de 
"aló:S:íggal Albert volt a ];; iritly. E:me nagyobb rang 
kétségkinil l\lúrill kinUynCt61 számitható, ki a k irályi 
mélt6s:.\gllak m:'lr akkor birtoknban le\'éu, mielőtt telje 
kiniJylyá lett, az orsz:ígball uagyoblJ birtokokat hlJ"tott 
meg magának, miut a minők az Arpátlhúz idej~hell fi kinUy
nékat illették. Ezek kétsegki\"lil rászálltak Z.sigmond 
második l1cjél'e, Ozi11ey BorbáMra is. Igy nem l'soda, hogy 
Albert mcgellgcdi nejének, hogy tctszés szeriut d]asz:szoll 
mag:íllak fl, kirnlyi birtokok közt. Zsigmond m:ísodik 
nejének idejéből orsz:\gos tÖITél1y mal'atlt fen1l , mely 
szerint nemesnk kil'{llyi, hancm kiilöll kin'liynéi balldel'iHJU 
is \'an, - mindkettO czcr 10\'ast tartozik kiáJlit:\l1i a "árak 
oltalmára. 

A1bcrtllek magá11:tk ncm az szerző mcg n. magyarok 
beleegyezését, hogy Ö a "én kin\ly \'cjc ,"olt. Hogy Albcrtre 
('sak igéretöket adhatták, Cll nek rem~lIyéllck kellett len ni 
idegen hatalomra is: a millthogy a lIémctorsz:igi és tseh 
koro lia ránézett. rl'öbh millt \'nIószinii, hogy fl kin'tIy 1Il:'u' 
leanya féljhez <1<1:i.s:\I)a11 mcghallgatü az orsz:'lg nagyjait, 
mint most mcghallgatják ilycsckbcH il minisztcreket. 1;:8 
HClll 1ll~1t:.\1I fO ltchctjiik-c, hogy azon esetbcn, ha a magya
rok nClll látják Ucl\rösnek All>crt jÖ\'cmlübeli IIlcgnílasz
tatitsát, a kiril]y nelll adta. \"Ol nO\ hozzú cgyctlen Iciwp\.t? 

I) Kov;l.ehieh, Script . Min. l. :141 
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AllJcrt két év ig scm tilt a magyar trónOlI. Csak két 
l L:l~ lIy:l maraut, és hahllakol' reménybeli '"o lt !lcjétól mag
zatja még IDeg nem sziilctctt: nem tudhattAk fin lesz-e az, 
V.lgy lc:'\II)'. 

Az országban senki SCIU látta jónak, hogy most az 
özngy királyné vegye át n korm!myt, S talán ó maga 
scm. A rendek beleegyeztek, s köztök e lső yolt az özvegy 
királyné, ki anH szavazott, hogy Ulászló fi atal leugyel 
kil':\1y lJivassék meg il trónra. 'raláll, hogy lIelU annyira 
El'zscbct, miut félje rokonainak követeléseitől menekülje
nek, legjobb trausactióll:lk vélték a még elég fi atal ÖZ \"C
gyct a leendő magyar kin'tlyhoz adni !lőni , - clIl11yiya) 

illkább , mini igy ha Erzsébetnek fia talál is születni, 
minden IJonyoló(h'\s el lesz lu\rih"a. 

Azolluml leginkább ]t:J'zsébct vonakodása miatt a 
I.úzassílg elmaradt, - és beköntkezett a legnagyobL 
LOllyodaloru, melytöl tarthat:.luHk. lUig' az országos kül· 
dőttség utban volt Lengyelurszágban Ulászló meghivás.l.rn, 
Erzsébetnek fia született, kit Lászlónak kereszteltek. 

Ezen atyja hahUn uMII született László nemcsak 
örökösödési orsz"gokba u törvényes korOlmörökös lett 
vol na, hauem a magyar régi szokás il:i haboz:\s nélkül 
clsöséget adott miudig IIZ uralkodó töl'\'énycs fiánnk, 
kivált, ha miut jelen esetbcn, egyetl en volt. - Lengyel 
Uh\szló ki volt ugyan kiáltva Budán kin'IlYllak, dc lIem 
hogy meg lett volna koronázva, hauClIl meg a hozzá iudi· 
tott magyar kövctség scm jl\rt volt cl kHldct6séhen, midőu 
meghallá, hogy Erzsébetuek fija született. 

Mi forgott felll l ily viszonyok Ii.ÖZI az UI'l:izág remlei 
el.jtt? I I~gyfelú l Erzsébetnek , millt ZsigulOud le:\lIyállnk, 
lIIiut kon'l!:'!s kinHyuóllck kö\·ctdésc, torllblJá l1gy;lIIcllllek 
egy sokkalllyomatékol:iabb kÖ\'ctclóse fia , L:\szlu nevében, 
kiuck iL lIIagynruk jogfognlma szerilIt is o):sóségc Wl.II ;~ 
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kinilylyá nHasztat:lsuau. Músfclő! ezen lcgitimit:\si ch'ek
kel szemben állott ét nemzetnek opportuuitás szerinti 
szabad Yá.lasztása. - Amaz - ét legitimitás - lcsz!\Iuítn\n 
belőle ét nói ág nIÍudcn lehető követelését, melyet jogosuak 
Jlem ismertek, a lehető legerősebb (\rgulllcnhlmokkal szó lt 
Erzsébet mellett j mert cnuek ('scesemó fia ét szokott 
helyeu, Székcs-J?cllérvilroll, Sz. Istnll. yalócli kOl'o llájilval, 
elZ esztergomi érsek Szé<:si DélIes által, ki ét ('sccscmőt 

csak ezelőtt milltegy h:\rolll hónappal keresztelte, királylyá 
koronáztatott - az cgészuől semmi egyéb sZCltartlís nem 
hi!l.JJyozv:'Ill, millt az orszlig tö\'\'éllyCSCll egybehítt l'cndci
Ilck beleegyezése: csak a p:\.i'tos cgylulzi és yjbigi föumk 
"oJtak jelen a bámész sokaságon kiv,il. Hozz.i, járult az 
a SZOlllorn körülmény is, hogy Sz, Istdn koroulija cgy 
orzús követkcztébcn kcriilt ' -olt Viscgrádról Erzsébct kczci 
közé, A koron:'lz;'\s 1440, május l5-ikén törtéut, midőn 

a lcugyel Ulászló még l'sak EgeI' tájúlI volt Lcug)'cl
országból jÖvct. 

A rcmlck lIuagyobb szúmmal, millt bÚl'lllikor Cl junius 
29-ikéll lllulán ujból is kin\lyukm\k ,-;'Ilnszták lengyel 
Uhiszlót, s oly okm:\llyokat {\lIiMllllk ki közmegcgyczcsscJ, 
melyek II Yálaszti\s szabmls.\g;\nak ch-ét a leghatarvzot
tabb<.ln kimolldjúk, 

Az 1440, jlluius 2V-iki m<.lllifcstumb<.lll mondj itk It 

rcudck: 
Érctt mcgfolltohisuk tÚ l'gya ,"olt oly kir:Hyl'ÓI gon

doskodui, ki az orszúgot épségben t'lI'tS<l l lIö,-c1jc és ; ~ 

törökök bciitésci cl1clI védcni tudja, Igy cmlékczénck mcg 
a rendek, mily ülhös ,"ult egykor Sz, L:i.szló illcjéhel! 
Magyal' és Lcllgyelorsz:ig szüyctkczésc s Illily j;\\';ira 
szolgált tiszteletrcméltó cmlékezctli Lajo:j kinily a latt 
miml két or:5z:'lgll:\k no küzös fejedcicIll nlnH \'aló cgyesiilés1 

ki szcl'ellcsé:5CII tudvi\ll vczéllli mindkét Ul'sz:'lg konllúuy 
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rúdját , a két nemzet közel érintkezése, ellcltségök cllcui 
kölcsőllős n!dclme becsülést, dicsőséget szerzett milldkct
tönck és fóh-il'ágoztatá. ' ) 

Ez igen lényeges , sót leglényegesebb része flZ 

okmáuyuak , ha kiycszszük egy másik helyét, mc]ybcu 
Erzsébet fiának korOllázás:l. él'yéllytelcnllck nUl momlnl) 
miycl a rendek beleegyezése llélkiiJ történt. 

Szó sincs benne arról is, mintha lengyel Ulászlót 
egyébért n\lasztották '"0Ina megJ millt szcmélyiségéél't és 
ft lengyel es magyar között ohajtott "éd- és daczszö"ctsé
gÓlt, mi az uralkodó közösségéllél fog\'& magától értetik. 

Lengyel Ulászló két hónappal később koronáztatik 
meg, mint Erzsébet gyermeke, ft csecsemő László. Julius 
17 · ikéró l a rendek egy másik fontos okmánya maradt 
ránk. Ez már nem a legitimitás eh'hel szemben vcdi a 
qUaszhis jogát, hanem tovoil.JlJ megy cs a yálasztás elvét 
a koronázás általi szentesi tés fölébc llclyezi. 

A koronázásoknál lmsznált korona Erzsébet kezében 
yolt, A rendek ellw.tározzák, hogy 1. Ulászlót azon di3dé
mA,'al koronázz:\k meg, melylyel Sz. Istn\tl eltemettetett, 
s mely még meg volt a sz. fehén'ári sirboltball. Kimondják 
egyszersmind: 

" hogy a királyok megko)'onázása mindig a nem:ef 
akaratát6l fil99, s a korona hatálya. cs én'cllye az ő bele
egyezésökbeu állot" 2), 

Ezen határozatok, melyek hozatalában részt yett 
Hunyady János is, yaJamiut az egész király \':\lllszl:'ts, 
Icgiukábl.J a miatt lcttek "égzéssé, mivel az orszllgot a 
török miatt mind uagyobL vcszély fenyegette és a csccscmó 

') KRIOlI." XIII. k. I4I00he:t. 
J) .Collaider~nte$ etill '" l'otiuilllC, .,uo.1 ~enll'e r r ... glUIL ~'Cronftlin ~ 

rcgnicolHrum volulltate ,lepenIlcl, ac d6C1Lcin ~t \'ir'".' CoronlLc ill ipso.u"" 
~pprobl!.liono eonatilit.~ (Kovllchich. Ve~'. Comitiorum eJ", 1.1 
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László felnötteig sziikscgessc n\landott regcnsség nem 
Iát:;zott oly alkalmas kormállyzisunk ) mint I. U1aszlóéJ 

ki egyszersmind Lengyelország segedelmét biztosit:\. 
M<lgyarol'szágnak. Igaz, hogy már előbb mindent elkö
"ettek Erzsébet érdekeinek kiegycztctésérc az ország 
ér<1ekéYcl. Dc ft 1'cm}ck határozatában YiUtgosall ki ,':lll 
fcjez\"e jogi fólfogásuk ft magyar trón betöltésében, mely 
föl fogás nagyon egyezett a IClIgyeJckthcl, kikkel oly közel 
ériutkezésben ,"oltak s most ismét oly közeli SZÖyctStgbc 
léjJtek. KiHöuLclI az, ft mit a koronázás érYényéröl mon
danak, az egészen ősi, hagyományos ch- ,"olt. 

Tudjuk , hogy I. Ulászló IlCgy hi uralkmHsa után 
hősi lH\lállal kimult ft. n'trnai mezőn. :JIidőll 1445 tanlSZlll1 
:JIagyarország rendei ismét királyválasztásra gyiiltek 
össze, már a legkorIátlallabb ,"álasztás elye csaknem 
érn'myl'e jutott. A hazafiak egy része azon volt, hogya 
belföldi fő nemesek ,"alamel)ikét emelje trónra, Voltak, 
kik fl Yálasztás ch"e mellett fölöslegesnek tartYán a koro
uút , mcly diszjel a maga Ylszolltagságain\l megaullyi 
viszontagságba ke,"eri a nemzetet. - l'epnbli<'nllus kor
mányfonnáért emeltek szót. 

A belföldi uralkodó yj.lasztásnt illetőleg: hogy ilyes 
eszmék hi.madhattak , termeszetes '"olt kinHt cgy Várna 
után, mc))"bell a kilJsö szö,"etség több mint sziikségtelell
nek - I:ú"tékol1ynrtk bizonyult he. Hogy a szön:tsc
gesek nem segitették a magyart, - még menthető lett 
volna magábaJI j dc mCllthctl Cllué az :\ltal nHt, hogy 
igéreteket tettek ' ·olt. Igy fL jelszó, mel)' másfel sz:\zad 
óta nralkodó valft, hogy t. i, akinU)' n\1aszt:isokban fő 

vezérel" legyen fl külföldi szö,"etség, most hatalmasa u 
megingott. 

Azollhall ,"olt még egyenis }Illrt, mel)' az clkescl'e
désen tnlcmelked\'e , foJyt;ltni kiylUlta a trón betöltésében 
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aZ cJólJb i szokást. Lászlót, A1IJcrt király fiát , taM il mint 
ilyet is mcgnHasztandóuak vcltél< j dc Hevezetes ok volt 
melletto az OI'SZI\g kiiliigyi yiszonya, lIem annyir:\. milItIm 
sokat segíthetett volna . hanem mivel sokat árthatott. 
Lászlóra nézett nemcsak rt magyal' 1 hanem apja ut.\n a 
cseh királyi s ausztriai hcrczcgi koro1H\ is. Mint cseb 
kirill)' és OSZh'i\k hen-zeg miatt az ország nyugati és 
éjszakllyllgati hatámi lIem lettek "ohm bb,;tosslÍglmll. l::'S 
mar is , gy:i.lIlja; fl. Hahsburg Mz egy lIlúsik ága ból sz:'lr~ 

UJnzott herczeg és római kin\ly l?ridrik, ellenséges indu
latot mutatott. Nemcsak útvCyt! és mag{\.l1úl tartá fl m:lgyal' 
koromU, hanem cl sem ismeré tÖI'Yónycs királynak I. Ulúsz
lót. - l\[ngym'öl'sz;'lg, mclYllck nJilldcl1 erejét fl török ellen 
kell \'ala fOl'dítllia, l1 em {'sak h;iblll'gatm lett yolna kivUJ
rő l , hanem beim az Ol'sz;íg kebelében is mindig pártosko
(bísokat szit yaJa, ha László nem y:\.lasztatik királyI y"'. 

És cs:tkngY:lII ft köznemesség' éi:! ,';'u'osok, czelLkivlÍl 
Llunyady J itnos tan:h:sa ültal győzött az a. párt , mely 
királyt ohajtott s kinílyul Lászlot. 

Dc cgészen "árat lan nl l"l'idl'ik sc a gyermeket se a 
korom\t ki nem adta. kezébö!, mire jogtalan köyeteléseibell 
keresett üriigyet. - Úgy hHszik , az orsz:'tg rendei IIcm 
épen kéutclcllségböl, de azon okból ncm yitték végsöig 
a dolgot, nÜ"el az öt éves gycrmek kUlönbcn scm lesz 
"ala nagy biztosítéka a kormány szih'trds:\g';'lImk. Dc 
i"riurik ama tette mintegy kCllyszcl'ité :IZ orsz<\got arra, 
hogy egy lépéssel ujból is közclcdjék a kil'úJyi szék bctöl
t~sébcll a yálasdú.s absolut cive felé, Az ország lwt:lraill 
kivül le\'l!1L a kirúly, egy kOl'OllátlH II urat n \lasztott mag.'t
lI ak - s ez Lhlllyady János volt korm;illyzói czímmcl, tic 
uralkodói hatalolllmaI fölruház"a. llully:1tli hat é"i kur-
1II :'ulyz:i.sa (14.1G- 145:l) mról i:3 mcggyőzé a llClllzútCt, 
hogy IIcm UpCll lIlulhatatl al1ul sznkscgc:3 oly II l'111koduért 
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uézlli kÖl'iil , ki idegen koronákat is egyesit fejéu. Egy 
haznfias és hósi fŐllcrucs még jobban országolhat , milLt 

egy kirúlyi \'érből sz:\rmazott király. 
1452~bcll, miutáu az ausztriai éli cseh uél) föll ázadt 

Fridrik, a gy:im ellen , hogy kezet fogjanak a magyí'Ll'l':tl 
közös királynk kiszabadítására, L:\sz16 végre átvette az 
tu'nlkodiÍst, Hunyady lCIUOlulrim II kOl'm!\nyz6ságr61. 
Azonban Sz. IstvAn kOl'Ollilja még Fridrik kezében maradt, 
jeIéül anuak , hogy csak httsz6lag miíködött kOl'<\.bl.lall 
László mellett. - Önző czéljait elpaJilstolfl. LiIszió által, 
dc könnyU volt keresztűl látni ten'ciu . Ez II szemelycs, 
ÖllZÓ politik" ]Jcdig a népek szöYCtkczését mozdítá elő . 

Magyarok, osztrAkok s II csehek tekintélyes része egye
sült most, a legőszintébb fl'igybcn. Ez Fridrik ellcH volt 
most fonlitvaj de a kövctkezcmlö szúz:td cicjén a három nép 
közelcdésérc ez fOlltosalJb "olt taMu , mint minden tróu
kö\'etclés. Ama szö\'etkezcs éssikCl'cs köll'sönös scgitség a 
magyarokat meggyözé nrról, hogy Fridrik későbbi csd szö
"ényeit ncm lchct magának az auszh'i;ü népnck r6lli fOl. 

Teljescn bizonyosnak tarthat juk, hogy ha a ,'aI6tli 
korona a magyarok kezénél "au, most lIlegkorollázzúk 
vaja lIjból Lászlót j mert 1440- iki koroll:lztatítsá.t fl JCgWl
gyoblJ ostelltatióvnl étTéuytclcHHCk kialtották volt ki j s 
mert 1447 -bclt tör vény kelt , melYlIélfogva mag:'tball a. 
főurak vúlasztása! ha teljes számb:l.II vohl;mak is, én 'ény
telcll a köz ncmesség, az ország összes rcudeiuck hozú
járulítSn. nelkUl. 

Beérték a reudek azzn l, hogy Lúszlót meg'csketék az 
orszúg törvényeinek megtartils;\ral:lozsouybaJL, az 1453- ikj 
Ol'szúggyiilésCl1. - A koroll:\zl1S hatúlya ez últal ujabb 
I.:sorbitt szcllvcdett, - ellcnbcll a rClldck szabad yúlaszÍl'tslI 
cs a királyi cskü IIj IJól is lénycgcscbbllck IÓIL hinleh'c 
ezon tény últal. 
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LilszIó király trónrajl1h\sa látszólag II születési jog 
és a kOI'OlUízási szertartás tiszteletben m:tl'adasát kéIl,i~ 
scIne; de '-alób:m mil1flkettóbclI mcgingata fl nemzet hitét. 

i\1int láttuk l már születése énHJcu rt nemzet szabad 
y:\laszhísi jogn élTényre emelkedett s mind aszHlctés, 
mim! It korollaz:is fölött clsösCgct adtak ft rClUlek bele
egyezésének. - rrrúnnl juh-áll , :1 még gj"enuek király 
jelcntéktc1clIllé törp tilt az ors7.,ig' megszabnditója, "olt 
tÖI'Ycnycs , s most is tettleges kOI'I11{myzója, lIuuyady 
mellett. Tekintélyét ronták tmuicsosai, kik örökös njjhu
zásha s ellentétbe hozták Illlllyadynli. s kik az idegCll 
befolyá::;t meg jobban meggytilöltették. A HC111lCt csaknem 
mindcllcsuil llullyady részéu Imott ezel! ujjhuzásokbau, 
s már c ung)" férfiu életében mind hllt:írozottrthh lőn rt 
II szillIdék) hogy ennek {'sal:\dját, nagy reménYli fiainak 
nt1amelyikét emelje tl'ÚUl'ít HUllyady János, mint tmh-a 
,'au, épen legdksőbb, az egész keresztyénséget b.\mulatl'rt 
l'ngmlt tette, Belgrád folmentcse utan Illulik ki. - A nep 
mngnsztosb színheu látta üt, mint cgy kir;\lyi YCl'iJöl szár
ntazott embert: nz cg, a gond\;selés ,'álasztottja ,"olt Ö lS 

nc"e csakllem oly mértékben egyesiilt II \'alMsos hittel, 
mint Frnuczinol'szágban közel ugyanazon idóben (1431. ) 
az orlcllusi sziízéYcl. A nép emberfölötti csudákat heszélt 
lIullynd)'l'ól : még életében II szentek közé sorozta, él:> 
halála után komoly lépések történtek , hogya púpa föl
,"egye őt a szeutek sorába, 

V, Lilszló kir;\IYI ,'agy inkább rokona Fridrik csász.lr, 
már is tartott attól , hogy László haláláYal HllIlyady ker 
fiának yalamelyike jnt n trónra, 1~1:i cJleu ezen félckmböl 
történt lIuuyady László ki,'égzése, i\Játy:'ts fogscigba yctésc, 
es hh'eik iUdözese. mely nem hogy hllszu,ílt yolna, hallem 
töbhet ártott Fridrik figyellek, s többet ttiJl Mútyás truura
jnt:\sMa, mint blÍrllli egyéb. 



I r. FI~IEZET. 

A szabad valasztás elvének tovabbi gyakorlata a 
vegyes kiralyok alatt. 

:Mátyás megYálaszh\sút lIem kellett SziIágyinak cn)· 
szakolllia. Mondják, 40,000 fegyYcl'cse ,'oJt aHákoson 
1458-ban télell. Dc ez a. katonaság nagyobb részbeli lIem 
,'olt más, mint a yálasztók tömege. Es \'olt-e a főuemesek 
közt is oly tetemes púrt, mely siikcrrel ellene szeglilt 
\'olna ? - 'rlld\'u V:\ll, Ilogy 'M:Hyás ,-álasztásn. e l őtt a 
füncmcsség Szil:\gyi 1\lihnlylyal forma szerinti szcl'zúdcst 
kötött lfátyás megválasztására j mert lUost is váltig szokás 
"olt, hogya (óm'ak határozt.\k cl c!órc fl, király nUasztúst. 

}\[átyás mcgvl\lasztatása idején is kétségkiYlil IUlgyOIl 

tckiutctbc "ették az orszúg külső összeköttetéseit. Azért 
m:ír ele\'e meg volt ,·itatva, a szomszédos országok t1rnlko
<lói közliI melyikllek megn~lasztatása lenne lcghaszllosabb 
az országra nézve, ki,-ált a pcrlll:l.IIcns török hábol'u 
szcmpontjából? 

Egyik palycizó Fl'idl'ik uémet császár ,-olt Szú sem 
yolt, s nem is lehetett róla. Nemesak azok "alúmtk ellene, 
kik boszúval voltak eltelve ft sz{uuos hábol'g:ltás és br
tétel miatt} lllelyeket m1Í1' két él' tized óta folytatott 
Magyarol'sz:ig elIell, és kik elütt ba lleve említtetett} csak 
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épclI ft I lUllyadynkltoz valo I"OkOIlSZCII\' lJyilatkozatM idézte 
eló, - hanem II jÓZfI11 l)olitika SClU talllicsoltn. Fridrik 
sc lmrczias ember nem "olt, sc iigyesebb korm:i.nyzó 
Zsigmolldm'tl. lIabiIr Fridl'ik fukar, Zsigmolld vesztegető 
\'olt, a. német birodalom mnaz alatt épen ugy nem igért 
ungy t,'lmaszt az orsz;'lgnak, mint nem adott Zsigmond 
kornuinyzlisn. alatt , hanem illkilbb h:\h';inyoira nHt. Oly 
kh-sinycs fOglisok, nlinökkcl Fridrik a. magyar korom\hoz 
jutott s lllost a trónhoz is kin'lllt jutni} az a. p:\rtoskod:isi 
apru csatúl'oz;'ts, melyet Giskníi :iHaJ folytatott, ft török 
cJlcllébcn a. hadakozúsllak merőben hnszna\'chctlcll módja. 
lett "ohm. Különben is , Mr német csliszár (':8 1457 óta. 
ftusztri<!i föbcJ'czcg lett. Il cseh korona elszakadt tőle, 

hogy Podiebl'ád György Yl\lasztassék meg királyly,L llhga. 
Podiebrád hnsszita él'zelmeiné] fog,-a IIcm ,"olt alkalmas 
Mm, hogy Magyal'orszúg és fl pápa közötti oly fontos és 
anyagi segély tekintetében llélkülözhetlen jó ,iszony t 
fCJmtartsoll_ Egyébinlllt ezzel ,"a16 szöyetségét biztositni 
hltszott az, hogy Mátyilsnak, mint tl1dn\ vall, Podiebrúd 
le:illya ,"olt elen nejéül szAm'a j és hogy Podiebrúd ft, 

fogoly gyermeknek mintegy músodik atyjil.YlÍ. lett ,"olt. 
Különösebb és felUlllöbb az, miért lIelU yo1t az 

orszúgball nagy p,htjn Kazimil' lengyel kinllynak, s még 
különösehb, hogy fi magyar tÖl'tcnetirók, meg a kik lcgtu
zctesebben íruak is eme korról, mint ,-ahuni csekélységet 
mellózi1< ezen egyik leglényegesebb kérdés mcgfejtését, 
sót még csak nem is teszik eme kérdést. Midőn az ország 
millden ne,-csebb történetbuYiu-a setétségben hagy erre 
lléz,-c, kénytelcnek "agyuuk mi is beérni nz~nl, n mit n 
mlllt sz:\zndbnll Pray közlött, s a minél többct az ö id~je 
úta senki SCIU akart tudni. AHl1úlfogY:l, lIchogy igcn 
mcrészclwck hittassulIk, igtassuk ülc , a mit Szilúgyi 
mOlldott crre ncz,'c aZOH beszédébcn, melybcn Mútyús 
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IIIcgv:\laszt:i.s..'\t njúll]ou:l . ~zil:ígyi :Haláli illcgclJ uralkOtlúk 
mcg\"álasztásil. c1lell beszélt. Zsigmom1ot, a nemet ('8:'I8Z:\ l't 

ijesztő l)~ldakéllt lHutatta fóJ 8 \"aJ&bau lIem lIagy ékes· 
szólás kclJctt 1'~ hogy azt szomol'ílllnk bizonyitsa be. Föl· 
hozál hogy Albcl1 öz"egye miatt mily káros lőn az idegen 
hcfolyils , mi miatt fl csak elóbb meghalt Liszlú király 
uralma sem "olt kecsegtetőbb. 

Azollball SziMgyi heszédébell mimlez iukább l"dddk 
ellent ,'olt intéz \'c, II minthogy I. Uhiszlót és a lengyeleket 
egy szó,'al scm érinti. K:'lzrnél' lengyel királyról ezt 
tl'll:\1juk ft beszédbeli ! 

Kt.\zmél' - mondja ó - még nz öl'ökségtil Ilyert 
lengyel trónon is csak Brlgy lIchczcn bir megállaui, Még 
nehezebben tí\\'tlllltalldja meg magát i\Ingyal'orszilgo ll . 
K1ilönbclI is I\Jagyal'országot más jogolL IIcm kövcteli, 
mint hogy oly kiJ'á(y (V, L.<\szló) nénjét vctte felcséglll , kit 
cgy nwgyar sem siratott meg, K:\zméruak elsőséget adni 
egy Hunyady felett) :lnuyi lellll~ mint nli llden nemzeti 
önérzet megtagad<isn, 

SziMgyi beszédében - melyet különbcn meglchefÖs 
Illi historini okmáuyllnk tnl'thatlluk, s legal:ibb az egyko
I1tak cmlékezete utáni kimnntllak, ueyczetcs nz, hogy 
egyátal:\ban Hem ismeri el fl. sógorság utáni jogczimct. -
A mi kiilönuell fl. lcugyel királYl'ól közöltetik, egyfttalAban 
Hem elégit ki. E l'ösebb én'cket kellctt fölhoZlliu , midőn 
a kil'ályválasztó gyHléscn jelen "olt Kazimil'uak egy 
kövctc) ki eJlHek meg' álasztahi.sa mellett buzgólkodott, 

Azoub:m szabad lcgyen csuk anuyit tennünk hozd, 
hogya lengyc1 SZÖ\'ctség is, 1. Ulászló alatt, kcn~sbbé 
volt gyilmölcsözó, mint "élték j - és hogy Leugyelorsz:íg 
már természeti fck"éséuél fogya is még ebhcl1 az időbcll 
mcszszehIJ C!ictt a török ltóclit:\sok yona látóJ, hogy SCIII 

épeu a födologbi\.II , i~ török clleni ,'cdelembcll Magy.tror-



szag nagy érdekét magáén\ tette vohw. Alkalmasint nem 
az uralkodó személye dönté cl n. kérdést Kazimir cllcn, 
hancm a két nemzetnek most mar külön vált érdcke, 
mclynélfog"a ha Kazimir tán n. legitimit:ís crősbb él'\'ci,'cl 
tud \'fIla is clö.\llani, yulószimlleg ncm juthat h·ollm. 

Mátyásllak teh:\t cgyfelől ugyanazon ke(lYCző hcly
zete ,'olt, n. mi Róbert K:\rolYllak, hogy t. i. ncm is Ílldtak 
czélszcl'lien mnst y:\lasztani, mint őt. Dc másfelől lllcg 
meglcpőbb az :lIIaJogia Hóbcrt Károly és Corvin M:\tyás 
mcg\rálasztatúsanak okai közt, A külső hatalmak közlÍl 
n. p.\pa \'olt IMbert Karoly lcghatalmasabb h\mogatója, -
és fi, knlsőhllta lmak közt'il ugyancsak fi púpn. ,'olt Maty:\s 
király fő p:\rtfogója. És \'alamint az clső Anjou i idejében 
a pápa szöyctségét olmjtá mindcllek fölött al. orsz.lg miml 
n. hclső rcntl mind n. külső nyugalom szempontjából, úgy 
ft p.\pa most n. legllélkiilözhetlchebb s úgy szóln\n az 
cgycdtili szövctségcs \'olt, kitól ncmcsak szellcmi, hanem 
:l.Jlyagi segítségct lehetctt Yal'ui n. török CIICll, A ]lapúk 
\'oltak eddig is n. nagy HnJlyady J/mos Jeglmzgóbb párt
fogói S ezen pártfogásukat rászállíták fiaira is, 

Igy MMyás király belfOldi nemes léttérc magánd 
hozta azt, n. mit N, Lajos óta mindcn uj kir:\lybull szilk
séges kcllékuck tartának: a. kHlfóldi szöyctségek azon 
IegbiztosabbikátJ mely no szomszédi surlódúsok és a cSfllMi 
összeköttetések ból később származhat" kellemetlcnségck
kcl scm járt. 

Mátyás ncmcsak hogy elóbb magyal' királyok llClllzet
ségébőlnem származott, lta.lIem n. valódi korom\yal SCIll \'olt 
mcgkorolll\zható, Ebből fi nClllzetnek új alkalma ada.tott 
érvénytelcllnek s ürcs szcrtart:\slll1k lIyilYOÍuitalli ft koro
lI:í:dsi tényt, Im fl, ncmzct belccgyezése hozzá ncm j:\rul j 
mcrt Fridrik l'silszar 1459. l11úrl'zius 4-ikén IllCgkOI'OIl:'LZ
tatá magM - az ignzi kOl"OlIá\":'\I - IIcm Sz.-Fchér-
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n\rOIl, hanem Bé('sujhcJycl1 , föl scm ,-é,·c, hogya v:ipn 
egyhazi átokkal fenyegette mindazokat, Idl\ Matyás királyt 
h:\borgatmí.k a törökök elleni ,-állnlntáball. 

Ezután }'ridrik magyar kirúlYlluk írta magát, - " 
nélkül, hogy a nemzet elismerte ,·olua. A nemely ku1ső 
fcjcdcJmi bÍlzakwH malkodott örökösödési ch', mclp'c 
Fridrik támaszkodott, éles ellentétbe jött IIjböl a magyal' 
nemzet írott és éló jogainl.l. 

De az e11cllt6t mngúl'n. il y;Hasztási form~lra nézye is 
kihiut. l\látyás megnilasztás:\.bnll a közllcmesség "itta a 
szót és fÓSZCl'C}lct: fi fónemcssegllck alig maradt egyéb, 
mint a beleegyezés. A nemesség ily tömeges befo
lyása fi n\lnsztasolcbn, millt emlitém, már kiment \"olt 
divatból az azelőtti századlHl.lI, midőn fl főurak kezdtek II 

kOl'onáról intézkedni. Fridrik egy részben az ezen dnclllo
cl'aticus irány elleni visszahatásnak kÖSZÖllé, hogya ma
gyar fóaristocratia nagy része körébe gyül!, s öt II rákosi 
ncmzctgyülés ellenére magyal' királynak Kiáltá ki s meg is 
kOI'OHázt:1. Kiemelemlő még, hogya fÓllemesseg az ország 
abbeli él'dekére is hiyatkozott, hogy a királyi széket egy 
külföldi tetemes eröl'ó! I'cndcl1;;ezö fejedelem töltse be, 
millől1ek ők a német CSáSZ:ll't .Uliták. 

TeM! l\Iáty:.\s tl'Óllnt jllt:.'tsáball az ngyncYczctt legiti
mit~\s ellcnében a szabad nUasztás, II fónemesség túlnyomó 
befolyása helyett II közllcmességé jutott ér\'éll)Tc. A kül
földi összeköttetésekl'e "aló tek iutct oly kercssé Illcl1őz

tctett :\IMy.ís, mint Fl'idrik })ártj:\bal1. Csakhogy Máty:isu:\1 
más alakban rojt meg az, mint Hóbcrt Károly ót;~ 

di\'atozott. 
NeMIlY énel tróuralépte ulún alk:llmaztntott cgy 

músik, korábban kezdctt szokás is: hogy t. i. Jlátyás olö
Icgcs szcrzódcs utjún lcköté a kinHyi széket, hal:.\la 
esctérc. 1462-bcll GréczbclI szcrzüdé~ kelt lIIátyi\s és , 



34 

FriJrik kÖZl. lIlelybeu fi magyar korolIa "is!:l~liIi:lzolgc'lh;lt;\l3n 

cs )Iagyarorszúg nyugalma <li.ijúball Máty,ís beleegyezik. 
hog.'" Fddrik ItnsZIlfllhassa ft magyal' kinilyi czimet, cs lm 
:'Ir:'tty;ls fiu-maradckok uclklil mulua ki. Fridrik, "ag)' 
fLllllak fia I Yngy Ita több fiai yolnáuak, II ;)1ngpll'On3zl\g 
által kijeJölcudt; fiu nílnsztnssck meg magyar kin\lyly.\. 
)rig régcIJbcn az Hy szcl'züdésekct fi fÓjHl.pok és fú· 
urak irt:\k alá , 1110St az összes nemzettel fogadtatIl cl 
fi király. 

~l;\tyfts még azon é"bclI nagy országgyulést bitt 
össze. olyat melybell az összes IIcmcsscg részt yctt - 8 
ez helybeli hagyta ft szerződést, és az addig pártoskodott 
fúurak kibékHltek )Iátyás konnállyúynl. A szerződés nem 
I,i,"ntkozik jogl'a, scm az c1sösztilöttségi rendet meg )lcm 

.\lIapilja, sút a menllyibcH az össze::; 01'i3zr.g szclltcsit~, n 
szabad Yálnsztás élTényére !tOZIHltó föl példaként 

'l'tuljuk, hogy CzutáH crósebbcII kitört il háború 
Fridl'ik és )[r.tyás közt, mint ,·alaha. A lu\ború egyik 
stádiulll:\bflll 14 j S-hall kél Ugyilll egy békeokmáuy, dc 
ebben (.osak annyi áll, hogy Mátyás toYábbra is atyjának 
'"'IHja Fridrikct! a kon\hbi szel'zödésllek a magyar trón 
bctöJtél:iére "onatkozó pontja sc mcgcrósih·c. se eltönih'c 
uines. 'l'örtéueti adataink Li1.oHytalausilgball hagYHúllak. 
ha ncm tuduók, bogy késúbb uj háború (itötl ki, minck 
kÖ"etkcztébell 1\r.Hyás elfoglalta Bécset. Ezután több 
formaszerinti békekötés Hem törtéut. 

Az 14Gj-iki okmány békeszcl'zódés yolt két ide
gen fél közt. A IJékeszerzúdcs miudcll pontj:i.~ fölbont,\ 
egy lU haború, s igy Fridrikllck nem ,'olt többé jogos 
kÖ"elelése il trónra. 

l\1illdHlllcllett allla szcrződés foutos 1lI01llCJltUIH, mclyet 
;l kiritlyi szék bcföltt.':sének türtéucti dzl:lto\ban nem 
IlIcllúzllCl1i Ilk. 
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l\látyáSII :lk törn~llyes fia 11em llu\l'adt. Ismét körlÍl 
kell ett néznie flZ országnak, kit válaszszon Illeg. Fridrik 
német cs:\sz:'trt nigy tiM, jhlximililÍllt talán meg\"c\lasztjll. 
ha az n. kU lönös bonyodalom nem nt gátot, Ilogy 
llé('s Mátyás h:1Mlakol' magyar kézbeli volt. A korona 
elfogadása dijúLall kétségki\,til a mngynrok Lajtán tüli 
összes birtokait !(ö\"etelte volu:1 ,"issza az uj király, a mit 
pedig fl nemzet 11cm akart vol na kiadni. Azhíll lehetett-c 
k iv:\illli a nép hauglllatanak oly gyors fOl'dnlahit, hogy ma 
nn\nak d.laszsza azt, ki tegnap még ellensége volt, hogy 
hoszuj:'mak önkény t alá vesse mngM'? 

Csnk egy jó n\laszhis };Uszott lehetségesnek, és cz fl 

rseh UMszlóé. 
Ez Alhert kin\lytóI sz:\nnnzott núi ágon - sIlIlokúja 

,·olt. Albert, mint il't:I111, Kar-imir lengyel királyhoz mltn 
"olt En:sébet leányM, Utóbbi h:íz~ss!\ghól szúrmazott 
Ulc\szló, ki t Podicbn\d halála utún a tseh reudck kir:'!· 
lyuknak nílasztottak "olt 1471·hcu, Ul:ísr-lO meg ncm 
Y:\lasr-tása esctében kétségkinil "issr-aköyctc!cHCli Mory:\t, 
Slczhit cs Lausitr-ot, IllC!)' tartolll;lnyoknt Mlityús a rseh 
lwronc\.tól elszakított és a magyarhoz csatolt yolt. Ezek 
yissza ncm adnsa esetéhen kész II Mborll. Ha, pedig kin\
lynl n\lasztji'tk, szintén yjsszmnennck ugyan Uschországhoz 
ama tartományok j de a kikötött zálog összcgért , mclyet 
UliIsr-ló meg\'álasztatása fejéhclI ketség'kinillc fog fizetni, 

Ulászl6ml a rendck mcgmentcnck magoknak luírolll 
tartolll;íllyt sőt a Po(licbrád alatt crőre kapott (;~chorszá
got is magyar szö"ctségbc YOllj:\k, Igy AllJertllck, (TI,ilizlú 
ötscscnck, ki !ellgyel kinHyly:i. yolt lccndö, s ki ~zilltCll 
fi>lIépctt jclöltt11, ncm Ichctctt clIllyi éryc maga mellctt, 
VI:'lszlu mcg\',ilaszt:is:írn 1490·Lcn ÖSSZclli,'attak "olt 
Ilgynu a közncmcsek is lUkoara i du az urak fi tau,'w::ikll
zúsok hOtiszúm Ilyujtás!\ .'tItaJ kit:'lr:l:;:;.t;ik td~ct, úgy hogy ,. 
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ke\éli hl.Ü:\u clt:h"oztilk 19y Uh\::,zló II fúurak n\lllsz
tottja yolt. UI,lszló cllenében IIIÚS erús p:\It lIem rolt nl. 
ol'sz:\gbnn, mint COl'viu J:íllosé, MMYlis tÖI' \'ényte)eu gyer
mekéé. De fi fliumk i\1:\tyúsb:m n régi szabnditél<ok fel
forg:ltuj:ít és a. régi szilllj fiiggetJensCg fékczöjét ismel'véu, 
ki egysi:ersllIiml II kis IIcmcst, a zsoldos Iwton:lSI\got fi 

főnemcsség fiiléhc emeli , ncm szerették, hogy II fiu foly
iMsa nl<ljd alün polit iln'ljút. - KUlöubell is Cl'ÜS argu
melltl\lll volt J:'1I108 ellen, hogy i'f:ítyúslln}{ IleIlI törréllycs 
gyermeke. llozZ;\j;'lrlllt mindezekhez ni: is, hogy n török 
Ill;i .. kOI'.i lltSCIlI I:itszott oly félelmes ellcnségnck , miut 
1.[Üly.1S Ill cgnHasztat:\sf\. idején, Legll.hibb tsak ll elU öl\CIl 
é,' óta, nem jött cgész sercgé\'el )Jngy:uorsz:\g ellen. Igy 
Im J{mosball /ltyját lllcgközclitó halh'czél't remélllelc is, 
lIelU volt ez oly mindcllek fölölt umlkollu tekilltet a 
kínil ynilaszt;'lsbnu. 

Azonban Uhi:szló is I~énytel ell ,"olt II Bcc:set \' is:szn
foglnIt s nz Ol'szligb:l Illessze CIÓlIyOIllU1t némct cS:'lsz:irrnl, 
iIleti;leg nlllla li római kinilyl.ni Jett fiú\'fd , I\!;lximili.'IIIIl:l1 
szcrzóllésl'c léJlIIi II kin'dyi szék c\'clltnalis betöltésél'e. 
A Pozsonyban, 14tJl -bell kclt szcrződés cl'tehnébell l ' ]:íl)z
lót c1iliilllel'i a l'Slisz:il' magyar kirilly"nk ; süt elismcl'i 
leendő fium:lrmlékilt is. Dc h:\ Ul:iszló tÖITénycs fillgycr
mekck lIélkiil IIlUlllll ki , vagy pedig ezcn fiu gyermckci , 
halmhull, Illeg fill örökösök nélkiil , lHagynl'ur:szl\g rClldei 
l\[nximiliúllt, s lm, Cl. 1Iem élnc, fiai köz nl ntlnmclyikct, él) 
ha czek is elhnltl;illak, II tülök l'gyclles YOllnlbllll Icsi:;Í1'
Illllzamlú töl'\'ényes ö röl~ö:sök kiiziil "alnmclyikct tartu7.z:\
lilik kínilJllI \':í1JtSlotalli. Ki \"Ilii köl\'c tO\'{lhLil, hogy 
ül:\si:lü eme szel'lolilllki meg"crősítésérc Ili\jon össze or:Si:úg
g)'lllé8t. 

Azollball b;ir ;t szcrződé:s l 'UI:l · bcll feul'll:'arlmll az 
ursz:"ggylilés clé tCljcszlctclt, n rcndek nagy IIlclt'ltlallko-
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deissal IIt:lfsitott.lk el, és törvény he scm iktalhík. J lillll· 
amellett aláirta azt 8ziullOS magyal' és harnít róm', 

Ismeretes a fónrnkllak eddigi külöu szerződése ily 
t:hgyakban. LilttHk, hogy még az Anjoni h;iz alatt diyntbn 
jött, hogy ft föurnlc clöiegcs igéretet tőncl, az utód meg
,·álasztntásiml. 

Az e l'és7.bcll feullmarndt okmúnyok '), kétségkinll 
csak a fÖl'clIdek ily elölcgcs igéretei , s 11cm orszügos 
szerződés. Annyi bizonyos, 1505-bcl1 a rendek, kiknek 
tn m'\cskoz:ísniball nagy részt "ett a. köznemesség I kimoll
dúk , hogy Ulúszló hahila csetebCll csak belföldit fognak 
ismét kin'tlyul y;Hasztani. Lútni l hogy mrI]' Z;,ípolytil'a 
gondoltak, s ft dolog oly szin ben ,ill, hogy lill a. főnemesek 
Miksánal{ adt:ik szavl1kat, II kiJ:> nemesség, a rendek töbh
sege szintén eligerte sZ<1,·a7.at:it Z,ipolyúUllk. 

II. Glás7.lónak két gyermeke yolt: az egyik fill , 
Lajos , ld 150G-ban sziiletett, és Il-ik Lajos né,· alatt 
magyal' kil'iilylpí lett, a müsik egy Auna IIcvii Icún)', ki 
l Ferdim\ml ausztriai töherrzcghcz Illent félj hez. 

J. ntg)' Nagy Lajos ota oly kétségtclen j oggal cs 
könnyen nem volt :.ltmcllcndó a korona. az elödról utÓ<lra. 
- sót mióta I. K:i.rolyról 1. Lnjosra ment át az untIkodús, 
min t most Ulászlóról IL Lajosra, llem is történ t meg, 
hogya. kin'!.ly életben fint hagyjon maga nlún. - l1illd
amellett ezen egyszenÍ köYCtkezcs sem történt meg l1gy, 
hogy cgy ldilönös eset Ile adja elő lll<lgM. lL Ulászló 
a. fiát meg két b'cs koritLan olwjtá mcgkorolláztcltlli. De 
hogyan történjék cz, mikor fl nU:lsztús alkalm,lyal a 
rendek elÖlt eskUt kell letennie a kinilynak az Ol":::!zúg 
törrényeinek mcgtart:\sára.? Ezt a kin'tlyi apa Icyé meg 

') Firnhllbe.rnél _ .;s ;t ue.m;l;e.li lUu;I;cum kéz;r:l.tai kiizt: Szoich~nyi 

Cod~x, rolio I:ttill . 
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fia lleycbclI; dc föltétchil ,'olt szalJvH) hogy mihelyt teljes 
kort ér a. gyenllck, Ull1ga is leteszi az cskUt, ktllöuuclI 
IleIlI gyakorolj:\ fl ldl'ályi hahlImut, ctőbbi megkol'ou:\zta. 
t:\sa dacz,\ra sem. Ula~zló rolfogadá. hogy ft gyennek 
mellé scm i\[nx imilián C'sasziirt, scm pedig más ktllfcjcdel
Illct nem nc"cz ki gyámul, hanem lllflgyfll' egylnizi cs 
"ilági fóurakat. 

}Jcgcmlitcndő még cgy uj csalá(li kötelék. Nemesak 
II. Lajos 1cáuytcst\'crc adatott HöH) Yenlilláudhoz, 1lnncm 

Ferdiuánd testvére, l\l:'ll'ia, Lajos nejhé lett. 

Ezen házassági szöntscg fontos kUl ölluscget idézett 
elő fl )Iátyás és Fridrik közti szomszéds:\g és fl mostani 
nlaximiliál1-Ulászló tele s még inkább a F cnlill:lud
Lajos féle közt. Az akkori éles e llCllSZC llyc k Ictsill apultak, 
;I ket IIdnll' közt, kir;ilt MMi" l\Iagynrol'sz:ígb;l jö\'ctelc Óhl, 
tl IcgbcHllsőbb bizalmass:\g támadt. - A kiralyi csnládok 
közt lletalán Illegáll npitott kölcsönös öröklés ,'agy ketes 
szerzűdbiek, melyeket az orszaggyülcs még llem ismert 
el. uem tönek nIlUyit a köyetkezelldó trónni!toz:is l'H, miut 
a magyar-osztn'lk-('seh !lép bnnHsógosabb érintkezése sót 

tett leges segitsége, 

:\Ii<lón 1 51 5-bell Béesbell :t lleyezett eljegyzés tÖI'tcut, 

egy ujabb szcrződés kelt, melynek egyik tilko,q pOl/tja az 
"olt, hogf Lajos és Ferdim\lIll l'sa ládja köksöuösöu örö
kÖb;;I{é:si jo~gal bilj:lllak egyfe l ő l lL Lajoshoz t"j,tozó 
)i:Jg-.rar- c:s C~chor:$zlígban, masfelól a IFerd:lI:ílldhoz tar
tozó AUtiztri:'lball, 

AzoulJllll ez, mint tuh'arok közt kelt szerződé!; , 

nem lekilltetclt se JJagyar-, se Usc.ltt)]'sZlíglJfllI kötcle",ö 
é],\,(:~ II )'iillek, s C\'clltualis csetlJell t:in cJlen AlI~ztria 

S7.CIllIIOll lj úbúl nclU ismertc yo111<\ el llZ illető szer
zódö tCl. 



A moliál'~i vész után a Yldasztás ~zelsó ~zahnds:lg:t 
ismét én'cnyre jutott ZúpolyáballJ iS f"sakllem oJy m6doll, 
mint Mátyás alatt, 

UtálHt megv:ilaszták FerdillálHlot is, iS az ország
lIak két kir;\lra. ,'olt, kik apránként nz or~zág aZOn 
maradékát , melyet a török elói meg hIdtak menteili, l~ét 

kUlön rcszrc szakasztúk. A keleti részben, Zápolyácban 
megmnradt a szabad választás eh'c, minek a török SOU7.C- _ 

raill itás meg ke<h'ezcttj de II Y:ilasztás szabadsagút itt is 
szabályozá a fejedelmi "érre yaló tekintet. 

Az ország másik részéhen a választásra ugyanazon 
korlátozások álltak be, mint az Arpádhaz alatt, a mcnnyi- j.. 

ben egy ugyanazon nagy ('salád tagjaib61 ,';\lasztattak a 
fejedelmek. 

KUlöuben a ,-egyes házbeli királyok alatt, mint 
láttuk, egy részben az uralkodók fiu maradék nélküli 
kihahisa, más felól a viszonyok kényszerltsége miatt, atrólI 
betöltésébell a yálasztás szabadságllllak eh'e milldillk,'!llh 
kifej lik, Csaknem a Mily király, mlllyifélc módon jut a 
tr611l'a j de Nagy Lftjosoll kczd"e tal:íll ('sak V, Laszló cs 0-

lI. Lajos trónralépte olyau , melyet szitletéséllck köszön
hetett az uj kinily, s c kcltő közlÍl a~ előbbi esct épen 
arra. szolg:\lt, hogy ellenében a ncmzet szabnd ,'álasztása 
anmU hathatósabban kimondassék. Ha föltcszsziik is: 
hogy a nemzet örömestebb maradt yolna egy kir:'dyi lis 
i,'adékai mellctt, ha. t. i. fiu gyermekei Yallnak, - a legiti
mitAsnak ezen fogalma szerinti ncmét tcljességgel lIem 
gyakOl'olllatta. 

A kik ;lZ örökösödés cIni szerint almrnak szahidyt 
YOlllli el ft kini.lyi szék hetöltésél'e lLézl"c, tél"útoll j:írllak. 
A döntö szempont II kin'tlyok 1l1eg,',i1aszt;ís:ihan 131)U-t61 
1527-ig az orsz;'lg időszcrillti érdeke, és h:gtöLlJ c~ctbclI 

küHlgy i érdeke "olt, 



40 

A szcrzódésck e -czélra, miII t már cl'cdctökbcn az 
Alljouink alatt IIlttnk I ft szabad yálasztús fCllutartása 
mellett köttcttck1 s épen A. sziilöttségi Yagy ,'érségi követ
kezésben való 1Iem bízást foglalták magokban. 

A vegyes házbeli királyok alatt sokat kellett szell
,-cdni a nemzetnek a yálaszh\si pártoskodások , - S az 
örökösön változtatott dYURsti<ikból előállott praetcndcnsek 
miatt. Dc tagadhatlan az, hogy mintegy kétszáz év alatt 
Olaszorsz.íggal különben is közlekedésbeu, kétszer Kémet
országgal ) kétszer Lcngyclorszilggal personalis ullióbnn 
éh-én l a nemzet látköl'c szélesedett s politikai és belső 

1l1lhe1tségc tübb oldalun~ lett. Ekkor ismerte Európa 
legjobban ft magyart s ekkor .Watt fi <1icsöség és becsülés 
tetőpontján, De ll<lgy szerencs~tlellség ,"olt, hogy n nemzet 
belső fejlődésében mind nntnlall rol kellett h<lgylli ft meg
kczdett úton való halad<'tssal , és hogy Lajos után cgy 
~sigmond, ez ut:ill ll. lLunY1Hliak mlis más politikát követtek 
és külölIÖSÖII, hogya )Iútyás elkezdte Iwgy mlh'ct egy 
méltó fia nem folytathat;i, Ncm :Umellet, hanem fölboml:\s 
'·olt. a tróm'áltozás ".\Htyásr61 Uh\szlóm, 
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Y. FEJEZET. 

A Habsburgi ház magyarországi nralkodásanak 
elsó korszaka. 

1526-1>all először Zápolya koronáztatott meg: t. j, 

nO\'cmbcl' ll-ikén, Székes-Fehérn"I'Oll, - mintán I O- ikén 
az országgylilés megdlasztotta őt. Érsekek - rt mohácsi 
gyászos esemény után - nem voltak életben. A koroná
zást Podmanil'zky nyitrai püspök hajtotta \'égre j dc 
Sz. Istnhl koronáymli s nJindcll forma mcgtal'tás:l.Yal. -
Csak az hiányzott a választ:í.s formai tön-énycsségéböl, 
hogy nem a nádor adta az elsá szavazatot j mert cl. nádor) 
Báthory Istn\n, nem volt jelen. 

)lcgtartá Z:lpolya azon szokflst is) hogy a pártján 
volt fóhlJck beleegyezését még azelőtt megnyeré egy 
TokajolI tartott gyiilekczct elött. 

'fönénycsség szempontjáhól cgy ImtaJmas argumen
tum szólott mellettc Ferdinánd ellenéhen. Ez amaz 1505· 
diki Yégzés , mclybcn az ország fuIfogadtaJ hogy többe 
ncm Yálaszt magának idegen fejedelmet. És yalóhnll 
Zápolya hí"ci . külöllösell II nagy szónok, Verhő(·zyerre 
helyezték a fú slIlyt mind 'L'OknjOIl'), mind Székes·Fchér· 

') L:i~tl UorvAth ~IihálymU, lll. ;. 
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n\rOJl, Ton\1Jbá llü'-el rt magyar, Mátyús példájn. daczára 
is) szerette, hogy fejedelmei szomszédos nralkodóh:\znkl\f\l 
lcg.'"ellek rokoJlsngbnn, fiilhozh\k most, hogy n lengyel 
király, Zsigmond, sógora Zápolyának, mcrt flZ a Mályás 
alatt ol.'" hiressé és hatalmassá lett Z:ípolya Istdn leányát. 
Borbálát yette nőnI. 

FeJ'din:\ml jl.\rlja, ,"agyi s inkább lU.hia özyegy ki· 
n\IYllé, előszül' Komárombn) dc mfljd PozsolJyha lli,'á össze 
fl magyal' országgyiilést I hogy kin\lyt válaszszon, A 
gyiilés föl'\"(!nyesebbnek l:itszott, mert nemesak nz özycg)' 
kinilyne: hanem fl nádor, lHtJlOry Ish'án hivta össze, A 
gylilés nem volt oly teljes és sz.imos) mint a székes-fehér· 
,"ári fI:6 cgy honnppnl azelőtt, -- Nemesség nzonban meg· 
lehetös sz,illlJllal volt, mind fl fó-) mind az alsó rendbtíl; fl 

\'l1.roso].;: kőzUI ('sak Soprony és POZSOII)', 

De("zembcl' lG-ili/in Ferdillánd Pozsonyhan királynak 
\"úlasztatott: - csak yúlasztatott, mert meg nem koro
mizhattcik. 

)Iegelózé ezen orszaggyülést hasonlóképen az, hogy 
Ferdim\nd is sok tekintélyes főremli szavazatAt nyerte meg, 

Némely történetirónk úgy tiinteti föl a dolgot, mintha 
ezen törelulieket pénzzel és hi"atnll,,1 ní.s:\rolta "Din" meg 
Fcrdin1tncl s mintha a Pozsonyban "olt lIelllcsség csak 
l;:in'lIl('sis,íglJól jelent ,'ohm meg ott! 

F,n llzt tartom , ftZ orsz:\gok lle"czctcs ügyeit soha 
scm é6 sehol sem elönti cl cSllpán egyesek lllftganérdeke, 
kh';ilt alkotmányos nemzeteknél) cs hogy a magyar 1I ~1lI 

lehet ki"cte1 az általános szab.\ly alól. 
Xemhop:y Fcrdin!tIIdllflk, htlllCm az anllly es ezüst 

tioltákkal reJl(lclkezett V, K.\rolynak SCln ,"olt :lllllyi killt'se 
cs mcghihetö igérete, hogy iCI 1.lllgyaror.szúgot meghilja 
\"ú s;'rulni clllI{'k 1J) '.~:lÍ!Jos I!rdckci ellenére, - Egy I'supún 
";'Ilasztott kil"<ilynak cr\"ényl'c jntüsa, milló Fcnlin,'Uld "011, 
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cgy meg is kOl'on,'lzolt kinily cllcuéucH, milló J:lIIOS ,-al .. , 
Imtal maSllbb országos érclekckclI tardult meg', 

Ha szorosan azon bctííkhöz ragnszkotluuk, melyek 
IlZ illető orsz;'lggyillési beszédekből töredékesen fClluum

l'lldtnk, kc\'csbbé jövünk tiszhib;l, nlilltha az Hkkor létezett 
viszonyokat, magát a Jlolitikai helyzetet ycssztik. Az oly 
Ogy"ódkcdésekbcn sok no mcstcrkcdö fog{ls, fi rabuulistika. 
Sokszor hozatnak fOl ilycll esetekben oly okok, melyek It 

kérdés lényegétöl csak félre akmj,ik vezetni a közönség'ct. 
És valóban csaknem fri"olit,ísokllak l:Hsz,lllak némely ezen 
esetben fölhozottak, II lJclyzct komolys:\g:\hoz képest. 

J/tilOS szónokai, mint cmlitók, fükép az 1505-iki 
orsz;lggyiilés végzésére h'nnaszkodtak. 

FCl'din:\lld iigy,-édei euuek ellenében óvakodtak ft. 

Fridl'ikkel és AIiks;\yal kötött, s val6sziniileg Ilulgok
ban is kétesbb jogérYényii egyes szerződésekre helyezni 
ft. súl)'t. 

János 11i,'ei emliték az ő kirftlyi sógorsúgM, FeJ'di
llOi.ml Iti,'ci ezen tekintetben érzek feJsóbbségöket, érzék, 
hogy ezeJi téren, melyre magok fl J:\uos }I:irtiak vitték a 
kérdést , ők erősebbek. Nem is mulaszt:\k cl lI<lgyOIl 
kiemelui, hogy Fenlillálld lc:\uy ágon még az Árp.íclok 
,'él'é161 származik le, 

A mi az utóbbi pOJltot illeti , a sznbad n'll<ls7.tás elle
nére, mell' ft vegyes luizbcli királyok alatt }l1iud llHgyobblt 
fejlett) és Mát)'ás megnU<lszt<ltftsfI ellcnére , ~Iagraror:jz:\

gon is , lIliIIt mimlcIliitt1 tagadbatl<ln , "olt II uél' köz,:éle
méllyéLeu bizonyos nll'{Il~sa il királyi családból való szúr
m:tzasuak s "olt bizonyos kegyelet kiilölJÖSÖIl flZ Al'púd és 
Anjoui t1)'1tftstilL marndékai il'.i.nt. lIliIIt I.Htllk) a "cgyes 
húzLeli kir:i.I)'ok al:1tt, ft.muúl' politikai opportulIitús intézé 
II v,i.bszt:\sokat, az IISU8 IItcgcnisité a népct azon kegye
Jetébell, ki,,6\'c ~lútyús c:jclét , hol lL kcgyelctuck lilás 
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neme púroJá, sót tul llyomll ezt. - Ferdinalld és JÜIlOS 
,·crseuykil' • .\Iyok esetében még :lzt is kérdheté a nép: Jin 
l'sa lwgynn nin('s semmi tekintet a kin\lyi vérsegre, s 
kiilünö&CH a korúLhi magyal' kin'tlyok "érségefc, miért 
hogy Z.ílJOlya még U. UI;\sz16 alntt össze akart Mza· 
sodni ennek lc!my:hnl, Anm\ynl , ki későbh FerdilUÍlHI 
Ilejé\'l~ lett, - s miért kérte milldj~\rt IL Lajos eleste után 
fl? öZ"cgy kil'lÍlynét, J\lál'Íat feleségül? . 

l\lilldamcllctt .F'cnlimind ilgY"édci Ilcm tehettek nagy 
hah\st az ilyes :tl'gurucutlllUokkal; mert lm Jállos ellenébell 
nzok elüll)'t lUutattak is fel, - nem olyat ugyan, melyuél 
fogn! köyctclésl'ól lehet vala s:-:.6, hanem mell' a nemzet 
h'nditionalis érzelmeire Imt, -llgynllczcu argumentummal 
sziutoly erélyesel] föJlél'het vala hsigmond lengyel király 
is. Egyik mint Ill,lsik ezen czimJnel t'sak kh·ú!,l/ jelölI 
lehetett; dc Hem h'Úllki;/:clt!ő. 

A mi pedig azt illeti, Itogy az 150!')-iki "égz'::s Jünos 
mellett szólott, s alTa oly nagy snlyt helyezett Verhöt'zy, 
nzúta oly fcjlellléuyck úlltnk he, melyek allla "égzést hcly
teicIlIlek bizouyiták, s ékcscbb szólók \'01t:1I< mngilll:\1 
\ r erlJüt'z)'nél, a hat.llmalS népszónokmU is. 

150fl·bell azon úlhit uralkodott, hogy a tör~k felha
gyott ungy mérdi _ hóditási tcn'eivel :\lagym'- és Német
orszá:; felé, s ('sak kisebb knlandoz;'lsok ,lltal akar aJlI',lll
kéut teljeszkedni. Dc Bel:;r:i.d elvesztcse és :\loll:i.l's 
mcggyózh.: a fe)öl a nemzetet, hogy most a török halal
ma::"lhb é~ tCljcszkedlli \':\gyóbb, mint IL Mohammed 
alatt, - nzaz lluuyadyék idejébcn. - Vilügos, hogya 
IIcll1zcl, Im cll Cll nknt állani, egy m:lga nem mérközhetik 
meg a. rO)1)1:11lt "il:i:; hata10111l1l:11, miuő"c a török kimitte 
magút. Még lilás ",'tltozns is törtéut. llullyndy és ti.t 
idejében legtöbbet tehetett az összes keresztyénség feje, n 
p.ipa. )Iost az összes keresztyénség két II:lgy táborra 
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,'olt oszolva. l<4yikllck feje V. K/II 'oly német t'8lisz,tr éti 
sJl:lIIyol király I fi m:isikc r. Li'cl'cm'z franczia király, 
kiknek \'iSZ:'dy{lh~H a pápa hatalma lIagyoll IlHrcudeltté 
"ált \"olt. ]::S az egyik hatalom , 1. FeI'elleZ, a SZ\l It;'1Il 

részén "olt. 
Bclgr:íd s ~Iohilrs mcggyúz\'éu arról a magy:l!"t, hogy 

cgym:Igúnl hngyatn\ HelU lehet töLbé a kcrcs;ztyéllség 
\'édpajzsa, :Iullyin\l iuk:i.hb, mi,'c] hatalmas keresztyén 
11cmzctck is köz\'ctvc kezere dolgoznak I két út állott 
uyitva: \'»gy V. KIIl'oly és Ferdill:\mllllcllc, vagy 1. Fc· 
relle?. és fl 81..11)1;\11 mellé csatlakozni. 

Élethalill kérdcse forgott fCIIIl, IIcm a jogi fOl'lna
s,igok kérdése, s fi 11cmzet IIcm jUl'ist:íkért, hallcm politi
knsokért nézett kürfll miJl(lcllck fUlött, anuyinl1 inkább, 
mi,'cJ v:'tlaszh'tsn teljesen s"-nu:ul \'olt. 

És nem :l jogi Hzelllpollt, hanem a politikai uézClkU
lönbség szakMzt.\ két felé ft nemzetet. Sót II. Lajos 
még életbell "au, midőn ftZ európai helyzetböl folyt eme 
két felé szaklld:'ts tettleg ll1egtöl'téllt. ~loh:itswU ciSak egy 
piu'l, V-ik Károly P:\.I'tja, ütközött Illeg :1 törökkel. Allott 
ez töhullyirc fópapokbóI, fiiUl'nkbóI, fi egy uémet és ('geh 
colltillgellsbúl. A küzllelllcsscgllek CS \'tll'osokllak legfel
jebb Dumí.n túli éri Uél'shez közclebh lakó resze llHltatott 
készségct öl kinily túbol':iban \'aló megjelcncsre. EJlCllbell 
az nz egész közllcmcl)8cg, mcly még Hzelőtt killöu orsz;ig
gynléssé nilt volt Zápoly:t és Verhúl.:zy \"czctc!:ie alatt, a 
Báthorynk és :~ flil'clI(lek lIagy réiSZC elleuébell, \·Cí;7.lcge! rc 
lIézte előhb Szegcu, lIl:tid 1('cgY"cl'lIck :!lntt Szulcjm.ill győ-
7.cdcllllét és ;IZ ellcu)<czú púrt vcrcl:icgél. lia IIcm :ill is, lilit 
Boknl! 1Il011d'111ak, Jlogy ZÚJlolya, a kis llemesség vezére, még 
koráhbal1 titkos szörctscgbclI volt II török SZUltlÍlIlIlIl, -

a hallgatag cgyetértés mcg volt, a mennyibcn Z:'lpolya 
m:\r a fralLcz ia·türök }lolitik:\hoz szított, 
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Ily IleYCzctcs ok mellett, melyet n későbbi köyctkcz
lIléuyck csak yililgosabban illustn\luak, gycllgének lIe,"c1.
hetó a hinttkoz:ís flZ 1505-iki ,'égzésl'c. A be nem ,-allott 
indok nevezetesebb. J:lJlOst oly embernek ismerték. ki 
merészen össze 11 0m fog ttizni Sznlcjm.ín lmtal mú,-al, 
kllJcm trnns:u.:tiókkal, sót fé l fiiggés áJta J ft töröktül meg 
fogja meuteni, a mi megmcnthctő. Az ö plÍl'tjn hallgoztab't 
!rgcrösebbcll: hogy hasztalan bizik a nemzet kiilsó segit
ségben, - m: ó p:\l'tja mutatta meg azt is, hogy yakmcrö
SégllCk tartja n Illftgyal' fölkelők gyiilevész népét szembe 
yczetni a gptkorlott török hadsereg'gcl J:\1I0S ))úl'tja II 

béke}J;\rt voJt a török ellenében. 
Még fcWlctcsbb és mondhatni frh'ol Argumen tum ,"olt, 

mintha JÚIlOS ]Jin'tja lengyel szöntscggcl kcC'segtettc volna 
mllgM. Ez nagyon csckély lehetett lcgjohb esetlJclI if;: 

(le épen senllni"é Jön, midólI még 1526 foly táli kitHut, 
hogya leugycl kir:lIy Fenlillánd pilrtj~\n ,'an, 

E llenben Ferdilllí.ml p!lI'Űa n. török ellcnében a lmr
('zhIS p:'u't volt, - azon púd, mcly ncm hitte, hogy a 
türiikkel keresztyén nép m~í.skéllt szöntséglJcn lehessen, 
millt szalm<1s:'lga és egesz existcllti:íjn :irilll. Dc 1\1011;'11'5 
UUIII még jobbalI belMyilll , mint a Z:ípolya. p.írt, hogy egy 
Sznlejm;í n erejéycl meg nem mérli:őzhctik , külső orsz:igok 
scgitségM lllllllmtatlmmak tll1'flt 

Ezért a pozsollyi gyülésen n föl llozott tl.l'gumcll tuJllok 
kiizi.itt czek val!'lImk leg'dölltöbhck: 

Elöször, hogy FCl'dill:'md múr Cse!tol's7.ilg yilhls:dott 
kir;'t\y::l. Ezcn argumentum fOlltoss:igM ereztc Ferdiuúnc1: 
IllCIt adIIig ncm jött a m:lgyar hatúrrn , Itnbill' Z,ilJ lO lya itt 
m:í .. teljes tcYt!kcllységben volt , mig odoLe)' 23-iUII n 
('$ch I'clHlck lllC'g nem ";ilasztitlc - lt.s most épcn ugy, 
mi ll t Ul;'t:;zlú llIeg\':íhlszt:lt:\snkol', vnlószilLli \'olt, hogy Ita 
C:scllon.zilgL:lll 111:'113 a. kil'.ily, mint J\{agY'\l'or:szúgoll , az ki 
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lIem adja JIordt! tilézilit és L:HlSitzot, mclyaz 1.178- iki 
!:izcrzöd~s crtchnébcn 31ngyal'OrSzlighoz tartoz,ptt. 

Ezenkivül Ferdinúnd ft'il!c\'(.'zeg Ausztria és II fÜle 
félre csó német tnrloml'mroknakl melyek :\ragynl'Ol'SZilgof 
félkör módjl\l'a "eszik körm nyugaton I szintén ura '·olt. 
Ezek ugyanazon veszélyben fOl'ogunk , lIlclybclI )hlgynr
orsz<Íg a török miatt , - tcb,it legtcl'mcszctcsbb szö· 
,"ctségesek. . 

Végre eme tnl'tvllllillyok II uémet birodalom I'CSZCillCk 
is tckiutct ll ck, és 1. Fcrdillöilld ncnH.:sakhogy test\"críksl'sc 
:\ hatalmas V. KI\roly cMsz:irnak , Ilnncm egyszersmind 
Ncmctol'sz:.ig belytal'tójlinnk volt kinc\"cz\"c. 

Mindezen igen természetes okoknnl fogni hinlltiul\ 
kell , Ilagy V. Kürolymtk nZOIl snjM le\'clc, melyet fl 

Pozsonyba gyUlt rendek előtt föloln\stak, s melyuen cz 
igéri, hogy hadal kUldclld a tÖl'öknck l\[agY:lrorsz:igbúl 
,'nlo kiszol'it;is:\m, nngyobb, Icgnl:ibb mnrad:n!dobh haliltIl 
telt ~ mint Verbőczy sz, ·fehél'v:íri beszéde, Es c lllelh::1t 
FCl'd iuillld fölfogadtn az ol'sz,ig milulell tÖlTényeillek é::i 
szabndsligaillak Illcglarhls:lt, ,"alamiut - szokús szerint
termetének ,'édeimet is, 

)Ielyik ,'olt a jogszerinti kir;\ly , melyik nem? - , 
töl'ténet eldöntötte, midón miudkeltót kin'tlYllak ismeri. 
A késóbbi eseméllyek megteYék a bölcs-sal:ul\olli lel'(l1el
oszt:ílyt is, melyet ezélszel'tI lesz ynln , hogy n ket kirill)' 
nzollunl meglegyen: egyik érte '"ohm be az orsz;íg keleli, 
n milsik nyugati felé,"el. Igy lelt HZ a ZiIpoly"'k kilw!til
,'al, csnkhogy a terUlethez és polilibi Jlng)' killöubségllcz 
képest l'snk eg)' ik félnek ura IIcnzlc ' mng:it mngyar 
kinilynnk, - II milsik pedig Wl'ök felsös\!g alntt s az 
nralkodo Ylílnsztús kOl'litt.l:\IInhh sznh:uls:íg:hal az erdélyi 
fejedelem uimé,'eI érle be, 
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Auuyi bizouyos, hogy l 521:i-Lml cl'üsbb politikai 
szükségesség ,·,iJaszt'lÍú meg l<'crdin;llldot magyar ki
J';\lyl)'.\ ) miut vérrokolls:iga e1óbbi kil'ályainkkal. 'l'egyiik 
föl azt nl. esetet is, hogy Ul:.\szló Amm. Heni le.inya lIem 
Fcrdimind, hanem Zoá)lolya lIcjé\'é lesz, nlig hihclú, hogy 
mind n csehek, milld a magynrok meg uo YlÍlnszsz:\k Fer
dilláudot ! s a magyal' birodalom uyl1gati fele azzal ilO 
tartsoIl , ki n. szomszéd népek um s Némclol'sz<ig segítsé
géről biztosítja. 

FCl'diniwd MlIg)'n I'Ol'szllg kidlly;iy;\ lett, - s ha a 
tÖlTény nem m01l(1ja is ki , Illngútól értetett volun, nl. ósi 
magyal' jogi fogfllmnk szeri ut, hogy fiöl'ökösci és Iluundékai 
köziil YáJasz! ja nZl1t:ln n. llcmzct a maga uralkodóit. Dc 
tÖl'Yéuybcll is ki nw ez fejezve. 

1547-bon a nngy-szomhati ol'szággytili:sen kérik a 
rendek Fcrdillllnd kinílyt, lakjék az Ol'sy..í.gbau, legal.í.bb 
tartózkodjék itt huzamosabban. Vagy lia. ez, a német 
bil'udlllomban yaló elfoglaltatasai miatt lehetetIeu, legalább 
nagyobbik fiát, j Jaximil i.l nt engedje ~lag.\·arororSy.:'lgoll 

lakni j mert, ngy lllond:l.IIak : 
II mhlőu nz ország karai és rendei nem tSII}>ÜI\ 6 fel· 

sége, hall cm örökösei uralmának és hatalrn:'!lIak is örök 
időkre alá veték magokat, It - lIem kensebb engedelmes· 
séggel lesznek MaximiliülI, miut ICllHének :t király ir:\nt. ') 

Igy a.llabsbnrgi házat ép ugy uralkodó dynasti'\llak 
ismeré el rt llClllzCt, millt az }".rpúdházat, s millt ismerte 
\'01110\ tán ak:'lrmclyik "egyes lu\zbeli kinilyét, Itn nemze· 
dékról nemzedékre fi u maradékni YllHuak. Csakhogy oda 
kell érteni, hogya Yúlaszhis szahads.iga czcn fiu maradé· 
kok közt fClIutartlltott, - It miutélTéllybclI "olt az AJ'l'údll:i.Z 
nlatt. A l~ritll'ikke l és .. \liksá""l kötött szerzlÍdésck aIk al· 

,) Corpus JuTi. II . lülj. ü. I . .., •. 6. §. 



lll:\ntl is czen szabadság ki "ain kötve, ugy hogya kö,-et· 
kczés rClHlje meg I1cm lm tároztatott, - épcn a !szabad 
nílaszt:\s éi'dckébell. 

)Iik yoltak a ,-ála.szt.i!st szabúlyozó tckintetek, kitiint 
ismét 1. Fcrdinánd uralkolhlsa Yégl:II, 

I. Ferdim'tnd IÓG3·ball, mintún fi. fórclldekkel tanúts· 
Iwzott, koronázó g)'tilé!st hítt össze PUZSOllyU:l , azon 
ézélból, hogy ott lcgidösbik nM) )laximiliúnt ismerjék cl 
leendő királynak fi llIagyarok. - A kOl'om\zásnak ncm 
lelletett oly fénye. mint egykor Sz.-Fehén'ároll, mel," már 
a törökök tanyája lett ' ·olt. )Iindamellett a főrendek 

és gazdagabb nemesek iparkodtak kül sőségekben is utá· 
nozui az egykori kinily-n\.lnsztó gyülésckct. ~em oly 
tömcgesclI, mint egykor, de az orszúg akkol'Í I.:sck4lr terli
lctéhez és liMIt \'iszouyaihoz képcst nagy számmal jelcntek 
meg s igen diszes bamlcriumok kisérték a főuraknt. 

Ferdinánd mngc\t a díszelgést szereti \'ala, ha csnp:ín 
iircs tlulle]Jélyesseg Ictt "olna; de demollsfratiót látott 
hellnc, A régi szokils utúnZ:lSfi \'alóbnll is fi régi jog 
symboluma akart lelllJÍ. 

Volt ezell tuntetésnél kellemetlenebb dolog is. A 
rcmlek nagy rl:sze meg "kani. fonlirni a napil'clltl soro· 
zatút. Fcrdimind lllilldellelicWtt ki akul'l\ kiciltatni a", nj 
kirillyt, hogy meg is koronúztassék, s cl:Onk nzutún kö\'ct
kezett "ohm a sérelmck h'trgyalúsa - fi nádor-\'úlasztast 
pedig czen egesz gyiilt!sról el akan't halasztahli bizony
talalI idúkre. A l'elltlek egy uagy rcsze pcdig md kivánta, 
lIliudcnck előtt yalasztassék l1údol', azutúlI ol'\-o~oltass,utak 

a sérelmck s csak l.lzuh'm legyen meg fl király.nHasztas 
és korou<Ízús, 

Dc legnagyobb és lcglcuycgcsebb ,"olt il JUcghasonhis 
ahban, hogy FCl'dillÚnd azt ki\'ciuta, Maximiliún Ile legycn 
\';Uasztott, hanem az. öl'ökösö(h:s jog.imU fogn), elismert , 
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király. Ezen ruJzolt kön!lclés ellenében fi rendek egy 
része komolya 11 azt janlslú, Iwgy Ile is 1\fnximili;'lIIt az 
elsü szillöttet, hnnem cllllck egyik örsrsét, Fcrdimíud 
herezeget kiillts:'1k ki és kOI'OJuízzí'tk meg magpr kinily
nnk, mindmncllctt, hogy 1547·bClI épen lUnximili:ill sze
mélyére yonnlkoznak a ebal.: iméul emlitett törvény szn,Y;d1 
s mindamellett, hogy régi hc\'clt szokois szel'int is ft 

magym'ok az első szülöttnek mMk flZ cls0ségct. 
Természetes, hogy az idús };:inHy I. FCl'dilllllHI azon 

Y;'lgynról lemondott, hogya lIcmzet cgyszcnlen tsak föl
llngyjoll ős i jogiÍ.\":\1, !\ kinily yúlnszfiissnl Könnyen 
érthető j lIlCIt különben a koroll.ízás elmaradt \"olu:1.. 

Dc ft rendek is fölhngytnk azoll szálldékknl, hogy ne 
az első szillöttct yúlaszsz,\k kil',i1Yllflk , - :1. mi szilltoly 
"ilúgosan érthctő j mClt habúl' az ifju Fcnli1Hlnd hcrczcg 
idllt töbh szcmélycs ,'ollzalmolt creztck II mag)'nrok s 
cn~lrcs hadyczél't jósoltak 1:j5G-iki hadjúrat{lból; dc meg
\'úlasztatlls.hal II német ('súsz,iri és magylll' kil'úlyi kUI'Ollfl 
két különböző főrc kCi'iil, sót a Lajth,iu tllli örökös tarto
lllúuyokoll il> m,;s uralkodik, mint Magymorsz:.ígon, l\111xi
miliúnt atyja clülJb lllcgkorollllztatta. "olt német l's:.ísz:il'
mik, [lzhill csch kil'úlynak s csak aZlltún kh'ánta a magya
roktúl, hogy iSlllcljck cl ük is kirúlyuknak. 

A magynl'ol< csak nilas7Jottllak ismcrték cl j dc 
ncm azért n\li\Sztott:'tk meg, mivcllegidüsbbik na, haJ1Clll 

főkép azért, miycl Csehol'szilg, Ausztria ura S ezen 
kiyülllémct CSÚSÚ I' ,"olt Illch'. Igy [I l'cgi szok:\soll kivül, 
lllclyllél li)g\'a az elsőszülöttet \'iÍllIszbik Idnilylyú, dÖlllő 

,'olt az oniz,'lg érdekc. ,'agy illl,cíbb a kénytelclIsCg is, 
.Fcnlilli'ludllak Aunlitúl, Lajos kidlly !lelljCtöl tizenöt 

g,,'cnllckc szi1letctt ,'ult, s tizenegy ,'olt élcthclI: ll. Ill, 
h:'t1'01ll lill e::i ll)'ukz leün)', A hlU'OUl fiu: )Iaximili,ín, 
Jo'cnlíll;lIu1 é::i K.il'oly, 
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A magylll'ok miutegy h;'lI'OlllS.:du~ év ula IlClIl hittilk 

nl. Ilmlkodó húz ily Yirágzását magzatok dolgáball. ~1ic1ölI 

r. Fcrdinándot ] 526-ban lllcgnUasztott.\k, czen nilasztás
ban is csak ft" vegyes h,\zbeli királyoklt megY:1lasztásáll'lk 
egy esetét látt:'lk. Ua Xngy Lajosnak, IltánR Zsigmondnuk 
nil maradékai numak, szilltugy megmaradnak az egyszer 
trónra. emelt dYllastia mcllctt; dc ncnwsak ezek ncm 
hagyának fintódokat, lmnem Albert is ('suk cgyet, ki l\i\ 
ncm csetscmó még s ncm oly úton koroll:\ztatik meg, szó 
sem lett \"ohm másról. Knlönuen László is trónra. jutott. 
A dolog csak akkor "álik \'alób:lIl bonyolulttá, ha. I. mász
lónak fia szUlctett volna. De scm cnuek sem V. Liszlunak 
fia nem volt. l\I:\tyás scm hagyott törvényes fiut. A Jagcllo 
lIemzctségbeli dYllastia. is kihajt második ízében :Uohácsllál. 
Igy ft. ültalitas hozta magáYul hog~' "egycs házbeli ural
kodóiuk cgyikc sem alapithata dyllastiát l\Iagyarorsz:1goll. 
A y:\lnszh\s mcllett Lcngyclorsz:igoll is nagy mértékbcll 
mcg' ,"olt a. uynastiákhoz nilu rngaszkod.\s. Nagy Lajos 
Ie<\uya, IIc(h ig által 1385 kÖl'iil mcgalapittat\'ilH a. Jagcllo 
d)'nastia , kihaltáig 1 15 .. 3-ig, t'sakucm kétszáz é\'ig Ycr
SCIl)'t{II'S nelkül ült a lcngycl tI'ÓU01J. 

Fcrdinánd húrolll fia közt megosztá Illonan:hiilj:\t. 
Azt hah\roz;ta, hogy Maximiliáu, lllint clsií szülött kapja a 
választás lltjáll "aló koromikat: a némct c.:slisz:\l'it , :l 

lll:1gyal' és cseh királyit - ezcnkiy[il nz örökösö(}csi 
Ausz;lriát. Tiroli közél'Sö fiáual .. , FCl'dillillldnnk, Stiri:it a. 
legkiscbbikuck , KÚl'olyuak mU. Ig)' IIchány gcucratióll 
át a. c.:sahí.dnak lu'tl'om különbözú :iga \'olt: az ausztriai , 
til'Oli és stirini. A stirini 11. Fenliu:11ll1, n tiroli I. LcoJlold 
alatt oh'adt ismét a. fö:'lgba S cgycsittctének ismét birto
k<lik. Mind húrolll ág azonban \'álasztltató roH a magyal' 
trónra, milit a mcly .\lagyal'Unizüg ,,;Uasztott kinUy:Uu), 
I. Fcnliuúmltul szilrllt:lzott. EllcllbclI ki "olt ZÜl'\'a :t ,. 
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magyal' t1'01l1'61 n llau::!Ilmrgi ház spanyol ílga, melyutk ala· 
}litojn V. Károly esúsziÍr, II Ferdimílld bútyj,l ,'olt. - "ala· 
miut hogy ki "olt Z'\l'nl hajdan az AnjOlliak uúpolyi Ága is. 

J, )Inximilitm magyar kir:'\lfllak tizcuhnt, a stil'iai 
K:il'ol)" főh-:rt'zcgnck tizcuöt gyermeke :szill eteti. Igy 
r. Fcrdinúmlnak két !loHól harmilltz egy uuoki'tj:t szárlUllzott. 

:\!.1ximiliúllllnk nyokz gyermeke lllnrouIt élctUCll, köz
tök öt tili: Htldolt~ El'lIClSzt, )1átYi\S, jlu!.imili:\ll és Albert. 

A stiriai K;\rolynnk négy fia m:lI':ult életben. Az 
uralkodó h;iz <Iuuyim lJizhatott miu' l.lbbml) hogy fcrfi 
ntudokbulI ISzlikölködni Ilem fog I hogy Kíu'o}y hca'zcg 
egyik fia JI'lImak szenteltetett fOl. 

)[aximili,ill 1ll'lllkQ(hlsa n!góll maga :l magyal' ucmzet 
is Yégkép lcnhctte gondjút aITól, llOgy a kOl'hHlanílbb 
nila:5izt:\bt gyakorolni" kelljcn. Szó :;cm lehctett uj dyna. 
btial'ól, ha különben II politikai kürlllmcllyck yilltoznak i:s, 
melyek pcdig IICIII niltoztak. 

1:u<1olf, lIaximiliúlI idó:;bbik fia mcg utóbIJi cletcbclI, 
1572-IJen , II hwa:szi ol'sz.\ggyii1C~ell kin\lyuak nyildíllit
tatik. cS az ugyalIazon é,-bcJI ö:;zszcl tartott gytilésclI lUCg· 
koronáztatik. - EZCII alkalommal is történtek kisérlctck 
hogy a Illflgyal' :llkotm:\lI)'o:; szót,irból a kellcllIctlclI 
"yfd;lsztá~" szó kitiirilltc:ssék S hclyébe az ,.öriikösötlc.t;" 
iktattassek. A rendck az utóbbit lIem tc1jcsiték j tic rt 

"úlnsztús fúnullj;íI mega<húlI. Ilwg:\t II S7.ot cllyhitck lS 
r:udolf llCIll yálasztott hauclll a rendek :'tHal kinyilatkoz.
tatutt Idl'áJy "olt. Rudolf mcgkol'on:\zú:sá\'al sictni jónak 
!úth\k a l'cmlck j mc!'t cgyfelöl hogy kc.t;öbb is (it n\l:l::;7.
tantIják, lIem volt bCll1lc két:.ég. O "olt fl Icclldó ncmet 
('s:'tsziu' és ('sch kinH)'. jl:isfdól :'\Iaximilit\ni Illúr ~·s ... k 
betegsége SCUl cugcdc, hogy )hlgpl'lIl'SZo\gOIl :,r)'almlll 
lmtözko(ljck lcgalúhiJ II leclldó kir:íl,\'1 ohajhík :n: ügyck 
\'czctéséhcll rC>S7.1 "l'lIl1i hUui. 
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Rudolfllak nem volt fia. Ut{lIllt következett Öt'lSt'se 

Erneszt , 1595-bclI meghah'án, sziiIetési sorban i\fáty.is 
főhcl'czeg következett utúlla, ki nagy részt '·ctt a magyar 
ügyekben s megnyeré a nemzet rokouszem'ét. 

II. Mátyás , mint tu(h"a nm, még bátyja. Rudolf 
életében ugy jntott ~\ koronához, hogy ezt lemondásrn 
kényszerité. ~L i'.f,itY{IS lG19-bcn mnlik ki fillmn.l':ulékok 
nélkül. AllIlyi,-aI inkább még életében gondoskodnia 
kellett UtÓd1ÍL'ÓI. 161 G-b:m es 17-llen két öcscse yolt még 
életben: i\Iaximiliall cs Albert. j'\[illdkcttö, mint maga a 
király éltes és gyermektelen ,·olt. A stiriai ágból szár
nwzott Ferdinánd fúhcl'czegct. szemelte ki utódul a cSl11ád. 
J\(nximiliúJl, kinek elsőbbsége lett ,'ohm, maga is buzgó 
pártolója volt .rt meg tiatal Ferdinándnak, s6t l'á\'ette 
öcscsét Albertet , NémctnlfOld kOl'mányzóját is Illemon· 
dásra, Lcgkülönöscbb yolt, hogy n Habsburgi húz spnnyol 
:.igából HI. Fülöp is fölIéllctt köntclökcllt a magyar és 
cseh koronára! - ncm más jogon, mint hogy Allrj~ 

Amm, nótesh'c;re volt Mfttyásllak, s midőn ez II, J'ülöp 
spall)'ol kinilyhoz nőül mcnt, csak a l\Iaximilián ferfi 
utódai részérc mondott Je II ncyczctt koronúkhoz "aló 
jOgl'n'Ól. III. Fülö)lazonban IcmolHlott ig'ellj'cről oly fölté· 
tel alatt, hogy csak F'cl'<lillt"lndra és fiu öl'öküscirc Ilézyc 
álljon czen lemondás, 

II, E'cnlill:'llIdot először a (sch l'clldckkcl fogadtaták 
el 1617·bcll, 161S-ball ta\'aszszaI az Ó \','lIasztús;.\róI és 
megkol'onázáslÍl'j',j tanácskozott II m:lgy:ll' orszilggyülés, A 
rendck hathatósAn éreztették, hogya n\.1asztás joga, n ki
ni.lyi <.:s~dá<l t:lgjni közt, kezökbcn "an, Erős óníssal lőn 
kicmeh'c II y:\IMztási jog 1 hangosan kö\'ctclték II nádor 
\'Üla.sztást és a sérelmek o1'\'oslús:\t. 

)Icgjcgyzcndö, hogy még folydst s C1.C11 alkftlolUlllnI 
is ft főrendck tették II jaYilslatot. Sok ,'ita utan Ferdimíud 
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addig meg IIcm \Úlmsztlltott , mig a I'cu<lek úhal készitett 
azoll föltételeket a1il IIcm irta, melyek az orsz;ig szalmd· 
s:.\gát biztositú\\. Két körülmcny lllagynrflzza, hogy II 
rendek IL Ferdillállduak ennyire Ilchcziték ft trónra jutIist : 
egyik hogy stiriai cljim'ts'liból ismerték jellemet, mcly a 
politikai és lelkiismeretbeli szab:HISágra egyátaJáball nem 
IIdott biztositékot, - II másik, hogy II kikötött nlknpolltok 
llIcgtarh\s.lt a rendek egy része biztosih'a látta Bethlen 
cl'dclyi fejedclclllllck alkalomszcl'int reméJt intcn"clltiója 
által. 

IL Ferdiufl.lld idejében moil' komoly nggo<lalom támadt 
nzin'tllt, hogy :l sziilöttekbcll az előtt oly gazdag uralkodó 
{'sallid férfi imdékálluk mngm szakad. Igy ll. Ferdill:\lld 
jónak látta testvérénl, LcoJlO1cldal clhagyntni fl kolostort 
és üt megházasit:mi. 

ll. Fcrdinúndnnk hót fia szHletett, kik közül életben 
maradt tiai Ferdinálld4Ernö és Leopold Vilmos. Ferdilláud4 

Enu)t még atyja éleMben 162540en megnHasztják I\I:\4 
gyarorsz:'tg rendjei SO}ll"Ollybau, Ill. Ferdináud uh alatt. 

III. Fcrdiu:illtluak harom Ilejétöl tizcllcK'- gyermcke 
volt , kik közül az első fiu F'erdiuáud, ki ezen uc,"ell 
ly4ik lett. Ez még ntyja életébell megYálasztatott és 
koronáztatott 16474ben. Csak kési1hb lehetett ki"inlli 
Ilrlgy nehezen, lLogy római kin\.lylp\ clfogadtnssék. Azon
bau IV. Ferdillillld, mielőtt tettleg trónra iilhet nlla, 
meghalt még atyja életében, lG54-bell, huszonegy éves 
koritban. 

HI. Ferdinand :Hltlig bizhatott abban, lLogy említett 
tijfl. hagyni fog maga IItan fiiirükö;süket, h:~ tO\'ább él. 
Ezcllkiviil fl. ("sitsz:il' ö(';s{'se, Leopold Vilmos licn'zeg is 
C1ctbell ,"olt s végre legro::izalJh c::icthclI meg Illeg rult fl 

mult sz,'L;.:atlhau , L F\:nliuúud alntt elszakadt tiroli .ig, 
Ezen ml'guyug\'lb llélkUl uajosl\ll érthctö, micrt :HU egy 
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mlÍsik fiu gyermekét, ki ft. király tizenegy sztllöttje kö:tt 
az ötödik "olt, papi nÖ'f'cldébe, 1101 a szerzetes élet örök 
nőtlenségre kárlloztatta. Ezen papunk adott ötödik szitlött 
yolt a később oly hosszasan uralkodott I. Leopold. Ezt még 
atyja nr. J'cl'dinand életében} 1655·bcn a magyar ol'szág
gyttlés megYálasztja és ft szokott kOrDlll\zási diploma és 
eskn letételéycl megkoronázza. mint Yálasztott királyt. 
Azután ,-aló é,'ben cseh ki1'l\lylyá koroll{lztatik meg. De 
római kinUylyá y:'\lasztatl\sa ezuttnlncm sikertUt. A német 
fejedelmek közti egyenetlenség és Frnllcziaországnak II 

német ttgyekbe szerzett ung)' I)efolyása meg akará 
hiusitIli, hogy a l.:slisZÚl'i korona a Habsburgi luhllál 
mnradjolJ. - NémetorszlIgon interregnnmot állított elő, 

mert az elöbbi császár meghalt volt fi nehány ódg 
nelll ",ilnszthmtak ujat. A frfllH:zia diplomatia beh\t\'áll, 
hogyezélt uem ér uzzal, hogy a cs.lszári koromH a 
Habsb1ll'gi háztól elidegellitse s mngának szerezze mcg, 
kisérletet tón Leopold Vilmos töl!crczeggel, UI. Fcrdi
llllmlnak még élethen volt tC:,h-él'c"cl; dc cz nem akart 
a csnIádjában meg,Hlapitott örökösödési rend ellell csele
kedni s elutasitá az nj:inlatot. 

Láttuk, llOgy mintegy ::lz,\z énel nzeJótt 1. Ferdilláud 
előbb választatA fiját német (':,iász:\l'l'á és c.::ich Idr{llyl)':'" s 
ez által akart fi. Illagyarok elött cgy döntő argumelltulllot 
szcrezni elsó szülötl61ck megn\lasztilsárn. )Iost megfor
dit\':\: a magpl' cs cseh kOl'ollüzás megelözi ft némct 
('sászárs.'\git; lllert Magyarorszllgoll IIcm "olt semmi ok 
rá, bogy ne Yálnszszák Illeg fl dyuastia tagjai közül akoír 
melyiket) mig Németország<'lJL dyua:-:;tia \':íltoz:'Ls forgott fenn. 

Mngynrorszilg reiidei. millt egykoJ'll iratok bizollyit
jál" egyik fó argnmcutltlllnak tekinték most is flZt, hogy 
I~ nemet ts.iszári és magyal' kil'lilyi koronát cgy személy 
,"iscljc. Söt yolt múr oly mngynr, ki a német császár 
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segedelmét arra hozta föl okul. hogya magyarok fogatljúk 
el n n\laszt.isé helyett az örökösödés eh'ét. A reudek 
,'agy nem hilMk clörc a Ilchéztiéecket, melyek Németol'
SZ;igOH hímadtak az uj YálHszhí.sokra nézyc, Yflgy nem 
hitték JcgyiizhctJcllcknck, fl minthogy le is gyözcttck. i\lil1d· 
amellett IIcm akadt pártjl1 allunk LG55-bcll sem fl nmgyru' 
rel1dek közt, hogy ft szabnd \'álaszt!i.sról n. nemzet lemond· 
jon, Ilab,ir állott iti az, hogy több mint szúz é,· óta ft küh;ó 
segitség érdekéhen ft llcmzet azt y;ilasztá királylyá, ki 
Allsztria Ilcrczegc, Csehország királyn és Némctorsz:ig 
(,súszúrn ,'olt, Yagy nagy \'nló:;;zillüséggc! azok k:\. "olt 
!cclldó. EzclIki,'ü) az uralkodó házbnIl megállapitott örö
kö<lési ch'c!{, mig fiu utódokról ,'olt szó, nem '-alának 
ellentétben a magyar ,:\lasztási HSllsokkal. 

Ha. tekintetbe ,eszszük az Ol'sz{lg és az uralkodó há? 
,'iszonyait J, Ferdill<llllltól I. Leopoldig, látjuk, hogy n
,'iszonyok nagyon keveset nHtoztak. A török miatti bajok 
ép ugy meg\'oltak, söt meglMszállak öl'öködye, Ellenökben 
rsak egyorross:íg Icltetett: a szomszéd némct tartomfl.llyok
kal és NémHországgal \'aló Szö\'ctkezés, melyek legi n
k,íbb tekinték magokénak ezt az ügyet. Ezen \;SZ01l)' tette 
kéllyszeritó szükséggé nemcsak azt, hogy a magyl1r a 
Habsburgi házhoz ragaszkodjék , mit Idilönben jogilag ilS 
kötelességének ismert , klllem IIOgy a gyakorIntban le
mondjon a csaMd tagjai közti \':llogahi.s kisebb köríl sza
badsligaról is, Föl yolt mimlmm)'iszor szabadit~a : !togy a 
(:saládllak oly tagját ,'álaszsza meg, ki ('sak magyar kinny 
legyen s czenki,'ii! mús koron:lt Ile ,'iSCIjCIl, De miud
anuyiszor azt \'álasztá, ld legtöbb kiilsö hatalmat egyesit 
kezében, Igy :\Iagynrország szabad "{Ilasztásáball lett 
,'ohm néllli illllsió; mert az orsz:ig l<inilyy;'!lnszto rendei 
mindig, fl. ('bfll:'Hlbi~ll még I. Fenlilláud idejében 1l1cg:illapi
tott. tróuöröködés szerint \'oltflk kCllytclellek hntál'ozlIi. 
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De ez il'áut lIem is "oltak illnsióban. CS:lk két ok lehetett, 
mi miaU rt szaLad választás jngát fcuutartsiÍk: egyik az, 
hogy a sok viszontagságon és v:UtOz{\SOll kercsztiil ment 
uemzct lIem akará jöycndöbeli eshetőségekre milldclluemii 
tr611kö\'ctelók hábol'gatüsainak Idtculli Ilmgát. A másik: a 
n\lasztásbau) mint törYéuyhozási tényben, ungy kezességet 
bUtak ftl'r:t, hogya király megtartamlja nz ország alkot
mányát és törvényeit. A yülasztás ch'ének és külső 8zcr
tarfúsainak mellöztéYcl , ugy "élték, cIantIt, fölösleges 
szaki\ssá y;\lik majd az ill:lugllrnlc diplomn és a koromíz:isi 
eskü is. És '-ajáhan , miut 1. Ul:'tszló péld.íjáball láttuk, a 
választás és azzal kapcsolatban akirilly aZOIl fogadása, 
hogy a nemzet szabads,igait megtartja, lényegesebbnek 
hint fó l magánál a koronázásnál is. 



IT F E.J EEZ'I'. 

I. Leopold ŐS I. József ?r8zaglasa. 

Alig ,"olt Hr:llkodó , ki anuyi féle sziubcll mutatko
zott \'olna, miut I. Leopold: nralkodMm kezdetén Mngyar
országon még nem 1:\tszik az nlkotmnnyoss:íg eHcn
ségénck, - később oly hajlamot mIItat az önkényes 
uralomra . minőnek }léldáj;lt még soha sem látta "olt 
M:lgynL'orsz:\g. Ul'nlkocMsa kezdetén lIem zsarnoki hajla
maiól,t elégedetlenek '"cIc, 11flllem azért: mi ,"el lIem Játsúk 
gondoskodni fl török elleui oltnloml'ól. Egyenesen azzal 
y:\do)Mk , hogy ft törökkel fogott kezet fl rongyaI' I1ClU7.Ct 

elvesztésére. Igy mngyan'lzhik azt, hogy Erdélyt ruMI
dozá a tat,ir dlll;isoknnk és megköté fl ,'a::miri békét 
1I1ngynrol'sz:\g kárú,'nl és megkérdezése nélkül. 

]~s ime késúbb ugyanő, kit török szö"ctkczésscl 
n'tdoltali: , lllcgtcszi azt, rt. miről ősci Illilsfél sz.iz I!\' alatt 
alig IUCI'tek álmooni: kitisztitja a törököt i\1agyal'orsz.ig
ból! Ó az, ki MagylH'ország fólsznhaditójáuak , de egy
lizersmind Ó az, kit a magyar alkotmány lcgungyobb 
clllyom6jállak nC,"eZllcliink. 

Pcdig a kettő cl\'l\lImtlan ezen IIl'nJkodó jellcmébclI, 
11 :\ llcm reméli ,"ala, hogy Magynl'ol'sz.\got hóditolt tarto
m:\nyl<éllt Ilcyczhcti mag:léunk 1 hogy ott kénye s1.criuti 
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szabad tér Ilyilik vallásos tCritési bllzgalmámlk, - oly 
kitnrtás s erély alig lesz va la yárJmtó töle a. törökök 
ell('ui harczokb,lIl, melyeket többnyire ilres fináncziásal 
s számos mÍls baj között oly dicsóségesen végezett be. 

Urallwdás.íball nevezetes ó,' nz 1687-iki, mclyben a 
nemzet oly nagy lealkl1\'ást tesz szabad n\lasztási jogából, 
millót még egy uralkodójának sem tÓll. 

Ezen év elózmóllycil'ől neJlálly szót. 
A nemzet, mint érilltém, neheztelt Erdélyuek é\ tata

rok általi kirablásúórt, Yúmd elvesztéséért, melyet a 
l'sászllr akkori táhol'llokai mcggátolhattak '·olml.. Még 
jobban emelkedett czeu clégitletlcnség Ujn\r chcsztése és 
a yasn'tri béke miatt. Innen a Nádasdy-Zrinyi- Fr<tJlgcp:\1I 
féle összccsklln::s. A ('sász:'lJ', - igy gondolkodtak ök -
az országot nem yédi többé a török ellen. Magunknak 
kell segitllünk m~gullkon jöyőre. A csásdruak különbcn 
sincsenck fiu gyermekei. 

1\lint tudn\ vall I ,fl. hrillyi-Frangepáu féle mozgalom 
1666-tóllG70-ig folyt le. Lcopold az eJöbbi CYbell nósUH 
először. SzUlettek ugyan első ncjétől fijai is j de hamar 
elhaltak. Igy az 166::;-l>all született fin gyermek elhalt 
hc\rom h6UllJlOS korában. Ks ha Leopold fill gyermekek 
nélktil múlik ldl a sutbad ,·álasztás yisszaszáll a uemzetrc. 
Az összcesk[hltek tene ezen esetre az '"oltJ hogy 1\Iagyar
ország maradék részét oly forma filggéssel 1 millt Erdély, 
a török oltalnm alá adják, - a lDi máskép nem történhe
tett, mint ha több rcszrc osztatik. ') 

'rudjllk) hogy Zrillyiék lefejcztctésé,·c1 együtt ) Iagyar
orszligoll :tddig Iwllatlall absolutisll1l1s hozatott be. KöYct
kczctt rá Tököli fólkclésc, mel)' az orsúg elégületlclI sé-

'J l.egl\lállll ily inilokoL b fellmz ,,~ öU7.e c ~k;h·éore n>; iS1l1 ('rllLcs 
muukl\: ~lIhLo;rll dcs n .. · .. oll1tiou! de no" s: ric ~ I. k. 2,:1. I. 
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géM! t:\pl:\lkozotl. D..~ szintéll bátorit:\ a kinUy gyermek
telensége; wert Leopold lG78-ig egyedüli és utolsó férfi 
,'olt rt Habsburgi háznak I. Ferdinándtól származott 
ágából. Tököli politikftja ugyanaz yolt, fl mi Zrinyiéké, 
csakhogy toyább vitte: fl török tettleges segitséget is 
lmszllálta. 

1780 után ke<hcző forduInt :Hlott be. A király orszlÍg
gj;llést hirdetett, melyen !Uidort n\lasztanak: gr. Eszter
házr Pált. Az orszl\ggyUlcs és nz ott hozott tÖI'Yények 
biztositui látszanak az alkotmállyoss:\got, kintit miután fl 

többség katholikus le\cJl , elnyom,\. fl protestánsok pana
szait. A rendek a yall.\sn mcl1ctt buzgó fejedelemnek 
conccssiókat tettek a n11Iás szab:Hlságábúl, hogy fl politikai 
szabadság biztosabball mcgállhnssou. Bekövetkezett Récs 
fölmentesc 1 68B·ban, Buda es más yárnink yisszafoglah\sa 
1686-ball. Az eredmény Y:irntl:m és nagyszerU yoJt. 
Sokan élhettck még 1\ rendck közt, kik "agy húsz én"cl 
az clött a miatt békétlcukedtek, mh"cl Lcopo1clot nem tarták 
a török erélycs cllcnségének. Most ezek aunál jobban 
lelkesedtck az ellcnkezúről való mcggyőződésben. Hozzá
jÚrlt1t hogy az uralkodó utód:ira lléz\'c is megsí'.i1llt a 
bizonytalallsng. l6i8-ban szii1etett Leopoldllnk József 
ncvU fija, ki e SZClillt 1687 köriil lIyol<-z-kilcllC'Z hes 
volt j lA85-ben s7.iiletctt a masodik fiu, Kúro1)". 

Bnjosabb lcirui azt a hangulatot , mel)" az nlkotmá
lIyoss:\g tárgyába.n 1GR7 l~ürtll uralkodott. Az lGSl-iki 
jobh jÜ\'őt igérő orsz:iggyHlés végzéseinek mcglart:\s:lra 
ung)" mcghnzudtoMs "olt Cnrnfra. cpCijcsi Yél'töl'Yényszékc, 
mcly ncm ilS "tölTcnyszéki gyilkolás\! hanem tön"cnyszék 
nélküli Yércllgczcs ,"olt. Dc cgyct ncm kell feledlliink, 

hogy az 1687. iki , Ol'sz:iggyilIés I'Oi5Zabls;\t JUoHl1:i ki 
ugyan CaraHh c1jál'lIs:h'n, és h:\1' mindcnkiben nz embcri 
érzés is föll(lzndtj dc sabn ink"bb nz elj:\nís formája, millt a 
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dolog léuycgc miatt fejeztek ki roszal:isukat. A két tiILIa 
nagy része Carafta cljttrúsúball azt IMta , ft mi valo\)an 
leginkább ,"olt: ft spauyol iuquisitió IIhlllZlisát, fi proto
stt\nsok tIl<löúsét. Nem kimoll<lúk·c hangosan) hogy fL 

protestánsok ft rrököli mellett n\16 föllázadils által cJjút
sdk l G81-bell Ilye!'t l'tiekély szauuc18úgukat is? - És ft 

mi amaz ilHltti:sirióhan Jlolitil,;ai ,"olt is, az Hi87-iki rendek 
túvo) ,"oJtak aHól, hogy oly lIagyoll bOl'zadjanak tóle, mint 
a szcuycdélyck ,iIral cl lIem nlkitott utókor. Tökölit. a 
ki ugy tüut fül. miutll<1 elIellsége '"0)11:1 auuak) llOgy az 
orszng fólszauadittassék II török pas.ik nyomasztó és ,"ég
pu;:;ztuIúsboz közel juttatott zsarnoksága alól, kor:\utsclIl 
tekinté mimlcllki n szabmls<ig hó::;énck j söt ft mCllIlyihclI 
ft müs oldalról bchozott ölIkcuy ellcn küzdött is, miután 
mcg"csztc a harczot s miuUm tchctlcllllek bizollpilt bc 
ell cll;\lh\sa, 1llég C.lJ'aft'a kcgyctIcllségcicl't is egy ré::;zben 

. ugyan l'sak n\h:íriták a fcIclú.sscget. I1Iusió volt ugyan, 
ulÍlltha 1. Lcopoldllak, a ll. Fiilöpök Ilcyeudékéuck egy 
rl'ökölirc lett "olua szükségc. hogy hajlama legycn az 
önkényes uralomr:t; ele a lUcIlIlymell igaz yolt, hogy az 
eperjes i és debrCl'l.clli \"\!glctckig ,":Ilú meuctel (,.iiakug)"all 
clIcllhatús \"olt, - mag<it az egész politikni iníll)'t n 
Tököli·féle fölkelé!SlIck tul;ljelOllitothíJ.:. - lIa (;nraft":íllak 
mag.íunk ncm, de az ol"5z.iggyiilésen nagy pál"tja yolt 
kin\1t a ,""lIúsos lildözcsllek. Az 168i·iki orsz:iggyii
léscn meg az al::;6 tilbl:ill is sok fópap, kiil'talall és 
fötir képdscMje iilt: a lIIcgyék ké}l\'i::;clói kevés 51.;'1111-

lllaJ j mert útal;in ken!:s IlJcgyélJól ;'1I1olt akkor i\Jilgrar
ol'sz:ig. A IIcgycllik reuel, a nil'IIsok kéll,'iselete, szintén 
ke,·cs. A ,'árosol;: Hagy része még miudig nem s,í!abndnlt, 
,'agy csak iméIIt szabadl11t föl ft török alól - S kmönbell 
j:::; legkevcsebb nyomatéka volt akkor ezen Ill'gyedik 
I"Clldllek. 
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Ar. {J1'i)z;\ggyHlés tíírgyalüsai a tClToriz:i1:isllfik kétség. 
telell jeleit vi~clik magokOlJ. Dc cz nem II korm:'nl)\ 
hanem inkább nz országgyíHési többség tCl'l'Ol'iZlIlllSa yolt. 
l1időn egy itélőmestel' ni mel' kh\ltnui egy megyc kö,'e
tére, hogy "élcmcnyéért föl fogja jelenteni , -!:i midtilI 
elTe nem áll föl egy emberként az egész ház Ó\"l\st teHni. 

világos, hogy az itélómestcl' lIcnll'sak fl, hatalmat, han om 
az ol'szággyiilés többséget érzi: háta mögött. 

V ngy azt hiszszük, hogy tán az összes országgylllés 
is kül::iő erőszak által ,"olt kényszerih'c bizonyos maga
tart:1sl'n és némely llntározntok kimolldására? - hogy 
taUm ezredek állottak készen fi rendek kényszerítésére és 
ágyu "olt szegcz'f"c nz orszÁg háza ellen o? 

Ily kényszerités fUlöslegcs j - mert meg 'iolt a 
viszonyok kényszeritése , s éJlcn senuni szükség scm 
vala úgyut szcgezni az ország IHizám I hogy az hatitroz
tassék, a mi határoztatott. 

Két nagy couccssiót tcttek a rcndek, mint tudva \'an, 
ezen Ol'szcíggyiilésen j de egyik scm yolt olyan , b;irmi 
n:lgy!l:\k látszott, hogy :lZ ország alkohmínrossligát és 
törvényes önállús:\t lcgkC\'ésbbé kOl'zküztatta "ohm, l\lind
kettő elm'uIt s az ujabb kOl'bn be nem illö tőn'ény 

,'olt m<Ír, 
1. Lcopold király azt ki\',\nta, szUnjék meg ;tZOII 

tűn'ény, mclynél fogm a nemes fol "IUl jogosit\':1 a fcgy
veres elJemilhí.sr:t, midőn a kormán)' :iHal a törrényt sérh'c 
lútja, 

Ez már régóta olyan tön'ény \'fila, mC'lynek legkisebh 
gyakorlati fontosSliga is megsziint. Az Al'p;'1tllu\z és rcgyc~ 
királyok alatt , II ll:tudcl'illlis oligan'hiük idejében egy 
magános emberllek ily cllellúll;\s:t még d:wztllhatott tl\n :t 

1I11gyon I'sekély kil'úlyi hndda1. Ue ha akkor képzelhetö 
is ily ellcll;'IIh1s, nagyoll \'cszélyes ,·olt. AUllyit telt, lIIiut 
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nlindclI egyes Ilcmcsl'C bíZIliI hogy kéllyc szeriut mag,,'a
rúzzn. a törvényt s ó haUll"ozza meg , mi a tön'óny
sértés. Azoulá\'lil már akkor scm yolt gyakorlati jclClltö
ség beHne. H.óbcrt Károly a legelső rcudn olig~l'chükat 

is elfogatta és börtönbe tétette, a nélkül , hogy I1Z ország 
czeu za\'argók úrtalmatlanllá t0ielét {'sak sajnálta. volna is. 

És \'a.Üoll l1em magok a rendek yoltak-c legbékétle
nebbek II Giszkn'\k, Ujlakyak ellen, kik nem is ezen 
tön'cnyahl.pj;\n mertek föllúzadni rt Hunyadiak ellen? 

Dc bármint legyell ez, II mohácsi "ész IIh\n az oli
gál'cliák lctiintck s :t megyei hatós.\gok nyertek tulsúl.rt a 

vidéken, s kiv.Ut a. Botskny, Bethlen és Rákóczy idejéhen 
II megrek voltak az ó,'ástétclck és a fegyycl'CS ellcllálhis 
fészkei j dc 1ll~\1' akkor anuyil'a nem hi\,fttkozhattak ezek 

sem az itt szó han leró törn!uyrc, úgy hogy Ilemzetközi bé
keszerződésben kellctt kikőtlli az ftlllllesti:'tt. Amegye mftr 

megfosztá. az egyeseket, s maga "ette ,it ft törYények 
interpretatiój;\uftk jogát. 

De látui yaló, hogy cz is eg-yfeIüI sok za.nut okoz ha
toU s músfcló} biztositckot nem nyujtott, A törn!uyek 
mcgtartitsara minden időben nincs is mús biztositék, mint 

az ftlkotmúllyos tönéllyhozas, az alkotm.iuyos kOl'll1ll11y, 
és függetlcn törn.:nyszckek, Amazt a lUUIt századokban 

a nemcsi rcuel országos gyUlése J emezeket a IH'ldol' és 
ol'szllghil'ó kél)\·Íl3c1ték. lia czeket IIcm biztoi)ithatá n. 
II nemzet, ft, szclllélyes elIcn{tlhl.f:il'ól szuló töl'\'cny lJijáb:m 
\'olt meg - l'ét}lirOIl, - Feg)'YCl'l'e kelést kUlöubcll is a 

nagy eluyomHtit:s s IllitS kéuyszcl'itö sziikség- szokott elú· 
idczni a népckHcl , Im nilu's is meglHInt n\ 1'llpil'OH fl, föl lta

t<thnazús; - s a magyal' nel' l'supún ezen tön'éll)' alapj,!n 

az elölt selJl fogott feg)"'crt, hanem lcggy.licmbbilll tömet'
tIck mClluyiségii sérelmet tCl'jc.szte az orszúg-gyUlés clé ft 
mcgyék utjált, 
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)1iudez fL dolog tennc5zctébül folyt i dc "olt ni egy 
kl!l()ő kéuyszeril.!:>cg is. Leopold császáruak uagy számu 
rcmles kntoullsága ,"olt, - mig nl. országban fi nemesi 
fölkelésckbcu állott ft tegyn~res erő. És ama rendes had
sereggel szembeli, mely azelőtti c\"l>ell diadall'ól diadalra 
ment, s mely lG87-beu folytat;\. n győzedelmek sorát. 
mcI)' előtt ft törökkel Szö\-ctkezctt Tököli nem birt meg
.\Unni - ily hadscl'cggel rendelkező kormán)l\yal szembeli 
fcgyycres cllcuállásban gurnutiát vélni !lern Játszhatott 
észszcl'üllck. 

A rendek beértek yclc, hogy nz orszl'tg lakosai szá
má:'a ezen tőn"éur eltörlése mellett is fellntartsák a Sze
mélyes sZl1badsl\got, kiköh-éu, hogy ezután ('sak az ország 
rendes tön"éllyszékci mondhatuak ki bÚlln\di itéleteket. 
- lia sikcriil nlla az ol'sz.iggyUlés részére aparIamcll. 
taris függctlenség töl)b hiztositékút kieszközleni, nagyoll 
U<h'ös lcsz nl1a i de ez több "olt. mi ut a mennyit :\talán 
[IZOlI korbau s kin\1t ~Iagyaro1'szilg akkori ,-iszony.tib'lII 
nil'lli lehetett , s jónl1 több, mint cgyculö értékU a fölmIatt 
cl1elláll;'lsi joggal, 

A m.\sik cOllccssió a I'elldck részéről a szabad ní.lnsz· 
tás fUladiisa yolt Leopold nu-örökö;,ci részére. A rClldek 
cJtogadták nemcsak azt I hogy Leopold fiait és ezekuek 
örökösi rcltdben kön.:tkező fiu maradékait I hanem ezek 
kihalta esetébclL fl. Hnbsburgi luíz 51lfinyol ilg'\lIak fiu 
inuléknit is örökösödési jogou illcsse a ulfLgynr korolIa. 

Az nkkol'i YiSZOllyok közt senki sem tekiuthcté ezt 
oly cIIgcdmén.ruckJ mely az orsz.ig lényeges jog.lÍlIllk 
fölat!ilsa lett yollla, 

A mi Leopold fiu maradékait illeti, azok miudCII
csetre a mngyal' trónra jutnak a még I. Fcnlinánd meg
nHasr.taM::;.h'al mngútól érlodött el\' szeriut. A rcm1ck 
eh-ileg 5z.\1.);1(1011 yúlogatllfittak ug)"allazoll fiu-ürökütiök 
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közt; dc klinytelenek yoltnk mindig ugyanazt nilasztani, 
ki cseh kircH)\ ausztriai föherczeg és német CSil57.~il' ,"olt. 
A Illflgyar s=okás Illflg:i.ban is mcgtal'tott bizonyos cgymils
utúnt az· uralkodók fiu-marmlékai közt. Dc czen kiYiil 
crdekébcll állott <l (..'snhhl aZOIl fejét megkoronázni l ki rt 

ILC\'Czctt idegen koronúkat egyesíte. tejen. :;\Iaga a u{;mct 
cl5.\száns;'g nll<lSztitsi \'olt ugynn j dc itt is mcgtartúk azon 
romlot a nUmszt.ísbnn. mely ugyszÓh-úH semmiben scm 
tert cl az Öl'ÖkÖ5Ödtsi rClldtöl. - És Leopold fcgY"cl'eillck 
dit'sÓl:iégc, mcly Németorszi'tgra js ungy mel'téklJcll ki arndt. 
tun\Lhi biztosí tek volt ott a csoiszilri kOl'ouáufI k II J Iabsbmgi 

• 
e:sahídbau "aló to\'álJb manulásám .. 

Épen Leopold iflejchcll, 1I1cly alatt a külföldi segitscg 
foganatosabh \'olt ~1Hgyarorsz:\gl'a néz\'c, mint ü::;szc~eu 

nllamcullyi cddigi nemet l'15.1sz:\rok alatt. Ile kiYllllla 
'·olnil.-e n. nemzet biztositni azon persollalis 1I11i6t. melyhell 
n. nemzet hol egyik hol m,isik szolll15zédj:b'al (',mkllclll 
sZHkadatlallul állott Nagy Lajos kinHy hh:je óta? - Ha 
"alaha, most l;\tt;\k be a relJ(lek az ily unit> lizükségét s 
most yoltak legjohban meglepre sikere altal. Ezen pel':So
nalis uniónak pedig legnagyobb IJiztositéka \'olt az) hog)' 
a hön üresedése esetére mindeJlik unióhalL \'olt ol'sz:ighnn 
egy ugyanazon sr.emélr töltse be azt - azaz közös örö, 
kösödési rend legyen behuzn\. milldenikére nézn.!. 

Ezen tekintetbell aligha \'olt y"laki n. rendek közt, 
a ki tid\'ülillek Ile tartsa az öl'ükösödé.s uehozatal:it. Egyéb 
vult az, a mi miatt a rendek oly \'Olltatn1 mondt;'lk ki. 

)Iel't a \'onakodás feltünó. Hégi Iwgrolll;\IlYo::; szok,',::; 
"olt , mint I:i.ttllk , hogy ft. förcndek jelölték ki fi leendő 

kil'úlyt s Cl. milldellckclött a főrelldeket ki":tuta meg
nyerni. Szilltcu hagyomúny Yolt, hogy cl förcwlck léptck 
fül inditninyozólflg a kin\l)'~\'úl;\szM~II;H, s köztük a núthll'é 
YIJlt az c!:)ü szavazat. 
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Most pedig, midőn J. JÚ7.scf, Leopold fin. nőrökös" 
kinU)'l)':\' ki.íltása forgott fCIlIl , fl, fóJ'cndck 11em akartak 
inditvfmyozók lellni - az alsó táb]úllnk adák az első szót! 
- Ez pedig nnpokig húzta halasztotta a dolgot s csnk 
nagy vonakodás utálJ mondta k i, mely még lmgyobb ,·olt 
n. főrendekné!. 

A rendek attól tArtottak, JlOgy az örökösödés elfogadá
sáyaI mc]Jöztctll i fog majd fl király áltel! fl. törYéllyck meg
tartására adott biztosítás, - mcl1 őztctni fog 1\ kil'úlyi cskit 
S ta1<\11 időycl még a korol1lízás is. 

Azonban József l G8 7-bclI megtn!'tá mind nzon fonn:',
kat, melyek az add igi nv:'! lnsztoW' kin\lyoklllH megtm'· 
taUnk a. lwronázás alkalmával. Uegtöl'téllt még a. mí.dor 
háromszori fejszólitása is : akarjátok-c? 

Ezt1tán n. koronázás, meJy elv;ilhat1all lett az ország 
törvénycinck mcgtartásál'ft. szóló fog:Hlástól, léll)'Cgcscbbé 
lún , mint annak előttc, ft. szabadabb v:ilasztás ülejében 
,·olt. És maig is cbbcn ili i ft. mngynr alkotm,tnyoss<ig 
kiUsö fó biztositéka. Amft. kiilső biztositék, melyről itt szu 
"nn , ncm " olt erősebb nkkor , midőn II '-álasztfts '( lItj:\1l 
tölték hc n trónt, mint azután, - és L eO}loJd n " n\lnsztoltU 

kirúly 1 G8 7 előtt , midőn még nil aszfott kir:üy ,"olt. egy 
ideig tsa k oly önkclly il) cg korm:íllyzott, miut 1 (;8 7 után, 
midő n fi ft. öröl~ös ldl'úlynnk volt clfognd,·n. 

Ncm nkarok hosszndnlmas lCllni L copold nrnlkoflasft. 
későhbi é" cinck fcstésébcll . A nemzct 1 GS7 nt:í1l ismét ft 

ICgÖllkéll)'cscbb kormimyz:h; nM ,"ettctctt :; azon ycszély
ben hHszoft fOl'ogni, hogy minden jogn.mcgsemmisittessék. 
Nem volt yalódi mngynJ' l ki ezt helyeselte "olml - az 
egyetl en linllonil's érsekot ki,-évc, ki az ,"olt pa)li omn
ttl silban, n Illi Um'ntt'n az 6 katonai lIlellY<!J'tjéhen, Egészen 
ki\'ctdcs egyén, kitől egyfclöl a. nagy eszct Ill cg'tagadni 
ll CIll Jell et b;'lmnla tos CA·yoldalll~"' I!n. mcllett is : dc 11l,ist'c1iíl 
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szcllYedélyeFlsege IUtal igen gyakran nz esze.cszettscg 
symptolUllit mutatta. Ungyaror:;zág története ncm bir 
hozz:"! hasonló Ilagyobb szcrcpli magyart fólmlltatui, :\ 
ki haz,ija szokúsait, erkölcseit anuyirn. mcgyeti "ala s a 
ki a dcspotismnsllak oly tökélctcs salls·tlllotte·ja lctt ,·olua. 

És Leopoldllak ö yolt legmcg'hittcbb tanácsosa a 
magyar ügyekben. Ezcn fópap jelleme csaknem elegen<lú 
Leopold uralko<1;\sa legszoUlorubb koninak jcllemzésérc. 

17UO·ban be yolt Yégcz,'c a meg lG83·ban kczdődött 
Hagy török Mborn j mcrt azelőtt yaló éybcn megköttetett 
a knrloyiczi bókc - mngyar tan;\csosok hozz;íjúrulta nelkUl. 
- i\fngynl'ol'sz,ig terUletórúl, kiyé"e Tcmesnirt s körülötte 
nclulll)' kiscbb cl'ölSsegct, ki yolt szoritn\ fi török. Sa"opli 
Engcll a {';3:lszári yczer hnlhntatIllll érdemeket szerzctt ezcu 
föJszabadit.\sbau, s hogy czcn ép oly nagy ha(hczér, mint 
jellemére nez\'e ndódi uagy ember. maga éS,lUlíyc idllt 
Illég ekkor nem kelthetett lIagy lelkesedést, okai a 1\:0110· 
uil'sok "oltak, kik fl. mngynr UCUlzetet miutlclI lehető jog:i. 
hól kitagadtúk, - A nemzet hibúról Icyctték fl biliueset. 
hogy kczet kötözzék meg "ele. 

A nemzet p<l.nnszai tán soha. scm ,-oltnk oly lIleltók. 
mert sohn. sem yolt oly teljes elll)'omat.íshall, oly sally:ull 
elszegényedésben mint, nkkor. 

r.f:lgút n. török nltJli föbznbadit;\st anyagi tönkrejntú-
8á,-a1 fizette az orsz,ig. Azon iclökben 11cm yoltnk (':;ak 
annyira is rendezett fin:in('zillk , mint jelenleg, Kiy,ílt 
\r nIIclIstein ideje óta I ki n hndfolytnhiFli rendszcrbeH 
kitalálta, mikent lehet egy gnrns llcl1{iil nemcsak neg'p·cn 
iih'en czcrnyi zsoldost tohol'znni. hallem azt cs yczércit 
meg is gnzdagitl1i n. IIcpekrc "cteU sar<'z ,ih;ll , ez szokús, 
rClldszcl' \·olt. A Ita(lflk:lt Leopold idcjehell scm n töbh
nyire ürcs kiJu'stár tartutta, hnllclll az01l füld népe, melyt,lt 
a km'z folyt. A han'ztér pcdig Jlagyarorsz,íg yolt, mclyet 

6' 
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il török uralom és azelőtti százöh 'cn t.h-i folyt onos harczok 
kimeritéllek. A katona. ki háború idején ma is terhesebb 
fi népen, mint máskor, azon korban ntlódi zsarlóni. lett. 
)16g nz emberi érzet hijjánll Ilem ni.dolhntó frmu.:zi:ik 
lHldj:ll'lltn is azon korban, Németországon "mh1611adjárat· ,• 
Hak Hcm tulzottan nC\'cztctctt cl. A fenyiték nem ,"olt ott, 
ll. hol unpjaiukball Í$ m:lgok a kormán)' jelelItések bizo
nyitj:\k, mily kegyetlenségeket kö'-etctt cl fl. zsoldos had 
:t Ill:lgyar nepcn. Többnyire HelU ft Iwrmány akarntjából 
történt, fi Illely bftrmily j ó il\(hllattnl lett yolun. is , nem 
tehetett róla j dc oly számos IIHh:l jel Illutnhí ama jóiudlllM 
lliállyilt) hogy ll. nép hajlandó yolt minden inségét egye
Hesell il kOI'IlI:'IIl)"lluk tulnjdollituni . 

Ezcnkirttl ilS tömérdek )lannsz \-olt fólhozlmtó_ l GS /
bcn n kinílyn\lasztás és n feg)"'-cl'cS cllcnúlMs joga azon 
kikötéssel türnltctett cl, hogy mi1ulen más tönél'" ép~ég
bCIl Illnrnd_ Amdc alig \"olt nl. orsz<"lgnak oly f~lltosabb 
tön-éllYc, \\Iely lIcml étczőnck nc tckintctett \"olna_ A kor
milllyfnl'lIllit cgé:szclI mcgn\ltoztntt.\k_ Nemhogy az orsz.ig
gyUlc:s, hanem a fc)m-ak scm 11ycrtck meghal1gattatúst. Igy 
köté mcg II korm:ílly a. karlo\"il.:zi békét II \"iliigos tön-é
II)"ck ellenerc. Alkotmlinyos oh ek helyctt absollltislUus 
mindcnbcu_ 

l GS /-hell igértetctt, hogy It töröktó! Yisszafoglalt 
tcriHct l\lag)"llrol"sz:igbll \·is~zilkcblcztctik. Vc hogyaH tör
tént cz? Azon föhlcsurak, kik sz.Í7; Öb-CII th-en út. " török 
uralom cllenére is némi élnzctélJcu yoltak ösi birtokaik
Ilolk , 1I\0st mcgfosztnt;'mak ~ ha docnlllcntulIlokkal hc nem 
hizonyitid.: hozz;Í való jogukat, a cs:\szoíri killt:stár I'cszérc 
foglaltatott cl a birtok j - lill pcdig hc - a. hadi l~öltségck 
lllcgtéritési t'zíme alatt olyko\' lIogyohb öss?cgct k"Jlctt 
lizC'llIiük, mint a mennyit a birtok crt. Ezt scm hazai 
töl"\"cllyszék igazitotta_ Bét'8hl! kellett nt;\zuia a jogo;-; 
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birtokosnuk, hogy miut elc,"c bitol'lóllak nyilyúnitolt cmlJcr. 
igazolja magát. Egyetlen magyar töryény SCIll volt, mcly 
csak ilyen formát is megengedett '·otna. Ezeu uton az 
ország egy nagy része elvétetett jogos tnbjdonosaitóI. 
Egykoron tekilltelycs esa1:'t.dok Öz'"cgyei és !lrni.i jutottak 
koldus botra: mig lHlgYOIl sok idegen telepedett be, kiknek 
nemcsak birtok 1 hanem tisztség és rang osztatott, - a 
mi hasonlókép igen \ilftgos és szamos tÖITénybc ütközött. 
A jászo kat és kunokat egész összesegben chultitk fl. német 
lontgreudllck. - A nemzet jószántából kétségkiYiil luilás 
sót lH\gylell~li lesz \"fIla fölszabaditói iniut i ele midóu meg 
sem kérdeztetett, azt mondá, hogy tnlnjdonkép IIcm is 
tnrtozik scmmh'cl i mert a kinilyi hitlcYt~lben kötelességtll 
yall kittiz"e az ország teriiletéllck megn!dése és épségcllek 
hclyreállitása, 

JIcltó panasz ,olt, hogya magyar királyi kamara, 
az orsz:ig ezen öllálló pénziigyi kormánya a nemet karna
rátül ftiggö"c tétctett j bogy a só ára öllhatalmull1g oly 
magas, hogy II nép sok hclyen sótalan eszi kenyerét. A 
királyi fiskáJitúsok el yoltak idegcllih'c , mit a tön'éllyck 
tiltottak j a ni.mok fölcmeltettck az orszc\g megkérdezésc 
nélkül j - sót némcly áruezikkekból monopoliumot is 
csiná1t a kormány. A katonai kiyctCsck (portiók) ch-iseI
hetlcll ek j - a péllzbeli adó sok milliónyil'a lllrgy 
országgyiilés beleegyczésc nélkül. )!ilJ{lez az oIr termé
keny ország népét Yégsö szegéuységhe és cunek nyomúll 
kcrséghccsésbc dönté. Szokatlan Mk öngyilkossági csct 
fordult elö s a jobbágyok köztit némelyck önként török 
rabszoJgm;úgra mcntek, - némelyek felcségöket a némct 
JultonalHtk ad;\k zálogba, IlHisok gyermckeiket török rah
szolga-vásárra kiildték. _ 

Kagy sl!l'clmiil llo7.I.\k föl, hogy m:'lglIl'ls, Ilcmes, 
királyi "Ü ros egyar:'tnt fizeti az adót, a mi nz nkkori rör-
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\~liyek l:;ZilltclJ liaIlatIalI lIIeg~cl'tébe ,"oh. Hchozarott llZ 

nkkor még llallatlflllllLb :H'dsa és k'llouai exc('utiú. -
'l'u\'úLbli orszi'lgVl:; tör"éu,r::izékck lIem tartattak ,"olt már 
cmlJcl'i emlékezet óta. JUlien iszonyu zavar t:'ull:Hlt n 
tulajdolljoglmu s l:;zabadoll folyt ft gOJlo::izok kál'téte1e. 
Idcgcu törn!uyszékhcz toly:uuodni scuki scm nknrn'lII, 
fel1ckcstiil fdfol'dult minden jó rend. -lllaga rt katholikus 
denls is érzékenyen sthtrc "olt, miuí:ill uagyon sok idegen 
1ll!Y\.!ztetett ki magns ))ok7..I'<I, - ezek pedig keyeset gOIl
doltak ft illngyar neppeJ. 

Sérelem "olt, hogy orsz:íggyiilés 1Iem hi\'Hlott ö::;szc 
oly régi idő ótfl, II mi ll)'ih'állYOS jele fi:l ahsollllista sz:'lJl
dékuak. A helyett idlnudó dic'i.lstcl'iumok hoznttnk be s 
ezek csak szolgái az uclnwi tau:i<'suak. A lIazafink bebör
töllöztetuek li országOl! kiv,il it-::ltctuek ell idcgClL törrcll." 

szcrint. 
Xcm is említjük a Jlrotest:'tJ1sok sérelmeit s m:t!:; 

kiiScbb IIllgyobb öukényt. A fentcbbi tcljescn hitcles 
bjstrom fl yalós;\gnnk csak árnyékn. Oe Ló,'cn clég ammk 
iudukohis:íL':1, hogy a magyal' nép a kétségbeesésig \'olt 
\'irc S l'tiak cz lehet ,'alódi Ilwgyar:\zatn anuak, hogy il. 

n,íkóczy félc fölkelés' llelll II ILe» llj'omon'lIIak dnl'züril., 
h:IIIClU épcn ennek kö"ctkeztéhell tClje(lt úIy uagygy.í s 
yolt képes oly ~okáig' fenntartani mng:H fl yilág akkori 
IcgYitézehh, gyakorlottabh, éoS soldwl rcttcntöb1J el1ellfe
lekkel ::szcmben is clmkncm milHlig' győzcdchnes, hadse
regc clielL. 

A Hákúl'zy lele forradalom jullemzésére tartozik lIIeg
emlitclliink, lLogy Ü Tökülircl ellcnkczőleg lIem SZÖ\'et
kezett tüLhé a törökkel. A ('s~\sZÚI' 1700 uta Fn\l1l'ziaor
:sziL~gal :\lJott IWJ'{'zlJClu I - s· Háku{'zy XIV, Lajosl'l\ 
l<\lll:1szl\udott. rl'únlHszkoclot t \'o]lla - II régi IIwgyar poli
lilia l'gyik traditiújút földc\'eu ih'c - LCllgyelorsz:ignl is, 
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ha ezt ugyallllzoH i<1űI.Jcu lIem cd a ICgllfigyúbb ulegnhiz. 
tatás XII-ik K:íl'oly l"tszél'öl s lia azután :\ lengyel ki.r:'!ly 
HeUl Ictt yolua Au:s~tria egyik szö\'ctségcsc. A száll1itái; 
Icgalaposabblluk látszott a bajorokkal való cgycsUlésbcll, 
kik é\ ti'uncziák púrtjúll állottak. Az <lugol-osztrúk egye
sült hadak gyözedellllc scmmisitc meg ezt a reményt. 

Meg kell cmlitnünk meg egy indokot, melyet magok 
a Hakól'zy hirei elhallgattak j de kétségkivil l nevezetes 
szempont yala. Meg kell anl1yi\'al il1k:\bb, oli\'cl ez épen 
t'ökett tnrgYllllkkal szoros kapcsolatban 'Ill. l:U\k6czyék, 
<lZ 1G8i·iki örökösödési töl'\'élly (hl.l;z,ira IIcm tarták \'aló
sziniitlelluek, hogya magyal' nemzet szabad kinHynilasz
tását még lllcgérhctik. l\Iert a IIabsburg húz spanyol ága, 
meIy evcutuaIitel' a. magyal' kOl'on:\t örökölhette \"ohm, 
férfi ágában kihalt yoltj - al. 1 iOO-ban kimult IL Károly 
spanyol királynak nem maradtak fiu örökösei, 

Leopo1dlluk pedig, ki bÚl'omszol' házasodott, összescn 
l G gyermeke közül, kik közt 5 fiu, csak két fiu yolt élet
ben. A fiuk egyike József, ki 168i-bell uyuttaték föl 
magyur kinUylyá, ét ffiilsik Károly, ki most, ét spanyol 
királyi húz mag,-aszakadtúyal Spanyolországba kuldetett 
a trón elfoglahiliúra.. Tudjuk, hogy 1.\ spanyol trónt ft 
frftllcz ia kin\lyi ll:i.z is kÖ"ctelte magúnak s ebböl fejlett ki 
azon curópai háboru, melynek combillátióibau R;íkótzy is 
szcrepclt. 

I. Leopold elúször Józsefet sZ<lllta yolt ft spanyol 
tróuraj de megiolltob'áll, hogy "azt a többi országokkal 
egylitt konnáuyozlIi és ezekkel egyesitui bajos lellne':' 
úgy yelte, jobb lesz két fia közt megosztani az öl'ökscget 
s K.\rolyt, fil. ifjabbikat kiildclli spanyol kiro\lylyt't, killek 
aZOIl orsz:ig és a hozzátartozók h'óllj:l iilJllcpélycsell áteu
gedtetctt. I) 
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Magynrországon, ha József m~lradékok uelkOl mulnH. 
ki , könnyen támmllmt zantr l). Ennélfog\-a Leopold ,-égBő 
cnibeu szükségesnek látta elejét '-enni ezen eshetöségnek. 
A tsalttdban még eddig nem "olt egész sznbatossl\ggnl 
mcglmMrozyn II tn)n öröklésénck l'cmle, s nenzetcscll, 
Ilog)" nz egyenes vonalon \'1l1ó szarmazasnnk előnye legyelt 
fl mellékflgak fölött , mibú) kÖllHycn vita támadhatott. 
Leopold ennek elejét ,'cendó, egyfelől fiainak fentebbi 
mcgosztoztatnsnt látta szükségesnek j de másfelől azt is 
meghntál'oz:l , hogy 1111 József, itlagynr- és CseiJol'szág 
királya fill-mnradékok nclkUl 1llllhlék ki , ennek örökös 
tartomfmyni Károlyra s7.lillanak. Hst Kflroly szintén fiu 
maradck nélkill lu\lnn meg , József leállyrdm. száll az 
örökség. s (,5:\k ezek kihalta esetében Károly leányaira. 
Ezen szerződést n két ifju király apja jelenlétéhen irta 
alá. Ez természetes ('saládi rendelkezés "olt s a népekre, 
ktllöllösen !\Iagyar. es Németországra. nuzve legkisebb 
kötelcző creje sem lehetett. 

I. Leopold li05-ben rueghalYán, l. József lépett a 
magyar trónra lmszonlH\t éves korában. Öcs('se Károly 
SpallyolrJl"::lzágball. lll:\ga. József pedig hat Ihi uralkodása. 
alatt Kcmct· és Olal:izonszág'hflll folyní.st ktlzdéuck fl 
spanyol trónert. 

József urnlkod;"tsa átmeuet lett ,·olnn. )Iagyarországoll 
HZ ab501lltismusb61 az alkottuúllyos korm;i.l1yzásLa. Oc 
r&'zillt a kiilsó hábol'uk miatt, rédziut hogy Rákót'zy és 
pürtj a. a hékeajúullltokllak Hcm akart hinni , folytolloS 
hfll'l"zhan telt cJ aUlaz IIl'alkodo\s. 

,) lIogy il.'·nemii combi,,"tiok roro~t"k fe"" BAkócz~' tá boribl\n, ntm 
c.nk mngállol ft"1. akkori he l yzetIlől "Illó~",juil, hune", :"Ibhól ia hil.Hij. ho:;-y 
.. It,ikMzy "tve ft".tt fram·zift nyelvt'n IIIt'gjelent elllj,'· kir<ub:"l ll • l-'r:"lngt'I,Au· 
Z';IIY; .;" 'PUrJih féle fr.lke1i1k egyik namit;\<:\t h"sonlón:"lk D1 (1n rlj~. 
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L Leopold es L ,József uralkod:ls:\bóJ a magyar 
korolIa jogának cgy különös esetét kell még legalább 
I'ödden érintenünk. Ez pedig Erdél!} Ugye. 

Ott, mint fentebb előadtam , mcgmal':ult yolt a. szabad 
válasz tás cive, - azon rucgkötcssel, hogy fi, n\Jasztott 
fejedelmet a szulttÍn, Erdély ,'éclura erösitcttc meg. De n 
kiilönbcH szabad nHasztás mellett is olilldig szem előtt 

tart:\k, ha alkalom volt ni., fl fejedelemség tiról firn szállá
súnak eh-ét. Ezen 8z01';:18 egyenes traditi6 utján szállott 
II magyal' királyokról az erdélyi fejedelmekre, egy termé
szetes átmcllcti láncz-szemel!. EzeJl lánczszem János 
Zsigmond, Zápolya tb. Zápolya János ncm erdélyi feje
delem volt, ballom magyar király, habál' élete "egén csak 
a későbbi fejedelmek tCl'lilctét hirta, Fia. János Zsigmond 
is élctc clsó éyciben még kinlly czímet yiselt, - l'snk 
később mondott le róla szerzódésilcg, Igy II kin\ly
ságból a fejcdclemségbe1 ntgy mint akkor szerén)"ebbtil 
l1e\'ezék, mjdaságba. az :\tmcllct még személY"áltozással 
scm törtélIt. A Zápolyák leyclI első lállczszemei nz erdélyi 
fejedelemségnek, traditióikat kö\'etik a fejedelmek, Báthory 
Zsigmond, mint gyennck Hem jut yala fejedelemség'her., 
ha. nem fejedelem fia lett ,"ol ua. lIa Bethlelll1ek bár kis
kom fia marad , az lett "ohm uralkodóvá. L Rákóczy 
György ut:inJ kiuck ,'olt fia , ez kÖ"etkezett, ll. Hákóczy 
György uél' alatt. L A1lHffy .MiMly ut;!11 hnso lllókép clll1ek 
fia., IL Apafty iH ih:'lly köretkezett , k i az utolsó erdélyi 
fejedelem ,"olt. 

Bizouyosuak tarthat juk , hogy Erc1élybcll is , ha ott 
akár a. Z:\polyH, ak:il' a, Balbory t'l:ml:'ul nClllzcdékról n CIII 

zcdékrc fiu lIIar:ulékoklm) Ictt ,'oltm ll}eg';i1d\Tt, El'{lúlybcn 
:illanclósitá n ll a, dynastiiijút i~ fcjcdchni trónOl!. - 1::8 ha 
hin a török l'sc1$zö\'éll)'C Yagy belr.f~nl\·ok idciglcll mcg
fOs7.tlmtták volna is II ctia l:\dot 1 a nép jogiIng azt tckiuti 
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raln. urúllak és tettleg is vis8zahclyezte volna IIcmsokilrn. 
l::;; It mi eltéres \'fili ezen szauúly al611 ki\',ilt fi fejedelem
ség IItol50 rClldki,'üli éYCibcll, lllutatja) mily rngaszkodús 
"olt amaz elvhez 1 mely oly közel ,ill <IZ öröl;;ösöl1éshcz. 
Mielőtt ugyaui::i ] r. Hákól'zy György szerencsétlen 1011 -

gyclorsz:igi h:llljüraMm iIHIIII, II l'cIHlck még [J!Je/'lIlek fiM, 
I. 1:ákol'zy FCl'cllt'zct "ftlasztj:ik meg. ][ogy késó~b lIem 
Ictt tényleges fejedelemmé, cgy részbelI mngn is ,"olt ok1\ i 
mClt elhagynlll az Erdélyben lU'alkodó vallást, katholi
kuss;\ lón; de m.\sfclól, s leginkább, a l'clldki,' i11i üszo
uYOkHflk lehet tlllajdollítalll. - Erdélyben fl ltúrolU nemzet 
szabad Yálasztás;\t mcgszlintclc rgy részben s fóleg nz n 
ImlIatlan ol'utalit:\s, hogy ft török saját n\zalljn. Ol'sz,ígút 
mongol kegyetlclIséggcl kirabolta Ita , músl'észt Lcopold 

befolyása. Európa két legnagyobb hatalmassága látszott 
összecsküdlli a kis orsz:íg eIIcll. Kcmeny János fL szük
ségesség fejedelme yolt, b.ir röyid ideig "olt a fejedelem
seguClI. De fölcmclkedését ü is legilikáub anuak köszöute, 
hogy ö \'olt gyámja fi gyermek R:\kóczy Fereucznck. -
Apa(yt a törük nlilltegy rilerószakolta Erdélyre. 

Ezcn Idrablott, tönkrcjutott orsz:ígbau a szabad vil

laszt:is múr tcttleg megszünt I. Apafy trómaléptéycl. Az 
,·olt il kérdés csak, melyik vuu tllluyomó cniben : a nemct, 
"a::ry török császár? - mert az fog Erdélyrc fejcdelmet 
octroyúlni. Ha ftzelótt is egy cgy uj csalúdnak fejcdelmivé 
tételekor a l'clldckuck az olJPortuuitás más szcmpontja 
lIem marntlt fCIIII, lIliIIt az: mclyik képes II török yédurr:ll 
legjobb cgycsségucll lenni, a nelkUl, hogy az orsz.\g 
jogait füJ;íldozlIú , most már csakugyan kénytelcnség nc,'cll 
"olt Ilcyczhelti ;l~OI1 Oppol'tulIitús, melYllél f{lgnl Apa(y 

lőn El'dély 11I'úd. 
A török :Utal tctt fejedelem czcn keuytclcllségból 

késóLh 1. LCoJ1oldnuk köté Ic Erdélyt. 1. Leopold fegy-
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,'erei szi lltoly szel'epet jMliz:tllnk Erdé ly t:tzafJall dlnszt:\
sának ll11'g:sclllmisitclSébcJ:, miut lIifi7-töl 161i:!-ig IV. ~ I o

IIfiJlllllcd szult;'m fcg)'\·crci. 1::5 mindamellett késúhb 
ll. Wlk6czy l'~cl'l:IH'Z fölemdkcdcscl'c Hagyon sokat tÓIl az, 
hogy ,it tekinté a nemzet az erdélyi fcjedclcmscg tCl'mé

szetrs öl'ökö:séllck 
A llákól'zy !lúznak katholikussú lefte ellenére is az 

marad yala Erdély fejedelmi székéu, lm emez orsz:"g népe 
nem él'zi magát képtclclIlICk. hogy egyszer egyik, músszor 
ft másik nugylmtalmassllglluk ellcnálljoll. 

Normalisabb viszonyok közt szabúlyuak fogadhaljnk 
cl , hogy fi fejedelmi szék ugyanazon módon töltetett be, 
Illint II magyal' kin\lyi !Szék a ngycs házbeli malkodók 
~datt, - t'sakhogy uj ('lSalúdok ftHelUcJésekor fl Yiszonyok 
természete szerint a törökkel \'aló harátság szempontja 
hclycttesité azon persollalis uniók szcmpolltjüt , melyet a 
nemzet llngyobbik fele szem elótt tm'tott. Igy Erdély fí.:je
dcllllcinck sznbncl d lnsztns,'tiJan szintug)' együtt \'olt rt. 

szalmd n'tlmsztás cIn: az örükö.süd~sé\'cl, mint a magyal' 
kintI y-n\laszt:i::ih:IIl, 

Apaf)' koruuiuyz:isa IIcm yolt egyébre yaló rt gOlld
vibeJés n:wlI ntjámíl, melycn Erdély cgycnescn J. Lcopold 
uralma nhl kcriiljöll, - A HélUet l:6.i.::.z,il' fcgp'cl'ciuck 
lIIimlcu gyózehllc Erdélybcn cgy mcghódohisi lIyilatkozatot 
credményezctt, 1\1:i.1' 1 GS3-iJau, a törüköknck Bécs alatti 
\'cl'esége nlkahnánd , Apafy fejcdelcmnek cg." köycte 
jelcnt mcg 1. Leopold dutt, a ki jclcutc, hogy Erdély 
lernond\'{m a török pál'tfo~;,isról, r. Leopoldot fogadja dA
IIl'ál1C/k A fóltétclck fölütt !légy c\'ig fo lyt sikeretIcll 
alkudoz.'ls, lG8G-ball lluda c1foghlitatní.ll s Hi87-bclI a 
török ujabh \'crcségeket szcJt\'cchéll, il dolog llHlgiÍ,lnm is 
kmh'czólJbl'c fordul \'ala Leopold részére j de fcgp'cl'CS 
ill tcl'rcntiót is azHkségcljllck l:Hott az utóbbi. A lotharill-
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gelli ben'zeg IllHlai Hi81 telén Erdély megsz.\lIására 
küldettek. 

Ezen katonai megszállás yolt Erdély közjogi és bel
kormányzati "iszonyaiuak az egyik fontos historiai momen
tuma. Azután sok~\ig a föhadi parancsnokság kéllYiseli 
leginkább a konn:\uyt. A lotharingeni herczeg ut:\n Caraft~'\ 
tábornok kiUdetik Erdélybe, hogy lIeye terrorismusftyal 
Erdély rendeit hódolatra szoritsa, És tsnkugyan fl rendek 
és fejedelem biztosa i n]:\irnnk egr nyilatkozatot, melynek 
lényege itt köyctkezik: 

El'dé('J viss:;'lMI' ~lra9YQl'Orsz69 királ!Jáhuz. mdytöl az 
irigy sors S egyesek yakmercuyei kiilölI\'lílnsztották; és 
elfogadja 1. Leopold római császár és mag!Jm'OI'.~zú!Ji ül'ii!.:iis 
kh'ály , s utódai , a )ccll{1ő magyarországi i;)'iJkös J,:iJ·(ilyok 
(m int a legl/jaUJ po~sol1yi ol'sz699yiilésel1 llyilvúnittatott) 
:ltyai és hatalmas oltalmát, a l'em1ek közmegegyezeschöl. 
.,Lemolldunk teljhatalmu megbizásllnklliÍI és nagyobb biz
tositás okáért a fenséges fejdelem és rem1ek ,'égzescinket 
mcgerösitö le\'eléllél fog,'a, közaknrattal 1 öllkénytesen és 
keresztyén buzgnlomból az flttrlman oJtn1omról s jÖ\'endöl'e 
IllindclI érintkezésröl a port:lrnl s a római császár legke
gyelmesebb lII'unk és utódai a ma(l!IarrJl'szá!li tört:ényes ,~ 

;;I';j/.:Vs királyok bármely ellelleiyel. 11l1t1ellség és felségsertés 
hiilltetCse alatt, mely a Yád igazsl\gának kiyih'tgl:'tsa iltán 
Erdély tön'éllj'ei szerint fogja slljtaui fl, blillöst. Elfoga(l
nlll má.sl'észröl, ÖSzilltén és jó Idszcmmel ; ö felsége atyai 
oltalmát I magunk s Erdély ösz\'Cs utódsága számolra ; és 
hogy ezen mclgunk-ah\yetcscllek és alkalm:lzkodásüllak 
tettleg ucmi jeIét adjuk, a fcJebh emlitett felhntnhnaz,isnnk 
lS n.!gzéseink a !(:lIséges fejedelem cS rendek áJtflli meg
el'ősitcscllek alapjúll, befogadj nk a rÓlllfli l's:ísz:ir öl"Ségeit 
n kön\ri. huszti, görgcllyi cs hnlssai crösscgckbc (:lzokon 
ki\'ü1 melyekhelI már tettleg létezik cs:iszúri örség ,) s 
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készek ntgyullk fcgy"crrcJ menni ft keresztycIlség közös 
ellenére} ,'agy bár kire , ha ö felsége panllH:sohli fogjn; 
kÖllyűrögY<:l1 alázatosau, hogy a győzhetetlen cs:'tszár, 
,'ele született kcgyc1mcsségében .~z(lI)adsáfJai1i" .. at és kivált
sá.'Jail1kat. né\'szcl'illt az eddig hefogadott hituallá.{ok s::a!.Jm! 
Y!jflkrJl'latát megerősíteni , s miuket és utódaiukat azokban 
oltahl1;lzni és megtartalli mélt6ztatik j Hem kételkcch'Cll 
hogy gróf éarnH'a Ö nagyméltóS:'lga a fenséges fejdelem s 
az ÖSZ\-CS ol'szag alázatos folynmodnlllyait ö felségének 
hatályosalI fogj:\. ajauJani.!' 

S cz okmcinyllyal ErdéJy I.itsz:i.lhisa a Hahsb1ll'gi házra 
berégzctt tcnynyc Yfllt volna. ha előre nem hHott esemé· 
nyek r.íratlan fordulatot 1l('1ll idéznek cl~;. El scm telt kér 
éy ezen események utciJl, midő n fi. testbcn és lélekben 
megtört Apafy fejedelem meghalt, Az lG8S, és 16tW-ik 
c\'ek hndj.íratai legdic:söségeselJbek "oJtak mi11d azok közt, 
mclyekct \'alaha Ausztria a török cH cn folytatott. Erdély 
ily körUhnények közt sellllni kelhczesre scm s7.:imitott. 
Dc imc c legn\lsagosahlJ pillanatban még egyszer feh'a
gyogott a félhold, Tököli erdclyi fejedelemmé lesz, 
Lcopold fcgJ""erci t:iapást osapásJ"a szcm"ednck) s ujolng 
szükségesse "ált hogy Erdély lckötclcztcssék. HctIlIen 
1\1 iklós ez alkalmas l'cr<:zct nem cngedte ellúklani. 11)90 
o<:t. 1 (j-lill aUlirntott a leopoldi Idtlerél. Az enlClyi közjog
Hak e nagy fontossagu okmoínya M,rom biztositckot :Hlitott 
fcl az Q)'s:ág i;iI(í1l6,~áflának megmcntésérc: 

1) é\-enkcnt tartassék országgyiilcs, 
2) a politikai föhil'<ltalok n három ncmzet és \légy 

he\-elt ":lIlás tagjai kÖ7.iil l'álnsztás által töltcsscuek bc, 
3) a nemzcti fcjedelmck :llatt hozott törvények éné

lIyc S fl. három nemzct lI11iójn cS pal'ih\sn elismcrlelctt. 
'l'luha le,'ő) hogy CZCII szcrződés ('snkhallH\I' papir

hiztos itékkrt lett. Erdüly IItoli~ú iin:i ll ó fcjeildlllc Bét'shclI 



Ilyllgdijon élt s EnJélybclI ('s:iszÍlri t:ibol'llokok ahl "olt 
rClldch'c a k01"máll~', 

ErdélYllck további öllI\II.\snrÓJ LeoJlold fcgy,'crcinck 
diadala uh\n ncm lchctctt sz6. l\Iiél't ncm kcbleztctett 
\'issza Magyarországba, a. viszonyokból folyt föbb okai 
kö"ctkczendók: 

Elöször is minthogy Lcopold l\Jagynl'ol'szligot a leg
nagyobb öllkéllynycl kormányz<i I m~gok az erdélyick s 
tl'lll Jcgink:íbb a magyal'ok nem n\gytak az egyesülésrc; 
mcrt. nálok it kormányzás oly szabndel11llh-é fejlett. hogy 
gyakorlatban "olt n fcjcdelcm tanácsosainak felelősségc 

is a rendek clőtt. Ezen kiYiil n nagy többségbcn "olt 
protcst:\lIsok \Tall:\sszabadsága., sót ilgy szól dll, előjoga 

Játszott ycszélyczyc lenni , ha kiY:'Ilt aZOJl időben :\Iagyar
országg'al egyenlő kormányz,is a1:\ fogatnék, Utóbbi pontra 
nézve Erdély nCUlrsak n. kormánytól, hancm szinlngy tart
Imtott, .l\lflgyfll'ol'sz~\g l'endcitó], kiknél, mint él'i ut(jk, flZ(lJl 
idóbell ncm "olt kedycsen IlfIllgzÓ ely n lclkiismcrct 
szabads:iga, 

:Második, ezzcl szoros ]mW'solatball állott ok ,"olt, 
hogy épen mig Erdély visszacsfltlásának kérdése tctőpontot 
ért ,"olt, Hlngynl' orsz:\ggyülés ncm tartatott, - s mi(l!in 
"agy In'lsz é\'i szilnet Hh'm ismét szóhoz jutottak yolnn. 
~ragyal'orszlig rcndei, már EnlCJy kiilöll"llása be\"\!gzctt 
tények cs szcrződések ;iltnl régen biztositn\ "olt, 

Harmadik \'olt, hogy llwga n korm:íny ell cJlzé 
EnIély bckcblczését a lllflgylll' korona tCl'tiJetébc, MiA' 
I':rdélyt a XVII·ik sz;izml folyt:1ban mindig nzoll nlaJlolI 
kö\'ctclik :t CSc\SZill'ok, mh'cl l\ lllgyfll"Orsz:íg- I;:iegészihi 
részc) a XVUI-ik sz/tzadlJnH cllcnkczölcg Enlél)" kii löll 
üJlás:.\rn l .. ö\'cttck cl milUlcnt. 

Enl01y ncm éh'czhcté a sz;\!núra bizlositott sznb:Hls;",· 
;.!'nbt. Konnúuyznta II!!.'" :llnkitt;lloll :i1. h(lg-~' minél 
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fiiggőbbé d ljék Be(·sből. Fól<ép Leopold absoll1tisllll1sa 
okozá, hogy Erdély :lzon 1elszeg állapotball maradt, s 
hogy )Iagym'ol'sr,ligllfll jobban elnyomntott. KésóobJ johb 
idők be:\l1thal sem ,'olt képes többé ugy lerázni magáról 
az absolutislllUS marndyállynit, mint ez MagyarországolI 
történt. 

1. József Hralkodásüllak Yége felé ft korJútuoki himtal 
intézkedett Erdélyben. A " kol'mányszék ll kihalt tllgjni 
helyett nem neveztek volt ki lljakat, ugy hogy már 1711-
heli csak három "oJt még életben közülök. Dc kiilönbcn 
is fl, kOl'mányszék nem volt m:ír egyéb, mint fel sőbb paran
csok expccl itora. 

És mindezen killön /LIlás és kiilölI k01'mányzat daczára 
ft ilfagyal'országgal "n16 kallcsolntból mcgtflrtatott ftll llyi, 
hogy ft mngyal' királylyá koronftzott Ilrnlkodó El'délynck 
már allll:íl fogm fejedelme, - és azért az mint Erdély 
fejedelmc czen ország tÖl'ycJ,lyeinck megtnrtilS:\ra kiilön 
il!allgll1'áló hitlevejet nem adott ki, 1. József trÓIllTlleptl!.,'el 
egyszeni biztositó leiratot külde Erdély reuclei hcz, hogya 
leopoldi hitJe,clct és fl fcjedelemség m,lS tön'ényeit meg
tal'tandja, IIaso1l16t tün utóda, Hr. Kúroly is, A magyar
orsz{'gi fO laYat;'lsi hitlC\'éJ Erdélyre is kitCljcsztettnek 
tekillteték. Innen "nIl , llOgy az ] G87-ik i örökösödési 
törréuy l~rdélyben be sem (;zikkelyeztetett, s a trónnUto
z:'tst Jeimt alakjában tlldatt:\k ErdélyJyeI. Az "erdélyi 
fejedelem H rzimet se József se utóda nem YCtte föl na· 
gyobb czimébe: - ('sak az Erdélybe l\iildött leinltokban 
has'~IIÜJt:\k. 

Igy Erdély It mngynr korona teriiletéhez sz;\mittatott 
ugyan; dc oly fontos közjogi dologban, minó a trón betöl· 
tése, nem ,'olt nyomatckos SZaYll. 

A R.il\ól'zy feJc bcllu'tboru, me1y Itnz,'lUl~ törtéaetéhcll 
II X Y I I r·ik ~zúzali d st, tizedét fng-Ialja cl, pillnnnt i télly· 
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leges közösséget hozott létre Erdély és )[;lgyarol-szl\g 
közt; de jogilag i::! n köz,ül:iség egy uj knp('s:\t képcr.é nl. 
ama bclhi\0011it befejezett béke-szerződés, - értem nz 
1711. mújus l·~ei, ugync\'czett .~:atlmlú,'i békekötést. 
E.bhell ki ,"an l.:öh'c. hogy no Y:ll!.i!5szabads,"g mind :\f,,
gynrol'::iz.ígUllll, mind E l'délyben meg fog tnrt:ltlli (3-ik 
pom) ; hog)' a kir:íly ,.mind ,MngyarorS7,;'Lg mind Erdrly 
jogait, sznbnds.\gnit s tön'éuycit szcutiil és st!rtctlclliil 
fClIlltnrtal\{lja l

• (9-ik pont). 
A sZlIthmári bélickötós pedig, mint tudjuk - mel)' 

közjogi eInket t;\l'gy:u:ó pOlltjnihall :selllmi olyat nem 
ki\"l\l1t, mi II magyar közjogban kiilöllbcll is bellllc ne lett 
\'011111, cl ismertetett aZQH idöbcil oly f01'Jna nll1\ls7.crzódésllck, 
miuö az.clöttí szúzadbnn n bécsi és lillc:r,i békekötés rolt. 

t;gy:l1wsak 1711·bell, még n IIcrcy.ctt békckötés clütt 
T. József kinmlt finmaradékok nélkitl. A tr.JIlY:'tItozás it 

lcgkritikllsahb lcsz vala. ha a spanyol királyul EurÓpil 
szclsú régérc ntazott K!'ll'olyuak sikeriil "ala mcgszihir. 
lHtni IIIngút Spau)'olorszoig és a hozzú tnrtozott In~Hn és 
Amerika tróujflll, Mng)"arorsz<Ígoll, ;1Z0Jl csetben is, lia 
K:iroly Sl'ituyolorszügban mnrad. Kill'olyt kellett "<JIIliI 
ugyalI clisllJcmi a mngyar tron "örököséllck~', az 1687-iki 
tÜ1Télly értelmében, minthog)" fi:1i ncm "oltak a külöllbcll is 
llftgyOl! ifjnIl cfhnlt kini.lYllnk. Dc mint érintém. cbbell az 
csctbcll is Kiiroly ncm tarthatta \'ohm meg mind a spnnyol 
korolIM, miud fl. Xcmct- és .\Jngynror5z:\git. ]::5 ha fl. 

l:l]J:l11 yolOl'sziigball mal'mhísra lwhíroz7.n llltlg;\t, llyil n'lll 
""fO' nj trau:;i1dió ilII c]ó az Ö l.·sabhljá\·al ragy pcclig 
mind Ncmct- mind "JIngyflrol'iizág IEj dynflstiiit y;\lns:d. -
.\lag,ral'Ol'sy.:'Ig. IIlclynck ol)' Sűk:\ig rolt f{igoudja :\ 
tOrük cllcui hal'('z, ti Illclyuck lJ\~g eg," szúzadig, l'$c\knclL1 
az cgCtiZ X.VIlL-ik ~zúzad folyt,íball. rögcszlIlcjc marndt 
mé~ :l török feliil jülcctli \'cti7.cly. két,o.;ég·kinil tübhct llltolt 



81 

Leopold idejének gyözelmcs hmhezéreibcll és ft hadscrcg~ 

heli. mint m:'ts viszonyol, közt. Különhen is még lill-heil 
TClllCS\':'tron benn "olt II török, honnan még Budát is 
vissz:\ remelte h6dithntni. Igy Mngynl'orszn.g egy lill-ben 
bekö\'ctkezendett szabad nllasztás c::ictében is kétségkiviil 
azt tflrt;\ "aln szemmel , ki lesz alUa nagy hadseregnek 
fejedelme , melynek erejét kétszerező az, hogy oly láng
eSzü fóyczcre n\ll , mint a hnllmtntlnll Engell. 

Azonban ily kritikus q\lnsztás gondja alól fóIszabn
Jult fi, nemzet. Károly 1 ki különben is már már YCSZ\'C 

érezte ügyét Spunyolországban, mihelyt bátyja. lml:\l.il\:1k 
hirét "ette. hajóra ült Ban'cJloJlában s sietett a német es 
magyar korona elfogndá:S"lra. 

., 



VIl. FEJEZET. 

III. Karoly és elsö lépések a pragmatica sanctiól'a. 

Szükségesnek tartottam fcutcbu kissé b6ychbcn ki: 
ereszkedni, kiy,'11t I. Leopold hosszas ul'nlkoclolsn idejére, 
l lOgy I1nn:\l jobbnll megérthessük azt fl ung)' ellentétet, 
Ulcly fl J~özt, cS K:ll'oly Hrnlkodils:lllnk karn közt tiluik fól. 

A I~ét sokbnu ellenkező korLól I. J ózsef kora átmc
!lctinek monoható. illig 1.coJlol<l az önkéllycs untlolllllak 
cs nl1lásbcli tiirdmetlcnségncJ< Illinhlképe yult, L József 
hnjlnmlóbh ,"olt tnmsigúlni fi politikni sznbadsnggnl cs lll. 
őyétül kiilönuöző ynllúsos hiten lc\·ökkcl. Vallásos ttircl
mCllck bü:ollys;ig:\lIl hozt:ik fül. hogy npjánd ellentétbcll, 
IIcm cugcdett hcfolyüst a jczsuitúknak, kik különben is 

117.011 gy:lllúlKtH ,"oltak fl bét'si ud nll'lIál , hogy az ellc\l
!:ieghcz szit:lll nk : n. fmlH'zi;\khoz ) sőt hog')' H:\koczy n<lk, 
ki ezcn rC\ld lJ ö,'clulékc \'olt , most kczere dolgoznnk , 
Alll lyi lJizonyos, hogy azon l~ö riilmclly, hogy L Jöztief' 
leghatnlm:lslJb szöyctségcsei Anglia és llullalld ,'oltak, 
ezcn két protcstúI1S llat;\lolll, I1lngúhall is cngcdékcllyclJbé 
IlllngoM Józscfet a magyaron~zl1gi es erdélyi protcst<ilLsuk 
ir:illt , mi :lnny inli lIf1g'yobL c1égtétcliil szolg.ilhnt \'aJa, 
Illi\'c! l'Z rgysr,ersm ilUl fl lIlIIiiikai !:i;lilhndsúgok tisJ'.tclctérc 
is kczcsségnck hHszottj mert fll<lgYHrorsz;'lg politil~ni alap-
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S7.Cl'ződéscinek ~s törn'!nyeinck egyik lényeges rés7.e n.>lt 
n lelkiismeret szabadsága. 

József mas tekintetbcn is eltért ~l.t):ja n)'omdok:linnk 
kÖ'·ctésétól. Legalább törek"l:st mutatott , lm nem ,"olr is 
képes köyetkezetes lCllJli hozzá, az állrunheyétclekkel ,'alú 
gazdálkodásra. lIa ncm egy Leopold után kö\'ctkczik , 
s Ilem látja. mag;'tt kényszcritre foly tatu i :\ hasonlókép 
atyja által kezdctt spanyol örökösödési h:'tborút, ~\[ngyar

orsz:ig tllrhetöclt meg lett ,'alun elCged\'e ,"cic. 
De I. Leopold alatt annyira rncgl'cndtllt nIt a magyar 

nép bizalma, hogy József Im tán cgész iigyckczctét anuak 
hclyreállitására forditja is, IIchczCIl boldogult ,"olua. 1~s 
yalóban a, Hákóczy félc fólkch!s egyik legjellemzőbb 

\'ollúsa, hogy az clégiiletlcJlck az aultyiszor ajánlott békét 
főkép azért utasitjfik ,·issza. miycl semmillclllli igérctnek 
és kikötCsllck ncm képesek hitclt lulJli. Ezen gyanakodás, 
ezen bizalmatlanság nélkHI a fölkclés jóyal korábban és 
hasonló credménYllycl lesz "ala befcjezhctő. A ('sakllcm 
példátlan hitetlcnség Lcopoldnak m:ljd hasonló példátinIl 
politik,\ja áltnl érzémflgát följogositnl 1 és HCl1lcsak JÓzscf .. 
lIek arállylag rövid: hat évi. s kiilöllbell is külső harczok 
által uyugtalfluitott uralkodása llcm "olt clcgclHlő lct'sil
Inpitas!\ra Illanem CZCll biznlmatlallsag messze bcnyúlik 
KáI'oly békéscbb nraJkodásába is. 

József csak l~ét le~\lly gyermckct Iwgyott nwgn utllll. 
Kisértetbc jöhct "nIa, hogy mintán Károly S]l;wyolorsz:\g
han \'olt, lCllllyaira hagyja örökségét, ha :U:OII lIépei bele
egycznek, mclyck hclecgyczésc szükséges yolt ily öröl,ö
södés elismcrésére. Dc cz nchézséggcl jllr \-nln, Ktilöll
hcn is ntolsó idcjébcJl nagyohbik lcánya is l'snk tizcllkét 
é,'cs "oltj S '·cszélycs "ala egy rcgcllsségrc bizni orsz:igait. 
Ezért joblmak hUta lllcgcró~itcHi az 1703-iki e:snlAdi szer
ződést s hal:tlos úgycill nny.i:íra bitxúlI az ügyck jclciglm,c-

lj " 



nes "czcté:iét. mig 1<:\l"oly Sllauyolorsznghól Bétsbc fog 
crkczlIi, 1. Józscf aZOll hittel szí\ lIott Mt siljliba, hogy 
abbllll :lZ esetbclI, ha K.\rolyunk fiu mlll'lldékai lIem leszJtek. 
:lZ ~j, ,József le:\uyni fognak fl. Jt~metor:5z.'1gi Habshurgink 
tI'6nj.\ra emeltetIIl, SI. népek remélhetö belecg)"ezésé\'el. 

Klh'oly lmszollhlltodik én~hell járt , midőn még 
Sl'nllyolorsz.\gból haza t~ro 1I1jitbml llémet cs~\szl\l'llak 

ki.Utatott ki, - még pedig nagy me.9szoritásával n csiÍszál'; 
J,alalumllak, melyet LeoJlold önkénYIlYcl gyakoro lt, 8 Illel)' 
József alatt scm tartá tiszteletben n német fejedelmek és 
népek minden jogM, - Elhat;\roztl\k, hogy ezután fi km'O-
1Iá:á.~ alkí11nu\vnl m1ndc1I ('s.'\sz,ir által ahiiratni szokott 
.I1j/I/lelek kütclez:ék ncrsak az illeM r,~á,~tá)'t, lJal/em I/Iúclát 
is: e;;yehek közt Hzt is, hogy a ('s.~sz;\l' ne legyell luíbol'll 

és Mke lIra, hanem cSHk a német fejedehuek megkérdezé
sé"el indit hasson hadat és köthessen békét. A már miutcgy 
öh'clI é,- óta, csaknem szakndntlnn háborúk miatt 11)"0-
morm jutott népek kö"cte!öbbck lettck szHksCgból, - é. 
n fejedelmek, mint;'m hadseregcik éltehj ere, n nép Yngyollll 
kiaplldt, ('sak sziikségbOl is, sziutoly engedékenyek lettek. 

~lagyi\rOn:iZl\goll n kiengcl:iztcIüClC.s napjai kö\'ctkeztek 
Lc K;\rol)" trólIl'llJéphh'el. A 8zallllllári békekötés idejell 
már ,Júzscf ncm élt - azt az allya-kirillYllé fogncltn cl. 

Kúmly l j 12-ben jnnul\r utolsó napjnib:U1 Bét':i!Je 
érkezett, hol nIIéli Ilagy lelhsedc$sel fogadta s SZilIlIUS 
t'ürcllcli magyar emeltc az clfogathll3 tCllyct , kik AZ örököi:. 
kinily elc hódolatIlk hClIlumtús,lra siettek, s kik iinllcpé
lyc:scll felkértek t~t, hi,ÜolI össze kOl'o1lilzó orsz:'lggylllésl 
!'oz:iolLyIJft. Az üsszchi\'ó Ieyél Kl\roly meg-érkezte 1\11\11 

JIM uappnl, fehl'lIl\r 2-ik<\n ki is adatott. Ez himtkozik 
HZ lfHH-iki törvén)' II -ik ('zikkcl)"él'e, mclybclI egyfc1ül 
(·Iismcrlelik a fil1ö,'ökösiidcs. tic m:ísfcltil ki \'1111 köh'c, 
ilogy a trólI örököse az OJ'l:iz.ígbllll bevett 8zok.\.sos torlll'\-



kat mcgtartja; a koronázás fó ltétclcit aláilja s megeskilszik 
az ország jogainak fellntartásara és yédelmcre. A király 
üsszehiY6 levelében hosszasan fejti ki, hogy csak a 
spanyolországi bonyodalmak és hosszú út halaszrll.ták vele 
ily sokára a koronázó 01'8zággyUlés összehidf:iát. Ez most 
ugyanazolI 1712-iki 6' april 3-ikára, hmn'et lIt{mi Yasar
lIllpra himtott össze. 

A koronázás csakugyan végbe is ment , melynek az 
egykornak által még nem látott féuye és iiunepélycssége 
már is egy jobb jÖ"CIH!Ő sejtelmére mutatott. - A kinlly 
hiztositá a nemzetet jogai es szahadságai föulItartásáról s 
a koronázási szertnrtásokból esak az maradt el, hogy 
töbhé nem kérdezte már a nádor a néptől ; " Akmjátok-e 
őt kir:\lyotoknakH

, - a minek az örökösödés elrénéI 
fogya nem is "olt már jelentése. .lJég he scm yárva az 
orsz:íggyUlést, Károly ruartius 30-ikán megen/sité a szath
m:íl'i békekötés llontjait , melyeket anyja irt volt alá, 
31cger6sité, holott az egyházi főrcndek közIll némelyek 
nem j.wnslák flzt a protcstúnsokllak flbbal] eHgcdett sza
badság miatt, s némely r6m. ki Hcm "ctt resz t a B:íkóczy 
fOlTadaIomban s ezért a fólkclök mcgkúrositák, nz abbnIl 
hirdetctt amncstia. által mcgfosztnl erezték magokat nem 
annyira a megtorlástól, mint akárpótlástól. 

A királyi megbiróball szó sem \'olt arról, hogya. 
királya. rcndcket föl akarta \'ohm híni a trónuctölté::.l'ól 
val6 gon<loskodásra abban az esctbcn, lia Ö, a Habshurgok 
mindkét ágának utolsó fillsmjadéka fillgycrmckek uélkiil 
talalua. kimuJIli. 

Bár Hines bClllle kétség , Károlynak már is fügolldja 
volt a. trón lJiztositúsa még a leány :'tgball is, ugy l:itszik 
maga az mhar seUI goudolkozott még arról l hogy II uc"li 
örökösödés iigyét JllO$( \·egyc fül, s an na l kC\'é:;hhé, lH,gy 
fl \-ilag cIc hozza lIyil ",'\IlOS, országgyiilési túrg.ra l:'ls :Utal. 
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l\Iiut látlli fogjuk, titok \"olr meg flZ :lZ örökösödési reuel 
is, melyet Leopold J 703-ban .illapitott meg József leli. trni
lHl.k elsöbhségérr lIéz\"e. 

KárolYllak még eddig IIcm hogy fill , hnnem Jc;'lIIy

gyermeke scm rolt. Ataláu rajta kiyiil öt nóból :Ulott ;IZ 

egész ('::jaIMl: tudniillik József két lc.illy.\ból, kik köztil 
ill. iclóshik 13, II fintnlnLbik II he:> j s Leopold h.irom 
leáu)";iból, kik is: Erzsébet, később Belgium rcgcnsnöjc, 
(32 éves) j ;\Ingdolnu fóhcn'zcg1l(j (:23 hes) és AllIla, fl 

p0l1ngi\li kinlly neje (28 (h'cs). 

Egy lIői örökösödés mcg:i.lIflpit:\sában ('lmp;\n fl fell
h:bbiekl'öl iS elsö sorba u József leányairól lett \'ollla szö. 
Oc kérdés. nlifll'ta-e kOUJolyan fl kin\ly. bogy abr József 
akár Leopold leányai jussn nak a tróura. Illiclón oly való
szillli ,-olt I ilogy neki is ha fiu gyermekei uem. legal:\bh 
leányai :-;ztilctIH.:tnek, - mindamellett. hogy Ill'jet Spfll1)"ol
ország han hagyta "olt egy idóre? 

József ifju le{myai még nem yoltllk azoll kOl'hall, 
hogy Icrjhez mClwén, lelllolldlta~sallak :17.011 kilYeIc1ések
röl, mdyekre a7. 17t\3-il;;i r.::.al.hli iSzerzödó:s fö ljog·osihí. 
Azért cgy llj iirökö.::.ödé:si rellet forma iju'riuli mcgnllapitli.sn 
idóclóttinck lÚlszhatott. ibhár il kiníly alkalmasilIt miiI" 
err'-,l áhl"Úlll!ozott mély titok Iciletett ezen Yiig~-a_ 

De ime a horni.t rl;udek llIcgch3zt~k II kin'dy titkus 
yt\g~-aiJLak llyiln\nnsscígTll jüttét. )birtiuiS V-ikén Z;'lgr:\IJ
ban (issz(·gyiiltck. hogy HZ Hpril 3-ildn IUl'gllyiland" koro
uúzo gyiil~sre kü,-eteket küldjenek s ezeket ulasit;isokk:tl 
hiss:'tk CI. 

Jlillllcllckclölt ol kinUyhoz rem!cluek kiildölt.::.cgcl. 
mil-cl :11 11111 k B~f-SUC t:rkcztel\01" al. idó nlkaltn:llllllHs,íga é~ 
!"osz ut:lk miatt C7.t clmulasztutt.ík '·olt. - kiilelik a 111111 k 
cllcucrcl hogy ft magyarok ezt !Icm helyeslik, azt mOIHlráu, 
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hogy ~Z Ö BécshclI volt üd"őzló köYCtscgök Horn'ltor
sZl\gra is kitCljcdettnck crtcudó. 

Ezen külön hon'át küldöttség utasitúsa jclClltClli a. 
kinHYllak, hogy Horyát- 65 rrótol'szág megemlékezvén az 
iutcrl'cgnumokból sZ:ll'mazhat6 "c$zélyckró1 és forradal
makró) , melyek bekö"ctkczhctllclIck ö felsége fiu gyermek 
IleIkül kimulta esetében, készek a kinUyi In\z cgy uó 
t:lgjút is kin\lynl ismerui. oly nő tagjat, a. ki egyszersmind 
Stíria , KarintIlia , KanJiolia ma lesz és AuszTriában fog 
lakui. KijclcHtik a rendek , hogy czt egeszen magok 
eszetól és jószálltllkból határozt:! k. Csakhogy kérik egy
szersmind , hogya kidly megerősítse a korábbi magyal' 
kin\lyok IUtal II magyal' oJ'tizfiggyillcsCII hozott \'égzésckct. 
Kérelmeik köze szöyik ti. báui hatósag szoros mcgtnrtásttt l 

hogy némely ügyeik, melyek ez elé tartoznak, ne yitesse· 
Jlek a magyarországi hatóság elé ; bogy ö felsége és utódai 
tartsák mcg HornHorszligot a magn jogaiban, Jelentik 
nzt iSI Itogy a Pozsonyba küldendő honát· és tótonszági 
kÖ"ctek illdit\'áuyozni fogjuk fl, magyar orsz.ígg)iilé:scn It 

uöi örökösödés elfog:Hh\sát. 
A királyhoz irt bó szan"! le"clökbcn fl hor\";'ltok töbhck 

közt czt molltljak : 
A ,';"IIas7.t:isi kirulyság (minő :\Lngyarorsz.íg \'olt ft 

hozzákap('solt részekkel) két:ségtelclliil (':S:lk H!reS és 
rettenctes h,\borúk szinpadj:íni, iJdsö fOI'J"OlIg ... .sok ttizhc
lyéYé lcsz, kitétetik aiulz;\. polg.írai szin~t bclsöleg szét
szaggató pártoskodás "cszélycnck. II kiilsö fejedelmek s 
laUm zS:ll"llokok IlHgynw{lgyábúnak és előllUuk hsmcretlen 
emberck ycszélycs izgntüsiliunk, Király és rczér Ilclkii] 
fi Imtnlmnsabb kCllye-ked,'c szerint fog b.iHlli reliillk, ld 
lIleg\'ct,'cll Ilcmzctünk lllilldell jogút és szalmd::;;"gút, Ic
igÜZftlld, Közel, szemiluk előlt lL pthhl, A .~::al.J(lrloll, 

'l:6laszt6 J.el1!}!felol'szá[j 7Ilúdjóm reszünk el, hol senki scm 
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pnl'HlI('sol , csak az idegen s senki scm fosztatik ki ~ {'sak 
a polg,\r. 

A zágrábi rClUleknck rt kin'tlyhoz küldött lc\'clc uug)' 
demollstratiónd tesz czélzllrit alTa is , hogy ha lIag.rar
orsz:\g ft :sznbad y:\lasztclsball eltérne a felséges haz IlÓ

ágátó] , a hornltok 11em fogják fóllJouthathllll1:1k tekinteni 
il kapcsolatot Magyarorszúggal. Fülcmlitik, hogy ha Nagy 
Lajos \lleg~rdcmlé lc<iuya megnílasztatását, a telséges 
Ausztrini Ml. is megérdemli , hogy II női :"g örökölje 
a trónt. 

A hOl'n'\t rendek ilyC8 hat;'Il'ozataira gr. Eszterlllízy 
Imre z:ign\bi píispök ten! az illditn\nyt. Ezen határoza
tokOHII felriillő volna az , hogy leendő kin\lYlI1 épen azt 
ohajtj:\k , ki II szomszéd uémctországi tartományoJ, ura, 
ha uem tudnók , hogy az egész török idő nlaU Stil'ia) 
Knriuthia ClS Kal'lliolin a mnga biztoslSága érdekélJcn segé
Iyezé a hornH nhakat. A közös veszély közös \·édelmet 
tön szükségessé. ts a horvátok korántsem látták még tul 
mngokAt fl török miatti yeszélyell j mert egyuttal kérik a 
IdnHyt, gondoskodjék draikról, mclyek eltartAs:H :\ magol< 
költségén nem gyózik. 

1(,\l'oly mindezen hllt:hozatokrn nem folyt bo. Az 
esztergomi érsek , ki most egy kiilfóhli , szászországi 
herczeg yolt, értesité rólol.: fl királyt. l\Ieglepó lehetett es 
ko(h"es ezen ajánlat nel.:i , I\llllyintl illkálJb , mi\·o) még 
pozsonyi megkoJ'ol1Ú1:tatása előtt érkezett. 

Károly a maga titkos tauMsosai elé tmjeszté az tlgyet 
\·éleményn(Hs Yégett, s ezek ycleméllye itt következik: 

" C'sá8z{lri kin\lyi felséged legkegyellllcsbb pnralll'Snm 
,·alós:\gos belsö titkos tanácsosa lJ. Sci lern e hó (talán 
april ) 27·ikéll a, sziikclJb I'olltc relltia clé teljc!:>zté, mit irt 
a Sfll:hsCII·scizi herl'zeg , it lJiboruok Pozsouyból c hó 
l Q· ikéu II Horv:itorsz.\g relldci :Htnl nem reg köz lIleg-
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cgyczl:ssel hozott hatarozatról, meI)" szerint azon esetben, 
(nlit a milldclIJwtó kegyelmesen elt,'n-oztassoll) ha :u: nusz
trifli húz férfi törzs.e kihalna, beleegyeznek ugyauazon 
felséges há~t Jean)' ,ígc\nak tróul'n.jutásftba, ha az uralkodónó 
A lISzh"iáhall lakik s Stiriát és Karuioli.it biralldjn. A 
bilJornok ezen hil't ye\-én, bizollyossa tette fi magyar ren
deket : kik crrö) ,-cle beszéltek, hogy csánál'i fel$é!fecl 

mit#>nt tudott e:en rloll)fJ"ól : mert különben nem a hon'á
toknak, hanem l\fngyfll'orszftgllak terjesztette "ohla elő. 

Elótllluk fekszik. fi mit felséged folJ6 hó 13-ik.íll a bibor
lIoknak dlasy.ollli kcgyc:skedctt. Es azután Hem sokára 
bizonyos tudomást nyerénk fi Ilcyczctt horni.t rendek ,"alódi 
hahirozatilJ'61, a mit megcrősitctT azóta az e tárgyhan külön 
felküldött követek egy audiclltiáll történt szó· és irásbeli 
előadása, 

"Ezeket a legahizatosabball él'tréu, arról kelleue 
felséged lcgkegyelmc:scbu }JlInIlH':s;.\lJól tallácskoZlltluk most: 
és fcl:ségednek legalázatosabb Yélemtmyt adllllllk, mi t kel
lessék cselekedni a dolgok ilyetélI álllisúhan? Vajon 
tudniillik a magyal' l'elHleknek is elő kell tCljeszteni jelen 
orsz:iggyiilésen eZel] tön'énY" zikket s beleegyezésöket 
kin\lIni ? Higy pedig későlJhi ir/tJ,'e kell !irdas;{cmi? 

" "A Icgalázatosnblj bizotts!\g egyelöre csaknem azt 
kin\lltn ,'0IuI11 hogy ez még maradjon egy kissé to,'ttbbra 1 

ncm mintha IIHlgáhan igen kivánatos és Udyös nem lenne, 
s nem milltlw az rtlkalom nem lett ,'OIUA kc<h'czó, miután 
ft ffiagyarok félelemben ,'annak s felséged jól \'olll fcgy
"erkczye i\lagyarol'szágoll , hogy jó eredméllj"uyel ne 
Ichet.llc ily szerződél)t "égrehajtaui) - hanem azért. mi,'e1 
ilyen köté:s mélga II királyi székel! "aló kÖ\'ctkczés nmdét 
":őnye!/I'e liS l"i1á.'J elé lIu;//ú ul!} esetJ'e, mely )'emélhetölet/ 
.~ollft bt>; 1/PIII J.:iit:f! fkp:ik. lwlott altlmk ft Leopoldtol él) 
Józ~cftül szúnl1azott töhcn;zcgllőkct illctó része iS I tlagy 



90 

fontosságu okokból titok maradt , szüllIlékos:1Il nem ellllit~ 
teteIt Y:lgy legalább eltakal'tatott. 

n De miután fl hon"átok egyfelől a felséges fóherrzcgi 
ház in\nti szeretet, legnlázatosabb bizalom és kegyelet 
dicséretes ösztönéből, másfelől a snjftt jaslIkra {'zéizo gOIl
dos, - dc - imádkozznnk isteJlllek , $z iik.~é9telen - eló/'e
láfá.~b6l C7.Cll nyilatkozatnkknl kiléptek , s cnnek már a 
magynrok közt is hire tCljCClt, az alázatos bizotts;\g nem 
Mt semJlli okot , hogy ue tanácsolja felségednek, hogy 
minden haboZlis nclkUl tCljcszsze fl magyar rendek elé 
ngyanazoll jaY:l.slatot, és a legalázatosabb bizotts:ig iudit
\"linyozz:! is, hogya nöi örökösödés )bgyal'országoll is, mint 
[-lonMorszllglmll törtelIt. még a jelen orszliggyitléscn cgy 
határozat líltal s igy az orszllg tÖITéllyhozl\sa utján. egészcll 
biztosittnssék, - még Jlcdig l~ kÖ"ctkezelH!ö okokból: 

.. 1. A Hon'útorsr.:ig :iltalnyilnílloss:í.gra hozott S most 
a. magyruok tudonllís:íra jutott ezen nyilatkozat :í.ltal egy 
nagyon kiY:ínatos s mintegy isten rendclte , taUm soha 
többé elö Hcm forduló alkalom Yall adn i rá, hogy CZCI1 , 
külöuUCll kényes, kor:\hbi idúbell elő Ilcm fordult, s tal:ill 
jö,'clHlö idúkbell is kell emetlcn iigybeu , ezuttal ,.sille 
invidiaCl s biztos reméllyllyel boldoguljunk II magyar nem
zetnél. Scmcsak azért mi"el ezen nemzet: 

,,2, mustan, mint fentebb jelcntcttilk, még iClelcmbcn 
nm s fclségcd az Ol'sz;ígball fülfcgy,'erkezye IH!; és IUh'cL 
ugyalIazolI nemzet 

.. ~. ft hOl'nU kin\lysilg hathntós fölléptc ntúu nchc
zell fog oly b~ltor lenni ; hogy fdség('d ama kidns;\ga 
cl öl kiféljeu, a minthogy llem is föltchctö, hogy egyedül a 
hordtoknak engedje az érdemet c!Jben II részhelI , sőt 

inkübb igyekezni fog ahJl<l1l "e1ök osztozni. "agy még túl 
is tesz rajtok il lilii gyors clfog:HMsa és kivitele' ültal j -

hanem azért is, 
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. .4. mivel cSilsz,iri febeged minnp n bihornoklto7. kül
dött ICl"clc áhnl. mclyhclI ir!!., hogy mit scm tudott ft hor

nttuk áltul t;'plúlt :lma ~Zillulékról , fi mllgyal'ok miudcu 
idcgcllkcdésCt é~ lJizalmatlansl\giit clo:)zJatta. Hozz"ijárul 

,.5. hogy a két kir:\lys!tgball. )lngym'. és HOl'nitor
:sz~igball ezen uúi örökösödési rend meghattiroz:\sa által 
eleje lesz nh'c fi ktilölIUCII féló 5znka(HslInk. Illely a - ha 
isICll akal:ja. soha be nem kö\'etkc7.cud,j - Iml:i.lcsetbClI, 
fl'l::;égcd csehországi örö!,ös kidh'sngn és ausztriai tarto
m:illyai közt tlimadhat. És végre;' 

.. 6. fi fentebb .. pro J'lIrioJlc dnbitnudi" fölhozott ok nem 
oly fontos , hogy amiatt oly uagy s közeli hasznot és 
kid.ut alkalmat el kellj en szalasztallullk keziillkhól. Ilyen 
alkalom .pedig hogy rt horn\tonsz:\gi rendek "ill pnutto 
succcssionis foemilleae in detccltlm masCUIOI'lUll" ily l!h'ell 
és hódolattal öllkéllyt felséged minden ösztönzése llélknl 
tették ama Ilyilatkozatot felséged IIraJkodó Mza iránt. és 
magok gondoskodtak minden jö'"cmlóbcn lehetö esetre, -
ugy hogy felséged lI.cm i8 IUtiködhetctt kezökre, scm pedig 
készscgöket JJem bútoritlmtú, Felséged lJat:\rozza el, hogy 
két szeretctt kiritlp5.lg.lllak, Jlagyar- ~s Horn\tonsz:i.guak 
itt fellllforgü kölcsönös segít.sége és eddigi hagyomilJJYos, 
szoros kal'csolatjuk és Iwir1iok me9;jJ'ijkité.~e ,"égett ezen 
jarasJat a lJUlf/YW' J'endeknek is IlléJ rt 1l/1J,4(OIi IJJ'$::á!J[J!Jii
then eLCfeljes::t~.w-;k. a mi feJ segedllck kétség nélkül :tlll1:il 

kellemesebb. mi\'e! II Ilulgyllrok llozzlij,irul,is,i,-al. nkkor, 
ha az istell ;i1dúsából fe\:séged Yárt örököseire lIéz\'C a 
IIcmrclllélt halál- cset bckö,"ctl{eZllék , ,'agy akkor is . ha 
t'sak lIöi nCUlból ,"aló öl'ökösökct Jmgy"a maga ut:'llI, 

!i(hö:scll eleje lellllc Yó'e cgy jörcmlóbeli illtplTe!}lllO/lIwk, 

mdy "iMeJ' mola !:"ijJlt1Jlicoe J)I'.~.~ill/lls· · ICIIIIC. e:s .. ill (/l/t,,· 

('es~'!llt" <.:lórc lellllc gOlldo::.ko{h',l. 
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" Ezen kérdések fontolóra \'étele után :, l egal:\zato~ 

saulJ kUldöttség azon kérdést hl\uyta. meg) mi módon 
legyen ezen jan\slat a m:lgy:lrok elé teljcszh'c? A kö\'ct~ 
kezcndőklJcn állnpodott meg: 

II Hogy a dolog cgyelőre bizalmasa)! €.~ kii!öll-killön 
ad({.~,~ék a ?/UlJY(!J' ,'cwlckllck ludtám , Először is a. sz:\sz
seizi bibol'llokkal kellcne közölni, azután a 1Ucgbizlmtóbb 
és tekilltélyesbb m:\gu:\sokkal, ,'aImnint egyh<iziakkal ngy 
\'il:\giakkal , mint a m\dolTal, Pálfy, Erdődy grófokkal ) a 
kalol'Mi érsekkel stb. , nem kiilönben az njonllall kiengesz
tclódöttckkel, mint Károlyi\'al stb" s ezeket hathatós, helyes 
indokokkal meggyőzni ) s mindenikkel kiilöu-ktllöll be~ 

széIni. De mielőtt ez történnék , meg kellene 11ini ezen 
szlikebb (;ollferelltiába , kiz:Í1Tán minden rcfcrendnriust, 
IlIé.~h{LZ,1J magyar canceJlárt , S ennek mintegy kiilölIÖSÖII 
benne "etett bizllJollllllal tudtilra adni, hogy ő) a cllllcellár, 
kinek ismert buzgalm:í.llftll , Illiségében és hMolat.iball fel
séged a leg'kegyelmesebb bizalommal \'an, lIcmcsak hasz
nát, hanem sziikségét is bel:\tandja 31agyarországra lléz\'c 
Hlllwk, allnyh"lll inkllbb, hogyezcll kiniJysúg az űt fenye
gető török hatalom ellcn másként nem tarthatja fenn 

lll:1gi\t, mint cgy llatrimoll ia li.~ kh'álysft,gok és orn6[]ok által 
Iwtalmas urall{otl" alatt j dc egy intcl' J"cgll1l1n esetében a 
belső mozgalmak miatt csalhatatlanul mag:itól meg kellene 
semmistilllie. 

IIHabál' felséged virágzó korában \'all S isten kegyel
méből teljesen jó egészséget éh'cz, de felséges 1I1'f!lkocl6 
\'salíHljállak férfi törzséböl ez ielő szerint cgyedill \":ln 
életbeu, és nagy uralkodók is alá \'anullk Yet\'c :17. emucri 
\"cletlennek) amint a fi'is emlékezetben levő sajnos tap.lSz
tahi::; nagyoll is Yih\goS'lll igazolta. .Fontolóra \'é\'e czcn 
illditó okokll.t, Hornlton:iz{Ig rendei előre kh'úutak gun
doskodni a felttebbi nyilatkozat által lllagokról és utódaik-
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1'61 ezen 8Z0mOl'II esetre, melyet isten kegyelmesen cIti!
"oztassOIl, miért is ök ungy mértékben dicsérendők. Azct't 
méltóztassék felséged mindenekelőtt a c:l.Ilcell:'lri,inak és 
aznh\n II magyar kinilys:lg legalázatosabb rClIdcillCk érté
sél'C adni kegyelmesen, llyilatkoztass:\.k ki , hogy ők nelll

esnk hogy semmiycl scm akarnak Mtn\bb maradni I fon"út
Ol'l~z~\gnál :1. hazújok inlllti szeretetben és gOlldoskocHslxUl, 
hanem ebben ftZ érdemet tőlök el is akaljttk llyerui, és 
ezzel egytitt nÚlldcn eshetőségre haz:.~ok üdvébcII magokról 
és utódaikl'ól előre gondoskodnak. E '-égből elfogadják ft. 

magymo királyságban ezen uői öl'ökösödl!s rendét, s még 
ezen orsz~\ggyülésen hasonlókép tön"éllyuyé emelik azt a 
netalán támadandó b:\rmely ftk:Hl:\I)~ e111aritasúnli , az ő 
örökké tartandó dicsöségökre és ('s,\sz,\ri felsegeil különös 
tetszésére. Ebben császári telséged bizonyos lehet, ha a 
caneclJnr, a mint II legfclsöbb bizalmas közlés tétet Ilék 
neki, a mngllnsokat, !Járókat és az ol'sz;ig relldcit flZ ü 
Iniséges és szorgalmfIs szolgnlat:\ban a fenll elősorolt 

indita okok erélyes előterjesztése ,Utal erre elő/'e M."zili, ft. 

mit felségcd hasonlókép megtCllllc és azután mag:\nak az 
országgyülésllck előteljcsztcllé, ft. mit a honátok sürgeté
sére semmi esetben nem utasithatn:lnak cl. 

"Miut,'ul pedig ily buzgó I'l\bcszélést sem ft, cStncclhir 
sem az orsz:\g m:is nu\gn:ísa. felséged ked\'éért nem tagad
hat meg, nz Hgy az ő megbizható készségérc lcunc biz:\ndó, 
s a to\'ábbi fcjleméllyekhez képcst clhat:irozalldó, minó 
időbcn , vajon nw/fe "cl 1}()·~1 ('ol'o llafinlle11l" " iclltló-c az 
előterjesztés az orsz:iggyiilés elé. H ') 

A tamksosok azon han it hordtokkal cgyiitt 1I10st 
még hi:\ball f:'u·adtak. 

' ) Arlienli el e'",ditulionC$ ,linl't".ulU .... Crollti,,1' I f)i. I. Ezen 
01"'''!U'1 ere,lclic " '; ,,,et , _ n",~o l "l" n'; lw l !.i ~on'y lal"n I . i i~é:;ii :IZ illÓ!.}, " e ve 
~e ll gylljtem';"yben. 



~,4 

A hon'átok elózckcuys<:gcuck nem lett el'cdméuyc 
i\1 agym'OI'Sr.:\g rendeiuél , melyek összcségébe a horni.tok 
is be \'oltak foglah':l, Mcrt tll(hn \'all, hogy nz 171f)·iki
ckllck ncvezett tÖITényck közt ncm hogy ld Imlllc momh':l 
n nói Iig Öl'ökOsödésc, hnllclll tön'élly('zikkben ujittfttik 
Illcg nl. IG87-iki hatill'ozat , lllcl)' s7.erint ft fin IllftJ'lu}6kok 
l,ihnlt:i\';ll :\ lngyftl'ors7.:\goll ft 8znb:ul király \';\Inszh\s jog:\ 
mcgujlll ismét. Az 1715-iki 2-tHk tön'énYl'zikk 8-ik §-a 
igy 87.01 : 

"A bban lll. esctben (n mil istell mcsszc t;\voztasson), 
ha. félii inHlékuuk Ill:lg\'ft sznlwd , IIC\'CZCtt kal'ftillk és 
l'clldcillk kin\lyn\las7.t;ísi és kOl'ouázl\si kinílts;íga (prftcl'o
gntinl) rissz:lIIycri hajdaui hnf!liy:í.t 68 :Hlnpotj:\t és érin
tctlclliil mnnH} fcnn czcn U<lgy;lI'ol'szÍlgm\l és IICYCZCtt 
Hcszcillél , a régi szoká!:ihoz kcpcst. il I) 

Azt ICll lléllk lmjlallllók hilllli cbböl, mintha talán az 
I i15-iki orszúggyiilésclI fClIIlforgolt II hOl'\'átok \"agy 
kiní.ly illdih'tÍ.llyára czen tárgy, - s épen II fCllt leirt hOlTáI 
kezdcméll)'czés egyencs clutMitási\t kCl'eshctnók bCllnc, 
De nagy téndésbe esnénk j mcrt ft dolog fejleményc ez: 

TÖI'\'ényköllp-üuk idézett pontjának csnk bCl'zikkc
lyczésc törtélIt 1715-bcli , dc kclti idcje nem 1 H5 , -
hallcm 1712, Süt megmomlhaljnk kclctkezésc n:lpj;\t is, 

;\1 int cmlitcttem , a magyal' rcndek 1712-bcn april 
clejcrc hinlttak \"olt össze Pozsonyba koronázó orsz:\g
gyillésrc. De, szok;\s SZCl'illl , Ift s8:1 11 gyiilekcztek j - :lZ 
akkori nchéz közlekedés miatt, Pél(Mul a hihanHcgyei 
kii\'Clck luirolll hét nél lodbb lItaztak Bihar Y:\rol:l:\tól 
'·ur.sonyig, 

A7. e1Sl) illést a rCII<}ok csak mlijns 2·ildll t:ntnk. -
NohlillY Illést fl kOl'OlIáz<Í8 c1őké8zité:;c foglalt cl. A I'clHlck 

') CorJlu~ Jori~ lIuugll rici , 
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oly ,'éleményben ,"oltak, hogy ft korollázlist megclöz\"e 
}.,ell a ue,-ezctesbh serelmck olToslását kiYálln i. Ennél
fogva ellmbi.I'ozták, hogy fl j}ilfej:je.~zlendű .~t1'elll1ek lIeltál/y 
])Qllttá legyenek átalá1!o.~ítv(~ ,~ a kOl'Ollátási föltéte/ekbe 
iktatl;a. 

A május ll-ild liIésbcll öt poutot inditn'l.IIyozott az 
alsó tábla fól \'cell dőnek II királyi hitlcyélue. 1) pont: fi 

kirúj)' és tÖI'\"ényes maradékai az nlkotandó törf'énycket 
mcgerösitik, megtal'tják S az esküt az 1. Ferdinálldé sze
rint, csak az 1687 -ik i kihagy:íssnl, fogják letcnni. 2) A 
korona hozassék s öriztcssek az Ol':sz.ígbau. 3) A legy
,-cl'l'el r issznlióditand6 országrészek kcblcztesscnck az 
országba, 

4)" Abhall nz csctbcu(a llIit i:stclJ mcssze távoztasso n) 
ha Ó felségc férfi inHlék .. l nak magn\ szak:lcl. a ILC\-CzetL 
karok és rendek kiní.lyr.Uasztási é:3 kOl'oulIzási kiní.lts:íga 
(pl'aerogati\':1) visszanyeri hajdan i hatalyM és állapot jút és 
érintctlenül marad fellll ezen Magy;ll'országmll cs IlC\-C7.elt 
részeinél a régi !:!zok:íshoz képest." 

Az 5-dik pOllt kiköti , hogy "Hlahúnyszol' a kin'! ly 
utóda i mcgkoron:lzalldok , mindig bizto:si lO le\'clct aonak 
ki és leteszik az. esküt 

Az utóbbi I>OlltOt a fórelldekkc1 n'tllOtt több telcsclé:s 
uta ll , mi ,'cl emeu·k fölüslcgesuek tarták a mús tÖlTény 
által is biztositott kikötésI, sziutéll elfogadt:\k. ' ) A Ilegye
dik }Jont, miut lc'ltlli , l'sekély szóbeli dltoztat:'l:s:sal meg
maradt a koronáza:si hitle\'élhclI, ]::s lItll\;\1l az 1712. mi\jll:S 
l 1- iki öt pontegész tCljedelmélJcll átUlClIt az 17 15-iki töl'
,'ényekbe, hol a 2-ik tör\'ényl'zikk épen n7. l i lt-il\i 
kOJ·omíz.í s i hitl er elet foglalja magúhan. t) 

') A~ 1i12,iki OrualIl:"yllle~ folYlUIláro l fenllm:u"dt Uihftrv,irnll'l:"ye 
kÖ"eleintok rciljel:y:r;~~e, II ll. ",uuuUlb~n. 

1) ,,:r; aid u'.bla indit,,:iny;h ket izlJcn "etette "jsulI II fdsű, - har, 
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:\Iindez IUlijus ll-ikén törtéllYt!II, alig ,'olt idö ril, 

hog,r a nui örökösödés szóba hozassék, MClgok a. kiní.ly 
talllksosai april utolsó napjaiban tallakodmlk, s akkor is 
rsak azt régz ik , hogy az orszilgg)"tilés későbbi folya
máhan teljesztessék eJú a lilii öröküsüdés, mig idő lesz 
Ilyern! az ol'sz;\ggyiilés befolYl'uwsbb tClgjait egyenként 
megllycrni. Erre már illó nem yolt; mert a rendek mindj;irt 
az orsz:\ggyiile.s elejcn, még a koron;iz:í.s elo.itt hoztak 
ell cukezö inluyu ltatMozatot. KiJu's llyoma. az ország
gyii!t!si Ilaplókball , hogya hornHok mcgpcmlitctték yohm 

ezt az ügJet. S 1lckik ez nem is nagyoll lekhetett szi\'ököll 
azon \'iszoll~'ok közl. EljlÍrúsnk azt a politikát árulja cl 
lcg,' ilágosabbnu, hogy minél in];: ilbb kedYébell j;\ljallak az 
uj kil'úlyllak s Cl. .iltaJ minél több külön szab:ulahuat 
hiztositsanak llHlgokllak. A hordtok, abban az esetben, 
Ita. a magyarok 1lem köyetik Jléldájokat, ke(h'czó hely
zetben ,'oltak ; mert egyfel ől a mi Imtill'ozatllklJan hát
l':'IlIyossli ,'álhatik , az könnyen cl lesz hárithaló. fllő,'cl 

magok It Illagpu' rendekkc1 egyiitt él'\'éuylelennek mOlld
Iwthik \'ohla egyoldaJu hat:\rozntukat oly fOlllos úlhl.lujogi 
k~rdétilJell, mille, a korol1:i.zás, mel)' egyik leglényegcselJlJ 
kapocs , 'ala :MagY<ll'- cS lLornítorszúg közt. NagyOll 
hilJúsan nevezi luh'ki is még II l'rag-mati("a sanctitJuuak fi 

horvMok l 712-iki hat:\rozatúl. ')lilr csak szcrI<czete is oly 
ÚllllitllOS, IlOgy tün'cllyllck \'agy szerz()(lésllck nem, ,'sak 
egy "1 ,, kimondásllnak fogadhat'1i CI. A hOl'nHok semmit 
::icm kOt'zk;'tztaltak, ha ll em a fejedelem részére egy uagyon 
kc<h'es deUlOllstratiót hajtottak Yégre, ~I;'ltifclül pedig h:l 
a llIag-yarok ncm hozuak az ö,'ckhcz hasoJllú hall\roz:\-

m,u1ik~zor f' lrog:ullM, [mWnbell 11I:\gl\ :\1. i h, elle" a fel ~;;, l;i b l;inllk Bell' ,"olt 
kirul;áu. " gy Ift!'1.ik, f;; Iö. I t'bf~ n l'k 1:1,1011" h"I:Y ,u~ l:" n !l iplo",n ,111,10"':;1 
kvvt' ll'ljru . Jlo~ '''''1 .. ít;i k n ~", r" ly ln k; m~rl egy iil ,\~u" l;; rlo~ lI ll' k mrI:" 111: 

; xe n~ l "k Ü ,It elfu !:"l\diL'. 
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tokat, nyih"án annál ll:lgyobbnak fog felHluui az Ő hódoló 
Illiségük, kik korollázils s igy Uuucpélycscll kikötött felté· 
telek nélkül ily Ilagy ajándékb] jll rlllnak ft trónhoz. 

UnyegcsclI mús '\olt II magyal'ok 11clyzcte. Az új 
fejedelem ismeretlen j II beh"iszonyok l'cndczetlenségébcn fl 
sérelmek nagyok és sokfélék, -az adó S\llIlyival nagyobb, 
llliycl a lefolyt háborúk lU orsz:'tgot kimcritették; az igaz
ságszoJg:Utntásbau, hadi és pénzügyi uC1Tczetben. politi
kai kOl'mányzatban iti l'cndezésekrc, reformokra "olt szük· 
ség. :Jlindez nem nyerhető meg és biztosit ható puszta bi
zalmi szayazatta l, csupa előzékeny sziycsségge1. Az ural
kodó kegye, ha az II legnagyobb is, csak egy ember életre 
tctjed ki - s igy nem elég biztos iték ft tön-ényességre és 
alkotm:\nyoss{lgl'a. Különben is a, kor a lefolyt zaml'okbrm 
és zE\yarok után, mint mondtuk, bizalmatlanságra. hajlo '-olt. 

Szóyal a rendek 1 il2·hcu )I:tgyal'orsz:igot és cnn ck 
alkotmányát ,'oJtak mintegy iti ra mcgnlapitandúk allnyi 
kcgyetlen sérelcm és szcllycdés ut:'ln. llihctö, hogy többet 
Yéltek nyerni a, sz ilárd, crélycs magatarMssal, mint túlzott 
ellgcdékcllységgcl.-s han llói örökösödés királyi clötCl-· 
j efi:ztésként janlslatbn jön is. nagy Yiszontcngedményck 
nelkill nem állanak rá a rendek 

Bármint legycn ez. az ud,-ar még a maga kebcléhcn 
scm érlelte ,"olt meg ezcn t:il'gy fOl'mul:\zhat:isát. Az ürÖ· 
kösödés rendje még meghahil'oz\'a ncm \-olt , es oly hatá· 
rozatlnn alakban, millt a hon-átok, )Iagyarország ncm 
emelhette tön-énynyé. 

Akinily (:"ak 1jlájll.~ IdizeJJ€n köszönte meg a horni· 
toknak mártiusi határozatukat. - s május 20·ikáll, :\ ko
I'olláz:\skor l

) kirülyi foga<I:"lsként e l'ősité meg a máj. 1 t-iki 
pontol, meIy a női örökösödést Magyarorsz;\goll ki:álja, 

I) A koron.h.;'s 20-dikAu • nelll 22·dik';lI mt'''~ ,,~gbe. 
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Nc\"er.ctes Idslóriai [Idat az is ! hogy K;iroly bál' el volt 
szám'u fl női örükösödés tÖITéllYllyé tételére - millt taun· 
csosa inak h'trg)"nlás:1. is mutatja - mindamellett megeskü
dött oly tÖITén)'l'e, melyet később épen ellell k(,~ó"'é IIhnj
tolt válto=ta tn i. - AzonlxlIl fi kézaIntti értekezés megtőr
tént, cs ké:;őbb is folyt az orsz:\gJwgyokkal, alll10z képest, 
mint n. cs.\szár német tanácsa ja.vllslá. 

A kir;\Iyi magyal' tanácsosok t'sak 1712. julius t-sejcll 
t;irgynlták :~ nói örökösödés kérdését. A "cn nádor! hel" 
('zeg Esztcrházy Pál elllöklcte alatt julius S-ikán fOlter
jesztik fl kinUynak uczctciket , - melyeket julius 7-ild 
ülésökben áll apitottak Illeg. - A kirlily nagy <itahilloss.\g
ban csupan mTa kérte tawksosait l adjanak YI!lcmcllyt) 
mint lcsz uetöltclldő a tróu, IH\. ő fill maradékok nélkUl ta
lúlna kimúlni '? A talll\csosok érthctték ebből, hogy a nói 
örökösödés behozatnlál'ól \'nn szó, - l."öltCljcl5ztcsökhüz 
csak nzt bocsátjuk előre , a mit már cmliténk 1 hogyezut
tal a tau:íesosok ('sak Leopold cs József leAnynil'ól szólot
tak , miuthogy llál'ul!Jllak leánya sem volt még, 

A tau.icsosok \'élcméllye ez: az intcrrcgnum \'eszé
Iyeinck elejét ycellclők, rungok j:\\'nslnm\k, hogy a király 
az ol'szággyiilés elé tCljesszc a női örökösödés ügyét. Dc 
ezt csak n kö"ctkczendö föltételek alatt ,'élik cMrhetőnck: 

EMszül': H ogy a királyi h/iznak l'snk cgyctlenegy nő
tagja és cnuek utódai n\lllsztassanak a trónra, a többi nő i 

tag forma szcrint, s ha kell , cskthel is Icmondjon 
örökrc róla amaz egynck s utódainak énlckéocll. ~:s ugya!!
czen cgy lcgycn cgYl5zcrsmiu<l Csehorl:izftg, Slézia é~ 

:Olor\'a uralkodója is, - \'alnmiut n spauyol öl'ökösödésből 
n csal:\llra szú lló birtokok ma is, i\lindczeket IIgy:1ll:lZ0n 
nú és utóda j'öloszthatlanfil uhja, Mielőtt II jclen ( l 712-ik i) 
ol'szliggyüJés lefolYII:\, ,'alamellllyi örökös ország rcndei 
szerződés éj} szüve/ség által fogadják ,fui, hogy ugyannzo n 
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nőág uraJkod,i.s:\ho7. fognak r<tgnszkodni. Ezen Szö\'ctség
ben azt is meg kell hatúrozlliok. nü,-el és meull)i'-cl fog
link mind béke, mind húhorú idején fl )bgyarol's7.lÍgon 
JC\-Ö nh'ak és katoll:ls,ig Cl[;\rtl't~áltoz jlirlllni; mert lIekik 
is közeli érdckök )Iagyarorsz.lgnak n török elleni yé· 
de!llIc. 

Másf)(l.~z.ol': Ezell szcl'zödésck közöltetnéllck fi ma
gpl' orsz,\ggyillésscl. 

Ifm'mack"l' .' A ~\f;Jgyarors7.:'Ig tl'olljúm jutandó nó
uralkodó ch),lo/llfU .\Jlitna ki m(l!J'fm és ut6daira szól őt , 

hogy J.lff7g!l0 I ·o l'.~::. á[/ és fl hrc:(1 kaprJlQlt I'é~.:ck tlil'L'éllyeit1 
.'::/lkásait me.qtal'lrwrUa és ., ('="11 ol's: á!l0! nem má.~ ijJ'ii/': ijs 

tm-fomállyok mtÍrUá,'a. lumcm llwg,innk nz ol'sz.ignak eddig 
hozott n.lgy,jVt:f>ndó' lf·Jl a: OI"~:: lí!I.'7yillben 1I,,:aI/(16 tiin'(uyci
rel fogja kormúnyozlli. " Az egykor II magyar koroll;,l!oz 
t.utozott teriil et dssl,afoglnlt és Yi tiszafogl:tlaudó részet 
~Iagyarorsz;\ghoz ,'isszCl C'satolallllja s senllni szin alatt el 
Hcm ide:gcniti. 

J.Yeg!Jed.~::tl' : Filllagsza ka(his csctCUCII h a a lI(inclll beli 
utód kiskorú tal:\ln ll ICl1ni. a neyczctt diplom:\ball clórc kell 
gondoskodni, hogy )bgynrol'szágot idegen Ilcmzethcli mi
Histeriuill nc igllzgassa. halIcIll ;\ korm:'lIlyz.ist a n<idor "igye 
az orsz:íg tÖ1Ténycihez és szokásaihoz l(épest. 

{j/iit/sz;;/' és lw!oc!s:o)' .' lia fl nÚllcmbcli utód meg 
hajadon. az 3lagy:lrország és fl többi tarto mÚlI)' n~le

méllyéllcz képcst adnhlék férjbez. Az cbLűl eredhet,1 hlHJO
ritk cllniritú::.lm i)Llgynrorszúgoll crii~cbb , S cgy részbeli 
magyarokhól is áll6 hadak t:uta::.sClnak s CI YlÍ.rakróllegycll 
gondoskodra. 

Ileteds::cl'.' jI inthogr (;scllorszc'ig 'SémctorsztÍg része, 
mcg kcllcnc hatlirozui1 miként úlJbntu1\ meg a Il Ő Il cmbcli 
utód h:ízass:íga elött és utáll il uémet ft'jedel1lli clcttor,.:;ig- · ,. 
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ban. Házassága pedig mással ne léphessen, mint katholi· 
kussal. 

.1Yyolczads:ol': Ezen ferj megkorouaztatja magát )[a
gyarol'szágon. 

KilclIczec!szel' : ~1illtbogy a kiráy sem a: oJ's:ággyll
lé..~l'e meghh6 led/bell sem a kil'ályi előteljesztésben nem 
tón emlitést szándékáról, szilkséges azt most a nádor áltnl 
elötcljcsztetni. O/'s:á99yiilés nélkül végezm ebben Ct tdr9Y
ban nem lehet. 

'1 'izecr~zm': Minthogy MagyarOI'SZllg oly engedményt 
tes:, 11Iely eddig nem ,,:olt, a király nyilYállitsa J minó en
gedméllyel."l'e számíthat 1:is:onzá.ml Jfa9YQl'oJ'nlÍ!) a ti:il'i.jk 
elleni védelem tekintetébö/9 Egyik ,engedmény lenne, 
hogya király belső tallcics.lba ucycztessenek ki magyarok 
is , ruh-cl a fentebbiek szerint i\1ngyal'ország örökös ka
pocsba jőne a többi orsz;\ggal ~s tal'tománynyal. :iUiyel 
pedig eme többi ország és tartomány fi német birodalom 
része is egyszersmind, 'lza!JyaJ'ázta$<~ék meg, minő vis::ony 
legyen kü::tök és Jlla9yal'ol',~:ág kö:t. Az orsz.i.gball a tör
\'ényes rendet helyre kell állitni s szilárdúl megtartalli, 
A király legyen ott szeméJyesen az országgyHléseken, 

Tiz.e71egycds;el' ,' Némely sérelmek megszuntetesé\'el 
keB meg,'igftsztalni az országgyülést j a magyar ilgyck 
kezeltessenek magyal'ok által j a törökkel s másokkal ne 
köttessék béke a magynrok hozzáj iiruhísa nélkül j a kinílyi 
birtokok nem fognak elidegenittct ni j ft küzn éptől csak az 
országgyiilésileg meghatúl'ozott adók fognak vetetni j az 
ol'szilg egyházi és világi tisztci csak magyarorsz;ígiaknak 
adassanak. M;is sérelmeket is cl ken oszlfttni, !togy ct ,'cn
dek Itajlalldúkkú l.;úljallak a nöi örökösüdes oly clfognda
sára, hogy mind a rendek mind ktUdóik belenyugadjallak. l

) 
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Az II(1Y81' és belsü tall.\csosni a magym' tamícs ezen 
Yéleméllyét, b,ir méHányossága. ellen kcYés kifogás le· 
hetett, nem találhattAk kedvezőnek ; mert clfogad:'!sa által 
határozottan ki lesz vala Z(\r\T;l. az ől'ökösödéshőI Károly
lIak netal:\ 1l sz iiletendö lc.'my gyermeke. Eszterházyék 
legmnlhathmab b fOltéte1nek mondják, hogy ne csak meg
neveztessék a női utód, hanem az ki is z:lljon minden más 
ágat :U~ örökösödésből és kiilönösen; hogy ez a maga és 
utódai nevében diplom.tt állitsoll ki, - szónd az iti ki· 
rálynő ép úgy egy új dYllastia 6sunyjállak tekintessék, 
miut II mily ősatyja volt Róbert Károly az Alljoui dynusti
ának, a mellékágak kizán\sával. S mindezek mcgtörténtét 
még az 1 i12·iki orsz:\ggyiilés folytában stll'getik a rendek. 
Már pedig Károly ezeket nem teheté még nem létezett le
:\uya nevében, s igy József Yagy Leo})old leányni köz iiI 
valamelyik zátja ki a. többi női rokont, s Károly netahini 
leimyát is az örökösödhetesból. 

A magyar tanácsosok ilynenHi válaszn nem buzdít
hatta K:'Irolyt arra, hogy ha koron:lzás elótt nem, koroná
zás után "igye az általa táplált ke(h'encz eszmét a magyar 
orsz:\ggyiilés elé, 

Magyarországra nézve tell át ft prngmatica sanctio 
megpenditésére Károly kénytelen \"olt beYárni, hogy leány
gyermeke szíilessék, - klilönben épen maga e1Ien fordítja 
az ügyet. Az országgyiilés a pestis miatt 1712. scptember 
z8-ikán fóloszlott, a nclktil, hogy szó lett ,"ol un a női örö
kösödésről. 

Az ud"at' sem ohajthatta még :\talál1 a le,inyörökösö
dés ilgyét fóltárni a " ilág előtt. Maga Anglia, mely n tiz 
évig folyt háborúban Illi szö,'ets6gese "olt Ausztriának, az 
utrechti cOllgressuson ellene nyilatkozott a leányftg örökö
södésenek. 
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A le{IllY - örökösödés targyában a jlng~-arorszagra 

ILcz,-e fenuforgott fentebbi nchézség még sok:'tig Hcm enyé
szett elj - de az utóbb érintCIt küHlgyi nehézség l;~ak
hamar CI lett Mrih-a. 

1713-ban Illárrius 14-ikéll mcgkötteteU az utrcdlti 
béke, mclynck értelmében Károlynak ki kellett vonuia. 
csapatuit Spallyolorszligból. EZC11 Fl'aur7.iaol'szággal kötött 
szerzódést nem a CSI\SZÚI', hanem szö,'etségesei az angolok 
és hollmHliak 110zt:\k létre j de épen IUh'cl ezck most mint
egy elpártoltak Ansztriától, - ,-ihíg08 lón, llOgy Károly 
többé ncm sz:\mithat a spanyol trónra. Ncm is lehetctt 
töblJé szó, hogy ezen örökösödés millltAngliafegy"crtfogjon 
II CS{h:iZ:\1' mellett j mert egyfelől Franrziaorsz:íg elismeré 
egy nó, Anna kinUynó uraikodásM az nngol 11'011011, mÍls
felűl il. szerződés eltiltá, hogy fl. spanyol és frnuczia korona. 
cl Bourbon Ml. yalamcly t,lgj(wak fejéu egyesithető legyen. 
Igy 1I1lufll keye.::ibbé ismertek "olna el jogosll.\k, hog." fl. 

spall)'ol él) Hau:sbm'gház többi koronái cg)' fön egy csitt es
senek. A csúszár nem fogadta ugyan el az utrcchti bé· 
két j dc ha a spanyol trónra többé ncm tart igényt , anui'll 
iukúlJb rcmélhete, hogy ft női örökösödés lU:i.S or:sz.\gaint 
lIéz,'c Hcm fog angol részről elleneztetIli többé, 

A csúszúr 1713, miu,tius 14·ikén cllogal!t;l a. Spanyol
orszúg odahngyására youatkoz6 szerzö(}6st, s milltrgy cg'y 
110\"<11 aznt;i.n, april ID-ikén cikeszült a uói örökösödés\ 
illctü t"salndi szcrződés, me ly :ihal Károly születcndő Ic
úUY:1inak clsöscg adatik J07.scf cS Leopolli IC:\lIpi elólt 
:ll. örökösö(lt!sbclI. 

Az :tpril 19· il':<;11 kelt csal:idi ok\\l<iny rlsó rc.s7.c elő
ször hozz:! uyildlloss:igra a. LCOl,old alt:~1 l 703-brill fi nö.\g 
örökö.södé:sét illeti) ::i zcrzűdé$t. l\Iil~odik része jJedig épen 
ezcn lizcrzódc:-:.t iSCIIUllisiti mcg, a mCHllyibclI Kilroly lecndő 
lc:\nyaillak elsö:séget :hl Jór.sct' é:s Leopold le;\lIyai felett. 
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Az okmány, melynek eredetije uémctill keletkezett, 
forditásban itt kö,ctkczik: 

"Ó császári felsége 1713-diki aprilis 19·dikéll 10 
ón\ra valamennyi BécsbclI Ic"ö titkos tanácsosait a közön
séges helyen összcgylilckczlli rendelte. Midőn pedig ft meg
határozott óra bcköntkezett (j császári fc1ségc titkos 
tanácstermében fi baldachin :l1á lépett , és a közöllséges 
császári asztal elé állott) azután pedig titkos tan:k~os1\it s 
miuisztercit maga köré gyHjté. Ezek belépének rCJldjök 
szerint os milldcuki a maga helyére állott \"fda ugymint : 
sa-roy:ti Eugcll herczeg, Trnutsohn herczeg, Schwarzenberg 
herczeg, gróf 'l'raull helytartó, gróf Thlll'll, ö {"sászári fel
ségéncl{, EleollorlÍ.llak föndntl'mcstere j gróf Dictl'Íchstein, 
fó lo,"ászmesterj Seileru gróf, udnni korhHnok; Starliem· 
berg gróf, kamaraclllök j gróf :'1artill('hy; ifj. gróf Bcrbcr· 
stein, alhadclnökj gróf Schlickh, csch fókorlátnokj gróf 
Schöllborn, biJ'odahni alkol'hituokj n ,'alellczini crsekj 
gróf Sinzclldorf, főkamar:\s; gróf Panr. ő cs:\szári fclségé· 
IIck Amáli:inak föudrarrncstcrcj gróf Sillzcndorf, lJirodalrni 
s l1dntri alelnök; gróf P;i1ffy :'Iiklós, magyar kiri\Jyi or· 
szagbirój llIesházy gróf, magyar korlátnokj gróf Khcycn· 
hUll er, Alsó - Ausztria hclytartója; Gallas gróf; Salm 
gróf, ó császári fe lségénck Amálianak fölo\'aszmcstere j 
1\larchcs Romco. királyi spanyol titkos államtitkárj Kornis 
gróf. el'dél)'j alkallczellál'j - S('hickh rcfcrclldarius. 

,.!\lidön valamcnnyi elősorolttitl~os tau;'tcsnokok s mi
niszterck cgytitt vah'tlluk , Ó cs.ísz:'tri felségc tudtul ad:\, 
hogy titkos tanácsosai s miniszterci ilys7.crli cg.rbe1Ji,-ású
lIak oka s cz61ja ez \,o)na: él'lésökrc juttathntui. hogy meg· 
holdogult és IstelllJeu u)'ugO\'Ó kegyes és lIagyolt ti:sztelt 
atyja Lipót cs:\szar, \'al:unillt legke(h'cltehb tesl\'órbútyja, 
akkor római király, utúbb római cs.iszár, bold(lg emléke· 
zetil József ú felsége s szeretett atyj:ltia cs Yégre Ü C:::iI't· 
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szári Felsége. mint akkorib:m Spanyolorszftg elismert ki
ni lya között bizonyos l'gyczméuyck, rendelkezések s örö
kösödési szerződések léptettek életbe, melyeket különféle 
('súszári titkos tanácsosok és milliszterek jelenlétében ki-ki 
hitÓ'\""cl erősitett és biztositott. 

.,) Ii n lhogy :l 7.onbulI ama tam\csosok s nlillisztcrck 
köz ill jelenleg kereseu ,'ohu\nflk már életben, Ó Császári 
Felség'c nlnlhntatlallul szlikségesnck tal:\lta , ft maga köré 
gyitjtütt titkos tanácsosok 11ft k s miniszlcl'ckllCk Hom csak 
a fcullcbbit tudomásokm adni, hanem az emlitett I'cndelke
z6$ckct s szcl'zódCsckct is közzétenni és fcloh 'astatni , ft 

lllint is Ü CSlhizál'i Felsége a. feloh'asást udnni korlMlLok
jának, Scilcl'JI grófnak legott lI1egJlul'S\llcsolni méltóztatott. 

., Ennek folytán tehát ft gróf a kezébe adott , akkori 
ban kil'<Uyi , jelenleg m:'!r cs. Felségétól aMiratt, kinHyi 
függv pecsétjhel megerősitett spanyol kinilyi eredeti el
fvg,Hh'tsi okmúnyból a spanyol bc,·ezetest j ennek lltillH\. a 
Leopold rS:lsz:lrtól s József római királytól aláirt cs kettős 

császnri s királyi fiiggő pecsétekkel megerősitett örökösö
dési okmányt is teljes tnrtalmilhoz képest elejétől Yégeig, 
ft mellé csatolt jcgyzöi fiiggelékkel , H!gre ismét ft királyi 
sJlilllyol olmlúnyból c1foga<Hsát s n belinc foglalt kölcsönös 
kötelezettségeket n, végeig , ngyallC'sak szinte a j egyzöi 
filggclékl\:el értelmesen és nyiln\n felohasta. , mely ok
Ilu\nyok Bécsbell 1703-ki septembcl' 12-1'61 keltek. 

,,1IliUtÚII mindczek ckképen történfenek, Ö Csász:\t·j 
}"clsége torúuura is még kUlöllösell a kö,·ctkczökrcfigyel-
meztetctt : A fe lolyastatott okmáuyokból kiki tndolluisnl 
\'chctte József s Károly ~íga illak élctueléptetett s hittel erő

sitett rendelkezését s azon örökös egyezmélly t ) mely kö!
esöllös örökösödésükct szab:\lyozza. Ilog)' cuuélfogm né
Imi \'Sllsz:\ri fclscgeikWI , boldog clIlIékczetii Lcopohltól S 
Józ:5cflül Ö Csilsz:iri Felségére ruh,ltott spanyol örökös 
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királyságokolI s tm'tományokon kiviil s mellett jelenleg 
lIéhai tesh'érbátyjnk s kc<hclt rokoullk fiágbeli utód nelkUl 
történt elhunyta után :lZ utóbbinak yalamennyi örökös ki
l'ályscígai s tartomállyai Ó Császári Felségére estenck, 
melyek is összeségökben az elsőszülöttség joga szerint tör
\"énycs fillgbeli utódaináJ, a mig iJyek léteznek, eh-áJnszt
hatatlallul mcgmal'adalldanak. Ó Felsége fiágállak mogl:a.
szakad/ával pedig, ct ?liiI lsten kegyelmesen eltávoz/ofni mél
ttí'llm$PI.'. türvéllyps lcúnyágbeli 1tl6doim .~zálUa 1iak, minden
koron az clsősz01öttseg' joga s rendje szerint, s ugyancsak 
eln\Jaszthatntlanul j ton\bbá Ö Csaszári Felsége ágyékai
hól származó, mindkét ágon lc\""ó tÖlTényes utódai kihaltá-
wil s hi.\ny;íoan , yalamenuyi királysagok s tartományok 
örökösödési joga cln'th\szthatatlftll\11 Ó Cs;\súri l<'elsége 
tcst,"éroútyja, boldog emlékezctti J ózsef 6 csász.'tri felségc 
s kcd,"c1t rokolla,\gyékaioól származó leányaim s tÖl'\'éllycs 
utódaira , ugyancsak az emlitett módon az elsösziilöttség 
joga sZCl1nt sz,Hljallak j ugyanezen jognak és rendnek ér
telmébcn herczegasszonyaik is n. jelcn kcd,"ezméllyekbcll 
s történtckbell részeltetelldők" f.lilldezt pedig ugy érh"éu, 
hogy II jelenleg uralkodó Károly .ígyék:\ból s az ezt felválto 
leanyutódaiban fennmaradt József úgyékából sarjadzot t 
ágak utan Ó Császári Felsége n(Ífesh"éreit s fl. fenséges Il,iz 
,"alameuuyi többi ágait illeti az elsőszülöttség joga s az 
eoból folyó rend szerint milldenllemii örökösödési jog) s a 
mi ehez tartozik, mire lléz,"e telll'tt a fcnutartás nyih"áu ki
köttetik" ')lely végből ezen örökké tartó egyezmények, • 
rendelkezések s szerződések Isten llicsőségére s \":lln
mennyi örökös tartományok megőrzésére léptettek élethe 
és néhai felséges atyjuk s tesh"érhátjjuk s Ó Császúri Fel
sége által hittel erösittettck. Azért Ó Császári ll'elsége e 
remlelményeket mind maga meg fogja tartaui 1 mind pedig 
titkos tanácsosa it s ruillisztereit kegyelmesen inteni s 11e-
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kik megméltóztatik parancsolni, hogy mAguk is igyekez
zenck s iparkodjanak eme szel'zócléseket s rendelméllyeket 
teljességökben megfigyelni, megtartani és megYédclli j mcly 
ezéIból s Ö Császári Felsége titkos tanácsosait is miniszte
reit a. titoktarMs kötelessége alól feloldja. Ezek után Ö 
Császári Felsérre S II fClIIlIlc"ezett titkos tnnúcsosok s mi
niszter urak elhagyák a termet. ct 

" Hogy milHlczek ekképen törtelltcllck s folyt anak, bi
zonyitom saját kezem aláirflsáYal s közönséges pecsétem
mel. Bécs, az 1713-ki él- aprilis ha\"ának tizenkilenczedik 
(19) lIapjáll. 

Schickh János György Frigyes, II róm. csász. ó fels. 
lldnlri tan:lcsosn , Alsó-Ausztriai titkos refcrclI 
darius s ezen i1l1llcpélyes Yegzclldóre felhatalma
zott császnri s főbel'czcgi közjegyző: ') 

~bgyarol'szágnak , mint ebből látni , két tnnácsosa 
volt j elen ft szeJ'ződésen: az országbiró és cancellál\ s ezek 
is ('sak ftlluyit fogadtak. hogy \igyekezni fognak, ft meny
nyiben nljtok (dl, a szerződés kivitelére közremliködni. A 
nado\' , Eszterházy , ki ezen cvben ' mártiusban halt meg, 
nem lehetett jelen, Az iigy még csak az o\'szágbíró és 
callcellár magán lelkiismerének ügye volt: s maga ft kir:dy 
sem tekinté általa legkeyesbbé is kötelezve nz országot. 

Az 1714-ben újra összehítt ol'sz:\ggyülés , mely fili
ködését 1715 nyaráig folytatta, nem nyert hinItalos tndo
m~lst ft feilutebbi szerződésről. Legalább semmi nyoma, 
hogy ezen iigy elóhazatott \'olu;1, E7., mi ut a magyal' ta
lII\csosok 1712-diki véleménye bizonyit ja, lIem is történhe
tett, míg K:\J'olyllak leány-gyenneke nem született volt, 
11111' 11edig nem született, A királyul.! csak 1713·ban 
hagyta oda Spanyolol'sz;igot, hol két é\'et élt férje nélkUl. 
Azntllll még két cyig nem lett gyermeke. 

') llAgyar J ogllldOlllltoyi Köz]ijny 1866.6'1'i folyflm. Ökr ö l . u , 
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Jlindamellet az 1714-1715-iki or.sznggyUlés cl öké
sztllctnck tckinthetö ft prngmatiea sauctiórn. Az a mi leg
nC\'czetcsebb országgyUléscink. egyike marad. -

A mi addig ki,-ált. a XVII-ik sZ:lz:Hlban oly kini1ó 
szerepet játszott a m:lg)'tn polirikáb:\Il s Cl'üt adott ft 

kormány elleni oppositióllnk. a protest:lusoknak áll amjogi 
szerzödések által biztosított s igy ncnzctcs politik ni 
Ilitl'zikkelylyé yált szabadsága, sokat ycszitett már éles
segeból. 

Igaz! hogy az 1 71ö-diki tÖI'Ycnyek Jlem czikkclyczték 
be az 1711-diki szatJunári szerzódést. Dekicmelelldö. hogy 
ez IlCIll egészen ft kOrnH\u)"oll. Yngy legalább nem az ural
koelólI múlt. ki azt millt cIlIlitcm, már azelótt mcgcrösitctte 
,'olt. )Ingyarország rcndeinck töhbsége ,-olt nz , ki a 
bc\'ett vallások szabadságát biztositó okmányt nem 
,-ette ról. 

n. Ferdillánd ideje óta fi térítés kmönösöll ti. jezsuítak 
buzgalmából nagy hóditásokat tett kh-ált az Ílri reudben ti. 

katholi('zÍsffius részére j - III Ferdinánd alatt katholiku
sok és protestánsok. egyellsÍllyozták, 1. Leopold el ső é\'eiLcu 
par;tlyzáltak egymást az országgyillésell, 1662-ben Dl.ir 
fi katholikus rendek túlnyomó többségbeu "alllwk s a ,-al. 
){ISOS türelmetlenség Il~gyon feltiinö a többséget képezett 
\'ilági urak közt is, Erintéru , mily messze ment nz 1687 
tájál!. -

A felekezetek közti ingerültség sokat enyhtilt n "i
h\gi rendek közt L 715 tájait: - egy oly forrn(lnlom ut:in, 
mc:Jyuck \'ezére H,ikóczy F ('rcW'z: m:lga katholikth:i "olt. s 
mclyuek sZű\'etsCgcse ft • .Icgkatholiklt~abb" XlV". I.ajo:i, 
A. rendek lIagy többsége az nlsótáblúll is blhoHkus le\'éu , 
anuyival ken;shhé elégité ki most teljcscn a prolestfllls kö
\'ctclésckct. mi\'cl nem tartott m,'u' attól , hogyehb0111agy 
horderejti \'isz:i1y fejlik ki, - és ha most hs maradtak pa-
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n:lszllik a protest:l.usoknnk. a sérelmes h:í.Loriu\sok Hem az 
üldözés s irtó háború SZill ét ,-iseltél{ rnagokon, mini 1. Leo
pold IIlntt, lumem ft sU]lrematiáét, melyet llchezcn till'tek 

ugrau , dc hatnlmas ó"ások llcl.rett kisebb nyomaléku pa
naszokat idézlek elá nzok. Aszatlumiri szerzooés Hem 
"étctett fól ulTy:m n tön"éu)'köII)'Ybc- - de tön-énvczikkck c. ,. 
keltek melyek e szabadságot biztositák. 

Károly umlkmlás:it már is kezdék kcycsbbé gyilllU

kodó szemmel nézni , és a nlllásilgyhen bizalommal for
dulni igazság szeretetéhez. Ö fiatal kora legszebb részét 
Spallyolországball töltötte ugyan j de épen ft spanyol kér
dés prolest:íns hntnlmak szö\'clségcsé,-é tctt~ kik rt lJékc al
klldoz:\sok nlkalm:ixal mindig szót emeltek a mngyal' 

n!.llás szalmdsilg mellett. EzenkiMll1leje, ki már 1714-ben 
Bécsbcn lakott, férjhez menctele előtt protcstiUls s kitél'te 
utáll is nagyon tilrelmes ,·olt. Azt beszéltek, hogya braulI
schweigi születési! Erzsébet cs:lszArn~ titokban abibliát 01-
,·assa.. De leginkább felttinlletett az akkori protest.\lIsok 
elótt, hogy Károly udynrából eltUntek fl. jezsniták , kiknek 

Leopol!1 idejebcll az egesz ntllásos iildözest htlajdolliták. 
~Icg József1emoudoH yolt .. úlokj de J ózsef mh'aráról ke
,'eset tudtak a. többnyire Rákóczy táborábllu yolt rendek s 
átal án, miut érintém, a bizalmatlanság lIem engede láhJi né
mely kiil öubséget , mi a fill és apa közt yolt. .Most aZ01l

bau higgadt:lbb fólfogils illlott be. lHiudellesetre Ilenze
tes jel. llogy II protestánsok , ezclI adclig örökös elIelIzék, 
mih" sokat hltszauak nirni jogaik mé1t:ínylásáhau a kirtíly
tól szemclycscn, ki kii1önbcn is örökös komolys:í.ga mellett 
egyéllileg nagyoll jó indulatuIlak mutatkozott. 

M,t!" maga a tény , hogy :\z l j 12·iki orsz:íggyiilés 
ttMB, mely csak kényte1enségböl oszlott cl öt hólutpi szor
galmasmliködésutál\, 1714-bcll itim összehivatott, biz~llom
gerjesztö ,-ala. 
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Az országgyiilés megnyitbára Kál'oly személyesen 
jelent meg a királynéval együtt, kit ez alkalommal meg
korolIáztak. A lládorn\lasztás is alkotnHlnyos éJ'zUleh'c 
mutatott. Az 1713-ik é\" tavaszán elhunyt herczeg Eszter
házy hclyébe uj nádor nUasztatott: gróf P.ilft'y Miklós. 
A királyuak személyes befolyása nem csekély volt. 

Károly fiatal léttére sok élettapasztalásu ember volt. 
Ncmcsak világot látott, hanem a Yiszontflgságok eg~;o;z 

hosszu soráu ment keresztul, s llemc8f1k a hadi, hanem az 
államilgyck más ágah'al is alk~dma volt megismerkcdni, 
- Az akkol'i \'ilág legmih'eltcblJ llcmzetcit és azok legllc
,'ezetesebb férfiait vagy mint jó barát jait "ngy köz\'cHen 
el lcnségeit ismeré, 

Mig Leopold az á.1lamban csak katonát és jezsllit:ikat 
ismert s ezeken kh'ül legfcljehb a bUl'caul'ratáknak tuInj
uOllitott ertéket, - Károly több oldal u ember s ,'olt bcnnc 
sok egy már ujkori államfél'fluból. Nagy goudja ,"olt 
országainak államgazdas:\gi emeJésére, A kol' a nyugati 
nemzeteknél a kercskcdchlli társas;\gok lj nagyobb mén'U 
pénzi1gyi opcmtiók ~s a szédelgésig ment kisérlctck kora 
,'olt. Ó mérsékeltebb meggondolással, mint a La\\' tanait 
fe lölclt franczia kOl'll1áuy, rt pénzügyek rcndezésérc , rt 

kcrcskedés clőmozditására törckedctt , - mire külöllbeu 
is kényszerih'e yoltj mert ft lefolyt lIagy IIIí.horilk a tönkre
jutás széléig vitték yolt államait. 

E7.enki\'iil lll, Károly soklIt fuglalkozott a jogtudo
máll)'uyal lj igell jól beszélt latillul, mely tulajdonai &chol 
sem szerczhettek Heki töhb népszerüséget, mint éJlcH az 
akkori magynr illtelligcnti:iu:\.I, De több is "olt ez csupa 
személyes cJuuyllel. A magy;u' bcJkorm{myzat es igazs:\g
szolgáltatás I'cformokra \'Mt, - cz átaMIIOSD.1I érzeit szük
ség volt a. rcndckuél s II király jogászi dilettalltislllusa 
annyh'al inkább tetszhetett, mivel ncm :l. mindig absohl-
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risn lllsra törekedett I. Leopold rögeszméinek szab{\sáuall 
jelent meg. 

)~s "aJóuan :\1. 1715-iki WI'\'tIiYCk. melyek Ill<1gokba 
ölelik al. 170S-iki és 1 f 12-iki ol'sdlggyiil ésck Yégz~seit 
is , a jogfoly tol108::iág alapján s ('sak to\,:'tbb-fejlcsztcs 
alakj:'lball, uj korszakot nyítnak Illeg il magynr közéletucl!. 
- Orsz:iggytilési .í.1landó biz,ott:s.\gok - IIC\'cztcttek ki, 
melyek a reformok kido lgozilJo)át todltb fo lytalisák, s a köz
igazgatás mindclL terén ll. legnagyobb Hlullkáss,'\g kez
dődött. Egyik Icgfontosahb njit:\s :ll. ,illalldó magyar 
kfltOIHlSoíg hchozntala. ,·olt. Jl agok II rendek ohajtnk ezt 
legjobban. ' l'ényleg Ill ;'! 1' I. Leopold alatt llJeg\'o!t llngynr-
01'.sZ.\goll is az :\lIauc16 kntouatart;i!l, SZ,dJlld toborz.\s ntjun. 
A lIagy török háhoru cs a H,\kó{'loY fölkelés bcbizouyihík, 
hogy a hadtudomány nj fcjléséllC'lo képest a reudes kato
na15,ig ellenéhen :t gyiilen::sz ill surrel'l iól, meg nem :\lIhat
nak. Az adó letemesnek tartatotl j de ügye legal:ilJb 
szabályoznI. lÚlI, Ezcuki\'iil hoir minden screlem cl nem 
euyészett. tÖl"tcut sok, mi cléggé bizollyitá fl, kormauj' 
részélI a jó aka1'atut, - és mcguyugtató vala, hogya 
tÖ1Téuyhoz:i!oi fontIlIa megnyilt, mclyen azoknl IIHosolui 
lehet. Nem kell ,'égre felctllliink , hogy 1 il-1-ben a 
fnllu:zia háború is cg,\' liékekötés ilHal befejeztetett , s az 
ors?-:'lg mi ntegy öh'en évi külsö és beJsú ('sakncm slonka· 
datlall háborúk Htnn eWször ~h'czhete II béke ll)'llga lmát. 
- NCIlll'sak nl. éltcsek. hallom ft teljes korllak l'S<lknClH 
egész gellcrati~ja :szemc,'el hítta II I'clldkirii li cOlltnlstokat 
il. Jlol it iklli rendszerekben: LeoJlold lerrori!;;:'tJó zS:1I'IIok
s~gút, - nt:ín:\ HúkócloY fölkelése!; mcly II szabad:s:ígot a 
]egll j'ugtalanabb izgatolls:'ggal s a. jön') inínli kellcmetlcn 
bizOllytalalls:\ggaJ p:í.rosit:í, A rOlllboló es hossloas:1I1 tartó 
zi,'ataruk lilii n a nemzct l'c1u dllltlLek érze lllflgM a mersé-
1,elt sz'lhadsúgban, mely azonbaJl meró elleutele volt 
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a Leopold alatti :illapotnak, és azon nyugalomban, mely 
természetesen meg kellemesebb "olt n forradalom znk ln* 
tottság:ira. Az országgyillés :\ jelenncl szebb j örclldűt 

és a nyugalom :U1and6sitús:\t igérte. 
Szónil az 171 5-iki ol'szággyUlés nevezetesebb el ó

készUlctllck telállthctó ft pl'agmaticR. slmcti6l'a) mint nz, fl 

lilit II IIOI'"átok idő előtt clllil'telcnkedénck. 
M:\sik szintoly döntli clóké5ziilct volt kö\'ctkcz,ó 

éYckbclI nz ország teljes iutcgritás:í llak hclyrcúllitli scír:t 
tört~lIt nagy lépés. TemesváJ' még II B:ius:ig 1I11g~' l'é!3zth'c1 
török kézben voH, - most Mng,,'arnrózlighoz \"isszflcsn
toltlltott ucmcsak ez, hallcm N:'lIIdol'-Fehén';ir Szerbia <'gy 
l'észé\'e1 és Oláhország az Oltig. - VisSZHrsatoltatott n 
legdiesi.bb tcgynrtényck egyike által, mely ll. kiilünbcu 
is halhatatlan Eugen hcrczcgct c:;akll c\1I uagyoblJllak ItllI ~ 

teli fó l , miut a zentai csatatéren. A modo!' , melybclI fl 

ha<ljnrat folyt, kétlizerezte rt kiníly tekintélyét. Az 1\ 

gyorsaság és biztosság, mclylyel lángeszli had\"cz\;rc :\ 
tnlllyomó sz:\mu ellenséget milltlcnHtt megscmmisité. II hol 
talált:1., fölért a höz\"élcméuybcll a "isszanyert tcrnlet 
bccséYel. Az li16- 1718-iki hadjárat, s iIIctőleg Engcll 
hen'zeg lujsisége szilltoly IIC'·C7.ctes, s táu még IIC\'Czc

tesebb elükésútőj e az 1 i22~ iki praglHlttica sfmctiónl1k, 
mint az 1 il 5-iki ol's:.:aggylllés. I:::s bál' a történet ama 
háború okául azt adja I hogy II (·S:l.SZÚI' szö\-etségcsc. 
Vclcllcze inhiti lon\gia1'is:igból iIllUI:\, - bizonyosak lchc~ 

tlink bClIlIC, Ilogy ~lagyarors1.{lg tcriilctének ama tcljClS 
heJyrcállitüsa volt a háboru cgyik illlloka, - s CZCII 

tcriilct-IlclyrcáJJit:\sbcli huzgalollllluk az adott cró., 110:;.'" 
dijában a női ág ürökösödését uyCljc :\. rcndektól nl. CZ~JI 

pontra lLéz\'c klilöuösön aggmhdlllHs király. 
Igy készittetett elő a pragmalka s:lIIdio behozalllln 

Mngynrorszngoll. II y előzmények után ' annyival "i zol'yo~ 
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snbbnnk látszott már elfogadása, hogy azon abdaly is 
Illcgsziiut, mely 1712·be11 fi fóbbck közé tartozott. Ezen 
nkadúly, mint cmli rők 1712- I>Cll nz, hogy K:iro1r kirúJ)"
link még leány gyermeke nem yoJt. De a ncyczcH török 
háború alatt született Károly első leánya, )lária Terézia, 
miubín egy nzelőtt é,'ben sziiletctt fiu gyermek csakhnmru' 
mcglllllt '·olt. Károly leánya, JfáJ'ia Terézia l 717-ben, 
m:\jus 13·ikán jött a Yilágra. 

Külfó ldö lI már nemzetközi szcl'zödésl>cn is yolt szó 
a, női ág örökösörléséről. Londonban 17lS-ban megköt
telvén a négyes szöyctség, Kúroly ('sászar nemcsak a 
maga és tiu örökösei , hnllcm leány örökösei lIeY(~ben is 
birtokoltakHak mondja az olasz tartományokat és Bclgill
lllot, és igy lcgal:\bb közYch'c a szerződésben részt yctt 
hntnlmnk elismerik nz emlitett tnrtomfl.llyokra a. nő-ág 

c\"Cutualis örökösödési jogM. 
Elókészületeknek lehet tekinteni, ha nem is átalúll a 

Ilőág, hanem l\ll\ria Terezia h'omn jntásúhoz az is, hogy 
József cs:\sz,ir idősbbik leánya, )Hria Jozefa fúherczegnő, 
midőn 1 i 19-bell, Fridrik Auguszttnl, a szász fejedelemmel 
s később A lellgyel k irálylyal egybekelt, az. egybekelés 
elötti nap örökre lemondott nlÍlldcn jogairól a Károly 
nralkodása al:\tti országokhoz , még l)edig nemcsak II 

Kl\rolytól sz:\rmnzandó fiu-, hanem leány-maradékok ré
szérc is, - 1 i22-bell József músodik le:\nya is féljhez 
mCllvén, AZ lmsonló okmányt irt nhi. 

1720-ban törtent clőszőr, hogy Kúro}y kil:ály orszl\gn 
lH!Jlcinck is hin'ltalosan tudtfu'a adá aknratút. - Az ugy
IlC'-czctt ll auszh'iai rcndek ':, kik még :irnyékai is alig 
Yoltak egy-cgy fünényhozó tcsllllctnck s csak rendeletek 
meghallgatllslirn. hiynttuk ÖSS1.C, a momlolt é\- npril had
nak 22-ikén öliszegytih-én, fU lohastatott nekik a cs.lszar 
\':iltozhatlall ak:lrnta II l eanyűrűkösüdés t:\rg)":\ban. Slézi~-
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bau is 1720·bnn fogadtok cl :lZ ottani rendek II le,illyőrö

kösödbst az nntlkodó meghfltitrozta form;ihnn. 
lIabár :1 fentebhicknél kcn:shbc dölltój elc cnlekcs 

bóychbclI llzólnllllllk még cgy chjkcsútl; lépcsn;l. s cz :\ 
J1mgmatj('J\ :sandio cJfognitisa Erdclybcll. 

s 



nIl. FEJEZET. 

A pragmatica sanctio elfogadása Erdélyben. 

Erdély, félszeg viszonyanál fogm, mclyben i.\Ingyar
országhoz .UloU, sajátságos helyzetbe jött fi prngmatica 
sanctia kérdésének c1ókcrtilésé\"cl. E rdély fejedelme, mint 
mondtuk , már csak az lett I. LeoJlold óta, ki Magyal'
ország királyán\ koronáztntott, - a nélkiil, hogy Magynr
országOl! a mcgkorollázandó kilétének el lmt:\roz.'sám be
folyhatott Yoh~a. Ezen viszony olyan volt, hogya pl'ag
mat ica sandia t:\rgyáball bármely esetben allomaliákra 
vezetett. MéltánytalulI , igazsagtnhm lesz Y~da , hogy Erdély 
meg sc kél'deztcssék j hanem cgyszcniclI tudomására 
adassék a tróll-öröklés ujabb reude. Ezen igl\zságtalallság 
nem is könttetett cl. 

1722-bcl1 , midúll nl'1'úl "olt Sz.ó, hugy ft nmgptl' 
trolIOlI cgy \lj köyctkczési rcnd határoztnssék meg, mélhi.· 
uyosuak látszott, hog-y ~rdcly is megkérdcztcssék czcn őt 

is illctó dologhaH. 
Un tehát Erdélyt Hem \"élték mcllózclldőllck s llcm 

is mell őzték, az yolt a todbbi kérdés: előbb kérdezzék-c 
meg Erdélyt mint Magyarországot, ,·agy pcdig később? 

Hogy későhb kérdezzék meg, ajúnlá azon tekintet, 
hogy az Ilnynországllnk \"fill joga kinHya dYllastiája y,Uasz-
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túsához, mig Erdély alluak királyfit el tartozik fogadni 
fej edelmül , s igy utólagos hozzájárnlásllil1 több szanlllincs 
a dologhoz. De ezen utólagos szavazat esetében ismét 
méltánytalansllgot hozhatnak föl Erdély rendei j mert 
"Magyarország döntő határozata erkölcsi kényszerként 
tOnik ,·ala. föl. Ez csaknem annyi lesz ~ala , mint ha meg 
scm kérdezik. 

Ha Yégre Erdély elölegesen kérdeztetik meg, -
igaz, hogy nincs rajta ily méltállytab.nság elkö"eh'e j <l e 
azon yis$z:Í,s eset úllhat be, hogy Erdély n\ktában egy, !; 

~Iagyarország késöbb moi.') módon hat:irozza meg a snnctio 
prngmatica pontjait , millclfog"a azon el,'be ütközhetnék 
idó"el, mely szerint Erdély fejedelme mtlS nem lehet, mint 
Magyarország koronás királyn. 

De ezell "cszély dacz{ml. is Károly az utóbhira 
hat:\.rz"l el mag.a: elóbb tel'jeszté fl. pragmatiea sauctiót 
Erdély, mint Uagyarország rendei elébe. 

Erdélyben :\ullyin\l ke"eshbé lehetett tartani attól. 
!togy a király elcjtel'jesztéseit el Ilem fogadják fl. rendek , 
mivel a Leopold idejebeli proYisorillmok alatt ezek alkot
mimyos önl\llása csupa nrnyékká lőn. Egyegy t:\bOl'llOk 
ncmcsak kinUyi biztosnak Hint fól g.'"üleseiken, hanem 
több hatalmuuak , mint :Jrngynrországon n Húdor; a kor
mányszék pedig, czen kész engedelmességii himtalos 
testnlet, döntó factor yolt Károly alaft az orsz(lggyUlcsell. 
Nem is tekinték az akkori gyUlések ycgzéscit érn!nyc
seknek s ncm igtathik tön·énykön.Hbe. Károly életébcH 
csak két orszi\ggyUIés lmh1.rozntai yanunk hcczikkclyez"e: 
1714-ról és 1733-ról. 

Az crdélyi rendek 1722, fcbnull' 19·ikére összehi
"attak N.-Szehcnbe a. IH'agmatita sallctio elfogad:lsára. 
i\ftirtius 30-ikúll történt ft. női örökösödés kimond:\sa 
gr. Virmolld tabornok 1 mint kir:Uyi biztos jelcnlétében. 

" 
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Az cgúsz csupa tlnucpélyt!s formas.\guak ttillik f91. A 
IIC\-Czctt t.\bornok IIlnrtius 30-ik;\n a. korlllállyszék Idsére
telJen fl rCl\(lck g) ülcstcrmébc ment, kik közfcJáll:í.ssnl 
és kiúltássnl clfogadt:ik az elejökbe mIott lISRIlctio prag
Iluüicá."t. 

Ez napról cgy felterjesztést keszitettck KI\rolyhoz: 
nGróf Vil'molld Damian Hugó, c folyó gyiilésl'c kincyczett 
telyhatalmu biztos, fclscgcd erdélyi örökös fejedelemségc
Ilek jn\";\rn és biztossngára czélzó több iutézkedésci közt 
előnkbe tCijeszté felségednek gondosságát, melylyel mind 
azt mit örökö::i tartOillllnyai jay,ira s emelésére szolgúlónak 
tart, atyailag \"égrclllljtjn, s melyek közé tartozik, hogy 
felséged aZOJl fenyegető szcrcllcsétlcIIségckct is, melyek 
időyc] a legnngyobb nyomorokknl látszanak fenyegetni, 
lsten segélyéyel el al<arn\1l húritalli : felh\rta eJőttiink 

felségednek azon kegycs SÚlIdékát, mclylyel dicső emlék ü 
őscinek intézkedését körctte abball, mit az első sznlöttségrc 
néz,'c az örökrc tartandó tÖl'Yény ereje régctt saJ](·tio 
pragmatkilúl hat:\roztak és egycllkéllt rClldcltek: hogy 
férfi-:\ga l(ilw}rúll, fl lc,in)'-:ig ugyanazon clsósziiIöttség 
jog:b'al kÖ"etkczzék az örökösödésbclI, hogy mi is fel
séged tartomoillyai és országai peJdúj:\ra ezekkel szorosabb 
,-iszonyba lépjünk - ftzt elótttink biztos cs erős okokkal 
feJfoghatoYfI tette. ~lillthogy elhittiik és meg Yngyullk 
győző(IYC 110gy az legfőként felséged ezell örökös fejede
lemsegének (idrö~ s örökös bizto8s;íg<'tr<l és mcltósl\gim\ 
szolg:\Ió, hogy felséged többi örökös tnrtom,inyaintl s 
orszúgninl1 összeesatoltassél< , hahirszéli hclyzetébúl kito
lyólag is: ezclI örökösödést tartozó iillllepélyesscggel C~ 
módtln.1 elfogadv,\H, s a khctó legbiztosabb okm:íllyt ,\lI it
,·:'tn ki, felséged Ilc"czett telyhatalmll kinilyi biztosúnak 
Ittndtuk. II NcJl:luy sorral <1ZlltúlI kérik az umlkotlót hogy 
azt cró.sitsc IlIcg s igtassa az O)'szúg töl'\'éllyei közé. 
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Maga az okllHlny ekkép hangzik : "i\Ii , , , , , Vl. Ká
rO)Yllak lsten kegye)méoril" ... sth. El'délyorsz.íg és 
Sn'dJorsz:íg fejedelmének, , , " sto, El'délyo1'8z~g kinllyi 
korm:'tuyszéke, cs fL tübh ezen Erdé)yol'sz~g fcjcdelemsége 
és ahoz knpcsolt IlHlgyarol'sz,',gi részck hiÍrom nemzetének, 
ezcn Erdelyorsz;ig fejedelcmségc jclcn közönséges ország
gyülé6érc ünnepélycsen összcgytilt cgesz Ili" karai és 
rendei, 

l/Ürök erulékezctnl adjuk czennel mindazoknak tlld
tánl, kikIlek illik, vagy fL kiket akiU'\lli módon iIIcthct, 
MaglIlIk, cs kcd,'es mannlékailIk llc\'ébcll: bogy miután 
rotgos gróf Yinnont Damián Hugó ü febégc Yalósflgos 
bclső és udyari hadi tamíesosfl, gynlogs:íg Icgfúbb vezérc, 
cgy gyalog czered pnnlueslloka, nem különbcn fil. ó felsége 
ezell örökös fcjcdclclllségcueu , és HZ Olton inneni Ol:ih
oJ'sz.\gban lhó Imdainak kOl'm;iuyzúja, az utolsóban leg
[öbb ig:lzg:ltúja, cs :l. jelcl! kiizöuségcs orsz:íggyiilésrc ó 
t'SÚí;Z,'u'j királyi felsége n )li legkegyelmesebb lIl'unk kine
\'ezett tcljcshntalmu biztosa ú ext'ellent iúj:itól kiilölLös 
ürömmel, "Magunk és kési; 1ll:lI'IUlékainkra is ahbol kiható 
biztosifúlSlSal cl'teftiik , ö .t'8ász;h'i királyi ft:lségéllck a "Jfi 
legkegyelmesehb uruulwak s ürükiis fejede1miinknck min
den orsz;igai , istelltöl Imt,llmu :l Ic', l'emle1t és \'etett 
öröküs tartomáuyai il'.inti a"OII szeretetét, atyai yigy:i 
zásM, és gOlldoskoll,isút, melyeknél fogm felséges elcinek 
szokása szerélIt, f4iként aZOH szerclH'sétlcllségcknck, 
melyek c"lIt:in a megmondott orsz(lgokban cs örökös tar
tományaiban Jlrollloru~:ígot és eltúyo"tathatlan ycszcdel
mct okoz]latnilllak, mennyire II milldenható hten hasznos 
igyckczcteikbcn a kinUyukat és országokat sZ:lb:ld tetszé
séMI kegyellllcsclI IIIcgscgiti , clöre gOll'dosko<h'a! gátot 
\'chd lehesscJL, kcgychuescll hat:\rozta, hog", diesó elcinck 
Jlalhatatlall Ilyomuokút küyetn: , :l"t, mit az iil'iikrc tar-
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I;mdó Wnéuy C~ or.sz;\gh\~i s;t .... rzódés módjára nl. elsö
tiZiiWUI::il:b'TC lIéz\'c rendeltek, azoll felUl }lcllig külUui.iSCI\ 
hatúroztük. hogy kihahán ft férfi:\g, a leáu)":íg is nz első

$zUIiHI~ég ugyanazon rendén őrüküsülljck, ez okcrt 
iSll'lltÖ) ::.cgittctYén. az orszúguk cs tnrtolUányol~l mind II 

melyeket ü császári kirnlyi felsége jcleulcg bir, mind II 

llIelyek ezuf:ln isten segcdehncból hatalma alá ycttetnek, 
II küh'sönös cs Yalóságos n!deJcm, és uagyobb bators:ig 
ok:ién azokhól SZ;ll'lllnZÓ féu.'". és ellenségek rettentésére 
örökre eln\lhatatlnu egybeköHctél::il::icl egycsiilhesl::icllck s 
ö:ilizekapt:::ioluuhnss:\llnk. mind ezt az ó felsége teljes 
hatalmu kir.\lyi biztosa tisztelt eXl'cJlcnliája Nékünk mind
nyájan összegyitltekuek bü,'cbbclI és vil:\gosnbbnll, llyil
n\II, clü s érthetö szoval, és meg<:záfollmtntlnu okokk.\l 
kinyilatkoztatta s bchizollyitolta. Ó császári királyi fel
s~ge a. mi legkcgyelmesebb uruuk ezcn felettébb ,'aló 
f;iradsággnl. köh::.éggel, ::.z:'untnlall ,'érontással a török 
júrma alól kh-ett örökös fejedelcmséget kulöllösen kedveli, 
s iráuta rnegkUlöwböztetett tek ill tettel \"iseltetik, elanuyira, 
hogy nz minden értelmes és okos személyeiéitt meg
i::.lIIert s bébir.ouyitort lehet, ezen örökös fejedelemség, s 
azzal testesitett részek, mintegy Yédfnl, a keresztyénség 
]1Il'gesl~üdl cllensége dUhéllek kiICtet,'e leYéll, az ellcn ön 
erején magM llem Yédheti, hogy flzérl nz éi felsége orszá
gnillnk, és örökö" tftrtományninak ezen öröklis egyestilésc, 
és az ch.üsziUüttl:lég mind két ágitra megerösitett rend 
úhal a kiizdolog féllyt, bútorsi\got, a honfiak hasznot 
fognak 11ycrlli, abban legkibebbet sem kctkedünk, 2.li ü 
fd:;cgéllek ft )!i örökös nnlllkuak elébb mondott királyi 
kurm;'tny::.zékc, cs a Juhom nemzet több: és teljes karni és 
rendei ezen oly lIftg,r0l1 boldogitó relldszab.ist örömmel 
és lJi\"séo-gcl co-ész készsécrgel. nrih"án és egrcnló erte-

CI ' CI CI. • 

Icmmcl, önkCnt elfogadjuk, IlcmktlJömbcll Ö feh;ége II )li 



legkegyclme~ebb urunk. és az egész febégcd .\usztriai 
ház iránti szeretetből cS ltiy~t!gb61 a ~ekiillk chiterjesztett 
azon örökösödél:tt, hogy t. i. azon esetben (melyet az isten 
il. keresztyén ncmzet Íl'clllfi szánakozásból elllhoztatni 
kegyesen méltoZIa5::.ék' 11;\ :lZ :lllsztriai fér6ágnak m:lg,-a 
szakad il. le:illY is il. tCl'fi eJsősziilijlt~ég rendje szert!llt az 
6 fel~ége ~s die:s,; cIci :\1ral arról kt!szirett s ,-eIUnk 
küzliitt oklc\-élllt!l fogni. a felséges Ausztriai ház ezen 
fejedclemségébclI s azzal te:,tesiten részekben. aunak örök
::-égében cs igazgahisáb:llI kétségtelen joggal öriikösü(ljék. 
mentül al:\zatosabban . és hi\·.,cgefiebben kc.,z akan"a 
be'"l's:ooziik. és anúl miml a három nemzet peC'~élje alatt. 
mind pedig nagyobb C'l'üsség. és ezen lépé:siillk. s ezen 
fejedelemség iiriikü:, di(',,;(j~ége tekiutctéból a m08tc1lli 
j'ls"zegyiilt hOllfiaknak. a .Mi fch:iége3, gyüzhetlell. l's:bzár 
kin\ly é~ fcjedcJmlink YI. Kúroly. Jcgkegye1me::.-chb urunk
nak. oJ'sz.igai és iiriikü~ tartom:\llyai legg\)udosabb atyjá
nak. mind kl:t ág uriikf,,.eillek c~ marndékainak. mint 
fehége:s fejl'delmiinkllek. s hazánk tliszének. hasznos és 
sziik~ége.s. tiil'\'én)'es. eredetiben kettósiin. alInak módja 
szerént. tiirn!nyc:-en kiilt. é~ ezen fejedclem .. ég ti'lrn!n.rei
hez számitott oklentlnck. mclyb61 egyiket a fcnn mondott 
ég ezen or;ooz;iggytilé,.~re kinc\'ezett teljt!5 hatalmu kircH!; 
biztos ü e:ü·ellt!llti;lj:illak hi,-.,':günk jcll'iil. aZOH tisztelettel 
és engeddme::-:::;éggd, melyel illó. általadjnk. Iu<bikat 
pedig ezen fejeddcm .. ég Ic\-é ltán\lIan nag)' gomldal es 
"ig)'lizatt;,1 tartva. mely Ol,.,z.igl:i .. i ::-zcrzliM., :sallctio 
pragmatic:l). é ... :lkárkihíl b l:>oha nihoztat:ht !Semmiképen 
nem :oozeu\-edhetó iiriikös WrYénr erejével. é::- hatalma""l 
biró légyeu, betciS3ziik. akarkiuek is elll'llmomM"lit. kifo
gás<Ít, feh.znbnditú:..:;Ít, fcloldozli,.át. t!s ma:::. ellenkező akar· 
meIy menedékeket ürükre kizál'\':l. azon reIllt!lIyuyel és 
alaltyalói. sót tini bizodalommal bizak()(h-:l. melpléI fognI 
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Ö ctll\:,zári kirlllyi Felsége a mi IcgkegyehnetielJb urtmk, 
:lu:::.ztriai kcgyclmcl'>:::icget, es "laUndóin n116 szelid ország
lását, melyet eddig ueJsó ung)' \'igaliztall\:,unkrn s janmkra 
IClllli tapasztnhuuk s most is tapasztaiullk, minden férfi és 
ICI\ ny örükősökrc kiterjesztett, melyért Itiabban s llIeg 
lIjnbbnn al:\zatosan esedezünk. boldog és az egekre bot'sn· 
tand6 buzgó kÖUyÖl'gés!icl rt fell;éges :H1~ztriai ház mind 
két iÍga mar:ulékaiu örökre tartandó országlást ólmjtnt 

millduyájuu, Mngunk és maradéknillk Ilcycbcn nlftinlllk, és 
maraduuk örökre hi\- alattntJók, iIIetölcg szolgák. 

Kelt Nagy-Szeben sznbad királyi szász nírosb:H1 
~lártius 30-:Íll. 1722-ik ,h-hen. " 

Köyctkczik ft három nemzet pccsétie s ft kormány
szék és orsz,jggyOlcs tngjainak aláirálSn, 

Nehány nap IlluIra :tpr. 5-én gróf Vil'lUoud 33 danI!) 
okmányt tett le :t rendek asztnMJ'n, melyek I. F'cl'diunllll 
idcjétöl VI-ik KliroJyig nz al1sztl'ini c~m l:\di örökö~ödé.sl'c 

"unatkozó okm;\nyok masolnt:lit: ki"ountnit. foglalt:'lk ma

goklmu, Az uj közlcméllY nln}ljáll ti rcndck egy l~j fölirft
tot készítettek, mclynck fogn!nHlzlls;'I\'al J{ölcs~J'y SámIIci 
kOl'mnnyszéki titkllJ' ,'olr megbiz\'n, "Scmmiscm törtélI
lielett a mi értiillkl'e kin\nntosnbb - irúk ebben - és Hd\'ö

sebb fi köz biztossl\gra és El'd~ly uyttgalm{lIInk mcg.szi
h\rdinhit'tl'l\, mint fil., hogy ti folyó szebeni Ol'sz:'tggyiilésclI 
gr, Yil'lllond Damian Hugo sth, kin\lyi biztos és tclyha
Inlmu ktihlötWI mcgcl'lcttUk, hogy fc.lségcdllek sz,<Íllch:kll 
li alyni nralkod:\.s:\nnk gondja ,'olmI fl jelcnleg ignzsllgosnll 
és crélylycl kOl'm:'lnyzott tarlolllltllyokllt tclycseu bizto
sított nyugalomban s minden csltctöségre clké~zilcttcll 

bo,,'sátlli iL késü utólwl'I'a, I; E"llt:ill böségcb köszönctct 
Ulolld<1llnk nl. lll'lllkodó kcgycsscgécrt. Szcl'ctncltck 6 
felségénck ha ncm is örök életet) dc hosszu életkort kCl'lli 
mcg n mngok életének hozz.itoldl\sllral is, Ignz, hogy ő 
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felségének Yin'tgzó egészségc, crejc s alatlml6illak könyör
gései bizton rcméhli engedil\ ) hogy férfiága. fel fog sza
porodni ),de minthogy - foiytatj,\k - az emberek napjai 
mcgsz~\mláh':\k, s mngok a kil'úlyok is ft Ilalanc1ósilg tör
,-cnyei ahi "etn~k, s ha istCll itélctébm :lZ Ő reméu)"cik is 
kijátszntllának S ó fclsége férfi örökös lIéJkiil halna mcg: 
hogy ErdélYllck, melyet rosz szomszédok kÖl'uyékeznek, 
régtől fogn\ aunyi szercllcsétlcn:-;ég Uldöz, annyi kcresztyén 
,-érrel Ill cntetctt ki az oHomún zsarnokság kaljaiból, anny i 
beh-iszaly tépett, nyugalma megörökittessék, arra ildrö
sebb s köz és magán jani! clőmozditóhb módot tal<'llui 
scm lehetne mint csatlakozni az osztn\.kJl:lZ hatalm;\hoz 
az örökösödés jogával és köteJéké,-c1 hozzá ragaszkodni, 
fényt és u:\tors:igot töle költsöl1özni: ;\liJld ezt mcgfon
tolnÍll s az alath-alói ldíség is czt hoz\-im tnflg,ixal, 
a telyhatalmu biztos jelenlétében, Erdély húrom ncmzete
nek karai és rcndci , ehiljál'dn maga a tükormlinyzó, 
öllkéllytcseu egycul6 készséggel, élőszóyal , egyhaugnlng 
és érzelemmel együtt és ktiltill kiilön Ud\'ök e horgollyá
hoz fogúdztllk: t. i, kijelenték hogy a felscges ausztriai 
háztól1 nhszerint fclti6gcd birtokai cs tartollll1llyai köz
\-ct!en elsőszül ött örökösétöl mindenek eltitt a férfiágon, s 
eUHek kihalt:\xal a nőágon le\'őktöl kin\.lluak fUggeni s 
magokat és lItódrdkat Erdély Czcn örök él'n~llyii alaptör
\"t!llycYel vagy pragmatit'a sallctiójlÍ,'allckötclezck l

; s erről 

iillnepélyes okm;\nyt ;íllitottak ki, Ezt II telyhatalmu biztos 
által ö felsége h\lmihoz tétetik , hogy azt ö fclliége fogadja 
el, igtassa f:rdély tÖ1Téu)'l'zikkei közé "bizto~all rcméln.:, 
hogy az osztr.\kll:lz kegyesscge, szclidsége akként tizúJl :'ti 

felséged mind két llemeu lc\-ö örÖkÖlSCil'c, hogy azok ~Hta l 

mindcnki értse cs érezze, hogy nem ma,.,tól korm{lIlyoztat ik, 
mint VI. Kúro!yI61, Enlélr eb t; örökiis fcjetlchnélöl." 
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Öt nappal utóbb az ol'szággyiilés eloszlott s nz ok· 
mán)" 13écsbc fclyitetett. l\Iegerósitre azonban csak 18 
nap mulY:t lett: 1723. dec. 30-;\n, midőn az okmány meg
erősített fi Unnepélycscn kiállitott pclil:inya lekUhlctett ki
hirdetés Yégett az 1724-. jan. lO-erc SzebelIbe összehiyott 
orsznggyitlCs elébe. Akirhidetés fcbl'mír 24-én történt 
meg rt korm.íll)'szék és orsz!\ggyiilés jelenlétében gr. Kö
nig$cgg tclyhntalmu kin\1yi biztos jelenlétében n. példány 
felolnisása által Az itnnepélyes okm,'m)' bc\"czctése el
mondja l'öddcll gr. Vil'lllOlld feltCljesztéscllck s fl pragma
tiea. salletio clfogndlisátlnk történetét , aznhhl átirjf\. fl rell
dek áJtal ki;\IIitott oknuinyt s megerősiti kö\'etkezó sza.
,'akkal: " Mire nózye mi fcnllcyczctt Illi k. korm,\uyszé
kilnknck és crdélyorsz.igi örökös fcjcdelemscgUllk, s ahoz 
kapcsolt :ilragyarorszúgnnk részei három nemzete karai és 
rencleillck ezen alázatos esedezéseket kegyelmesen meg
hnllgatYfl.ll , az nllnyiszor mondott erdélyorsz:igi fejedelemsé
gilnkben , s azznl testesitett részekben férfi maradékunk 
magnlszaka(t'!s,1uak esetcre leáuyilgllllkra is, s cgész fIUSZ
h·iai házunk lIcmzetscgére s nemcre fellllchbi mód szerint 
kitcljesztett és szállnlldu örökös kö,·clkezés, cs or5z<ÍgIás 
tckilltetéböl tett , és felln emlitett l<inyilatkoztat:ist" Yagy 
tön·ényt kegyelmesen IlelybehngY"a , szóról szura. minden 
eh·étc1 cs hozr.:ítétcl. Yagy nllameJy "ú\toztato'ls nélkiil je
len leyclünkbe foglaltattnk, és bcir:lttllk , cs azt kc(hc
SCII, ésju szinei YCYC, minden pOlltjniban, jegyzeteibcll, cs 
czikkelyeibell kegyelmesen jón\ hngytnk, és arról kcdvezö 
kinilyi megegyezésiillket, nem ktiWllhcn hclybehagyr"lslm
kat ,ldtnk , és (·s:\sz,iri királyi legfőbb llOltnlllluukll:'!1 
fogn"! hc1ybehngytuk , hc1ycsitettiik és megerösitettiik, 
oly móddal , hogy nzon kinyilntkoztnt:\s , Yagy is tör
n!ny , országlilsi szcl'zödcs (sfllldio prngmati(·a), ak:il"
kitól soha is yúltoztatilst semmiképcn HCJH SZCllycllhctö 
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örökös tÖl'Yény er~jé'\"e], és hntahmhal biró légyen, és ezen 
fejedelemség, s nzznl testesített részek más köztöryényei 
száma közé méltan foglaltassék és s7.ámitt~ssél~, II mi több 
clfog:uljuk. hclybchagyjllk, helycsitjiik, és ll1cgcrösitjtik 
jelen le\'cliinl .. ereje, és bizonyitásám\l fagya. II 

Kö,'ctkczik a kelet, az maJkodó, fl bécsi korlMnok 8 

egy canccll:\rirli hinlt:llnok nJ:\irilsn. (Maga az eredeti 
példány kutyabörrc nm leírn\, \':\szonba beköÍ\·c. ) A fel
olYllsás "cgcztéycl a l'cmlck elhatcil'oz!\k, hogy ezen "örök 
én"énynycJ birmu16 okm!\Il)' nz alkotmclnyba sorozandó ~11l. 
Hak eredetie pedig mint örökbccsii kiucs hirségcs megőrzés 
,"égett a fókormányszék lc\-éIMrúba tétessék." S ugy lett. 
Az okmány ma is ott őriztetik, 

Mindezcn tiullcJlélycsségek dac'zúra nz okmilllynak sem 
kiállitása , sem keletkezése nem yolt olyan , lUel)' a rcgi 
tön'ényckkel megegyeztethetö lett \-ohm, ÁIhispontll1 fl 

fenálló helyzet lün eJfogad\"a, tekintet nélkUl hogy nz nelll 
tÖl'Yéll)'be gyökerező , sőt n régi aIkotmáuyos formákkal 
ellenkező, Az okmülly elfogadása OIPll formán ment 
,"éghez, mint az örökös tartományokban, A Letzikkelyezé.s 
em1itése üres szó yolt s az cgésznek története legYil:\go, 
sabb bizonysága ftlUlak hogya régi alkotmáuy alnptöl'
\'ényeket s szerződéseket nem létezőnek tekintették. En
lIek érzete tette szükségessé, hogy az első leány-örökösö
dés be.\lltáyal n mellózött tÖl'réu)'es formiÍk szerint ujra uc
tzikkelyeztessék az okmány, meI)' nem l'-sllk feJlIIlUJó lőr
yellyekkel hanem maglhnl a korábbi aln»szerzödésckkel 
is bizonyos pontban elleutétlJcn állt. - Mária Terézia 
tl'ónnllépté"cl Ilyert Erdélyben a prngmntira. sandio tör'· 
"euyesehh alakot s az ügy nem előbb , mint 1793-ban fe
jeztetett be teljesen, 

i\Uria T erézia tróJll'alépte utún 1744-ben hozá rendbe 
az erdélyi orsz:iggyulés alkotmányos ügyeit. l'sal~ ekkor 
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hirdete eltörlőtteknek a töJ'Yénykünp' azon czikkeit, me· 
iyok fl török \-éduralmat., :\ fejedelem szabad Yálaszlását 
illetik. ,\ Iillthogy - mondanak a rendek - még az 
l722·bcll kelt " Pragmatil'n Salletiüll·ban czen tartomány 
fproyiut ia) II fejedelem dlaszMsi jogból az Ausztriai ház 
örökös jogi\lJa Illent idlal, ezért mindaz, a mi tön"ényciuk 
eodcxeoen ft fejedelem szabad dlasztás:\r61 találtatott, 
mindnzt eltörliltiik, cJanilhmk nyilatkoztattuI< és mcgsziill
tettilk. 1\ 

Egy mindj.\rt rá kűyctkczü pontban igy nyilatkoznak 
a rendek: 

,.Mely dcelar:\1t fidc1ihislluknak és Conj ll<"tlll'áknuk 
eOllscqucllti:\jn, hogy t. i. ily egész és csalhatatlan remény
seggel cjunllta. légyen EnWy orsz:iga ft Jns c1cclinmlOt. 
mel)'llél fl nwgyarnak dn\gább ldll<'SC lIem vala, ok:\nl ezt 
fith\1tn, hog')" ah AllllO l GSG :l Felscges Austria lI:IZ in· 
nata l'lcmclltiajúbúJ fillyó mindcn Ilcmii, dc kin\lt :lllgHstiai. 
kol' köz.lött atyai induIntinak belső részei , és ezcket kő· 

,"ctó sZ:lmtnl:1II jelek, allllyirn clkőtel m~tékl és meggyözték 
szegéll)' hnzÜllkat1 hogy C'ontcn\ly:\Il azt :t fal'iessét ellnek 
II hllz:lllnJ~ J :l mcly '"olt sub <.:!cl.:tids priul'ipibns hnz:ink 
lIlost:llli tlircttiojilral és facicsséycl. n. mcnnyire az nnllly 
II saiaktólI uapkelettül n uapllyugot1 ,"ag"y az ég fi. földtől , 

1II11lyiral haz.lnk Felscges AII~triai 11:11. alatt le,"ő dircc· 
lioj:ulak digllitassn) fcl.il'it.'ssa, régibb holdjlgt'llan és bokros 
intcstina scdit iúkka l ,"cszúl!ú sors.ij és .\brnzatjoH fcljill ha
ladja, és igy eSfllhatatlllJlII1 elhitettc II haza. mag.b"nl) hogy 
~talltc patl'c plltrillc, domo Austrial'a, scmmi sziiksége 
ltiUCSCll az clcttinlJnjusra; :sút ha ,'oh1:l is, azt cgesz kész· 
1:iéggel , fidelil:'tssnl , sllbjcdió,"al c:s L:\tol"Sllggal resigmílja 
magn magánll együtt in bencJlha til'lIm alte fatac dOlllllS Ans-
tria('ac, en spe ct fidueia frcta patria ) hogy fnlmis Iluofjue 
OIUIIÍUIIl pOl:itcrilatum Ict1lporibll~ lIagy fidelitoisllak cbbéli 
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példa nelkül n\16 dn\gl\ tcsscl'ájúért 6 Felsége ezt fl hazát. 
a mikéJJcll ill benigllissimo \"erbo Regio aftídálui mM kegyel
mcsen méltóztatott, sicnti Ot!lli sui JlllJlillam, mint fl mnga 
szemének feketéjét, advcl'slIs insllltlls exterOl'UIll armis, 
intra vero ciyitatis mocllia legibus jam confirmatis fogja 
tntálni és dcfclld:\lni in omne aC\'IlIll. CI 

UgyaU!'IZOll 1744-iki orsz;'lggrtiléscll elfogadjá k Er
dély rendei l\I<'Iria Terézia. kir:\lynö teljének lothringiai 
l·'ercncznck conregcllsségct is. 

Mi]]{lamcJlctt, hogy aszabftlyosan alkotmúu}'osélctröl 
Erdélyben sz6 scm lehetett l fil. nlkotmall)'os szellem újra 
éledett már ('sak ann:ilfog,-a is. nll'-cl a pragmaticas:llltlio, 
me]Yllck erej énél fog\'ft i\l;iria TCl'ézi:t trónra jutott, több 01'

szággyüICst idézett elő. De It pragmatkt sfUH'tio ünnepélycs 
beczikkelyezése mag;i.b~\1 is sziikségessé tette, hogy az 
országgyülés :t hajdaIli alkotmúnyos formáknak megfclcJűbb 
legyen, - s Ilogy bizonyos sérelmek oryosoltassftnak. Igy 
Erdélyben is meglevé :t prngmatica s:l.Ilctio azt a hahíöt, 
hogy általa a nemzet jogai cs szabndslIgai erósbb biztosi
tékokat nyertek. A tejedelmek ideje ota az említettek , ' ft

l;lllak az első tÖrYéuyes országgyiilésck, melyek ha azttMu 
ritkábban tartattak is, erőre s hatályra Ilcz"e gynrnpodtak. 
Ha 1722-bell ez a JUttas keyés yolt , miutegy \túsz énel 
később bekö'·ctkezctt. 

Azoliban l1I<lg'L a pl'ngmaticlL sallctio más alakol nyert 
El'délybeH, mintegy heh'cll évvel efogadtat.\sa uhín. - Ugy-
8z61,':'Iu fölöslegessé tétetett. 

A kérdést felele"ellité az 17D 1. VI. cúkk mcly az Cl'
délyi pragmatica sallctiót telj esen a magynl'ol'sz:igihoz mo
dositá, midóu az lG8S-iki nyilatkozat s az 1744-iki llL t. 

czikkl'c Ili va lkoz"a, mÍllta melyek II magy'lI'OI'Sl.úgi 1 G8 7 -iki 
II. III. és 1723-iki törYényekkel tétettek pál'\'ollalba, Illoudja 
hogy: ezell törYényck, é8 szcl'züllések el'cjcnél fogva mind 
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6 felsége, mind azon felséges anstriai házból kö,"ctkezó 
utódai, mint Uagyarorszftg tÖI'Yényes kinilyai , Erdélyor
szilg:\t, mint:l. magyarol'szagi szent kOl'onához tartozót, 
1\Iagyarorsz:\ggal együtt ugyanazon egy uralkodási, és kö
'-etkezési joggal birják, és mint sfljáf tÖITényé\"cl birót s 
más orszllg hatalma alá lIem \'etettet, törrényesen mcgcl'ö
sitetl sajút tÖl'\'éllyei és rClHlszabásai , nem pedig más örö
kös Úutomállyok módja szerént, kOl'mányozzák müulen 01'

:szágokkal és tartományokkal: csak az cgyiitti birtokhisl'ft, 
és kölcsönös óltalomra neue maradván épen az egyesülés 
(Illlio) megoszolhatatlan és ely:\lhatlall kötele, az ország
I;'lsi szerződés szerint az 1744-ik 6\"j czikkcly köyctkczé
sébeu. -

Azollb:U\ térjünk "issza az 1722-ik é"hez, rnelyben 
Erdcly a pragmatica sftlletio fejeben csak áhllúnos meg
nyugtntásokknl yolt kéllytelcn beél'lli alkotmúnyos jogai 
tÚl'gy:ibau, 'Most Erdély s ezelótt til. é\'\'cl HOl'yátország 
fi Böi örökösödés mellett nyilatkozni.ll, a magyarországi 
rendek tagadhatlallul némi nyomás alatt érezhették mago
kat. De thedes Icnlle tÚli azt "élnünk) hogy miudez dÖlltó 
hatflssal yolt, s kcnyszeritésllek lennc Ileyezhctó, Erelély 
némcly részuen más pragmatica sallctiót fogadott yolt el, 
illilIt "Mngyal'orsz:\gj lIe ez, elóadamló esetbcn, kétségkiYlil 
Il em Magyarországot, hanem Erdélyt kéuyszeriti arra, hogy 
az uralkodók kö\'etkezése rendét. az aJlyaországéhoz ido
mitsa, Ha más okok hozzlÍ lIem j:\l'lIlnak a magyar remlek 
clhatál'ozásúhoz, 1722-bell Erdély példája oly ken'éssé 
dönti cl fl pozsonyi rendek elhaMrozását, mint 1712-bcn fi 
hornHoké, 



IX. FEJEZET. 

Magyarország helyzetéröl 1722-ben. 

Habár III. Károly király ft m'lgyar koronához t;'\r
tOlott országokat kiYéve, birodalma többi részében absolut 
urnlkodó yolt, a pl'agmatitft sftuctio őt ann Yczettc! hugy 
ft népek jogát némileg elismerje. Teljhatalmát nem tar
toUa elégséges ganmtiának Yégl'clldclctszcrli csa):hli ren
delkezésének teljesedésérc. J ózsef cs.lszanwk ft szász fe
jedelemhez, ft későhbi lengyel kinilyhoz nÖUI adott egyik 
cs ft bajol' fejede}(~mhcz nőlj{ adandó mlisik leánya lcmollll
hatott n maga IIcvéhcll az Ofsztl'ák Mz koronáil'ól j de IIto
daik fölclc\'cuitllctték az 1703-ik i \'cgl'clldeletct. A népek 
által ilgyckczcU )cúnya jogát hiztl)sittatlli, ha mimlj.'trt e 
Ile)lf'k egy rcszc vly kevéssé "olt is fil ggctlclI, mint lLemet 
örökös tartományni llak lakosS<'I;:p. 

)lclluyi,'el többct el kcllctt iSlIlcl'lIic n nemzct jogai. 
ból ~Iagyarországoll , ho], mint MUnk, saját maga kUI'Ollöi· 
zási IlitlcyeléhclI mcgcrösité a Ilcmzet abheli szabadság;l t, 
hogy férfi utódok lIem léteLclI , ft. kirúlyn\lasztás joga 
yissznszállt az orszngra. Múr pcdig Kál'olyl'ól dicsél'ü1cg 
cml iti n tÖI'~éllCt, hogy kC"csiJé tlllllcpélyesclI adott szanit 
is meg szokta tartani. 
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Mngynrol'szlig Hld~ori Yiszonyni közt kénytclen yolt 
elfogndni II pl'ngmntiea snlletiótj nem minth n llord.tol'
szág és ErdeIy példúja ervszllkolta ,·olna azt, még ke
YésIJbé , mintlm Karoly mas kényszcritcsckcl használt, 
még kensbbé oly tCI'l'OI'iSllluSt gynlw1'olt yolun, mint Lco
JlohllG8í-bcll, hflllcm mh'cl n viszonyok teljességgel ncIU 
cngcdtck meg mas elhatározást. 

Ha 1(.íl'oly a hclyett, hogy leányn és utó{hi örökösödé
súnck el ismcrését siirgeti, a rendeket királyY:\lasztó gyl!
Jésre hiyja "nIa ÖlSlSZC 1722-bell, bizonyos , hogy lc:ínyát. 
l\1.íria TeréziM nílasztják meg, ;1Z0Jl esetre, Im a kini.1y
link fi a, ncm szülctik. - L:\ttuk múr , llOgy 1. Lajos ideje 
óta gyakorlatúbnn yolt n. nemzet allnnk, hogy majd sznlm
<latInIllII pel'sonnlis unióban éljen ynhl.mcly szomszéd nep
IIC!. Most Lcngyclol'lSzlig, majd ClSehonszl'lg koronáit 
cgyesiték homlokukon fejedelmeink, és Z:sigmolld és Albert 
alaH, ntlnmillt kés{ibb L Ferdinánd óta Némctorsz:\ggal 
yoJt fi magyar pCl'lSonalis 1I1liUb~1I1. Ezen unió egyik rész
ről scm j.irt rcalis kötclczettségekkel , - még a közös n~
!lclem dolgliban scm. Körctclésc oly kc,·és rolt rajtunk 
NémetorlSzl\guflk, mint llckiillk NGmetorszúgoll. Csak fi fc
jedclcm ftí:OllOSSÚga. cs O1ZOll önkénytesség yolt a. mngy:n 
ncmzct kczcssége 1\ scgit:ségról, mclylycl fi j·úmai szent bi
rod,dolit hozzájúrului illónek ta.rtá a mohnmcdanisllll1s cl
Icu i n\lla.lntokhoz. A mi küzü:; llralkodóinknak tulajdon
képi örökös lartomállyHit, a szomszéd Stiri:it, Ausztriát és 
ClSchoJ'sz:igot illcti, ezek szorosabb kötclcsségiikuck tart:\k 
hlagyarorsz;\got rendcs C\·i scgcdclcllllllcl lútni cl II törö
l{ük cllell. Vc iti SCIU a. uépck cgymás küzl köténck 
szerzódélSt, haucm mindmIlclIcH, hogy n törük miatti \'e
szély teljescn k1izü.s yolt, ts:! k il fejcdclcm s;l,cmélye utján 
létczett a S;l,ö\·ctseg. 1ts epclI iUIICII nlll az, 'lOgy cme 
népelc szö\·ct:;égéllck megllyérc:;erc IllÚ:; módot egy<itaMIJan 
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nem láttak őseink, mint a fejedelem közösségét, II persa· 
IJalis lIuiót. A horvátok 1712-ben miutegy nzt mondük 
ki, tulnjdonkép lllcllckes kérdés nekik az ül'ökösöM:si rend, 
az ugyncYczett jogi oldala az iigynekj fó llolog az, hogy 
ugyanaz legyen urok , ki fi szomszéd Stiriáé és Knn'mt
fóldé. A magyal' tanács ugy:mazon évben hasonló gomlal
kozússal vall, midőn Cseh-, :'IIol'Yflorszaggal és Ausztriaxal 
olmjt közös l1I'alkodót. A mit kin\uuak , nz 1'eali8 segély 
no közös védelem tekilltctéböl; de ezt csak persollalis unio 
mellett tarták lehetségesnek. Akkor még lIem bizlak a 
népek érdekeinek közösségében , s a magyarok aUllyiml 
kevesbbé bizlmttak fl, nc\'czett szomszédok önkény tessé
gében, mivcl nálok absolut k01'ln{IIlYzás divatozott. 

A szomszéd Ilcmzctck közHl Lengyclország volt leg
inkább az, melylyel ll. traditi6kuál fogmlcgelébh lett YOlll:l 
táu hajlandú pcrsolUdis lIilióba léplii az. ország. És ntló
ban} ha a lcugycl flZ lett volua most} a mi "agy ueg)""cll 
év\'el azelőtt: t. i. egy relldcz.ctt hadsereg és egy kitülló 
ha(h'czer által crősnek llIutatl<ozó és :t török hóditás fell)'c
gefÖségc ~i.ltal a magyarral cgy érdeklI lIcmzet, tah'tll akad 
n1.]a p:\rtja. fl. pl'agmatiea saudio aZOH Ilczetböl "'1.16 "issza
utasitásnuak} hogy:t bckön:tkczcllClö ldn\lynHasz.h\s által 
a nemzct szö\'etscgest tseréljell i mert fl. lu\kórzy-foll<elés 

Példa \'olt ni hoO')' sc i\IaO')':l rországoll sc LcuI'I')TclorszliO'-} to to' to to 

ban ncm fc1cdék az egykori szövctkezésckct. De Lcugyc1-
ország 1720 körül csuJ1ft ál'uyéka "olt egykori hiréll ck és 
hatalmának i\Iillt láttuk, 1712-hell a hordtok is tljjaI 
mutatuak rá, millt szolllori! példára, }IHg'ok n, mngyarok 
elött} ha valaki LCl.lgyelországot emlité, hizollylll'a illk:ibb 
ftZ jutott eszökbe, Ilogy milldcllcsetrc jubb cgy \Il'aJkod':' 
család mellett maradni s áll:\IIdó vil::izoll)'ok közt , búr baj
jal is, élui} millt scm ll. szabad vúlnszt:'ts oly szélső"é faju
lása mellett, minö\'é Lcngyelorsz.\glmll lett, örökös belzn-, 
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varnnk tenni ki magokat. Az araszszal márcsak 'ValIáSl:\ná l 
fogn .. sem örömest szövetkezett volna az akkor még nem 
nagy valh\sos tiirclmti nemzet, - és ha cmlitó yalnki -
mint alább IM:mdjuk - illkább gúnyosan említé. A pu
roszról még ke\"eset tettek föl s t:'ln aJig ismerték, "agy tá
'"olaulJi helyzeténel fognI. nem tal'hlk alkalmasnak. :;\Iég 
mes!Szcbb "olt Lengyelország egyik megrontója, S,"éd
orszng. 

A kérdések sora oda szorult h:lt őssze , megállhat-e 
az ország minden pcrsollalis unió nélkUl, s köretheti-c fi 

~Htyás idejében való példát, vagy pedig a szomszM 
német szöyctségcscknél maradjon tonibbra is? 

Az első eszmét aligha h\lllálta valaki komolya II. 
l\l:Hyás nlntt a nÓl)Cssé~ sürííbb, az orszúg Yál'osokb:m 
sokkal gazdagabb \"olt, és II földncpe nem annyira. elsa· 
nytll'gatYa. A lefolyt báborllk uem engedtek majd semmi 
nyugtot , hogy az ország kiépUlhessc yesztescgeit: alig 
jutott egy kis békéhez , midőn uj hadak jöttek, melyek 
mindannyiszor eltapodtak és elsepertek mindent, a mi 
IItjokba. esett. KUlöllben is a százados török uralkod:ís az 
orszúg nngy részét mondhntni pllszt:\yá tette yolt. Oly 
ország pedig, mclynck népc annyira megnpadt, mely oly 
gyökeresen inségrc yoIt jnttntm, bnjosnn küzdhet ntln 
m:il' kiilsö nagyobb ellenséggel , midón első fóladatának 
kellett lellui <1, telepitésnek, fi puszták mi\'clésének és 
ni.rosokknl , fnlukkal yalu beültetéscnck. l\Iegállhatott.e , 
az ország fl kkor a maga h\.báu? - ezen kérdés megfejté. 
sérc nem "olt szükség elméleti szcmlélódésre. Köze] ,-oJt 
!:;'lkótzy péhlájfl. "Kato.f.tillnk Yitézsége mellett, és allllak 

'\-'. 
c1ntzára is, hogy 1\ ('sászár ktilfó1<lölI cgy nagy lI:"1borll 
álta l elfoglalt had:hll\k csak kis részét f0l11ithatla ellene, 
meg;il Jani lIem yolt képes. Nem tudott lllag.\nak clegelldó 
számu katolJltt toborzani, s a mi tübh, nem volt meg a 
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pénz kis serege eltartására is} s annálfogva hiányoztak fi 

legszilkségesebbek. Serege nz ország kimerliltségének 
képét "jscHe mngúll. Egy kiiJső hatalmas e11enség ellen 
az ország aligIll\ meg tudta rolun "édeni magát. 

És lelt vohm-e ily kiilsö el1enség? Azon iclóbcll 
három sz.iz é,'es álmából ébredettllck tartják vala azt) a 
ki ilyet kérdc7., Még mindig rettegett ellenség "oJt a 
török, s nem telt bele húsz éY, hogy ezen fólfoglis SZOlllQ
rúall igazol ra lőn. Még hozzá Yé,-c azt} hogy fi mag.\t 
teljesell külöllyúltnak lIyiln'tnitnndó ország nyugoti szom
szedni ellen is tán harczm kényszerittetik: rö,-idlútó poli
tika ragy kétségbeesés lesz vala egy belföldi fejedelmet 
nHasztulli. Óseillk elóreláhlsát koránt sincs okunk ezen 
esetben is} mint sok másban, kétségbe\'oIllHlllk. 

Nem m.1rlldt lIát más vúlasztás. mint folytatni a szá· 
zados viszonyt, a mely egy föl'ontbau, a török felöl jöhetö 
yeszélyre néz,·c biztos és oly fenyesen sikeresnek lIizo· 
nyult segedeimet igért, s ujra megalallitni azt a dynastiút, 
mely kapesul szolgált eddig több közös érdekli né}) 

ntUójára. 
De a trón betöltése épen legléllyegesbb részében , a 

népek szö\'etségében most némi különbséget mutat fOl, 
attól a mint il. Habsburgi húzból származott kin\lyaink 
idejében aJakItlt volt ama. szövetség. Ekkor 1I1;\r Német· 
oL'oSzág nem oly lényeges a rombinati6bau. I. Leopol. 
don iUlIen Magyarország nzon l\1Iandó hndsereget tart;'l 
leginkább szem előtt, meJy lllintegy Bécs ostroma óta 
alakIlIt meg valóban, s mintegy külön államot képez.ett. 
Ezen hadseregnek csak mellékes részei yoltak n nemet 
fejedelmek segédhadai. 

Kémctol'szÍlg en llek Hem tette lényeges részét, szintoly 
ke\"\,~::i::ié az aUljztriai örökös tartom{utyok csak magokra. 
Nem fogdo::iáíi vagy ujOJl<'zoz.\s által gyiilt az össze, kUleIU ,. 
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ünkéuytcsekból. Nngyoll sok yolt közte ft s)Janyol, sok 
ilZ olasz, ft franc zia, - s ue feledjük - a magyal' is. 
Kagy része oly módon gyUlt össze Európa nlilldell emi
gn\nsniból, mini ugyanazon idóben ftZ amerikai gyarmatok. 
LegkitHlIöLb ,"ezerei is ily emignillsok yoltnk. Lotharill
gin i K:i.l'oly fram'zia 8zarmazáslI , EIIgCll herczeg olasz 
1:i7.;Il'lllflZn1:i1l é:-: fl'illWz.ill ne,-clésü. Ezen úllmuló sereg bár 
egyéucibcn kit'scrólódött llegyvclI éY alatt, de ii1S~zcségébcn 
nlintha ugyanaz lett vol ua 1720 körül is, ft mi Bnda 
o::strOIl1;íllál , l GSG-bflll ,'olt. Csak azclött két énel csodát 
mi'"clt és lI:lgy szolgálatot tón :iHngyul'crrsz.lgllak. Ignz 
hogy az 1 il G- l71 S-iki hadjárat a kormúlly akar:l.tft 
clIcll is ll:1gyOll sok régi screlmct ujitott meg. Az adó 
llfigys:iga, a katowli élelmezés s tÖlTény telen zsarol:\sok 
fii lzan\l't:\k a polgiu'ok békéjét:i próbára tették türelmüket. 
Henc1e..". alk otmáll,,"o~ élet helyett LeopoJcl kora látszott, 
hiu' ~zelidebb alakban, yi:itizn.Yanízsoha. De minden elfo
glllatl:l.ll hUta, hogy ez sziikségképi ideiglenes nyomor 
eg,," ürökö:i nyomortól ya ló megszabadul:\s fejében. A 
magyar rendek sok panaszt tettek lIgy:1Jl l\ zsoldos had 
z~arlil~a i miat( j tie eh-ben korántsem yoltak elIellsegei az 
:illalldó katonas:ígllak, :söt azt ohajtottilk, hogy az állandó 
hadseregben minél llngyobb legyen a mngyal' eOlltingeus, 
- cz :"tltal azt is cl reméh'éll érni, hogy nz idegcn hadak 
béke idején kiYitetllck az ol":izágból, s benn csak magyar 
ezrcdek marndllak. 

)lindczcll llyomfttékos okok mellett :lzt hinne az 
cmber, kcye~ Yagy I1lnjd scmmi yonakmh\s nem HirtélIt n. 
reudek re.."zéról II pragmatira snnetio clfoga<H::i:l irünt. Ez 
ncm igy fili. 

l\1illdenki én~é amaz okok súlyát j dc tudta azt is, 
hogy ha a. ncmzet nem úldoz is semmit ) mert maga n. 
nemzeti (illcrclelc scm sugal hat egyebet a. pragmatiea 
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Sfllll'lio elf(lg.ldás:\uál j dc jövclHlü C:o.llctih;tgcklJCII, miket 
ki8zámitlli nem lehet, IS miknek szót adni ritkán szokott a 
politikus , rt szabad clhatároz!ts károslSlÍ \":\Ihatandó meg
kötését foglalja magában az elfogadás, mindamellett, Ilogy 
minden cycntnaHtásokat ü:;szcyhc, nllószintibb "oJt, hogy 
a stabi litns elóbb való a nílaszbh,b61 mindenesetre szar
muzandó zavarnflJ, melyet oly mcggyükerezett ,-iszonyok 
nctaláni fólbontása mindig okozni szokott. 

Aztán au nyit tudott mindenki, ha csekélynek vélte is 
rt nemzet részéről tett l\1dozatot, hogy az rCl1dki\iiJ becses 
az uralkodó elótt .. l-:s egy lCOJ10Idi korszak elóz,-éll meg ezt, 
fi kescl'll ta}Jasztalások arra szolgáltak, hogyazcngedméllY 
dijjában az ország régi szabadságai és jOl-eude. fejlődése 
jobban. biztosittassanak. De oly szomorú kOl'Szrtk előz· 

ményei nélktl1 is, nem rt dolog természetében, mng;\ball a 
magynr alkotmány szellemében \'olt·e a föltételek kint
uása? Egy tisztán csak választó királyságban eleg az illető 
,-álasztott személyét kötelezni az alkotmany megtartásúm. 
Egy - mondhatni - örökössé válandó dynastia választa· 
sánál már az utódok megfelelő kötelezése volt kh'allatos. 
Ez már messzebbre ható államjogi szerzódést tesz elkel'UI· 
hetlenné. 

A kértlés már nem anuyira az volt : elfogadj:ik-e a 
női örökösödést, - mint az: mit ki"alljanuk rt renclek 
"iszolü cngedméupil, ama becses engedményért? I::l:i a 
másik kérdés az "olt; már a közelebbi orsz:'ggyiiléscll 
kell-e határozni ezen tárgybau , ,-agy halasztható az kél:iúlJlJi 
évekre is? Azon kérdésre, mi tÖl'tcnjék rt jö'-ő orsz~iggyii. 

lésen, azt felelték rt haznfiak, on-osoIja a kir:iIy aserclmc· 
ket, melyek ha már oly kétséghccjtük nem is. mint Leopold 
idejébeu, de elég érzékenyek él:; számosok s biztosit.sa az 
ország alkotmányát. 
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Sajnos, hogy az ország föreudei és föbb capacitásai 
közt e t,rgyiJnll folyt IC\-e1ezésiJól eddigelö oly ke,-és IAtott 
lIap\;Ingot. De eléggé földeríti rt helyzetet és ft rendek 
e tárgyban n\ló gondolkodását egy lcyclezés , mely Pálfy 
J)1iklós nádor és Szluha FCl'cncz nádori itélómester közt 
1722 elején folyt. 

Pálf)' i)1iklós mint országbiró jelen yolt az 1713-iki 
lIrlntri szerződés megkötéséllél, s rajta, s Kornis Illésházy 
l'rtllcelh\l'on kivül m.\s rongyaI' nem yctt részt benne. Akkor 
fólfogadta az országbiró, s mostani nádor, hogy iparkodni 
fog ama szerződés kiyitelébcu. 

Szluha Fercu('zet pedig az 1712-iki országgynlésclI 
nUaszták meg ité lőmestc1'Ilck. Azelőtt Rákóczy pál'tj:\n "o]t 
sót egyike azoknnk, kik rt fejedelemmel kibnjdostak \'olt 
Lengyelországba rt fölkelés kezdete előtt. 

A lU\dol' 1722. február 21-ikén egy Bécsben kelt la
konikus leyélben mint m:n' - természetesen - ismert (10-

logról szól a női örökösödés tlgyéröl, s azt kérdi röyiden 
SZ!lIhától, )J Yajjon mit lehetne minekünk fi sHccesióért kér
niink felséges urunktól?ll 

Szluha, Pozsouyból február 23-ikftll kelt levelében 
kitéröleg ",Haszo!. Leyele értelme oda megy ki , hogy 
nem látszik szükségesnek a női örökösödés elfogad:bm, 
mintán Károly királynak még sziilethetik fia, a minthogy 
Leopold királyunk is csnk sok éyj házas élet után lettek 
fiugyermekei. A női örökösödés megengedése h\rgyáball 
nem tlldu;í, mit kéljen a nemzet, mclyegyenlő értékli le
gyen, P:\lft'y nádor febrnftr 25-ikén f'ólszólitjn itélőmcstel'ét, 
értekezzék Pozsonybnu az országgyUlés ott le\'ö tagjain\l, 
mitc"ők lesznel;: J ha a kir:\ly fi köYCtkezcndó orsz:\ggyti. 
lésen elóteljeszti a nöi örökösödést? 

Szluha m:\.l'tills 2-<Ín flZt feleli, hogya kik előtt a dal· 
gat megpellclité. nngyon "onakodnak \'éleménuy monclaui. 
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Egyik scm ruClt mint maguu ember ily közjogi kérdésbe 
avatkozlli. Hanem annál többet emlegetik ft számos or
yosaltlall sérelmet. - Egyik fös6relem I hogy Erdély, ft 

" temesi főispáwságtl , Szerémség, Sen-ia és a katonai -rég
helyek nz országba nem kcbJcztctéllck. Hozz:ijárúl JI. nagy 
ad6, téli és nyári elszállásolása :l. hadakllak, és ebMI kö
vetkező nagy káryallások j az egész hnzának llagy mén'1i 
clszegéuyedéscj a magyaroknak jobb hivatalokban való 
l1elU - alkalmazása j a só drágasága j na ma(Jyal' ezredek 
számának leszállitása s a kÖzlleme.~eknek ct hadseregbe va/6 
föl nell~ vétele. 

Ezek a fÖpUlIrtSzok , melyeket Szluha fólemlittctni 
hallott. Ezenkivül azt mondák neki s Ő is úgy "éli, ily 
tál'!Jyban magán embe/'nek nem szabad ajánlatot tennie; 
mert ha egyes ember adót meg nem szanlzhat, menuyiyel 
kevesbbé szólhat oly fontos dologba, mint a trónöröklés. 
Azért szót sem kell tenni róla, m~r; az ol'szággyiilés taajai 
egyillt nem lesznek. 

Különben ujra fölhozá Szlulm azt az ellenokot, 
hogy Károly király állandó egészségben van (s valóban 
utolsó halálos betegségélI kivül soha sem \"olt beteg), és 
hogy még fiatal , (mintegy 35 é\~es \"olt), s könnyebben 
megtörtéllhetik, hogy leánya "gyeuge yirág gyanánt 
elóbb elhervadjolI !c, aJlHyind inkább, mh·c1 érett korához 
több idő kin\lItatik. (JI. rrerézin. ekkor öt óyes volt). És 
lU\. szerencsésen teljes kort ér is, bizonytalan, ki lesz ft 

félje 8 milló illdulaltal lesz az Magyarországhoz. nIiJl(lclI
esetre k1ilföldi lcsz, mert ft felséges uralkodóháznak férfi 
ivadékai nincsenck. 

A mit ezenkivül a nádori itélómester föl hoz, az n. né· 
met csnszárságot illeti. L:\ttuk ugyan, hogy most nem ntln. 
oly mindenek fölött uralkodó tekintet, mint :lzclótt, hogy 
a magyar király egyszersmind római császár is legyen, az-
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az az übszes ucmet birodalom ma, - mert L Leúpold óta 
külöu hadserege által Kémetorszflg nélkill is elég hatal
mnsllak látszott; dc már csak traditi6nál, fi. csász:\l'sftggal 
járó nimbusuál S bizonyos c\'cntllalitnsokban mindenesetre 
az olllum Y:í.rható segélYllcl fogya, is a magym'ok mcgmin
dig olmjták ft personalis uniót a német birodalommal. Ku
lönbcn is iuyoln \ltn ezen viszonyt ;'IZ, hogy az örökös hu'· 
tomttJlyok egyszersmind alUn német birodalom tartományai. 
Szluha. úgy ,-élckc<lik, hogy azon esetben is , ha hitbizo
máll)11yú lennének az örökös tartományok, a német biroda
lomtól fiigg, hogy azokban az IItódot megerősítse. És ha 
nem crösittctnék meg, a magyal"Ok "ei/lénye JUstbe 1Jjen1lC. 
Uc ha nem fi félj, hanem maga a Ic:í.uyutód alkalmasnak 
találtatnék is Mngynrol'szágou és az örökös tartomnnyo
kon az umlOllll'rt, bizollytnlnn miként allana ft dolog fi német 
csasz{lrs{lggnl. 

Azért - moml Szluha - abban yall legnagyobb re
ménye, hogy ő felsegének fia fog szt1letni. 

Az is nggnsztja öt, hogya pragmatica sallctio, mint 
hivé, szorosabhan fiizné Mngynrorszl\got Ausztrinhoz. Már 
pedig miként lehcsscn a szabad és Németországt61 filgget
lcn .l\ lngyaronjz;'lgot rt. német birodalom egyik tagj.ixal 
ölSszekötlli? "Sem fi politika scm fi magynr szent korona. 
mcltósftga meg nem tmgedi l hogy n nng)'obb legyen n ki
sebbllel~ járuléka 8 it kil·ál!ffl.úg egy hCl'c:",'1s€g ,,zá veltc..~ék. CI 

Különben sem tartja jónnk nl. nsszonyok tróurajutásnt, -
sAllgliútés S\'é('ziát ijesztö pé1<1akcnt hozzn fól. Kál' 6 fel
ségének idő előtt nggodalmaskodui, s mt':g j obban örükösse 
akal'lli tenui az orsz:'lgot, melynek biztosság.ll'ól auuak ide
jébcn n\laszMs által is l'sak oly jól lchet gOlldoskodui. 
Hiszen ft felséges ausztriai Mz is n\lnszt.is nt jún nyerte ft 

magyal' trónt s enuek alapján hirta sZlízadokig, Illendő, 

hogy a női :'Ig is n\lasztfls utjfllL jusson trónra, Magpu-
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orszlig százndokoll lit (168i-ig) IIcm engedett annyit az 
malkodó húz férfi-ág:íllak, mint ft mell nyi most kin\ntatik 
a női ág l'észcrc. 

Ezek Szluha nggodalmai. 
A fó cllenyctCs, hogy az auszh'iai örökös tartományok 

ft 1Jragmatica sanctio miatt ml'ls l1l'alkodó alá. találnak ke
rülni, meg yolt gycllgih'c azzal, hogy az ausztriai rendek, 
mint láttuk már elfogadt:\k "olt ft nái örökösödést. Félig 
elismerték kUlfólclölI is, - s mint kiemelém - fő gnran
tiáját ft győzedelmes hadsereghen láthatták , meg Német
ország e]]cuébcII is. 

A mi az el1H\lasztás lchetóségét ilIeti , nITa lleZye el
némult az itélümester ellem'etése IllÍr Jlap múh-a.. Mert ft 

nádol'mnrtins 7-iki lc\'elcbcull.zt irá, hogy flZ mhaJ' millden 
áron ft közelebbi orsz:\ggyülés cIC hozfludja ft }Jl'agmatica 
sanctiót. A kérdés ncm az lesz hát , hogy most határoz· 
zanak·e a rendek, \"rIgy későhb, hancm hogy clfogadják·e, 
,'agy eh"ctik a j:waslatot. A n(ldol' ('sak azt a kérdést 
látja: az malkodólu\z mal'adjon·e meg, nlgy idegen ural
kodóház iiltettessék a trónra, Utóbhira néz\"e ilgy adja eló 
a dolgot, hogy gOlldohli scm lehet flna, hogy "muszk6t 
t'agy más idegen po/en liát vúlasu:!tnk", A \lAdor csak flzzal 
bizza meg az itélómcstert, tudakozza meg, minó feltételeket 
k iyAnnak a rendek a nöi örökösödés elfogadása dijjában, 
TallRcskozzék crröl s tudja meg kéz alatt a yélcméll)"ekct. J) 

Mik folytak azután Szluha és az alsó tábla tagjai 
közt cbben ft. tárgyban , arra mindezidcig uincscnek ada· 
tai uk. Csak az .Hl eddig, hogy bő nlknIolll ,'olt :lZ érint
kezésre a rcndek Icgtekiutélycsbb tagjai"a!; mcrt ezck 
többnyire Pozsonyban és Pestell azon :'dIlmdó bizottságok-

1) ,hon le\"elul!s nyom.in, melyet /I ~B1Ubpetti !hemle" említett kij. 
teteben SZRlay telt kijul!. 
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baJl Illliködtek, melyeket az előbbi Ol'sZiíggyUlés lleYCzett 
ki az igazgatás minden ágára, hogy alapos tauuhuáuyok 
nyomán reformtclTeket dolgozzanak ki s Il),ljtsallak be az 
orsz:\ggyiilésnek. Hogy fi női örökösödés dolgában minó 
'\'"élemények lIyilatkoztnk rt hátrn yolt nehány bónftp alatt, 
arról mit sem tudunk cz ideig. De ezek a pl'agmatica 
sandio történctéhez lIem merőben nélkülözhetJenck. - ;\Ii· 
dön nagy elhatározások hozatnak szőllyegrc, - akár uagy 
ellgedméllyckról, akár nagy reformokról "an szó - egyesek 
és testületek számos oly okot szoktak lelhozni, melyek épen 
nem lényegesek s csnk pah\stúl szolgiiInak I'észint fl bi
zonytalan jöyőtöl "aló félelemre, részint a különben meg
l eyő készség titkolására, hogy an11:\l nagyobbnak legyen 
fe1tüuteh'e az áldozat. 

Ha tudjuk a helyzet domináló Szeml)OntjaitJ gyakran 
"esszíik észrej hogy nz emberek n)'ilatkozatnihoz \'n16 szó 
szerinti ragnszkodás csak féhenzet. - A helyzet fólfo 
gás:\. aZJ mel)' magoknnk a" szanlknak nemcsak értelmet 
ádJ hanem kezünkbe adja II kritikai pl'óbakö,"et iSI hogya 
találót és helyest megkiilünböztcssiik a csupán hatásra 
számított fogasoktól. 

A helyzet pedig, mint feljebb bő,"eu kifcjtcttiikJ olyan 
'"OltI minőllek fi nádor találó:lJI és igaz{lll mondá: nem az fi, 

kérdés, elfognclják-e a reudek n prngmatira snnrtiót, ha
nem miként hnszlláljak nllmlmul nr. orszllg szellemi és 
flJlyngi jóllétének biztositásl\raJ - szóyal, hogy újnbb ga
l'antiM nyerjenek alkohm\nyos öm\lhis:\nak. 

Auuyi bizonyos, hogy mikorra a fellllebbi le\"elezés utá u 
lIem egészen négy hÓ1lall!lal nz orsz:íggyiHés egybehiv:\.
tott, az orszúg rendei máJ' a legnagyobb készséggel elfogn
dák, sőt magok ajúnlák fel a pragmatit::\ snndiót. 

Az országgyiilési 1722, junius 20-ikára iisszehítt ki
rályi leYélugynn aZOIl év i nuijlls t-sejéll kelt. 



139 

A király elóadni.ll, hogy n közbejött h<'tborúk gatolák 
az oriizúggyltles összellinisllt 1715 óta. a n ői örökösödést 
is tc\rgy,iul ttiú ki az országgytllésllck i de ('sak l'zélzás
szeni, burkolt szan\kban. 

Nehogy, úgymond, ,:ol'szágunk jÖYemlőben búrmi 
zavarokba és veszélybe essék, hanem inkább magoknak a 
hli karok és rClldekllck legkegyelmesebb sz:i.udékainkbull 
való mcgegyezcsé\'el s támogatásával IJárruely kiUsö hata
lom és belmozgalom ellen üdvös olToslat talúltassék és 
l'cndeltessék, s az orsz,iggytilés is oly illtézkedéscket te
gyell, hogy az Istentói nekünk S felséges Mznnknak alá
vetett többi örökös orszúgainkkal s tmtományaiukkal való 
szomszédi s barátságos egyetértés és egyesség által a küz
nyugalom és :illalldó, zaYartalall béke mindenesetre tartó
san meg legyen alapítva, s e szerint az orsz:ig lakosainak 
megmaradásáról, felllltartúsáról, oltalmáról és \'édelméró! a 
lehető legjobb módoll gondosl(odm legyen: )Iagyarorszá
glll\k és kapcsolt részei yulamenuyi karainak és rendeinek 
folyó ó\; junius 20·ikara , szabad királyi Pozsony n\l"o
Sli nkba közönséges gyHIést ,'agyis diaetM hirdetni és azon 
isten segedelméyel személyesen jelenlellui elhahll'oztllk. .(1) 

A targyaJásokbúl ki fog tilnni , hogy az egy korona. 
alatti egyesUlésscl csak ti~zta )lcrsonalis uniót értett a király. 
Az, hogy most különös nyomatékot helyeznek erre, Ollllan 
nm, miyel most \'aJószilllibbnck l:\tszott. hogy az öröküs 
tartományok a német bil'odaJomtúl elkitliillitettebb áll:isbuu 
juthatnak. S némileg m.ir is fiiggetlcllehbekké lettek, mi
ntán fi német fejedelmek épen Károly trúllraléptével -
mint említém - nagyobb önállóságot ,·htak ki. Ez hasz
nára n\landott Károly IItiJdaiuak, ha ez Ilem nyeri Illeg a 
német l's:iszarságot. 

') KO'l'lIchieh, Suppl. III. k. 
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X. FEJl~ZET. 

A pragmatica sanctio elvi elfogadása 1722. junius 
30.ikán. 

Az Ol'sz:\ggyulésl'c lli,'ó lm'él mintegy illtésti l szolgált 
alTa, hogya rendek magok legyenek kezdeményezök a 
női örökösödés tárgyában. 

És az országgyiilés csakugyan megte\-é a kezdemé
lIyezést , még pedig egyérteImtileg és nagy készséggel. 
Ha a fen tebb kifejtett viszonyokat nem ismernók1 bámula
tosnak mondanók az cl'cdményt. 

Elóttiink fekszenek az illető orsz:i..ggyHlés naplóL Lát
juk, hogya. mi a. nyilvánosság előtt történt, igen gyorsan 
folyt le. Vita sem yolt a II prngmatica sanetio" elvi elfoga
dásában. Egy részben az országgyiilés akkori szervezete 
foszt meg az akkori kol' c tc\rgyb:m n\16 gondolkodását 
tiikl'özhctö viták ismcretétól. T öbbnyire az országgyíilés 
egyes alkatrészei ele,"c meg\' itatták a t;irgyat s az kőszen 
forlll1lh'tz\'a és mcg is yitnh'a került nyilvános ülés clé. 
Csak a nyil\':lnos ülés aeMi mnradn\n fcnn, a "iták isme
retlenek. A juniusi ülés lcirása fökéI> mint korrajz érdekes. 
A karok és rendek nüntha csupán csak a !1 pragmatiru sanc
tio" megihmcpIésérc g.piltek "olna egybe, milltan magán
körökhen c!ö "oltak rl\. készityc a Icikek. 
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Lássuk teMt a nem érdektelen korrnjzot, az 1722-iki 
jUllius-jnliusi ünnepélyek sorozatát. 

Az orszlÍ.ggymést, mint mOlld:'tm, egy májns l-sejéll 
kelt királyi levél jll1lills 20-ikára hiyta volt egybe. Junius 
első lIupjaib:m iratott meg Bécsbcll egy programm, Pálffy 
Mildós nádor részére, melybcll a király Pozsonyba IItazlÍ.s<Í.

lIak részletei határoztatnuk meg. A felség e szerint nejc\'el 
cgyutt, de lcllllyai nelkUl, julius 3-ikán yolt elilldllland6 a 
"F'm'oriotá"-ból (S('hönbrullllból) Pozsonyba. Ki ,'olt kÖh'c, 
hogy a rendek He \'etjék magokat nagy költségbe, s ne 
íigyekezzenek nagy fénynyel fogadui H. kinilyi párt. 

Ezen utasítás, melynek l'észleteibe itt nem bocsátko
Zltllk, yolt a m:.\jus l-sején kiadott összehiY6 leveleu ki,iil 
a másik okm{I1lY, mely a reuclek e16tt yolt, midőn jUllius 
20-ika. tüján Pozsonyba kezdénck gyülckezni. fl'al:ín csak 
a köyctkezcndő hónapbau kezdik yala meg az ülések tar
h'lsát, ha a kir{llynak julius 4-ikére tctt Pozsonyba érkezte 
nem siil'gette \'olna. 

Junills 27-ikim llZ Ol'sZlígluíz kapujára kiragasztott 
jelentés hirdeté, hogy az nllll tiz órakor Sz.-Mihály tem
Illomáball fog tartatlIi II Szcnt-Lélck segitségtil hi\'ása, mire 
a máguások egyenként a Ilcyczett órában jeJendeuck meg, 
a rendck ]Iedig fcJ óni\'al clöbb az ol'szágházban gyilInek 
össze, hogy testületileg jclenjcllck mcg. Ez alkalommal 
jelcllté az al-Hádor N"agy Ish'án, hogya királyi személy
nök gyöllgélkc(h'éll, ncm lehet jelen It gyUlésekclI inzert 
6, nz al-liMaI' togja idciglcn betölteni az Ó helyét. 

A legelsíí, lIyiln\llos iiMs junius 30- ikán tartatott. Igy 
a PozsonybalI II milgB. idcjén megjeICllteknek tiz napjuk 
"oJt arra, hogy az ol'szággyülés clső és fötál'gyál'ól egyuuis 
közt crtckczzC1lck. 

Kikból ,ílIott nkkor az alsó- és fclső-t:lb1a? - taMu 
nem IÍ.lt rövidell mcgcmlitclli. 
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Az 1722-iki tilésszakra a felső Ubl:inak összesen 15G 
tagja jelent megj kik közt 33 főpa}), 8 országbftr6, 2 ko
ronuől', 16 föispáll j 38 gróf, köztök két hOllfiusitott idegen, 
59 báró, köztök 5 hOllfiusitott. A jelen nem le,-ök az alsó 
t;\bJára kU1c1ének képviselőket, mint ]Jéhh\nl a honfiusitott 
savoyai Eugcu, kinek képyiselője jelen \'olt. De ezek IDllr 
akkor sem birtak nemhogy szanl.znttal, hanem iiltssel sem 
az orsz:íggytiléscn, - csak jelenlétök engedtetett meg. 

Az alsó táhla J 722-ben állt 281 tagból, miből lc\"oll
v:ín a f<h'oI lc\'ő mágnások G4 képviselójét, n. tulajdonké}>i 
alsó tAblának csak 217 tagja ,·olt. Ezen szúlllb:\ll 'ffin a 
királyi túbla 15 tagja (2 ITom\tOl~zág részéröl), 43 k,íp
talallheli követ, és 70 y.\rosi követ, (utóbbiak közt 10 hor
vútorszúgi). A megyci kÖ\'cteké l'sak 89, '"rIgy alig hal'~ 

ronda nz összes számnak. Megjegyzcndő még, hogy Arad, 
ToronMl , Csuuád, Pozsega. meg)'e előszámlliltatnakj ~e 
képviselve Ilincseuck, mint hatÁróITidéki megyékj rremes, 
Krassó mcg sincs emlih'e, mert nemrég foglaltattak vissza, 
Ezenki\' itl nincs képviselve, bár elósoroltatik, Kővl.'u· vi~ 

déke, - mig Kraszn:t és Zaránd képviseh'e vannak. 
Mint fi kimutat:\s bizonyit ja., az ol'szággyiilés nem 

yolt nagy számu, s még is - mint ahibb hUlli fogjuk
azt mond.lk azon időben , hogya rendek szokatlan nagy 
számmal jelentel, meg. 

JuJins 30-án OIést tarUl.IIak, mind a felső mind az alsó 
h\bla; ugyanazon cgy épületben, klUönböző két teremben, 
Az alsó toíbla összeg)'iih'éu, első dolga lett vohm megha
ttil'ozni, minó renddel üljenek a Dunán túli, iuneni és felső 
meg)'ék követei. De ezúttal csak YCgyesen fogbItak he
lyet, kiköt\'éu, hogy ebből nem \'01111nk következtetést jö
"üJ'e. A kÖ\'l~tek helyfoglalása ut.ill fi z:tj lecsölldesech 'éll, 
s Nag)' lstn'ul alu:\.do1' , mint szelllcl)'nök~helyettes 1'0\'1-
den üdvözölvén az alsó t;'lbloíll egybeg')'liIt rendeket, eZek 
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könyörgést lal'tauak Bartakovics Pál az esztergomi káp
talan kÖ\'ctjeelőimúdkoz:\sa után. Ene a helyettes személy
nök előadja magyo)' nyelven, hogy miut:í.n isten segedel
mével a máguások is egyiitt \"annak, úgy "éli, ol'szággyü
lési szokás szerint egy kilhlöttség által kell öket köszönteni. 
Az alsó tábla e "égre 12 küldöttet uocsút ki. Ezek vissza
térvén, jelentik, hogy fl. felső· ház köszönettel fogadta az 
üdyőz] etct, s ezt saját kUldöttsége által viszonozni fogja. 

Nemsokúra jelenté az elnök az felső h.\.zi kiUdöttség 
jöttét, s fogadására cgy megyci s cgy városi köntet ne
\'CZ ki. 

Azollual meg is jelent a m:\gllasok öt tagu küldött
sége. Ez elmondyán a \' i szollü<!yőz!etet, fi. mügliások nevé
ben ezt adá eló: 

"Tudva nm fl. rendek (azaz als6 tába) előtt, mi ,-égre 
méltóztatott ő felsége czen orsz:íggyilJést összchíHi, Szük
ségcs, hogya rendck előyéye ft királyi meghiY6 lc\'clct, 
auuak tárgy:\ball véleményöket t/ldas.~ák a llfágnásokkal," 

Nagy Istdn elnöklő alnádol" megköszönvéll a főren
dek iidyözletét, igéré, hogy ft hatclrozatról értesitendi ft 

felső-házat. 

Ime, legalább külsőleg mily könyiíséggel és röviden 
tétetett meg egy nevezetcs lé}Jés! - A mágnások most is, 
min t 1687-ben az alsó táblára bizták a kezdeményezést ft 

Icgnagyobb fOlltosságn kérdésben, egy kiní.ly- s úgyszólva 
dynastia-választásban! 

A főrendek kUldöttei eltú,,-oz\'ün, az all\:'ldo1' magyadil 
Illomlá mintcgy ft kö\-ctkezendőket: I) 

)l Igeti jól tudj.\k ft. rendek - ngymolld - mi "égből 
s mi okért hiyatott össze CZCII orsz.\ggyülés. Avégből 

lj Sajnos, 110J;,. a .. akkori oruágl:yfllMi irnokok katele~161\"/$knek l:"Ir
tMk mindalIt latinra fo .... Ut .. i, " mi magyari,l mond"tott is, 1 9~' lU: alL1,i,lor 
I>rszMe cenk b.tin for<1itn~ban \':UL meg, 
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tudniillik, hogy az ország jÖYClldő békéjl!l'öl és nyugalma
ról lehessen gondoskodni. i\Icrt tekintyél1 flZ állapotot cs 
körHln;óllyeket, megfolltolv.\u, minő cllenség JI. szomszédja, 
Im csak másholluan nincs segedelem s biztos p;\l1fogás; 
ezen annyi szerencsétlenség :í.ltnl megromlott O1'8Zl1g lIem 

képes oly nagy hatalom ellen, ha mindjárt a fólvirágzás 
mflgas fokára jutua is, fl lll:1ga erején mcg,"édelli és fen11-
ta11f1ui tnngát. Ba pe(lig interregnum talúlnfl közbejöni, 
mily nagy ~zcrcJlcsétlcl1ségek szoktak ebből származni, 
lIyi ln\tl V:l1l mindenkinek. Azért szükségesnek látszanék, 
hogy ha lletalán Ő felsége fiuörökös nélkül találna kimúlni, 
mit isten tá.voztassOIl, OlZ orsz<lg a maga idejében gondos
kodjék utódról, fl mi nagyoll hasznos és u(hös lenne kin\lt 
magára. az országra lIéz,'c, n mint azt Szl ulm Fcrellcz úr 
bönbben kifcjtcudi. II 

Ebból állott, a. mit nl'. alnádul' Illoll(lott ot. női örököső

désről. Egyszcl"li szaYak i de n. mi a. főok "olt, az megem
littctett s fi. tiszta igazságnál egyéb nem ,"olt bennök. 

Egészcn m;\s "olt Szluha. Fcrcllcz, nádori itélómestel' 
heszédc, kinek egy ugyanazon c\'i mártinsi lcyclét fentebb 
hHtuk. 

Szluha. \'olt az, ki midőn H:'lk6czy FCrClll'ZCzel, mint 
cnuek híí bajtársa kiutazott "olt Leugyelorsz:i.gbn} Leopold 
császárhoz egy ke\'óly levclct irt, mcly ily sza.vakkal kcz
dődött: "Si fractus ilIalmtm orbis, impnYidum ferient nti
nac tt , mi eléggé mutatja , hogy kissé szerelmcs volt fl, 

nagy szavakba, Dc akkor húsz éHC) "olt Ő fiatalabb, mint 
1 i22-bcll, s azt \'élltctuük 1 hogy most kevcsebbet gOll
dolt fl. szó\'irágoltkal, - annyival inkább, minI, mint Ját
tuk, csak három M,'nJ ezelőtt is mily óvatos higgadts.\.gga) 
szólott :\ női öl'öküsödésról a. lIádorhoz irt lcnlébcn. 

Azonban juuius 30-iki beszéde egc:izcll m;is, Mintha. 
ncm Ü "olna :t martillsi SzhJim Fcrcm:z. A latin irók Jeg-
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kt:resettcbL kifcjezclici coS !;za\'Hi, - inkliLb t'zilh'm.í. mint 
széppé teszik szónokIntnt. HaMI' magyar "olt, képtelell 
lesz nda ugyanazt magyarúl elmondani. Ünnepélyes szó
noklatokn:'tl, ki\'ált abban az időben mintegy mcgki\-ánhlk 
a legnagyobb mesterkéIésekct. Azon kor yolt az, mi(1ón 
még az élő lIem~;eti Ilyeh'cken is Eur6pl\szertc izléstelcn 
tulsúgig ment a latinság majmolásf\ , s ft, mytltologia és ró
mai szokások némi ismerete Ilélkiil alig lehetett ndaki 
egy lluÍ\"elt nőnél bctsbcllJ nem hogy egy ol'szággyUlés 
előtt. Hozzúj:'tl'ult, hogy kiilönösen Lcopohl óta nagyoll 
elspallyolosQdott az u<h"lll', S áltnla fl felsőbb köl'ök. Az üres 
formák Ilemcsak az életbeJl, hanem beszédben és irodalom
ban diyatosokká lettek \'olt. Szluha egész Európa szine 
e lőtt nm beszól ni, s valóban az akkoriak elött n magyar 
Ilniveltségllek dicséretet szerezhetett sz6virágai\'nl. 

Nagyobb hibák vallnak a beszédben, Olyal'gnmelltu. 
mokat használ, melyek yalóthmok, s melyek legke"ésbhé 
illettek allnak ajkánl, ki azeliitt pár hóntl nem úgy gon· 
dolkozott. BeszMe a helyesnek és helytelennek sajátságos 
,oegyületeo 

Hogy iillllepólyes demonstratio akart lenni ezen szó
noklat, s Hem a níbeszclés erejé\'el hatni akaró parlnmell
tál'ilS beszéd , nem ('sak II fráz isok hizonyitják , h:mem 
azok n tlllz:ísok, ligy\'édi I..'sinyek is, melyeket ezen c7.ifra 
nlliben minden nyomon tnhíluuk, s melyeket egy J1l'1gyon 
középszel'ii szónok, igen sZI\raz szn\-akkal diadalmabnn 
megcZ<\folhat ,'ala. 

Tgy Szluhállak ,'olt igazn, midőn a korább élt úsök
nek a kin\lyi \"ór iránti kegyeletét hozza föl például, :\m
hál', mint láttuk, itt más politikni tekintetek ynh\uak dön· 
tük. De N'tlgy Lajos le:íllyát )[;iriát hozni fui jléhlaként, 
komoly \'itábau ti. lcgiigyetlenebb fogl'ls lesz nl.!aj mcrt 
azt épen lIetnh\ili ellenfcle hozhaHa volna fó l ijeszló példa-

lO 
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ként. Dc clIll~1 a históriai szemfény\"csztésllél uagyobl> 
azon iigY"édi, mely szerint fi magynf mng:illjogot akat ja 
a közjogm alkalmazni. A mng.ílljog szól ugyan nöi örü
kösödésró} j ele ha az alkalmazható lesz "nIa ft királyi 
házrn., fölösleges lett yohm külön ál1mnjogi szerződést 

kötni érette. llasoll16kép túlmegy fl beszéd azon része is 
az igazs.igOlI J midőn II gyermekek királyul-jelöléséllck 
Uch'ös yolh'lra ismét i\lltriilt és Zsigmolldot , 1. U lászlót 
és II. Lajost hozza fö l. És ezen megaunyi szerencsétlen 
példa utÁn l'sakncm jobbnak tilntcti fó l ft g~'el'lllekek, mint 
erett korunk királylyá n'tlasztáMtt! 

Yalamint ily sophismákball is , és azok dn<,zál'<l, 
miudclliitt kilátszik a szónok nem közönséges esze, ugy 
beszCde egé::izcll ,-éve ignzoJl alapszik. CsaklIOgy az 
ilgyyéd é5 udmrOtH':z moc101'llak saj:Hsligos yegyületc, s 
n túlzások és l'zifnízatok nélkül mnga is hiányosnak 
tarljn s tán anuak tarM yala beszédét az akkori közönség 
izlésc is. - l\ClIl azert mondjuk ezt, mintlm szigorú itéletet 
akarul\lIk kimondani a nádori yolt itélómesterrc, - sőt 

ink:.'tbb azon hitiInket akartuk lüfejezni, hogy az orsz.ig4 

gyiih'!s számos bgja, ha latin oratiót készit yala ezcn 
alkalomra , tiz I-:öziil kilclH:z szintúgy fitogtatIli akarta 
"olua latin Ilni'\"cltséget, szintúgy kcycrt ,"ol na \"alótlan
ságot a yaló közé j mert ezt llozta magá,"al fl politikai 
illcmtan is abba u az időben. 

De mi!lden gyelIge oldalai mellett is érdekcsnek 
tartjuk magyar forditúsban J,:öz)eui az egész beszéllet. 
Hozzátartozik a lI pragmaticfI sam:tio" történetébe? , ba
h.ir c:::.ak kiilső történctéhez. 

Ime n beszéd egész tCljedelmében: 



147 

Szluha Ferencz beszéde. 

,,1I1cnék bizonyflra a lloll ezeH atalállos őröm*Uuue
pén le\-etkczni a, gyász-ruhát, tekintetes karok es rCJI{lekj 
ha az erény yulódi szcl'ctói többre l1em becsH1nék a 
ndódi lelkesc(lést a színek bármely pompáj:'wál és a 
kebel önkéllyt fakadó szerchuét a bibor-öltözetllél. -
Mert valamint a fóladat nagysliga pirt önt el arczomou, 
úgy titeket, tckiutctcs karok és rendek, ki hUlak gyúlni, 
hogy eunyi kitiinő férfinuak és ezen üröm-üuncp "Me
jeinek szerelme láugja közt csak cgyszcni gyászruhában 
merem nemcsak láttatni , hanem hallatni is mftgamat. 
Szerencsés cJöjclnek ,,"eszem ezt , tekintetes karok és 
rendek! }:S fl, haza közönséges jaYára mló indulatotok 
ezeJl föllilllgol:\sából jóslom en jÖ\'cudö boldogságának 
teljes f6lderülését; mert n virrasztó előtt Phoebus sze· 
mének első föl mosolygása kech-esebbnek szokott tetszeni, 
a. nap többi pompájállá1. 

nKözelebb jutok a tárgyhoz. 
II Tekiutsilnk a mi hazánkra! Az elmult századok 

alatt :mnyi csapás látogatta , a. felséges császúr és leg· 
kegyelmesebb királyunk, YI. KárQly dicsőséges erénye 
által a török háború \-észteljcs ziyataw.i elől ré\'bejut. 
tatott és húsz s több éyj csendcs békc kikötőjébe he· 
Iyezett hazáIlkra! Kechessé fogjuk ezt tenni a szomszéd 
fejedelmek előtt, midőn oly rettentő , (le diadalmas !I,i.bon'lk 
után, több kiilső és belső biztosság és a hahiros népek ba· 
nUsúga l\Ital Jól rin\goztatalldjukl sőt maga. fi felséges 
Auszh'iai házhoz az atyai szeretet Yiszonya ,'Il tal szoro· 
sahban csatoljuk. Pedig sohasem egyesittetik szilánlabban 
a fejedehuek és alafb'alók szi\-c, mint midőn még Ilgy
szólniu a csecsemőkorban fejcdeleJlluóik gyöngéd pó\:\i 

wo 
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által is összeköltetnek. És fi mily l elkemből óhajtotll ezt, 
ép oly biztos sikerét reméJem. 

)IDe hol kell kezdenünk? - no tekintetes rendek 
cngcdelmé\'cl. ~agy d,olgat mozgatullk. A kormányos 
kitndakolja előbb fi ,-iz mélységét, nehogy ,'cszélyes h04 

lUok.zMonyokoll hajótörést szen\'c<ljenj kiszámitja ft köJt
ségcketj semmi ereje fölöttit n hadyczér, nem "állal tehet
ségén felill semmit ti politikus j mert fi jelesség is csak 
saját Ugye természetes köréll beItH nyilMkozhatik. Vezér 
kell, intéző ke1l nekünk! )fort a maradandó ll)'ugalom 
:'tllalld6 "Muntt; fi tartós béke, flZ erős és folytonos fcgy
vCl'bcm\l1ást, virágzó és jó állapotbau tnrtott serget és 
a soha meg lIem szünó fróllörüklést annyira megkiní.nja, 
hogy hn fi szerencse ,-iharos rohamai közepett a korm:\~ 
nyos , még természetes hal!tllal is kimnlhatn\n, nincs fi ki 
mindjárt utána köyctkezzék , a hullámok mart:dékni 
leszünk. Jlintegy fi tcrmészet rcndellek látszik azon ta · 
pasztah\s) hogy az orszl\gok elég biztossilgot soha sem 
éh"ezhetnek, ha a királyok s7.akndatlan egymásután kő,"et~ 
kezése ncm tal'Qa fClln_ gines oly szilárd béke, mely 
háborút IIC SZUhlCj nin<:s oly biztositott nyugaloDl, melyet 
nlgy az ország belső bajai ne z:l\"arhatnállak, "agy a szá~ 
zadok óta ingatag hitlÍnek tapasztalt szomszédok uralom~ 
,-ágya, ott 1101 egyszcr res mutatkozott, be ne sZllkasztha~ 
tott vol ua, Yagy jobbml mOlldra bc nem szokott szakasz~ 
tani , - ha csak II felséges h:\zzal ntIó fólbonthatlall unio 
es il. trouőrökösüdés folytoJlOSsllgállak szihirdSlign nem ol~ 

tnllllflzza. Ime il. kc(hezi) szel ; ki n. yitorlákat , fOl a hor~ 
gonyt! hogy nr. annyi kiilső és belső lllibonik ImlIúmain 
soknt h:\nyntott hnzállk boldogsúga a bh:toss.\gnak mindig 
óhajtott kikötőjében a felséges Ansztl-ini h.\7. egy királyn. 
és a trónöröklés ugyanazon tön-ényc alatt békes l1yllgal~ 
mat találhnssoll! -
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"lHcl)' öröklési, fo lytonos és szilletési kö,'etkezés 
hasznait a tekintetes rendek ily bölcs gj1ilekezcte előtt 

fej tegetni llem tartom fóladatoIDnak, ktilöuheu a mondot
lakból is világosak. 

JlCsak egyet tcszek még hozza. 
nKét ok mutatja. főleg szükségesnek és IlaszlIosnak 

a királyi kö \'etkezes örökre való mcghatarozását a uói 
nemre IleZYC is. Mennyire ajánlja azt mindkettő, IIcm 
szükség bó szavukkal adni eló, midőn maga a dolog beszél. 

"Mert ha. éreUebbell megfontoljuk, kinek szomszéd· 
jaban lakunk, mi az ó ereje, mi fi mienk, milyen és mek
kora mind kettő katonaságaj kiben "un harcz\'ágy) mi a 
kincstár ereje a kettőnél és együtt, mekkora gytllölettel 
viseltetik a külső zsaruok a nlflgyar nemzet iránt? mi fi 

mi hazánk óhajtása? Tele ,-anuak ,'ele az országok é,,· 
köu,Y"ei, és a síremlékek megmondják, ha hallgatn\tl a. 
mult ,'égzetteljes eseteiröl , csak Zápolya idejére és saját 
korunkra gondolunk. 

"Hasznosnak mutatj<.\k azt a magán és családi érde
kek} fe leségeink, szeretett magzataiIlk, a több mint sz.íz 
cyes járom alól fólszabaditott haza., az orszl\g rnbsliga 
miatt ő felsege által állott boszú, az orszl\g hatá rainak oly 
teljes s a legszélsöig való ,'isszaál1itnsa, a baza. ni.rosai llak 
oly teljes Yisszaszerzése, és a mi fő, HZ élet és ,'agyon leg
uagyobb biztosságaJ cs a tekintetes karok és reudeknek 
a felséges Ausztriai 11áztól eredő s ezután még bőycbbcn 
eredendő fölvirágzása, mcIy felséges liáz aUllyi század óta 
úgyszólván egyensúlyban tartja egész Eur6p:\t, s melYllck 
hazánk iránti kUlönös szeretetét ha elilallgatuám is, han
gosan szólana a számtalllll diadaljel, melyet fi ycliink szom
szédo!) s a keresztyéllség irálIt halálos ellcllségclI , 11 szá
zadokon lH nyakuukoll élcHinkrc áhítozott törököu uyerl, 
(Igy bogy hálátlanság bline Ilclkiil megtflgaduuuk Hem le-
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het, az 1687 cs 171n-iki 3-ik tönéll)'túkkbcll meghatá
rozott öröklési rendet, ha il felsége fiumaradékok nélktll 
múlna ki (mit isten tfn"Oztasson) az elsőszülött leánytól 
scm, n\gy lertllyörökös llélkiil n\Jú halnIa esetében fl többi 
ágak öröklését sem, lUig csak életben lesznek ; söt orszá
gUlIk iránt mutatott clIllyi atyai jótétemény sz6la lyáll fö l, 
ez kötelességünknek is látszik fl mi és maradékiuk Ild
"ére és fi mindjárt mondandó ezéIból is (mcgtartn\n mimlig 
az e)söszUlöttség jogát) reánk ford itottak fejébel}, 

"Részemről nem is akadlultnék felln ,-alaha az örö
kösllek akár nő, akár kiskorú ,"oltan! Nem nő voltán, ha 
megemlékszem JI:\riára, Lajos király leányAra és hazánk 
éYkönyyeirc, - ~l áriára, kit szUlöjéuek az országnagyok 
és egész orszÁg iránt mind hadban mind békében kilHnle
tett szeretete, ezek mé1tóságának fenntartása, és a hOlltiak
nak az apa érdemei iránti háladata aján lott. És az ország 
őt, az ifjút. gyermeket megkorouázta. ) !it ki\"án e szerint 
tőHiuk ft hála a felséges Ausztriai h.hlJól századok óta \'a
lasztott kinUyok és a mi szentséges kiníl.ri felségiink .íltal 
hadban úgy mint békében "éghez "i tt ditsőséges tettek , 
haztmk számuukra ,~aló visszaszerzése, életünk és Yagyo
nunk bizton lete, szabadsagillk ,'emtit Yisszanyerése fejé
ben? }Iire indít benneteket az oly kegyeletes emlékli ősök
kel yaló nemes "erscllyzés? kik mindig méltónak tarták 1\ 

tróura azt, ki a trónon született, kik akkor "oltak erősek 
és boldogok, midőn ft haza szabadsl\gállak gyiimölcsét a 
kerítésen tilI is kinyujtották? Tgy a dirső Lajos kiral.r ft 

lwg)"l'eméll)'ll b\'Ulldcnbul'gi hel'czeget, Zsigmol1dot, ki még 
alig ért fó lsenli1lt kort. )l:\ria leányának elj cgrezYén, ide
jim gondoskodott a tróll betöltcséről i igy Albert, Ausztria 
hcrC'zegc, EI'zsébet Zsigmond leúnyn Utj:'1I1 ,' ,i1asztntott és 
koronáztatott meg i igy az npja hahi1a lItlIII szliletett László 
ft csak h<irom hónapos kir:\l~' fi , bölt.:sójébcll tétetett kin\.lyly.i, 
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ki helyett ft eille)' gróf, l\Z Ö llagybMyja esküdött fel j igy 
Lajos, Uhlszló fia , alig két éves koráb:\I1) még apja életé
ben megkol'Ou:lztatik, mig ez a szerencsétlen mohácsi üt

közethell halálát lel"éu, 1. Ferdinálld Anna, Ulászló király 
leánya és az emlitett Lajos király nőtestYérc, utján szeren
csésen megszerzé az ország szent korouáját. 

"Ime, tekintetes rendek, a női ág! Ime dicsőscgesen 
uralkodó kil'ál):i felsegiiuk hozzánkig szerencsésen leszár
maztatott ut6dsága! l\Iihez tartsuk magunkat? Nincsenek-e 
mar példáink? Példa a ti őseiteknek II kin\lyi női ycrre, 
még ft haza lmt:\rain tul is kitcljcsztetett szerelme. ~Iár 

pedig !lern szükséges ama ti nng)' öseitekkcl hh'oli orszá
gok messze tájaira mennetek; a szomszédban, sőt itthon, 
magában a m,-ál'oslJan tah'lljuk hódolattal, a mit atyáitok 
tholban is szcrctettel kcreséuek föl , a királyi "ért. A sas 
nem szli I gy~\xa galambot; erőstől származik az erős. A 
hazn. egykori atyáinak fiai vagytok, tekintetes rendek! Az 
ősi erényeknek ak.\r kél'lluhsa, akár yisszhallgja le,"éu, 
szükséges ugynnazt fejeznUnk ki , a mitől származunk. 
~lert az alm:'tban is a maga töjéuek, a folyóbau a maga 
kutfejének ize ' -UlI. A mely erényes ragaszkod;ist mutattak 
atyáitok a távoli kini.lyi ,"érhe7., utállozzuk azt a királyi 
udmrllál , s ut:'mozzuk hamar) - mimljlirt ma j mert szc
rctők tulajdona , inkább megeIózni a napot, mint ,"égig Yá
rakozlli. 

Jl N"em osztOZ(J111 IL netalán a gyönge kor miatt támad
ható aggodalmakbau, sőt inkább ez n. mi biztat, mivel a 
jó alkalom nem halasztat jn, hanem sietteti a szándékot. 
Lám Pomona elsö szlllöttei is ked'"csebbck szoktak ICllni j 

il tavasz első zsenge adom:'U1yi kellemeshcu illatoznak Bol
dog Arábia amt;lsil1ál j több méltóságheli tiszttllrs közt azt 
illeti a kitüntetés, a ki elsőhh \'olt ; hiszCll a dirsli scg is nz 
elsfi foglalóé; a föembcruek illik cWI j:il'llinj Atalnllta sza-
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ladm nyerte cl az arall)' almát; anagy a felséges, győz
hetlcll VI. Károly, római esi,szár és I cgl,a~gyelmescbb ki
rályuuk elsőszülött magzatja elől IUI\S kir:Hyi iig ragadja-e 
el a szelIt korona arallyalmájnt? Ki kételkednék ama fel
séges I:saJád elsösz1iJöttségi Icsz:\rmazásáIU\k akar szeren
('séjébcll, akár dicsőségébell, - és igy amaz c]sósziilött
nek ki !lcm ndja az elsőséget? Eleget mondék. Hiszen a. 
hajnal megjelenti, milyen lesz allap. Hcrml1es II bölcsőben 
adá jeIét erejének. 

l)Hosszas besz.éd és kivil.lmtok nélkül kell kimollduui 
a szót lHagy:l1'ország királyállOz. Scuki se aggódjék azon, 
hogy ft királ yi smj szerclIcsésell nem fog előhaladIli j mert 
atyja hősisége diadaljclckból készitett neki YCrt utat és 
egyengeté meg' aczéljáyal j miycl pedig más mint az ország· 
úton (Yiam J'cgiam) és atyja l1tj:\1I 1Iem is járhat, nem is Ic· 
hct egyéb, mint a mi atyja! Féljfi nő személyében! - még 
pedig II lcgllagyobb joggal. ('l'ripal't. Tit. 7. et 50. Pm·s.l.) 
lUcrt a hazai alaptönéllY a )löket férfiaknak Ilyilatkoztatja. 
Szerencsés Verbóczy, a ki irta; szcrcncsés magam, ki ja. 
,-anom j szerencsésebbck ti , kik lllcgcrösítitck j mert az 
orsz:\ggyUlésl'c cgybCgYl'ilt rcu<lekre mÍlI<lig szabad a hi· 
"atkozás j de lcgszcrcut.'sésebbck utódaink, kik a legjobb 
tÖITéuy rég olmjtott gyümölcsét örökrc élyezllctik. Oh sze· 
rellt.'sés rendek! milló ez a mi uemzetiillk! A századokkal 
ezclött hozott tön'ény hatályát Ill<lgllu i~ tÖl'\'ényhoz6n nyi
latkoztatja. bh\s uralkodók a kirc\lyi méltóság jogai közé 
számitj:\k a tönéllyek alóli föloldoztatást j a mi tör\,(~lIytiuk 
a most kiskorú, dc felséges női elsőszülöttet férfi,'á, ki· 
rálylyá teszi! 

"Minő hazánk törYéuyciuck crcjc, midőn ily meta
morphosist tud eszközöl ni! Csak ezért is méltó I'.i, hogy 
egy betujét /)c y:\ltoz,tassuk. I\lidóu tchM bcszédem a tör· 
\'éllyr,1l :ll:l)l~zik. ezt pedig seuld "em mcri tagadni, mi 
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törtélljék milldeuki belecgyezélSMcl? minő köyctkeztelest 
'"olljlluk abból , minek előzménye a tőrn:uyen ala púl ? Az
ert ti, kik esküdt tisztclöi ,-agylok a törrénynek, ,'éleme
nyernet iljátok alá. Mert ebben ,'erscnyeztek öseitekkel i 
ez a főrendek véleménye, ez az összes uép yarakozása -
iljátok alá! 

"JUi köyctkezik ebbül - tekintetes rendek? azzal 
hossznsan nem tartoztatlak : fi kiilsö erő elleni biztosság, 
a hazai nyugalom, a szi,'ck őszinte egyesillése , a szellt 
béke, a nép gyarapodása, a főreudek és nemesseg méltó
sága és az egész ország boldogs.\ga nem csak ohajtás, ha
IIcm VUIÓSlig lesz. Ezen bazaszeretct bámulatra fogja ra
gadni a yilftgot, csodálni fogják okosságunkatj az idegCJI 
a maga Hgyé\"el foglalkozalldik) s rozsda fogja majd il. kar
dot) melyet minden oldalról fennek reánk. A roszakarók 
mi mást tehetnének) mint csod:Uni fogják) a mit nem akar
tak? Fölhagynak a bizalmatlanság Yádjtlxal) midőn boldog 
utódaink jóllétét a mennyire tisztelendik) kétségteleniíl hó
dolatunk di csöségét) ép lluuyira fogják azzal gyallHsitalli) 
hogy több kegyelem nycl'csél'c hasZlláltuk. 

J) Ime az öseitek hah\l'Ozata .\ltal egészell hozzánkig 
lehozott} :\ mi sz:\yazatuukkal méltán örök időkre kiter
jeti ztctt) a feltiéges uralkodóh:\z női .\gáball: mig élni fogI 
boldogul lII'alkodalldó örökösödéti! Örökre maradjon InH 
rCllu is tcn dictiőségérc éti népcinck ü<h-érc! 

"Yirat !H!) 
Szónok az utóbbi lizót cmcltchb hangolt moml:\. mirc a 

rcndek Ilál'omszoro8 lJ yjyafl '-ban törtek ki, 
A II "jyatU kiáltások meg~zti ll\'é ll , illdih'ányozá, hogy 

ezen határozat adfl.8sck tudtára a 1ll1\gul\"oknak cgy ki -

, 1:)~11lJ.:l loe5~éde ki i$ ny",mlltotl ugy:umkk",r I'vUQuyloan, I ('gy 
l'éldhnrll " N"",~. ~I""eumlo,," VIIII. 



154 

"cvezendő kUldütt"ég által. nl ig 1\ királyi tnbln ezclI kül· 
döttséggcJ foglalkozik , a fcJsö lll:lgyarországink mnsik 
táblája külön il'\ kinyilntkoztntja: ,.Nehogy azt higyc \'8· 
laki, mintha öket uémelyck rábcfjzéllék \'agy rnyctték "ohm 
a 8zóbrm ledi örökösödés elfogndfl1'\ára) újból is kijelcntik, 
hogy ezen öl'ököl'\ödést önként, jó I'z{llItukból, miudclI kén· 
!o;zcl'ités nélkiil fogadt.ik cl. H Ezután hasolllú :-:zanlkball 
tÖII uyilatkozntot II OUllnll túliak és a Dtllláll iUllclliek 
tábl:ija és a, többi rendek a ne\'ezcttörökösödós t:\rgynban,') 

Erre kincrcztetctt II ktlldöttség, Illcly rt m,ign:lsoknnk 
jcJclltelldő n\la a rcmlek határozatát n Itői örökösödés tár
gynb:m. Tizellkilelu'zen ne\'cztettek ki II rcndek miudcnik 
oszh\lyúhól, A('s:\dy Ad:ím, györi knnonok ,oezérlctc alatt. 

Aes:\dy és n kUldöttség Illegtcyéll n. mngnásoknál n 
jelcntést, ezek is II Viynt"·tal mOlIdák ki rt női örökösödés 
eh·ét. Aesády ezt viszont jelenté az nls6 tábhin8k. 

Erre Sr.llllm Fcrcllcz llyiln\uitú nzon Yélcméllyet, 
hogy jó ICIIIIC n mai hatnl'ozatot fclnjánlnlli ó fclségének, 
mielőtt szercllt'séscn leérke1.uék) és czcu czólra fi nuigllft. 
sok és rendck közti I BCI'sbc ktlhlöttség indítandó. Ha :\ 
m,igllúsok jónak lMjlik , gondoskodjaunk 6k is CZéll klil· 
dőttség kiuc\·czéséról. A lI:'Idol' ezcn lmt:irozatra kinyitnI.· 
koztalta, hogy II fórclldck is tekintctbc ,oeclldik. 

F.:ITe m('g;eleut n relldekllél a nu\gllások egy tiz tagu 
killdöttségc Er<lfjdy Gábor cgri érsck vczérlete nlntt, ki a 
rcndek mindkét hal<hozatárn elmondá n ,o:\lnszt. - A fő· 

rcmlck izcncte IIcm ilres formnsl\g. Igen ne,oczetcs znrndé· 
kot kin\nllnk C'sntollli nz áltnJnllosságbnll kimondott hatá· 
roznthoz) - mcly .Ilagym'ol'$záy illtcgl'itását illeti, 

' ) SzónH .. ,,1ft ro rdjh'~ ~ Trenl!$t n IIl fi:'yf; kXve' ek il l O" (f; ('.nAg
lly"I ~ .i " "J,lójli.bÓI. ~I lr.. IIlto l ye; kö,'e ' ek " I pl ,\j" "~nU5 euel. 
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Az iZCllctbell ft m:\gll.\sok lllilldenesetre támogatják 
az örökösödés jelentett e1fogadás:H ; de oly formán) hogy 
!Ja magyar szent korona más or:szágai és tl1rtomál'yai is 
olyallokllak tekintessenek, millt a melyek a női örökösödést 
elfogadt:\k. ., 

Két irauyball ue\'ezetes cme n::gzés, Egyfelől feles
legessé teszi a Hornitor::izág által 1712-hell kimondott 
határozatot) melyet most Horni.torsz;\g a maga hclyén, II 

magyar orsz:iggynlésell, melycn tÖlTényescll \"olt képd
seh'e, másodizbcn tctt magáén\. .i\lagynrország másfelő l 

Erdély pragruatitoa. sant'tiójárn néz\'e is már ekkor szót 
emel. 

A mi pedig a Bécsbe ktildcn(W deplltatiót illeti, a to· 
rendek a lajstrom elkészítéséről gondosko(ltak. A I'emlek 
elkeszityen a kiildöttség lajstromát, azt bejelenték a mág. 
násokllak Szluha r'crcllt'z clhal, ki ,'isszatér\'én, ezt az 
indít\'áu)'t teyé: :'Uilltáll az AlIstriai ház női öriikösödéset 
mind a mágn:isok mind Ho rendek eHyé,·lelmli/f'.'I elfogadt:ik, 
fi. rendek jelenjenck meg a mágnúsok termében , s ott 
I'!gyesiiltell llyilatkOí~zallak a határozat elfogad:i.sáról. A 
rendek általmentek a m.\gmisok termébc. Ott először a 
uádol', azután a kalo('sai érsck I'ö\'id beszédben szólanak 
az előzmények ről s kijelcnték, hogy fl Becsbe indihHldó 
küldöttségnek sietllie kell. Ezt háromszor mcgl1júlt hm'· 
stmy lJ Vi\'at .l-oz:is kö\'cttc! s ezzel mindkét húz eloszol
n\n, az azon napi iilés bcfejez tetett. 

Igy egyetlen egy lIap fogadllk CI II főrendek és a ren
dek a uöi örökösödésI! de még Hem il ,l prllgmatil'll :~mll('· 

tió"t, mel)' nem is \'olt eléjök tCljeszh-e, Ezen határozat 
még csak fi királyi meglli\'ó Jc\'élre YI)l! y.Hasz. Ez pedig 
IIngyou iltah\nossllgban szólott! s c szeriu[ amaz is. 

A bécsi kiildöttségbe II füreudck először 34 kiildöttet 
IIm'ezrek ki. - közülök egyet llo!'\';\tor6zúg cs hatot II 
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c1erus részéről. De ezekhez a nádor utólagos,ul még hatot 
adn\n, fl. főrendek küldöttsége 40 tagból áHott , - mig fl. 

rendek ktildöttségc 22 tagból, kik közt HOl'\'átorszag ré~ 

széról 1, a megyék részéről 7, a taxollc\'Ö nu\gnások kép
dse!óiból 4, a n\rosok reszérölllgyrtuallllyi. - A két ház 
részéről kiuc\'czett 62 küldött kÖZlil sokan még junius 
30-ikán, a többi julius ]-sejéll Becsbe jmlllJtak. A nádor 
jeleuté: hogy Ö jUllius 2-ikáll reggel fog Bérsbe érkezni 
s az nap 9 órakor reggel a kUldöttség az ö litkás:lll gpl!
jön össze. 

Megjegyezhetjük itt lUcllékcscu , hogy III. Károl~
idejében még a máguásoknak is csekély része \'olt ottho-
1105 Bécsbcll. Az oly első rClldt1 dynastákat kh'c\'c, minők 
az Eszterházyak, l )álfl'ynk és El'dódyek, ft többi mngyal'· 
orsz;\gi birtokain lakott állandóan, Leopold csász!tr kor· 
mállyz:\sának egyik e]ye yolt, hogy az az előtt a "idéki 
élet miatt kor1:\tolt helyi ,iSZOllyok közt élt rÓllcmességct 
mh"arába gylijtsc, részint ennek fényet emelendő, részint 
a filggetlenseg é:s del'entralisatio e ZCH egyik legfontosabb 
elemét, az ~UlalDi össZpolltositás érdekeinek szolg;Uatjára 
haszn!lImHló föl. New az ö ta);í.!m(mya \"oJt ez, Az általa 
gytilölt frallczi:\k uralkodói egyik fócszközllek tnlúlt:\k yolt 
fól a középkori rendi és egyéni függetlenség eltörlésére 
és helyette az úllam öllkényének és uralkodói mindenha
tóságuak megalapitására, Lajtháll túl már Lcopold nlatt 
Yéghez meut ezen :Ualnklll:'ts, Leopold alatt az ausztriai, 
stiriai és cseh urak föh'cttették "agy ]lUsztll1lli engedék 0seik 
" sas-fészkeit U hogy Becsbe ,'agy nagyobb tartományi "ft
rosokba tegyek flt lakásukat. ~Iondhatni az egész uemes· 
ség lemondott a drbcJi életröl, - nllllyin\l ink:\bb, Illi ,'cl 
maga Leopold a hliség c.s rag'lszkod:\s egyik jeiének te
kinté, ha a főnemes Y;irosokbn, s klilöJlö3öIl lléc.sbe köl
tözik, 
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)Iagynrországoll, búr maga El. korm;illY is sok várat 
rontatott le, még a főnemesség Bécsben lakása Hem yolt 
oly liltalános dimtball. Csak:~ XVtn·ik sz;ízad mlísodik 
fclébeu, :\Hria Terézia tuhnr.lnak nl.l'Úzsa és a mngyEll'ok 
iránti ked,"czése fejté ki azon hnjlmnot. Aztán még akir 
Leopolfl nkúr József és Károly idejében Bérs nem "olt nz. 
a mi ,'ó fi k i nU y Inj idejében \'tUt. A nagyon ,"egyes nept! 
Yárosban, melyból egy egész ktiln\rost laktak spanyolok, 
maga a közbiztoss:ig gyengén tartatott feu, S a "aiMi "d· 
rosi élet kénye1mei kc\'csek voltnk. És Leopold unl1rua 
koránt sem yolt alknlmas arra, hogy az neln!r!, fi hol fl ma
gynl'oknt előité l etes idcgcnséggcl fogadt:ik, kc(hcssé tegye 
e lőttök. m. K;iroly uralma ('sak átmenet yolt ezen rész
ben is , 

ji inclnmellett nem sznhnd felednii Ilk, hogy fi "bécöies
kedés" ir/mt már Hagy hajlam mutatkozott. 31:\1' fi Yegyes 
házbeli kirA'lyok nlntt a Bécshez közelebb esó megyék na
gyobb nemessége ismerte fi nirost. mely akkor is nu
gyohb ,"olt Bl1<hinál, habár az ndnu f";llye táyolról nem ye
tekeclhetett a rizsegrAdi pompájáml. - L Fcrdill<Índ ideje 
óta pedig nemcsak az tett sokat , hogy Bécs yolt:l. király 
székhelye, hauem nz is, IIOgy az orsz:íggyülések majdnem 
kh"étel nél kUl Bécs s7.olllszédj:íbnll, Pozsonybnll ,"ngy So
pronyban tartattak. Sokat tÚli ezcllki,"ii1 az is , hogy n 
rrököli és RákúI'zy-mozgalmakhoz Hem :'d lott magynr fó
uemesek 13";csbc menekültck s Jöz!:icf nl att Ilagy sZ;'lIumal 
'Voltak kénytclenek ott lakli i, - nem is emIitYén hogy fó· 
papjaink m.ir régibh illők öta kÖz}lOlltunk tckinték Bct.'set 
II magyar katholicismllsnak a mngynl' l'rotcstalltismus el
leni százados Ilúborúj:ibnll, 

Bécs m:ír nagy befolyást gyakorolt a társadalmi sza
kt\sok mel'Ó átnlakit:\sára is, j lngynrol'sz:igon mi lyeu \Il";)' 

tékli lehetett ez, bizonys:'lg rá ErlMll'. mcll' t:ínllnbbi fek-
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"ése dat'zúl'lI i~ llL K.iro}y idejében cgé::.z metamol'pho

SiSOll ment kCl'csztill Szoklisnibnll: mint az egykori b. 
Apornak c nemben hasonlithatlall él'dckcsségli emlékirata 
bizonyit ja. ') 

Ezekböl itélYc fi bersi ktildöttség külseje bár más 
volt, mint Ilapjainkball leHnej dc nagyoll kiilönbözött az 
azelőtt i század ily Ilclllli ünnepélyes mcuctétó} is. ]~s kii
löllöscn oly időkben , midőn az ősi politikai intézmények 
fenycgcÍ\'c nincsenek, a magyal' (isi szokiisniból fi. kulsó
ségekbcll sokat Ilfljluu(ló engedni. A kiildöttség kész volt 
alkalmazkodni ezúttal is a kiilsö, de kiY:i.1t az udvari 51.0-

kásokhoz. 
A rendek julius 2-ikún összegyül tek a uádol' , Pálffy 

Miklós bécsi SZlílMsán, (hospitinm); mert h<iza Bécsbell, 
úgy láts7.ik, 11em "olt. De a nádor scm érkezvcll meg a 
kitiizött idöre , délut:'U\ öt órakor tallácskoztak fi királyi 
fil1dienti:\m, menetel relld~röl. Szó scm "olt , 'hogya me
net , régi szokás szerillt loh.'ttOll törtelljck, Ez már III, 
K.iroly idejében nYUlt di"at kczdctt ICllll i, A rendck csak 
az inint tudakozódtak a fonnasligokra kenyes udyarnál, 
Illcg lcsz-e engc<he, hogy nemcsck is Jmtlonls hintóban 
tmtsák a he"ollulúst, mintán n törvén)' nem ismer lénycgcs 
különbséget a két rcnd közt. Akinily \'lllasza az "oh, 
hogy miudcnki oly fogattal és kOl'sin\l mellet, a minó telik, 

A kocsik sora és rendje Illcghatiu'oztntYán, julius 
3-ikán n 1l1Cllet a karinthiai krqmn és a ,-árosolI át a ('SII
sz.il' }al~lÍho7., n7.a7. n ,YuyoJ'itlibn.H "OllUlt, hol fl kihaliga
tüsi terembcn a knhlöttscg szó uo ka , Cs.iky hihol'lIok eS 
kalotsni érsek ki egyl<ol'uak lillit;isa szcrint cgyik fó m07-
gatúja ,'olt mag;\1I köröl;bell hs a nöi liröktisötlcs c1fogndta
t:lsának , hosszú heszédct tartott. mc1)' h:ll1:\I' szintén Cd-
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ziSO>i volt j de az alkalolUnál fog"a nem ereszkedvt:u Li· 
zonyit:'tsokbu, Illclltcbb "olt fl. sophismúktól, mint Szlulm 
szólloklata. 

Csáky bibornok·érsek beszéde itt következik: 

),Szentséges cS:lsz:1ri királyi felség, 

"Legkegyelmesebb urunk! 

,,}'Iidőn szentséges felségc<11mgylelkli királyi meghh'ó 
levele :'tHal i\Iagyarorsz.ig összes k:lI'ait és rcndeit köze
l ebbről múlt junius 20-ik napjara az ország közönséges 
gyiilésel'c Pozsony szahad királyi nlrosába kegyelmesen 
összehivatá, es a ne,"ezett karok és rendek felséged iránt 
,"aló hóclolat i köteJezettségöknél fogn, e ,-égből Ilúségesen 
s ha \'abha, most a Icgszámosabban megjelentek 1 ezeH 
U110Stol i és az istCJlUCk szentelt kil':ilys.i.g szokása szerint 
eunek kegyelme és segitsége kérese után az ügyek tárgya· 
lás:\t megkezdendök más 1H1}) ) Szent I.ászI6nak , hajdan 
ugyanazon i'lIagyaJ'ol's~l-Íg kinily:í.nnk (kinek bökezUségé· 
ból al. én ,-ál'adi piispökscgem és káptalan om alal)ittntott 
volt) a hnsonlókép hozzám tnrtozó Szem i'tbh-tolL piispök 
lll'Uepostsligilnak templomában, a hol felst:ged felscges 1I'\1.a· 
beH leg<licsóbb emlékezetii elődei ki;ziil szlÍmosnn s maga 
felscged is az orszng szelit kOl'oll:íj;\Yalmcgkorollúztattilk , 
az isteni tisztelctet el\'cgezték , nl. orszúggyUlésuck mind· 
j:'u-t azuhilli , aznz clsö iilcséhell , hizonynra a szent lélek 
sugallnt;'lhúl , azon szeIIt király cl'dcmeincl fogn .. , kinek lin· 
lIepcn a szcnt Iclkct Krisztus tcsténck kitételé\'cl én n;· 
gczn!1l az istcni szolgúJ:ltot, segitségiii hi,"tllk , az orszlig 
karai es rendei ynJamcllllyicn Ilclllráhcszélés, nem erköh:si 
kényszcrítés áltnl , ilnnem egyhanglllag cS egy szivrc1 és 
szá.Ün1, önkcllyt, lizabadoll , meggondolással és jónk:lI'a ttal 
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abba1l egyeztek meg $ szeuh.ége:s fd~t!gcdc[ aMzato:sall 
arra hatMozták kérni: 

.. Hogy felségednek a férfillemre llt!Z\'e ft kir;'tlys.\g
ban ndó örökösödési Jfagyarországon az annak koronájA
hoz tartozó nlinden Yisszafoglnlt és h.ten segitséghel 
Yisszafoglalalld6 tartománynyal egyiitt. azon esetben (mit 
a kegyelmes jó isten elháritni méltóztassék) ha a. f~rti ág 
kihal na} akkor. és mind örökre a nói ágra is rnéltóztassék 
elfogad ui, megtart\-án mindig a köyctkezésben az elsószii
löttségi rendet. 

,}a\-aslá ezt dicsó emlckezetli óseinek és elődeinek 
mIamint mag.\nak felségednek érdemei, f:\radozása. gond
jai és törekYései. melyeket ezen apostoli király:ságának a 
barbi\fok jArma alól \":'116 fólszabaditásira, kitcljesztésére 
és emelésére forditott. 

,.J:rlaslá ezt felségednek a trónni!toziÍs idejtl"c is. s 
magából a. rneghh'ó le\-élból is az orszag nagy yigasztalá
sára kitilllő atyai gondoskodása és miud rt belsó mind a 
küJsó bizton lét és 1l)'lgalorn tekilltetéhül a józan esz j 

,.J:n-asJá az, hogya "égzetteljcs interrcgnl1moknak 
eleje yétessék j 

1 .Ja,~aslá a múltm, jelenrc és jÖ"óre yaló emlékezés 
és e1óreIátas1 minő :'tllaJlotban volt. minó állapotban VlllI s 
illetőleg lllinó úllapotba jllt1mt a \'iszOllyok 'láltozandósa
g:h'al ezen Szent István első királyunk óta annyi szeren
l'sétlcnség látogatta ország j 

,. JaY3sIá II felséged kegyelmében t!s ltajlam:\ball "aló 
hit és remén)' j 

.. Szóml ja"aslá mindez s jaYn5olll:\ minden, mig épeu 
semmi ok siues, a mi II beleegyezéssel ellellkezöt jayasollla . 

.. )[ert mindent kellően megfonto1m. ki másnak szell
telhetIlé :\Iagyarország magát cs angyali koronájllt sze-
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reut'sésebbclI , mint felséged felséges luizállak, auuyi dieső 
cs:isz:\r és király termekeny allyjának? 

" B.ll'1llcly oldalról más helyes Jwtál'ozat Hem lehetett. 
mint hogy ez It korom1, melyet ;lJluyi Y1Szo11tngs:íg és \'e
szély között yédtek és tnrtottak meg felséged dil'sÖ elődei 
es runga felséged is, s mdy annyi száznd sz:\kndntlan so
I';in az ausztriai 1I:\z magas homlok;in marndott a gOlld\'i
selésnek titkos sZ;Ílldékáuúl, felséged mnmdékaiclI i::;, meg
nyugodjek. 

.. :Hcrt kiuen lehetne uMmbball 1>iz1Ii, kitöl uiztnuuall 
remélJli, ki 11'o\lIt lcu1Icuk !:\lIg'o\óbu szeretettel. kit lellne ta· 
n:l!.:>lo:S:lUU ::iegit:séglÍl billllllk, hol lehetne szihírdnbball biz
tosÍtullllk s biztosabban szihil'dit;llluuk magunkat, mint fel
ségell bnzgó felsége=" Il;ÍZ;lU:lll, melyben nill(,s mit félteni 
ak:\}' az :lJlostoli katholikus MSZ:lgOt. ak:lr :lZ augyali ko
ronát, hogy mús mint katholikus il'jn" millt kezdetben \'olt, 
\'ablla szállha;-;:son, 

"Mert ez ,Wal a IcgeröschLell hiszi és l'cméli Magyar
onsz;'g, hogy lllind lll:lga, mind fcl:séged tölJ1Ji l)l'ökös 01'
sz;\gai.és tartom:iny;1i j61létét ('lőzllIozdithatja: IUl felscgcd 
ós minclkctnenHi örököseinek kOl'm:ill)':l alatt a:tl!.'ka! a trJ'
vr::ctt unióban lr,~:, 

.. Hiszi C~ n'meli lJltllltltHJl I'gc~z hiztoss;iggal, hogy 

igy nellH'sak szil:\nlalJball é:s :ill;llltlúuuall llIcgtarlatnal.-: az 
ö ősi szauads:igai és kin'tlts;ígai, hanem tdségcd atyai ke
gyehnclJól c~ mindkét ncmlÍ utód"ill"k kl..'gyéuól öl kegyel
mek éi; :ulolll<inyok nagyobb Llltiégét is, 

,.l la fdscgcd oIJajt:iSlJllkat tdjl'siti. boldogoknak Im'
t;uuljuk magnukat. hogy mi e \'égre itt jcll'ulen,i kiihlötÍl'k 
az örömet és ,'iga:sztal:\st közölhf.>ljiik :lzokkal , kiknek 
egyél'tehllli kidu::i;ig;'lr:l kiiltlctCllk ki, 

,, 11:)<111 boszaukodjék kelet, :\m bir:i1j:\k tetszés sze
rint \'Clclyt:irsaillk \'iIgy ;1 felséges IJ:'IZ il'igyci ; ken'set 

" 



"ugy selllmit selll gonllululIk velej egyszer s miudeukorra 
elég uekün}i: az isten ak:ll'atjából felséged kegyelme iilta} 
\'égzendókllcz sziMrdnl és :'11Ialldóan mgaszko<1nunk. 

nFogac1c1 azért kegyelmes úr ft uép kiv:'1ns:\g:U, kö
nyörgését és sú\-e ohajt:'lsát, melyre nem fegyver, lIem ('sel, 
sem valamely clóleges rábeszélés vagy tanács, Y:lgy pedig 
a felséged in'ulti llliségl'e uézye mástól vett példa által, 
h~ulel1l 011 kény t, saját szabad és jóakalTltll el]mtlÍroz:\s,\ból, 
a felséged in\uti s7.el'ctetet önmagából lllerit\'e él'zé nUlgM 
ösztöuöz\-e. ahi\'ct\'éll IllIIgát lelségednek s felséged mind
két uemli utódaiuak örök időkre, 

"l"ogalhl n, mimlelI lJizalmatlalls:\gés kétség :ll'lly,'ltól 
mcgtisztllIt szi\-eket és lelkekct. 

"Vigasztald Illeg l'S:lk czzel is Magymorl:iz:\got, mcJy 
különben is tied, és "égre haladj, gym'al'odjál és uralkod
jál! Jstcuuek (kiuek gOll(lYiselésébül és ctludJ\latos ,'égzé
séhö] left mindez), segitsége legycH örökre \'eliiuk J\meu. tc 

Ezell beiizédre :t kir;'!ly rö\'iden ,':"daszoltj lllert lm
bár II latin nyeh'et jól tndta , kivált lIyih-áliul:iau melltűl 
keyesebLcf :;"eretett bcs1.élui. Alagilll kihallgatások ball is 
olykor, milItiifI restellette "olllll a lllegszólal:.ist, :lligcl'tllető 
l1alk:\.1I és hau yagl11 cjt~ :\. ~zl\Yakflt. Most azonball \'ilá
gos és érthető hangol! mondá: 

"llalIú - tlgymolld - fi karok és rendek sdmlék:it j 
helyesli, hogy il női örökösödél:it megajánlják_ Ellllélfogvn 
Ö felsége hi llzokra, :\. mik Mal:íu és részlet.eseu ot karok 
é~ rendek megmaralllls:\m szoJg:\.lalldóku:\k fogu:lk hit
szan i, goudot fonlitallll , kiilöubcn biztosítja. kegyclmérm fl 

II karokat éiS rClldeket u 
Erre fl. kalocs'li érsek kezet l'sólw)t ü felségének, 

wcly cl:iókra ó l'clsége kisl:ic megcmclé klllll!lját. Azut:'m 
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a mcghnMl'ozott rendbeli n m:'tgu?\sok) llemesek és miudclI 
jelell ,"oJt magyal' kézcsókl'a clöjárnltak. :Mindez ttlrhe
tőlcg folyt Ic - mond toní!)b a jelentés - ki "he azt az 
egyet) hogy töhbcknck ,'selédségc is bemcnn~n apalotúba) 
ebből is többen clöjárultak kezet <.'s6kolni. 

111ncII több termen kCl'csztlíl HZ érsek vezetése alatt a 
cs:isz:ll'lléhoz mentek) killck az érsek német beszédbeli je
lenté az örökösödésuck a lc!illyúgra yaló kiterjesztését I s 
kérte pártfoglislít. 1\lil'c fl t's{tsz:1l'11é jóindnlatj;íról bizto
sit:\. Kiváuta az érlSck) hozzák elő fi. herczegllóket. Ezek 
előjöttek. Az érsek iid"özöl\'éll őket, a cs<iszál'lléllak és 
hcrczcgllóknck is kezet csúkolúllak. 

Még 3·ik:\1I sokan yisszatértek Pozsouyba fl rendek 
köziil. 

Az orsz{tggyUlés j ul iusban n. kimomlott elv tÖl'\'éIlY
llyé formulázásún\l foglalkozott. Látni fogjuk a targynlá
sok mCHctét, mclyek azonban már kcvcsbbé viselik mago
kon a csupa tlllllcpclyesség sZÍ11ét, mindamcllet~ hogy tá\'ol 
"alluak n kontukbcli parlamenti vitúk képetól. 



XI. FEJ EZET. 

A pragmatica sanotio formulazása az országgyülésen. 

A fClllltebbi részletezés II külsőségekben már csak all

Ilálfogvn is szükségesnek lútsz:lmtott, mi\'el nemileg elter
jcd[ s itt-ott hitelt talált traditio. nlgy ta1:\u ujabb kelüi 
hir, mintha :l. prngmnticft Sllllctio kimomlúsn alkaJmánll II 
pozsonyi orsz{lgJl:1Zl'a áfJ.'JiÍk lelt"/; volna ;'-ÚIlYU=I;(l. Az 01'
szaggytllési jegyzököuY"ck , melyeket a mcgyci kö\'etek 
küldének II mcgyékrc, ilyesról IIcm cllllékezlIck A ki II 
viszonyokat, III. Károly jellemet ismeri , <lZ egészet lIla

g:\hnll is Illesének tarthat jaj de nem fölöslegc!:i II lJü\'cbb 
földcrilés SCIII; mert teljesen földcl7iti II kénJést a dolgok 
mCllcnetcllck Icirilsa, mcly Hem felettéhb részletes Ugy:tll, 
dc bizonyos, hogy egyetlen egy nllótl:U1sflg Ya:;y fcrditéiS 
sincs bCIIIIC. Suk cl nHl lll\lIgah'a) az igaz) fi. mit a körc
tck azért Hem tartc\lIuk !:iznkségeslIck jelenteni, mi\'el aWII 
korhau ft tühbi m:lgútól érthctő yolt. Hogy cpen oly reuel
kivüli dolog, minő egy humLázús n:szclyc) még t'sak tit· 
yuJról sc legyen érintve, ha yolt hClllIC miami, az IIcm hi· 
hetú, Az u!nlsó eltitt fCllllcbb ncm clUlitúk ezclI lHoluIát 
azért) hogy maga itéljcn HZ iig)' meuctéb61) - és most 
kérdhctjiik, a iCIlll clúadouak oh'asójúb:m éhrcdhetctt-e 
clSak legu\\'o)abbróJ ilS olyas gyauII, mintha aZ orsz:.\gg)'H-



lés terriroriz:'tInt lett ,-olIJa ? )Iég azoll haboz:\snak sincs 
legkisebb jele, mely az 1 G8i ·iki gyiilést jellemzi. 

Kapn:1l ,-ilágosobh, JlOgy 1722-ben a prngmntica 
sanetio kérdése már magítll tauácskoz;'lsokban teljesen cl 
yolt dönh-c, s II nyih-ünos Hlés fi kiYite lnek, b:\.l'mulhatlan, 
fOl'lllaságáltoz tartozott. HögtöllőZ\'c s ki,-ált {Igy Ilk fenyc. 
getésc alntt Szluha nem mond valn oly heszédet. Az e16rc 
el '"olt készit"e, minthogy nyomtntásb:lI1 is megjelcnt. Vagy 
ha rögtöllöztc is, a l1\'iyatc<okban gazditlkodóhbnk lettek 
'"ol na. Az egész iigy lefolyása ncm a kényszcrités. Itanem 
épen a készség jellcmét ,"i:icli mngan. Egy clőbbi szakasz
ban kimutattam, mik "oJtak a pragmatira sanctio mellett 
szólolt okok. i\lég azok scm ne\'czltetók annyira kény
szcri tók nck, mi ut a józan ész szcrint níbeszélókl1ek. Nem 
kellctt hozz:\. .ígyu kiszcgczés: a polit ikai cszély sokkal 
kön nycbb ntnt készitett az ügy Icfolp'lsanak. 

H nsonló jcllcmück az IIr.szúggyiilés todhbi cselek
ményei is ebben a tárgyban. 

Kö,-essiik idó relltlbclI CZCII orsz;'tggytilés folyás:if. 
1722·ben jUllillf:! ntols!'! uapja nhiu csakucm egy hcti 

sztinidő ,"olt. 
Julius G-ik:i.n orsiágos illés, melyiJen elhatároztah-án 

a mcgyci kü\-ctek iilószékcinek rendc, IS elöadat\-án, hogy 
Ö fc lség<', Pozsouyha jüyendü, 1ll:'1snftp azaz j·ikéll Farkas
fah-:u'a érkezik, hon'l ft rendek is megjelenuek fogathisli.ra, 
a megktt;irozott progr:ulllll szcriut, 

ftiláll"ttak ZempJell, Ahrmj és Ung meg-ye követei. 
Elliad:'tk alapos mclttscgeikct, hogy c!öbh IIcm érkezhettck 
az orszilggytllélSl'e. Hallották, hogya rendek ezalatt cl
fogadák az IImll..-rx!úhá: női á90 ;jl';;t .. ;i.~;;dhi jf/gát. Azon 
mefJyék nevéoen, melyek ökct kiilrlék, ők is errc adJ6k .~za-
1.:(/zall/kat b fl I .. aml.- b "",/(I(>k I!at/í,'n::flfát l/Ifl.'luk i.~ "(>l.lle.~· 

fik é.~ mI"9(·)'ő.~itik. 
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Jelenti az allládor , hogy Bécsból az országgymési 
küldöttség szercncsésen yisszaérkezett. A kalocsai érsek 
a mágllások tábhijún jelcntést akar tenui a küldetés cred
ményéről. Ki\":\llj:ik , hogya relHlck menjenck n mágn:\
sok iilésébe s ott egy testületté egyesuh"e hallgassák meg 
n jelentést. Ez meg is történt. 

Ezután mind két tábla kineyezi a küldöttséget, mcl)' 
a királyt Farkast:'lln'lll fogadja, 

A király ncm 3-iktl.ll, mint tel'yezye ,"olt, hanem 6-ikán 
indult el a " Fayoritác'-ból j miből látszik, hogy az ország
gyiilés előbbi bétsi küldöttsége, mcI)' a kin\l)' lcjö\'ctelét 
clhalasztnt:'l, nem "olt az I1dntr által elm"c tudott demon
stratió. 

A rcndek elkészítik a kir:ílYllak Fnrkasfnln\n leendő 
elfogadása programmját, s többek közt illtézkc(lnek, ne
hogy. mint Bérsbcn történt , alsóbb relldlick és szo]g.\k 
jnssanak kczesóko];\shoz. Miután a király yalószintiell 
másnap délután öt órakor érkezik Farkasfalnira az ott 
szokás szerint elkészitett sMorhoz , a rendek jelcnjenck 
meg délután három órakor, nehogy ruegclózlesscllck. 

Az esztergomi érsck, a szász herczeg, megjelell\'éll 
fi fórelHlek ülésébcn , mcntegetóuzött késÚll cl'kcztéért s 
kij elcnti, hogy maga is hozzájárni a női örükösödcs elfo
gad,\sálloz. 

A király fogalhíslira kinereztetn!1l az cgri ptispök 
Enl0dy yezérlcte alatt fl kill<löltseg, cz 7-iken oda indult, 
és kikiildetctt egy magyar és hon'lit katonas~"gból álló rSIl

pat is a király kisérctclÍl. 
Ucgérkezn;n a kirúly és királyné a nc\'ezett helyre, 

az egri püspök, gr. Erdüdy Gábor ékes beszéddel fogadta. 
HizeJgö szóuoklatáball VI. Károly rslisz,\rt nagyobbnak 
mondja Nagy Sillldorn:\I; de elég ügyes csak abbalI a tc
kintethen állitni ezt. hogy mig cmcz fegy\'crrel hóditolt s 
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nem gondolt a népek boldogs,igáml, 1{{Il'oly es.iszár ezt 
tartja főleg szem előtt. ]::s mig Nagy Sándor megosztotta 
birodalmát utódai küzt, K:íroly utódai alatt ürökre egyesíti 
birodalma kiiJün részeit. 

A pilsl'ük ezen elóleges H(h'üzlete utún, mely a sá· 
torban történt, :\ relldek élén az esztergomi érsek tartott 
rövid beszédet s nyert rüvid v.Haszt. 

A relldck részint luh atOll, részint kocsiban jelentek 
meg. A király lóhMon tartá a beroJlnhíst. Előtte egy főpap 
szintén lóluítOIl "ittc a keresztet. A kir;'tJYllé kocsiban meut. 
A küz\'ctlen .kiséretet a Púlti"y-ezred "asasinnk egy szá· 
zada képezte. A pozsonyi hajóhidllú! a fegy\'eres polgárság 
négy százada állott, mcly a \',\ I'ig a rcnd fenutartúsára 
figyelt, s többek közt arra is, hogy az iinne}! ürömérc pns
k,ikat el ne siitögcssellck. Meg \'olt Imgy\"a, hogy az ,ígyú
lün!sekuél , melyek szaY;'tn;'t l történt ft herollllhis , nagy 
\'igyázattal kell lenni, IlclLogy l:izerellcsétlenség történjék 
miatta. A "úras kapujáhan ft, polg:írs,ig :\tnd:\ n. Y;tms 
kulcsát a ki roilYllak, ki rt. rü\'id :)zólloklat ut:ín azokat 
visszaad,l. IlU1 CII rt. magistratns haja<loll fó\'cl ldst:rtc fl. ki· 
rályt fl. v:'lrba, Ott pedig ft, kir:Uyt a m:ígmísok, a királynét 
a mligniÍslLék "úrt;'lk, s clúhbickct ft, király S Iltóhbiakat a. 
királyné foga(hi kiILallgat.ison" 

Másnap, julius 8- ikún O ór:'tra ,'oltak a rendek ft ",Irba 
meghim. Itt adatta.k iLt a szokásos szerhutitssál a kirlUyi 
előadások a.z esztCl'gomi érsekuck , ki azokat a u,Íllornak 
uyújtotta itt. A kézcsókol:'IS elmaradt ezúttal, - úgy n~l· 

ték, a nagy höscg miatt a király nem akartn hos8zúra 
lIyujt.1.lli a szertart:i:)t. A remlck visszatértek az ország 
házába, hol ruil1(lkét híbla ft fórendek termében egyesült. 

Itt a lllillor, gróf Pú.lft"y l\[iklós fö lolvasá a kinilyi elő· 

ad:'uwkat, melyek ide tartozó részéből a ftiuh helyeket 
idézziik, 
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A király bíztosih'án az egybegyiílt rendeket atyai 
illdlllntjáróJ, előadja, hogy az egykor oly yirágz6 :Magyar
orsz:\g, ezeu elátte oly kc<h'cs örökös Ol'sz,íga mily siral
mas állapotra jutott \'olt ft török foglalás által, mihez bel
háborúk is jál'últak. Leopold császúr, nagy részben \"issza
foglalta az orszl\got ft töröktől; azután József királyi jósl\ga 
kibékités :\.ltallccsclldesit~ fl belső zaval'oknt. Elüadja, hogy 
maga 1Iem csak megtart:í az országot azon bah\rok közt, 
melyekben elődeitől .ih'ctte, IIc!llt:Sftk yisszafoglal:i. egész 
tCl'ületét, hanem a \'isszafogIlll:\st kiterjeszté )Iagyaol'szág 
mclléktartomállyaira is. 

A rendek, midőn ft női örökösödést elfogmljúk, egy
felől ezcu külső elIellség. Im'lst'clől a belső zanll'ok ellen 
biztositjúk az országot, mell' z:\\"arok fl trónöröklés meg 
nem Imtin'ozátia esetében könnycn elő,lIIaunk. De kÖ"ctik 
őseik IJéhli~lÍt is. kik sz. Ish'áu király uói :igolI "aló utó
daiból szerettek kini!yt yalaszta ui magolmak, ll, minthogy 
az 154-7-iki 5-ik törYényczikkbcll a női ágon Sz. Istvúnt61 
sznrmnzott T. Ferdillálld utódait ismerték cl kin'dyoknak. 
Fölhozza a Icirüly az 1 G87-iki és 1 715·iki törYéHyt, mell' az 
örökösödést kiruoudjaa fitH\gra. Il ag)' :lzt fl núi ágm is ki
terjeszték a rendek saj:ít érdekökben, s ebhell oly készség
gel j:'u'tak el, eli slllcl'I!ssel fogadja, 

A kil',~ly reméli, hogya rendek az örökösödés ngyan
azou módoH reudczelldik, ft mint Imh; űl'ököti tartományai
ban relldeZ"c \ ' ;1Il. Ennek fejcbell igéri a király, hogya 
rendeket millden jflflaikban, s:alxl'I.~(Í9aikú(t1l, kh-áltságaik
úalt, ,~zoká$aiklxm .~ valamin t edd(q hnzutt (igy a jelen fl/,

sz{tfJ[j!Jiilésen és más jiJvem!tJ u/',~zágflyiilé.~eke1t diaetalite1' ,~ a 
király Imzzájál'/flá$á/:al !u,zand,í ti))'uél/!/eikúell, meg j'oi:Jjft 
tw·tani. 

Jgéri a király n nlnlkjó brlm helyezétiéI. A törn!uy
kczési reformokra kinerezett Lizottl:iágok lllullkülataillak 
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h\rgyalásál ezeu orsl,{'ggyUlés fóladatnllak 111ondjn. Szól a 
királyi rcndelet nz ad6rehernck fl uépcn \"a16 igazságosabb 
és cgyenl ő kioszt:l.s:l.ról él:i az orszng sznmos bajairól, mc
Iycket telhctöleg orrosolui igér. A Idnllyi leirat korúntsclU 
fid meg, konillt~cm igér miudeut, rt mit :\ rcndck ohajtottak 
"ohmj de az alkotmnllyos tcr lIyih"a :illott a sérclmck o\"
\·osh\s.ira. A királyi clóm];;s kelti ideje 1722. julius 8-ika. 

A kÖ\'etkezcndő iilés jnlius 12-ikl!ll tartatott, midólI 
is n kinUyi IlI'opositiúk ismét tölol,'nstntyün, lll'. III nádor 
e!óadtn1 hogy 1IIi\'cJ az clöteljesztés első pontja azt tnrtal
IU:lZZ:l , hogy az Ül'ökö~üdést i\lagym'ol'l:izligoll "Igy kell 
szab;ilyozll i, mint n többi ürükös orszngokb:m nUl, ,~:ilJ..#9cS 

az ottani ih'Ükö .. ,öcll.; J'elHlét tildI/i, Enllél fogn\. szükséges 
az /lITa yonntkoz& oknuiu)'okat hHuerui. E:ck,..t M'ele,~ 1lI,í
flotalokbal/ eid i,~ 11'1:je,di nltt1z//ol.'. Ezck sorban fülol\'atitfituak, 

A fúrclidcktúl killdütt.l:iég él'kcy.clt, mcly úJu\jtá tudni 
az allSó tlibla "élcmcllyét a kinilyi clőmhisokm Iléz\'c. 

Az alu:1<101" tudl:ira :uh-all II I'cudekllck ezen izcnctct, 
IlOzz;'\ te\'é, !logy miYcJ n, kil'l\iy m:il' l'sak I'ü,'id itlcig Ilkllr 
itt IllIIlaini , ohajt;lIIdú ICIIIIt::., !logy micJólt elutazik, a Jloli
tikai, katonai és küzig:u:gat:'lsi rCl1dezésrc \'oua tkozú né
IUcly lüryélly<:zikkek eléjc legycnck tCljeszthctök. N:lgy 
\'ita támadt a miatt, hogy az ;\llalldó hizott~:'Igok mindczek
kel uiuel:icllck készen, Ahban ;illapodtak meg, hogya tcr
jedclmcs IllUllkálatokllak legalább ki\'onat:lt Ilmtatj,\k bc n 
kinílynak. Ezck egyik Jlolltja a mag')'lIr 1I('omdl inm " 101-
ál lill18nllak szükséget bs lllú<Jját Ull1togat:\, 

Ugyanesak a 12-iki gyüléöbcll killc\'cztcteH II hi7.olt
~:ig II sérclmck ös!SzcgyiijtiMl!l'c él:! szcl'kesztésél'c, 

Jnlius 13-ikáll és 14-ikén is az iEj l:izen'ezési ID\wk<.\la
tok kÖl'ill folyt rt. "ita, mig azok mibcnlétét 14-ikéll dél
IItl\l1 7 úmkol' jclcnték bc II kin'dyullk. 
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A julius l G-iki gytllés majd egészculI női örökösödés 
kénléscuck yolt szcntclyc. A mit ezen Ulés tárgyalásairól 
nz akkori orsz:\ggyülési jcgyzókünY"ck fcuutartottnk, ha 
IIcm is szóról szórn, - de tCljcdeJmcsen küzüljIlk. 

Az illés reggel tizedfél órakor kczdódütt. Az nlnádol' 
előadta, hogy II kir.Hy cl akar utazni. Kitldjöu az orszl\g
gyUlés kö\'eteket hozzá, kik tO\'ábbi marml<'tsra kéljék. 
Azutoíll emlékezteté ~ rendeket, hogy :\ női örökösödés el· 
vét elfog:ult:í.k ugyauj dc arra néz\'e türyény meg nincs. 

Az alll:\<1ol' ezen sZolYai is mutatják, hogy n rendek 
nem voltak - az CI'(lélyick példájúra - úgy fogad:mdók 
el n. pragmntitll sRnctiót, mint 1\ Lajthán túli tartományok, 
melyeknek eléjük teljesztett okmányait most hivatalosau 
Imlntták \"elők. A rendek idóközlJen nemcs.'\k azt hatlIrzák 
el, hogy Illius tOl'lllulázá!:it adl1l1k nz országos szerzúdésllck, 
hanem Imir el is készíték c részbcn a tör\'éll)'j:wl1slntot. 
Szluha FcrclI(,z, u,hlori itélómestcr, az clnök fclszólítására 
fi fentebbick után föl is ol"as:l a tün'ényjavaslatot, mely 
mngynr forditá.sban itt kövctkczik : ') 

,J. 'l~jl'l;€lIy(':ikk, 

"Ö UI3~\sz:\l'i kini.ly i szent Fclségénck az ol'sz.\g karai 
é!:i rendci il'.\nt, kik ll. jclen ol'sz:\ggyillésell nagy szcreu
csescu és nzclött alig látott igen nagy szl'lmmal gyUltck 
össze, yalóban atyai és lwgykegyelmil hajlamút, és az ö 
fcnnmarndásokra. és a magyar kinily8tlg országos érdekei
nek (status publi('i) clómellctél'c s IllÍndell csctre, még a 
ktllel'ó ell en Ü:i, a. szomszéd örökös országok és tartom:\.-

' ) SziikJégUllt'k Mtllam " {o,díIÁJb"n ng, meghagyni n~mely latin 
miiulI\'llkllt, .. "gy xárjelben kitenni. 1'ön -fn,röl levén nó, aunak müuavait 
Ifm nem is igen nabad 01, kitt"jeabekkel eter~I"Uuk ról, melyek - mint 
jelen tör\'Óuyllulomil.nyunkban _ gyllkrllll rouak, Kmönben it II lMin mü
uauk " k li l~ l etbell lUa i. t1in.tonÁu, mill,lcllki f rli. 
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uyokkal való unin megalapitás:\ra és n. helcsendcsség fen
tartásara irallyzott gondját S aggodahmit, ö ('silsz<Í.ri királyi 
8ZCUt felségének az Ol'sr.:\g é:; hozzá kapcsolt részekhez 
legkcgyclmesehbell ·bocsátott királyi meghi\'ó leye1eibül és 
IcgujablJan tett élűtelj es ztéseiból igazán hódoló llli:ségök 
ajtatos bur.galmú\'al és úlJalldó lclkeseclésé\'ellegalázatosab
bau mcg'értn~l1: az atyai illoulatnak inl1l tok kimutatott ezen 
különös jeleél't ~ és hogy bárlllely nagyoll fOlltos gondjai éi) 
muulu\lkodásai. melyek a. római szent birodalmat és az 
európai békét énlek li k, ellent ncm :H1ni.lI, hÍ! karai közé 
jÖliui s üket lcgmagasahb , előttük mentnJ tisztelelldőbb 

személyében atyailag rignsztallli s legelüti ziil' s mindenek 
előtt, és a Ini Kal'ok és Relldekllel~ mim]cll abbeli aJúzatos 
esedezésök elöboesMása nélknl , irantok tiszta :ltyai indu
Jatból. hogy magyal'oniz:ígi örökös királys:íg:lllak s fi hozzlÍ. 
kapí'solt részek, orsz:igok és tUl'tomúuyoknak összes ka
mit és reudeit, YUlamellllYl mind diplollluticai, mim1 búr
mely mcis jogaiball, szabad:i;igaiban, kinUtsllgaihau, mell
tességeiben, szokúsaiball, elüjogaiban s törréllyeibeu, me
lyek f'ddi.l} engedélyeztettek s alkottattak cs a jelen 
Ol's;tí09!Jii/ésen (.~ .iül:úre i$ m's:á!Jg!Jiilf~~ilefJ alkfJfla lll i f ognak; 
megtartancIja , aj<'llI lani és azokat s azok mindegyikét leg
kegyelme~ebben megerős íteni méltóztatottl legalázatosabb 
s a menuyire töHik tclik , ö cs:iszári kini1y i szent felségé
nek legllagyobb knsziinctct mondanak, azért is: 

,, 1. §. Hogy midön Icgfclségcsb ausztriai haza uö:iga 
is, cHuck I:i a7- ettöl les7-,írlllazandó inHlékoknak kihaltáig 
Magyarország kiralyi korollújára s azon szell t koronához 
tat'tozó részekre, orsz:'lgokm és ta rtOlmiuyokra <lZ ország és 
!t07-Z;"l kapcsolt részek összes karaiu;li{ és rcm1cinek egy
IlfIllgn szabad sza \'azahÍ.\"nl kikiúltatott *). 

*) SdnhR törvényj"nu]allÍh>ln In~g uiu ClIenek meg II ké.öbb törvény· 
nyé vMI lIijveg e~en IInvni; .fl pcr solemoem eor .. n<lem Stntnum el Ordi· 
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,,2, §. Er.cu ajánlatot is méltóztalott oly kegyesen és 
kegyclmesen s hálás in(lulatfal fogadni s Illi kami és rendei 
kegyes s ild\'ös kiYánataillak llenlesak helyt adni; 

'1 3, §, ] Ifinem II ITIngyarorsz;Ígi királys:\g koron:\jliban 
és a hozzá kapcsolt részckhcn1 orsz,ígokhan és tm'tomá· 
nyokbau olyan succ'easjol nZOIl clsösznlöttiicgi sorban (or· 
dine) mint II fiágbeliekét, ö cS;lszári királyi szell t Felségének 
Németorsz:'.goll beliil és ki\'iil fek\'ó örökös többi országai. 
ban és tnrtomímyaihnu múl' {lItala remlelt1 megállapított, 
közzétett és elfogadott nmdszabúly (norma) szcrillt, eId.
laszthatatJallúl s II \'érségi ízek egyenlő \'Oltl'llJRIl a fií,gcló
jogának tekilltethe \'ételc\'el, kin\n irimyoztatlli, fell tartani 
és megóriztetlli j 

,,4, §, Úgy hogy az O nó- \'!lgy fiörököse, a ki ft fcn
séges nusztrini ház elóbo( 'sátott orszilgaillak és tllrtomá
nyail1nk az emlitett, a. fellséges ausztriai h:b:hall elfogadott 
c1sósziilüttscgi rendszablily szerént örököse: :ll. tltóilkö\'ct
kczérmek ezen és minden jü\'cudó esetekben épell azon 
örö!,ösi jog,b'al i\fagyarorsz:'lg és a hozzá kapcsolt, sziute 
feloszthatl:l.llokul él'telldó részek, orszligok és tartományok 
é.!:>aJhatatlalluJ leelldü kinUyának is tartassék és korou:iz· 
tal:isélc 

11 11. 'n.;n:htyrzikk. 

"Jóllchet a IlIagyaronszi'gi kirúlYl:i:'lg és huzz,íkal'esolt 
részek Illi karlli és relldci 6 l'súsz!'u'i királyi 6ZCUt Felsé· 
géllck élénk és vir:'Lgzó s legjobb állapotú korát, ercjét és 
cgészséget s r.cmlélik s HZ isteni :'dd:í.shoz legnagyobh bi
zalolllmal Ic\'clI, igclI HagyolI lJiwak, hogy üt fi!ígbcli lIagy 
és dic'st; utódoki<al , Ini kamillak köuyörgésére is, melyeket 

'"1 ''' 1l,1 Sllcm tini uuun ellu. d Hcg. lhj.nl:\lcm Vicnn:\m eXJWditllUl depu. 
Illti"'lcm VOC"'UIR ~ A lö rv~ ll'yj"v"dlllb"" ninn mcg II §-okr ... 0121:\1 i3, -

miwln .. {,ltlil e '.~n k iil~;.héKel ilt meC'IIKgy t"m k;;"" y"bb !tl" izé~ kednéri . 
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a jó ktcllhez e v~gett bol".~ÚrilU<1k 1:.::- bot'::,útalli fogui\k, 
nagy MI:)~ggel megnj.i.IIMkuzandjn I:) óörökü::.eiuek ..,zakn
datlall sonh-al az on;z.lg' hu kamit mt!;;\'iga~ztalalldja; 

.,1. ~, )linthogy azoubau nzt j;; jól úlw.l1atják, hogy 
;;zint~ II kinilyok é.., I~j~ddmek i::. mi.., cmb~rek h;lland,, 
::;;iga egye Illó sOIb;,uak \'et\~k .\lú,ja, t'III1ClfogTll ~reHell ~$ 
tau:Íl:.stnrtnl m~grol1toldn miud ó l·::..hzári kinllyi ~Zl'IH 

Febége e1ódeillck. dii';;öiilr h,~ll:\ui :\t~j;\ Leopold é;; te.st
,'ére JÓz..,ef. l(<lg'y:uur:sz,lg dil'..,,~::cgc::. kinH~·:1iuak. miud 
pedig e;; filképcll ltgkl'~ydlllc:::~Lb~u umlklldl> II i':::ú:::zúri 
kifiH~-i .::-zcnt fd:tcgcnek fl hazai közjl> ilrt!g-Leli~.::-áe ,.. LIi 
polgánli iirök ülh"érc ha,tb;lll úgy millt hékébl'1I \"t-g'hez\'itt 
:::aját ll'gtlic::óLb l':tcll'k\ ény('it é:t tt'th:il. mid ,in e Illagyal" 
tH':)zú;;i ürökiJs kiro\ly:::-:igilr. a h,\zz:l k:lJl,':,olt Oll'$úgnkkal. 
r~.sz('kkc1 é::. tarloUl,\nyokk'llueLlIt'.sak wl'gr.mortl nzotl Úll,l
porball. meI yheu érilltl'tr tlir::'Ij d, ;t!ei últill hdy~ zrl'tt'tI "ol!: 
halh~w :\ 1~2'IHOb"1 O:llU<Í.1I hill,h.lru alkalm.hal i~ ~Hnek Hil!..'·'" - _. 
dühü;:l m~g{<Í.mall;b,li t'lll'u t'ZI Idke.s~n llh"'gilriz\'~II, gYt-'Z

tl'~ ~s .szert'lll'::.és fl'gy\l'rl'i,~1. il Itozz;'t kap,'solt t)l~z;\.g'nk 

c:.., tartllm;.\lI~·l)kbil i.s. ~"j;lt ue'~lll'k (1:lIIUltall;tn dil';:lli~égé

"el ~.s II karok ~.s relHh.·knt:'k. nl. OI":3ZÜg- wagúlllll\!g-úrainak 
örök biztonMig.hal kitt.'rjt'szt~tte: h'I:;Y bArwdy kiiHlkail 
idtlkben mimten ktibl), \;lbmil1t bd:::,) :101\"arIJk é~ \'l'~Z~

lyekt,íl Ult!1;,\\';tthatik. :,t~lt boldog-:) ú)l~"\"i\~[i l'~ellllt!s:,t-g-hell 
::. az elm~k tl~zilltt' ('gy~l't;'ébell. mintlelI küb.> ~ró ellen is 
szerelll':tcseu örllkké feull.Ulllilr: 

,,2. ~ E.zetlki\"iillUilld~1l bd~'-'Ill(lZ;;.ll1U:tk;u t-~ al in
terregllllmullk klinuyell I.llumlni ~z. '::"\1[(, 1ll;lg,lk ilZ or.sz;\g 
k.mli é.:i rendei dl~([ t"t-gt,',1 rl\g,"a i~t'u i:)lll~retes bajni[ gl)U
dO~;':lll dh.\ritnlli kinlll",lll: 

" ..:: 
.. .:J. ". Ö.seik dil':,t-rt'te~ p~'ld;lja ;'11(;1( öszrön6Zll't\'l': 

,,4. ~, 8 ó l'~~z:\ri kir.Hyi :,Zl'nt t'eb~:;e. leg-kt.'g~"d-
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mesclJb II1'0k in'!1lt magokat Icgal.ízntosnbball h:ilásoklwk 
és Iniségcselmek akalTán bizollyltni: 

1}5. §. Ö cscíszál'i kil',i.Iyi szent felsége fiúgállak mag
vuszakadtánd, (melyet istCll nagy kegyelmesen eltávoz
tatui méIt6ztassék), fi kö\'ctkczós öröklési jogát On8 hae
rc{lital'ium sttcccdcndi) II mng'yal'ol'sz.ígi )tin\lyságra néz\-c, 
és a kOl'ollnt s az ehhez tartozó részeket, tartományokat 
és ol'sz;igokat, melyek már isteni scgcde]emmcl vissza sze
reztcUck vagy vissza fognak SZCl'cztctni, igazgat.is es kor
mányzás Yégett általrtthúzz:ík fenséges ausztriai há1.:\ 
leálly.ígára is j még pedig első helyon, fCIlJICyczctt most 
uralkodó cs.\szál'i kil':i.Iyi szent fcJségét6l; 

nG. §. Ay.lltún cHnek kihaltá\':l\ dicsöiilt hajdani Jó
zseftől j 

)! 7. §. I~:zckllcl;; is kihalt.'tval tli"sűiilt Ilfljd:llli Leopold 
csásZÚl'ok, kir/Uyok cígyékaiból Icsz"rmazókra, s azoknak 
millllkét lígOIl len; tör"éllyes, római kntholikus, ausztriai 
föherczcgi utódaira, aZOH clsőszülöttségi SOl' szerént, mc· 
lyct uralkodó t'súszári kiniJyi SZC!lt felségc Némctorszá· 
gOll bclűl s kivül fek"ö, emlitett jogon és rcndbCII feloszt· 
hatatlaHúl CS clvúla::;zthat:tt1:lIIúl, egym:'Lss111 cs cgyiitt és a 
magynrorsz:.igi kil'alysllggal s ho7.zÚ kapcsolt részckl<cl, 
orsz:igokknl és tHl'toJll:ínyokkal egyetcmben örökösképcll 
hiralldó lilás örökös orszúgniball és tartolll;'wyaiban is meg· 
állapított ; 

lIS. §. 1:;S fl !Icvezett IItódküvctkczél:it eltog:Hljilk j 
)! D. ~. I:~s ilyctélll<épCH fL f(mséges Ausztriai UitzbUH 

bchozott és dislllcrt nü;igi utúdköyctkczést (kitCljcsztn~u 
erre mostau nkkorra az lG87·ik éyi 2. és 3·ik és IUl.sollló· 
képcn az 1715. évi ::!. és 3·ik ('zikkclyeket) a feut elöadott 
rCll(l szeJ'cut meg:U1npltjúkj 

11 10. §. Alluak, az emlitett, fenséges Il:'lza lIIil'lga, az 
előadott modul! nyilv.iuított örökösök CIS milUlkct :igll 
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ausztriai fóhCl'czcgi utódok általi eHogad.\sát, hclybcllha
gyását, és az clóbocsátottakkal, sz intéu az előadott módon 
ó császári kin\lyi szent felsége által legkegyelmesebbcll 
megerősftett diplomaticai és cgyeb, az ország és hozzá 
kapcsolt ré:;zck) országok és tartományok kamillak és rell
deinek fcutuyilnluitott szabadság'lh'al clójogaival együtt, 
az elóbb idézett czikkelyck tartalma szerint minden jörö 
idóklJCII megtartásúllak koroll(ítá.~ ttll..,dl1uíval fül·tél/ emlő 

/e{fu!Jac!ástÍl cllmtúl'ozzák ; 
.,11. *. És fl moudott ilguak csak mimlcuképclli kiha

hí.sa utúllra tartj ák fC1I1I azt úgy ért.etni, hogy a királyok 
választúsáball és kOl'O uáz:i.sábau fl karok és rendek ősi 
és régi és jÓ\'áhagyott és bc"ctt szoldsállak és elöjogiinak 
log helye Icuui . " 

~1iutáu ezcn jlwulSlatok föloh':\st:tttak, az cl!löklő al· 
u:\uor fU lszólitá arelIdeket uyilatkozzallak: elfogadj,ik-e 
ezen törvcuyrzikkcket, II mint y,lIluak, ij kiYimjitk·e úgy 
terjesztcIIi a fórclldek elé? 

A )'emlek e(/u!Jadltí.k a I .. ét fün.:ényc::ikk e!Jész s=üvcgét. 
Meg kel1 ,ullli , gyors eljárá;;! Azon tönéu)'czikkck, 

melyek szilzadokra l'lllamjagil ng kötelezik a Ilemzetct ép 
ugy, mint al'. umlkmlót, cgyctlellszcl'Í lIyilvúllos fölolvu· 
sásra nlilltlclI yita uélkiil fagadtatnak cl. 

Ha yolt törvény, mirő) cl lelJct yala lIlollduui, - az 
országgyiilesi vitlik tartóss;'tgúróJ itél\·c, - llOgy )·Ü!}lüIlZiJtt 

volt, - meg tán illk;\lJb ráil1ellék az fi fClltcbbirc, miut az 
1848·ikiakra ! 

lIyescn azollhall rSllk az c .. odálkozik, a ki régi par· 
lamcu tái'is szok:ísaiukat az iljabhakhoz méri. I [ajda ni rcudi 
képviscletiiukbell epeu a legfontosabb határozatok uagy 
részc ily röv id utou keletkezett. - Maga II kö\·ctck t,'d)
lája, saját kebelébcn ritka esetIJcll yit:\zott hosszasau, 
rröbbu)'irc cl yolt kcszüh'c a tárgygyal, midőn lIyilnlllos 
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iilésbe yitte, A targyalüsok Ilem a uyil\'ált08 ii lésbeu foly
tak S ft hat:írozatok mintegy a szinfalak mögött készültck 
cl. - Hogy az igy volt, ncm CSll}l:\lI fl sokszol' ü(hös }10-

litilmi titkol6dz:is sz:illdék:\yal történt, hauem az ország
gyiilés akkori szen'czctc Ilem igcn cngedé, hogy múskép 
történjék, 

A magyar orsz,\ggyiilés, a székcsfchén'{u'i és rákosi 
nemzetgyülésck idején egy testiilct ,'olt, s mágnás és ne
IllC:; cgycnlő jogu, A vcgyes házbcli kir:'tlyok alatt a bau
dCl'ialis rCIH]:;zcr kifcj lésc máI' több killölIbségct hozott bc 
ucmcsak a fÓZliszlósok és többi HClUcsck, h:mcllI az öuúlló 
bandcl'iumos ncmcsck és azoll kisebbek közé, kik Illcgyei 
zászlók alatt szolgáltak közfölkclés iclcjéll, Mint híttuk, 
már az Alljolliak alHtt ft kÖ7.nclllcsség ('sak mcgyé ukéut 
Ileilálly kö"ct Altal kélH' iselteti magM, :Milldmuellett a két 
Illiz koránt sincs elkiilölIit,·c, sót n llIoh,iesi "ész korúban 
a közncmesség ujra tömegeseu jelenYéu meg a R.\kosOll, 
It fúnclllcsség túJsllly:'t1 IIlcg kczdé szüutctlli, C::;ak a lIabs
burgi kinUyok alatt, mielőu Pozsollyball lal't;\tll:lk a gyiilé
sck, nHik hatlÍ1'ozoltabball kiilöu :1 IW'lguások t:'tIJI:\ja a 
közncmesség és \'ál'Osok tábhijMól1 s lesz áll:lIIdó szokilSS:i, 
hogya IIcmcsség IUcgyénként képvisclteti uHlgM, Az Ol'

sz:\guak a tÖl'iik IIralom idejélfIl \'aló szakadozottsága nm
gym'ázr.a ezt. :llindamcllctt elH.lclI még mindig (,!J!JI/ek tc
kiliti magát a. m~lgllások táblúja az nls6 túlJlimli, Bizo
lIyitj:t C7.t :17.1 hogy - Illiul csak a fClllcbl.Ji t:\rg)'al;isok is 
ta uusftjúk - a uyil\'állos ~;yiilés HCUl állott egyébből 1 lIIiut 
örökös izcugctésuöl cgyik táblMól ,~ IUM iknl, s mindűn 
foutosabh hat:il'uzalm \'ngy iiullcJldycs dClllollstmtióm cgy 
terembe gyl1lt a két túlll", Old)' ugyauazon épülctbcll1 
t'sakhogy mits tercmbcu tartá. g)'iilését. 

A uyil\':Íuos gytilés tehát nem ,"olt egyéb, mi ut fi két 
lúLlúuak miniegy diplomatiai alkudoz.i:sa, 
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A tanácskozások meuetét kissé mcghossziták fi feIsö 
és alsó tábla közti iz.engetésekj den. mult században az tette 
ezt kÖllllyebbé, hogy nem CSUpáll kész hah\l'ozatok keriil
tek egyik táblától fi Illilsikhoz. Az ériutlcczés meg '"olt, 
mOlldhatui folytonosan. A Yiszolly oly familiaris volt, hogy 
egyik hriz a m~\sikról ulilldcn pill:l.1Iatb:\U hl<lósih-a yolt 
még kisebb fontosságú ügyekben is. A mi fi tanácskozása
kat hosszura nyújtá, az \'olt, hogya ko1 'O lIÚI/al csak felira
tok és leira tok útjúlI ériutkczcU az orsz.\.ggyUlés, s a ko
rona tanácsosai nem ,"ettek részt kÖln"ct!cnill az ítlésekben. 
A "diaetalis tmctat1ls" még hosszabbá lett azáltal, hogy ft. 

mult idökben többnyire fi korona legbefolyásosb idegen 
tmlllcsosai éljen nem yoltak rokOIlS7.CIIHCI az alkotrnányos~ 
ság s sokan nem maga a lllngyar nh iránt sem, mi által 
sok fontos t.\rgyban az orsz~\ggylilés ncmcsak igen lassan 
boldogult, hanem ntmctatnsn" mcl'üben fenll is akadt. 

].[aga az alsóház elég gyorsun végzett saj<itságos 
szen"ezeténcl fogva, mely azt külön t.ibl:ikra oszhL 

Usak rőY il1ség okáért mond,"lfi felltebb is nal86 t6b16~ 
nak" a rendek gyiilését. Ezcn nc,"czct az akkori or~ 

szúggyHlési oknHlnyokbauuem igen fordul cló" lI A1só tábla" 
valóban nincs, hancm van ., kir{llyi tábla", a Dunán túli 
kcrülct tábh\ja, a Duuáu illlleni é:-: felsö mcgyék h\bhlja" 

EzeH kerületek tön"éllyhatóságilag azáltal niHak voJt 
külön ily hah\rozottall, Ilog)' a török elfoglaldl\ fl, magyal' 
alfóldet, a feh"idék és Dun,'I11 tilli rész cgyuu\stól Illessze 
szakadt, s e részckllck külön kapitáll)'scig, küIöll kiráTyi 
knml'fI kellett, s uéha kliJö ubözők ,"oltak érdekeik is" A 
DUlláu túli megyék Jll,ll' aXVI" sz.tzadbau tartanak kerületi 
orsz.íggyiil éseket s a felsó mcgyék uéha a XVII. század ~ 

baJI is, uemcsak ,"isszaéléskép, hanem tön"ényesell is cl ~ 

nézett gyHlésckct" Még el ső Leopold uralkodása elsö rclé~ 
hCIl is, az orsz,íggyiilcs szii ll etelésé\"cl a Idsó tizcuh:.\rom 

l:! 
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dnncgyc külöu gyillb:iekct tart a feh illek cgyegy \áru
s:lkm. 

A török kimcllctc1c utim i!:! Illegmaradt a kcnílcti 
l~ép\'isc1etek czcu határozottauufill c1kiilünitctt :\Ililsa, Illi 
:lZ :llsó tábl:iuak IIcm uyiln:tllos iiléscit is olyfonna diplo
matiai lradalussá tette, minta miuó a uyilváuos gyiiles volt. 

Mtu' czekben az illdi"idualis mcggyózódcs alá \'olt 
rcudelve lIémilcg a kerületi tábln cgyctérteséllck 

Hegi ol'sz.\ggylih!scinkct - azt hiszem - ncm :luy
uyira a kö\'ctckllck IlIcg)'ci utasítúsok általi mcgkötésc 
jellemzi j lllert czen utasitást saját. telelósségére áthághatta 
a kép,'iseló, - hancm jellemzi :lma t:íblákra oszlás, ama 
kerillet i gymésck l - szónll jellemzi fi nyilt:á1i0ss6g hiá
n!Ja, (t disC/lssioJ.:. a dcJ.x.llfevl,' ,'itl.et voIla. Illi miatt yalódi 
parlamcllh\ris pártok scm Icjlótlheltek ki. A 1:'Iblák con fe
rcutiái hclycttcsiték a pártertekezJeteket, s fi h'lhlák a púr
tokat. tgy látszik az t1gy"itelbcll nagyobb "olt a gyakor
lotts;'lg és fcgyelem , mint nemcly üjkori parlamcnt párt
jaiban. 

A fentebbi tön'ólI)'czikkck gellcsiséról uyilninosság 
Ilem létébcn mitsem tudunk i Illcrl az ol'sdlggyiilési art:\k 
csak azon nyildllos gyilIésckröl szólanak, melyekbcn va
Iamclluyi tábl:~ egycstil t egy már egymás közt eh-cgzctt 
hat:lrozat ülIllcpélycs elrogad,\sára. fly szerkezet mellett 
Szluha aZOIl miuapi Il)'ilatkozatállak, lUcIy szcriut egyes 
cmbcr ily nagy t:il'gyhoz, millt az öröl~ösö(h!s, ncm szól
hat, még nagyobb jclcntése \'olt , miut llapjninldJ:l1I ICIIIlC 
egy kCI'Yil3cló hasollló YOllakod.\s:'mak. Ma szcréll)'!:.ég, il
dOlll és hOllpolgari erény , akl~or IH,:milcg kéll,rteleubcg 
\'olt. Azolluan épeu azoll szcrkezctct il3ll1er\'clI , tUltchetjiik, 
hogy jUllius 27-ike óta, midöu a rcndek elég uagy szám
mal "oltak PozsollylJall , uCIIIl.:snk hogy felsó és alsó hnz
heli egycs t<lguk közt lJctizéd h'lrgyn "ult, miut clIIJftók, a 
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pragmatica sauctio, hanem az egyes t:\blál.: gyiiléseihell is 
fonnnMzott j:lxaslatok oh'astaHak fel s yoltak megfontolás 
tárgyai, 

Szluha tÖI'YényjH:lslata, IllcgJc!Jet az il saját lUthe j 
de köullyen megeshetik, hogy nem :lZ. A mit bizonyosuak 
tarthatHnk annyi, hog)' a kil'iHyi túbJa kehclébcn fogalmaz. 
tatott. ilIcgIehet a keriilc ti bí.hlúk küJönbözó módosihí.sniyal 
keriiIt a nyih'únos gyHlés ch': oly modol'ban, hogy senki
nek sem "olt ellcnc kifogása. 

Sót nagyoll ,'alósúuti , hogy mitWu j UlIius 30· ik:\n a 
rendek közmcgeg)'czl!ssc1 kimolldák eld)cn a női örökö· 
södés clfogadtlsút. Ill:\r tudtilk, mi módon fogják azt fo1'mu
JázHi s tanl1hn:í.uyozták ,'olt a kérdés ama lényeges olela
lát, - mi a fókérdés " olt - minó feltételeket csatolj:lllak 
amaz eh tör\,(!J1ybe·iktatásához j mert a junius 30-iki ha
tározat még csak a készség kijelentése yoIt ama tön'cny 
megalkoUs;'tra j dc arról tönényczikk ncm készilit. Oly 
ke,éssé "olt még aZ II pragmatica sam·tio", mint fl. hon'á
tok 1712·iki hMározata. SzInhajnl ins 16·iki jnxaslatában 
(r. t. ez. 1. ~,) csak elbcszélő modorban "an érinh'e az, no 
bécsi kUldöttsé.g' elhnllgntáan ml. 

A tárgyah'tsok lIem nyih'ános részének ismerete ér
dekes lenne ránk nézye nem nnnyira nzcrt, hogy nlCgtud. 
núk, mi kifogc-'ls lehetett fl, nói Öl'öJ(ösödós ellen , hnnem 
azon lényeges és főkérdóslJell. mit ki\'áujannk fL rendek az 
mnlkodótol és utódaitól amaz örökösödés elfogad:'!sfL lJi
jában, 

Az 1722· bell hozott és i723-ban \':\.ltozatlanul meg
erősített T. és Il, tön'cnycz ikkben fL magyal' nlkohm'tnyo:s
súg eddigi alapl<öyei újra Ic yallllllk the cs megsúhirditnl, 

A ja\'aslat a nói örökösödcs dijjában ezeket kivánja: 
1) hogy fL uói utód épell úgy, mint fl, férfi utód koron:'lz

tatása előtt tartozzék megcskUdni fL törn!uyek megtart:'lsára j 
12· 
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1) Magynl'or ... zng I'cudei megmamduak miudaloOIl tOl'
\'ónyek eh"czctébclI , melyeket tÖlTéIIyes 01'szággyülésök 
:lll\ot és II király mcgerösit. Értetik ez nemcsak az addigi 
tön'ényekre, hanem fi jöycIlo6bclickl'c is. Szó\'al ki ,'an 
mOlld\'a\ hogy Magyarország l'sak alkotmányos tÖlTényck 
szerint igazgattatik. 'AI indamellett fi rendek külön mon
",ik ki: 

3) hogy Magyarországot idegeI! tÖITéllyek és kol" 
mány fonnAk szcriut igazgatni IIcm fogja sem a n ő i trón
örökös, scm tön'éllyes örökösei. 

A női örökösödés fcutcbbi fóltételci IIcm foglahu\nak 
magokban semmi új cl "et Mngyaro1'sz:\g öu:\lIásál'a és al
kotmflllyára ncz\·c. 

Ösi el" , hogy Uagyarors7.ágoJl csak az lehet tö,'
\'éll)' , fl. mit az országgyiiIés a mnga szokásos szer· 
vezetében határoz ós ft mit ft tÖI'\'óuyesen koronázott ki· 
nUy megerősit , - tÖl'\'éllyesen koronázott kirilly pedig 
senki sem lehet , mig <lZ ország szalJadságait és jogait 
diploma á1tnl nem erősíti meg és eskü által nem l.:ötelezi 
magút rÚi - és n!gre a diploma és esk ii éllell az alkot· 
mányos korma nyzás biztositéka. Azonban, mindnmellett, 
IIOgy a praguIatit'a sallctio aJkotmánytl llk biztositnsára 1lj 
eh'cket llem hozott be, 1723 6ta maig a 1ll<lgyar úlJarujog 
sarkkö\'eit foglalja mng:\ban , s betető zése az 1723 elötti 
alkotmftJIy-lJiztositékoknak. Kitilnik az egy rö,-id törté· 
nelmi dzl<ltból, melyet azon é,'elJ kezdiInk , llIidiin ft ki· 
nHyi szék betöltésére az örökösödés ch-c fogadtatott cl. 
A lillwzolat nagyoll szoros, - egyik lúutzszem ('sak foly
tat:\sa ft m:ísikwlk; de ft Iml:u!;is meg is fcJtü llő . 

1 G8 7 -ben, midólI ft korol1áunk fir61 firn szálhb:\t el
hntál'oztilk n rendek, nem is kötöttek ki egyebet, ft jö\'eIll16. 
beli öröküs királyokm lIéz\'c , mint a mit ft \'.\Iaszt.isi ki
,'ályoktól kü,'eteltek: cgy " in:wg'I1I'n l ~ diploma " kiad.\s:'ü 
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fl, kon\iJbi kil'tl lyok alatti formá llalI, és II kinH)'i esklit IL 
Endre hlllhí.j ára és fllTn, hogy miml :ll'. eddigi tÖlTények
ben és szab:uls:\goklmll mcgmnmdnnk it rendek, mill(l pe
dig megtl1l'tj:ík nzon förrén)'ckct , melyekre nézve király 
és ol'szilggyiilés meg foguak egyezni . I) 

]~riJltettcru fCIlJl cbb, hogy midőn K.íroly kirnly L 712-
ben trónra léllctt, n. rendek !'Ij k oron:'tzl\si hitlc\'clct készí
ténok. Emlitettem nzt is, hogy - legalább cgy részbeli 
- a honátok megel őző ama hatúrmmtn itléztc \'olt elő 

ezen nj bitlc\'clet, hogy 6k fl női iil'iiküsijdé~ ch'ót elfogad
j.ik. - J::.s Im Mn a/ő ok a hOI'\'Mok tú)sügos huzgalma 
,'olt nl'. új diploma szeJ'ke~ztcséhclI , nekik lehet köszönni 
/ólcg. hogy 1 ?12-bclI nl'. ltI'illleadó ház fiu üriik/jsüdésóhcz 
ha lI em is Hj ch'ck, de bőyelJhcu l<ifcj tett föltételek kötteté
!lek, mintl G87-ben, 

Egy c1ólJbi fejer.etbell, 1101 a Ilragmaliea Stl llctióm tett 
clűkés1.ül etckrű l szuJtam, el<ísz:imlillt:\ll1 azt :lZ öt poutol, 
melyct Kúralyelé a megkaromhll i':i rultételéiil clötcljcszté
Hek a rcmlck, kikülik hogy Elldre blllhlj:l (az l ü87-ikbcu 
cltör lilt pont h i,ij:í n ) mcgtarlnssék j ton\bbú. lI 1. orsr.:ig iutegri
tását ]cörctclik i fCllulnrlják ft sza had vfllnsztús elvét. az 
llralkocló Mz fiu rnaraliékainnk IIcm léte csetérc; srégre, 
mindc!! utódtól trónraléptckol' ar. ehhcz hasouló diploma 
kiadását. éi':i az c::iktit mcgkidlljilk. 

Milldez c1\'j Jcg még t'sak ott álln na, :1. hol az 1 G87 -i lii i 
dc az aItfIl nyer nagyobb fOlltoss.igot, hogy fo rm a. sze-

I) A ~ inllugurllle dill llltn(,rn U4!nc /IZ WS7·ik; második tijn·tnyczikk 
1 '~6 §-a, milItálI elmon,lfl, hogy "Z akkori kirl.ly tiu örökösei! el~ö uii1ötl. 
!~gi ren<1 lJe.n elismerik n rendek ör1jki;~ödcBi kir!llyokn"k, - mrllfd/JI ki
köt i : _'" erga semper, totin 'luotic5 eju_modi i"""gl1rnlio in51l1urlllHIl!. erit, 
p,'ae>lliUfm/anl IIrl!. .. in~inllijlo,ulTI Arti~"lorllnl IJiplonlalicorllm <J<:<:tplaliollt"'. 
leli R"!Jiam ",uc .. rnliooIt>JI, rlcponendllm'lue ~ uperillrl e jllrll.menlUm, in ell, 
'lilII II m"joribll~ ~ni. prllt.titnm e.~~I, (ormIl ; "ifltlfllill'" ;111'11 hol' reglll1lU 
Ung"riae ('orl)"III",.i,& 
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l'int beczikkclyczék tön'óllyküllyvtinkbe , örökre szóló, 
mlódi aJnptörY(!uykéllt. 

És ez képezi nz llgyncvczctt l1 1715-iki Cl tön'ényck 
H-ik czikkét. 

De Ilr. Károly 1712-iki ilU\ugllrale diplomája nem
csak n bc<.:zikkclyczés által nyert nagyobb fontosságot. A 
rendek hozz.icsatoh\nak n kÖ\'ctkczcndő czikkbcll egy mú
sik bÓ"cbb magyar:'tzatot, mely ft magyar alkotm;'lIIynak 
egyik alapczikkclyc. E szerint: Ó felsége soha scm akar 
máskép uralkodni és kormúnyozni , mint Ilmgúllak lllagyar
ol'szágnak (Jdd~fj hozott va9Y jiJvcmZóóen ol'szá99y1ilésile!J 
lwzaml6 fül'l:6nyeinek megtarlásával. 

Ez az 1715-iki nCYczctcs 3-ik tön'ényczikk leglé
nyegcsbb része j - mert az itt csak II diplorilából ismételt 
cycntualis szabad kiníly ,'álasztás kikötése j nem jelen 
themrmkhoz tartozik. 

Az úgyllerezctt l, l715-ikpc U-ik és Ill-ik töl'\'ény
ezikk közép lilllczszem 168 7 és 1723 közt. A nemzet 
egyfelől kiputolja 1712.ben, Kúroly tróllraléptekor azt , a. 
mit J ózsef koron:'1zásakor ily teljedelemben elmulasztott 
"oltj másfelől leteszi l egerősebb talpkö\'ót a pragmatica 
sanctio azon részcnek, mely az egyik felet, az uralkodót a 
nemzet irányában kötelezi, 

A mi 1687·et illeti, világos, hogy aUllak l·ső és 2-ik 
czikkc nincs oly határozottan kifcjez\'e és oly bó"cII ki
fejtve, mint az 1715-iki 2·ik és 3-ik , habar az elvek 
egyczök. 

Károlynak , ki a. m:'lsodik örökösödési király , 'olt 
i\Lígyarországoll , trónraléptekor alkalmasabbnak hUszott 
ar. idű , mint J ózscf koro ll ázásnkor, hogy a nemzet :.lZ úgy
szól\'im örökre kötclcző fiu örökösödés fejében , form;ira 
néz\'C is örökre alaptöncuylil szoJg-áhllldó törrénY('zikket 
alkosson, mely türek,-ésre Illutat a bővitett diploma bcczik-
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kclyczésc, :17.011 diplomúé, lIlely maga i!:l egy ik 8Z:l · 

knsz"bllll :l k{)\'ctkcZClI{Ui kin\lyoktól hnson ló diplomák 
kind,íBát kö\'ctc1i, hogy minden uralkodó IIl cgcski\(h-én I"á, 
ezzel utóda is kötclcz\'c legyen. Igy az t 7 t 2-iki diplo
m{llIak az 1687-iki mintegy csak fiukj,í.\'á Ictt. Az 1712-iki 
egy korolláznsi diJllomábúl alnptün'éllY nlJlgj:i.ra emelkedett 
- a fiu örökösödés konHlbi clfog:uIásiÍnak di.üúhan j -

dc ,-alósziulicll a női örökösödés elfogfHltnt:i.s:'nmJi reményé
bell is. 

És yalóbau t\ Illi ri. női öriikijsödé~ 1723-iki létrejnttét 
illeti , nz 1712-iJcll kelt diploma és :tIlIlak fiiggelékc az 
171.tJ, 3-ik czikk, cl,'álhatlall ka)I('solatball áll a pmgmntica 
sanctióyal, - nemcsak azért, mi"cl nz 1723-iki 2-ik (,7. ikk 
erre hi\'atkozv:t fIlIIInk egyik jOfJi alapj:\t képczi, ha
llcm történelmilcg is j mcrt miHt kicmcltem, az 1712-iki 
diplom:'tt a. l'cllllck l m~'u' azon nyomás alatt készitctték, 
v~gy ha úgy tetszik, rögtöllöztt!k, melyet a női :'Ig elismer
tctéséllek sZ[lIuléka gyakorolt rájok :;'::;:\gl'áh és Bécs felől. 

Ha cl őrch\.Ms és kisZl\lll it:is ,'olt l712-ilei ftll amférfiaink
töl fl mit határoztak s 1715-ben megerősittcttek , mindcn 
tekiHtetbcn fülér tetti)k cgy-cgy nagyobh mcn'ii II)'Cl't CSi\

t:í-l"al, IIcmcank a hOl'\"útok mcgcl,izött inditnlnya tckinte
tébcll, hancm Ro j övcndő tÖI'\"ónyhoz:is c!ökészit.ésc dolgá
ba.n is, 

Maga az 1712-iki diplollln, millt 1715-iki alaptöl'
"ény oly bevégzctt m,inck IMszott, hogy midőn 1723-
ban egys7.cTliclI arra utaljak a jö\'cJ\{lóltcli női trólIörökö
söket is, nem kell scmmit. tCllIli hozzá, és ha még mellcttc 
lJi,"atkozás történik az I GS i-iki czikkckre czen tck intct
bcn, ugy kell YClmiink , hogy mint cmli tém, az li15-iki 
[[-ik czikkllck fiókját képczé az l G87-ik i, - yalamiut 
most az 1723-ikinak fiókjilt képczé az tiló-iki 2-ik 
tön 'cllyezikk , 
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l\Hskéllt :'Ill az 171 5-iki 3-ik tön'én)'l'zi kkel , melyre 
midólI 1723-bau himtkoz:\s történik, az, egyszcl'li tün-éIlY
czikkból most szintén alaptöl'Y61l)' l'flngjllrn emelkedik. 
Azon czikkben Károly még csak a maga személyét köte
lezi 1715-bell, hogy CSl1Jl.ill II romIcs országgytilési utOIl 
hozott és hozandó tÖITéllyek megtartásá ml fog konmí.
nyozni. De 1723-bau , midón ezen czikkct kötelezűn ck 

ilják l\lag)'nl'orszlig minden l eendő, ak:'!l' férfi ak:'!!' nó nral
kodój:\nl. lIéz\'c, - ki az nrnlkodó h:iz meghatározott vo
Ilalaiból szál'mazik, kötclezyc nHl czáltnll1cmcsak Károlj\ 
nemcsak Ilctal:ill köyctkczó leán)' utóda , hanem mindenik 
kinilyly:i. leendő tagja az 1l1'<llkodó húznak milldmldig, mig 
csak azok öl'ökösödés jogához ntgaszkodllak. 

Az 1723-iki II-ik tölTéuyczikk oly tökélctes biztosi
téka a magyar :UhnnjogHrtk, mC]Yllé] l<illönlJct szcrződési
leg kivánni alig lchet. Ncm csak papir nz: moralis ha
talom, s csakncm kényszel'iiség rejlik bcullc_ Igc'lz, !togy 
matcl'iaJis biztosítékokat köz,-etlcuiil ncm llylljt, mclyckct 
fi politikai belső szcn'ezct adhat; dc a múl]ot, az alapul 
kikötött alkotmáuyoss~ighall megadja cunck kifcjleszt6scrc. 
'l'aláll6pclI azért, mh-el a XVI, XVJI és XVIII-ik szá
zadban n. nemzet érzé nnyngi gyöngeséget, iparkodott oly 
erós mornlis biztositékokat szerczni, millókkel Európaball 
tán egy alkotmányos Il cmzet sem dil'sckedhctikj mert. nem 
is érzé annyira szUks6gét :1I1yagi biztositékainak tudátáball_ 

Az 1723·iki I-só és II-ik tÖI'\"ényczikk nem nevez
tetik tön'6ny\'köuyvtillkbeu " pragmatica snuetió"-Ilak j ele 
magaból a. nCorJlUS Juris ll-ból világos, hogy .lZ állnmjogi 
szerzödés, s alaptöl'\'ényilllk. Vegy tik csak azt, minó al· 
kalommal kelt. A Corpus Jurisban ilyuemii Iwtnrozatoknt 
a kirúlyok tr6nralé]ltével ,'agy koronázásákor tnl:'tluuk. De 
1723-ball se trónntltoz:'ts nincs , sc kOl'onáz:'ts , s fi. kil':'tly
leálly, a hat é\-cs :Jlál'ia még Hcm is \'olt mcgkoron:'tzbat6 j 



mert Károlynak még fia is sziilethctett ,'ohm azutan, Ezen 
t'sekély kiilsűség, az 1723-iki tÖ1TéJlyek hozfltall'lllak 
alkalm{lb:m uijmutatfts , hogy ncm flZ I1ralkodól'ól , ncm is 
küz,'ctlcn ntód:íról : hanem egész utóds;\g:iról ,'ali szó. 
~:s iltalán "eyc mag.iban n. Corpus Jnrisball a szöveg oly 
szerződ~sllck bizouyitja azt, mclyet mindkét féJ ft, !cgiiu
llepélyeschb és ürükre szóló kiitésnek tekint. 

Anuak tt'kinté azt Ill ·ik K:\l'oly. Az 1723·iki két 
e lső tÜ1Téuyczikk mag:iha fogJalja a H absburgi d)'unstiá
uak 1. 1.copoldoll il1l1cni összcs fiu és le:\11)' m:mHlékait s 
ezek összcs fiu és le:luy ilrökiiseit, - igy az cgyik fél az 
cgész dyullstin, s :t szerződés mül' cllllélfogn\ sz.\zadokra 
szúl. Dc Ilmg:íhan foglalja m:isfclől az ugyanazon dyllas
t ja alatti országok cgytittm:uadlls:\t, mi II kült-söuiis s kö· 
zös \'édclmct tOHételezi , s mi szintén szazadokra szól. -
Hogy K:\rol)' mindezt a közűllscgcsllél jónll foutosabb ha
tál'ozatuak tflrtú, flZ fl Corpus J urison ki,' ii1 még yil:\gosabb, 
miután tudva JC\'Ű tény, hogy oly tal'tomfl1lyl\l1flk népcit is, 
melycket killönbell Ilagy fontoss:igu iig')'cldJCII scm kél'de· 
zett meg, ezen relJdkh' m fontos iig)'Lcll mcgkérdezte, süt 
mlllllf1t1I11I1J~k tlll'tá, hogy fl kiilső h:ltalmflk :Htfll is szen· 
tesittesse. 

És a magyal' ncmzet, Illely l723·bau sZÁzadokra köté 
le magát, már clluélfog\'a sem tekillté nemhogy közönsé· 
ges tÖI'\'éllynek, hanem közönséges államszerz6désneksem 
az akkori 1·s6 és 2·ik ezikket. És ezért soha scm biztosit:\. 
ünnepélyesebbcn, 1222 óta a maga ősi alkotmányát, me
lyet ép úgy századokra látott megörökih'c , mint az ural
kodó házat s általa ri. többi tartományokkal yaló personalis 
uniót. 

Maga fi, dolog tennészete szcrzódésllck mutatja az 
I 723-iki két ezikket. 



IIn IGu'oly cí5li sZ1lr meg lesz nda ll)'ugod"t\ fill örö
kösök dolg~ibnll, a nemzet ilnllcpélyesszcl'zödésllek tekinti 
,'nIa nl. lG87-iki tiin'éuyczikkeket nl. 171ií-iki hcczikkc
Iyczctt diplom.h-al cgyHtt , s hivntko7.únflk "fila rá vala
mcddig fill iil'ökösök Icttek yohm életbcn, }::s '"fllóhan nma 
rzikkck mngokban foglal:'!k lll. nlkohllli.ny IcgJénycgcsbb 
biztositéknit. - Dc millt:in fL Unbsbul'giak fejedelmi hnza 
Kill'oly kimultitml fiu örökösciben kihalt, cs nzota R mind 
lj mai IHl.l'ig a hnjdalli fcjedelmi huznnk núi ;'Iga iil sz, 
rstvuJl tról1us:il1 , :l dYIlt\sti:'n'al ,"nló utolsó aJapszcrzódés
uek az 1723-iki ket e l ső tön'ényc7.ikk tckintcndő, s mást 
annak tcldntcni ncm is lehct. A kötés, II dolog természc
ténel fog\':! oly erős , hogy fóJbol1t:lui nem hogy cgyohla
IURn lehcÍlle, hancm két oldalit folbolltflsn \'ngy IIlcgniltoz
tat:isa scm képzelhctő , miután mindkét fél tcljcs kielégi
tését tnhUhntja hCllne, ha pontosan mcgtartatik. A felségcs 
uralkodó hitz az öröküsödésre néz,"c !Icm is kin\.nhat tüb
bet , mint t\ mi abhan foglnltntik, s az orszúg hason
lokép nem kin1nhat töl,bet :íllamjogi önáll:ís.'u'a n~z"e) 

mint flzt, hogy m.ll) tÖl'\"(~ny Ile legyen Magyarol'szc\goll) 
minl n mi alkotmányos uton eddig hozatott s jö\'cmlőhell 
fog hozatni; hogy fl király ruM kOl'onáz.\s előtt czcn fól
tételt clfogadja ~s koromizllsakol' megcsküdjék ní. Ezért 
nincs értelme a mai llap Ilémclyek lHtrll emlegetett lIuj 
pra[lmatica sallf'liÚ"-llak 

Amhál' jogl.'lbnn l\llaJlfI cgyik ragy másik félnek a 
maga részéről elengcdést indit\'(myozni a pragmatica sane
tio szigorú kö\'etcléseihlil; - de fóltehctő-e azon lehetőség) 

hogy akár a. fclségcs uralkodó ház az örökösödési rcndé
I.en \'alaIla megröviditést inditvlÍnyozna. - akar a nemzet 
Lánncly tön"éllyes képviselete lealkndnék a nlindcn alkot
múnyossúg alapeh-eit képcző kikötésekhől? 
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Az ugyatlnZOH uralkodó személye a latt l 723-I/all el
nll batlanul egyel$iIltekHck nyilv;l1litott orsz;'lgok közt le· 
het töhh criutke7.és s közösscg, mi nt cddigclöj dc ezen fO
inI áll n pmgmatiea sanctio, melyazon eseti/eu sem veszt
heti el azoll alllptön'énye erejét, hogy ('sak nlli:otmáIlYo
snu, n nemzet képviselete s koron:\zott királya által közö
sen hozott tön'ények által kormányozható, Lehetett későbbi 
időhelI oly tün'éllyeket llowi, melyek a diaetalis trflrtatn
sokat könnyeLM teszik n korona ta1l<lcsosai ll ak megjele
nése által , melyek a nemzeti ké)wiscletet más alapokra 
fektetik, melyek a tŐ lTények ,'égl'ehajt,is:H hiztositják, -
szó,'al reformálják az egész alkotmány szen'ezetétj elc 
mindez a prngmatica sanetio szelleméhell vall! ha nz or· 
sZl\ggyiilés lmtilrozta és ft. Jwronns kin\ly szcntesitette, 
Nem lehet másról szó, mint a gynkorlathall "a16 foganato· 
si fásnak szihlrdahh és teljes biztositásár61. Mngát a szer
ződést a dolog természetéllél fog"a v:iltoztatlli lIem lehet j 
miuh\ll töhlJ mint \'nIószilliitleu, hogy aklir az egyik akiu' 
a m:\sik fé l va laha Ilajlaudú legycn aljhól, a mi ri. úgy~zó l

váll é/elkél-dés, engedni valamit. 
A mag)'arorsz;\gi pragmatica sam·tio llC\'ezctes Hinc

lIemény azon korhan, melyben keletkezett, Azon kor az 
európai cOlltinellsen az absolutismus kora, s még Angliábali 
is akkor! hahár megvoltak nz alkotm;'lIIYos fonnlík, az al~ 
kotmállY szelleme hanyatlásnak indult volt. És ezen 
mostoha időhen kelt hazáll k második Amily BttIlájn.! ') 

I) ,\ mRgyAr nem"e! jogait biztosir6 kikölheket b(j"ebbell ft teljeseb. 
bell rejtegellli rlllö~Jegps, IIRz{mk ebö jogtndtlu és álJRmférfia cl rb~hen 

VIIl(; mu"kA; tAn R legi~mere!uebb mllgyRr oll'lumAnyok köze tRrtodnk kö· 
zelebbi idöben, (J..!tsd IIZ 18GI. és 18ml,iki f6lirll!okllti lJe:ik 1861. jun. 
-I-iké" I/lrtoit 1lizetes beszédét, s II ~ B !HIIlIJeS1i S~emlo" j,j rolYllma (1SW.) 
t,~ö fil~etét,eu irt értekezését,) A fent ebbieket i~ ~~nk mnuk/ulJ teljesaége 
ke,lyéér t hozlllnl ról, .\ uevczeleo ,örvényt, mint ml" I1ngy hialórin; tényt, 
leg/llli.t,t, vblntl.Hul jcUemeznem mullllltlan volt, 



A mi a pr:.gmaIlCa. 8alH.: lióllak az üI'iJ!,:iiliÖd b t njra sza· 
hitlyozú részét illeti, mint a törvéllyczikk szö,'cgé"ül lMni , 
az országgyiilés ncmcsak alJbllll tőn ellgedményt~ hogy, 
a mi azelőtt hnllatlall yolt, nÖ111'alkodót is clismcrt , s en
nck leitnyág:\t is, hancm ahbán is, hogy Hem csak Károly 
cgyencs utudaira tCljcszté n üröküsödé:st~ hanem, mintcgy 
,"isszallato]ag, József :jőt Lcopold leálly ntó<laira s czeknek 
mind ferfi mim] női ut(lfIaira i~ l fl megsz:lhott öriikösö<lési 
rcndhcJl , Emh.':kezzHnk '\issza ) 712-re , midőn az c h"trgy

han üsszchitt lllagp,l' tanácsosok nz akkori nádor clnök· 
sége alatt azt l~ inlllt:\ l< , hogy II núi ürükül;üdcs eln fogad
tassék llgyall cl j dc (-:jak az llI'alkodú 1I.\z egy megnc"c
zem1ű n ő i tagj.it s annak mindkét rClldil i":Hlckait illesse II 

magy~'\r korona , minden mns korábtJi ;\g;Jk kiz:\rtáml. Em
litcttiik, hogya magyar tnlll"tl'fo;OSok czcn kin'tuala bomlok
egycnest ellenkczett a még gyermektelen Károly kirúly 
titkos ohajt;is:íyal, !:i ezen ;J13]JOIl ]ehctlcllllé \";"IIt a meg

egyczés , De micr! ncm küyetelték ezt 17~3-han a ren
d('k. midtin Károlynnk m<Ír leányai lcrén , ezek n\IUlllC

Iyikél'e rllh:izlmtt:'l.k \"o]na a trúnöl'ökléstY Ezt a1l11)'i,'al in
kúloh kir:'lnhatjilk yala , mivel eg(::jzen flZ ősi magyar 
kinilynílaszfl\si eh' szerint történik "nIa, Jliclűn Bóhert Ká
rolyt, midölIl Fcnlimílldot mcgn\lnsztcik, csnk ezekre és 
köz\"ctlen i,"adékaikra sl.;"IIlit:ik :l. kOl'on:\t , - kiz;'lrran 

cls6 esethen fl Il:\polyi Alljolliakat, má::iOllikhnn fl spanyol 
Hahshurgink:tt, l;zó,'al a koráhtJi :ignkat. esnk l GS 7 ~lten 
tértek yolt cl ezen" eh"tól, !Jál' nngy ,'onnkodás:jal, - mi

dön fl spanyol úgra i:j kitcljcszték nz örüküsödést. 1722-
he" az IIti,bhi példat küyették: fl mit nkkor a fiu ágra 
néz"c ttinck, most kilCljeszték a núi :\gm i::i, Azonban 
nem volt ez csupa utállZÚS 1$ nem nz IGS7-iki pracccdenst 

tartottak dÖlltönck, A dolog természetc, fl logika hozta 
magúvfll \"nlamint lG87-ben , úgy 1722~lJen az öl'ökösö-
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dés nek több ágra való kiterjesztését. Előbbi esetbeu a. 
rendek azért látják sziikségcrmek az öröklési eh elfoga
dás.<\t és szabályozását, utóhbibau azokuak a női ágra való 
kiteljcsztését, Ilogy az illtcl'I'egnum yeszélyeinek elejét 
"egyék, és a. szomszéd bl'tomállyokkal "aló pel'sonalis 
unio megszHllthel az ország IIC maradjon szövctség nél
kUl a. törökök eliel!. Ha tehát akár 1687-I>CII, ak.\r 1722-
ben csu}Jáu csak egy ágra szoritják az örökösödést, a 
rClHlck ismét cgy hajszálon filggöuek hitlH\tták \'ohm a 
trón és az orszl.\g jÖ\'cllCtöjét. Ha 1722-bel1 csak Károly 
két kisded lefiuyára, kik köziil az idősbi k, :Mária Terézia 
is csak öt hes yolt, szorítják az örökösödési, már Károly 
élete végén könnyen megszakadhatott \'olua. a pet'SO

ualis unio Magyarország s a. császár többi országa közt, 
melyek már Józi;ef és Leopold leányainak öl'ökösödhet~
sét elismerték \'olt, - és II rendek miudcn intézkeclésc a 
trón biztosítására mel'őhell hasztalalllHl yállwtik mIa. Ká
roly király méltán hoz batta "ohm fól ellclI\'ctestil, hogy 
igya magyarok nem akarnak cgyebet, Inint l\ visszatérést 
a szabad ,'álasztásra. Igaz) hogya ,'égzet úgy hoz.\! hogy 
'Maria. Terézia nemcsak trólJra jutott s sokáig clicsöséggel 
uralkodott , hanem számos közyctlclI utódokat ád ncki 
a gond,'iseJés ; de nz 1722-iki rendck) \'nlamint 1(.\r01y 
sem JáthattAk ezcn akkor inkább \'alósziUlitlclt mint ,'aló
szilIIi jÖYClUlöt. 

A rendek ha elismerik a női öröküsödé!:it) ugyaIlazolI 
okhól, miből ezt tc\'ck, észszel'üleg nem lehettek egyebct, 
mint hogy Károly lcányaiu túl c1íslllCljék József, azutúlI 
Leopold leállyaiuak is c\'cntualis örökösi kö,"etcléseit) ép 
oly módoll) millt a Lajtháu túli tartományok mIiI" elismer
ték volt. 

Mindamellett \'all kiiJöllbség HZ örökö!:iötlés tCljedel. 
mél'c lIézvc ii; a Laj th'\1I túli és II magylll' pragmatil'll. SaHt' -
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liu közt. M:1gyal'Un:iZllg'ulI :ll. 17t3-iki tön-éllY crtehuébcu 
1(;.'I1'0Iy, József és Leopold lenuyninak és ezek tör"óllyes 
inHlékailInk kihnlta esetébeu a szabad \":\Iaszlás joga "isz
sZ:lsz:H1t a IIcmzetl'e, mig az t 713, aprilis 19-iki bécsi 
családi szcl'zildés, milli lúttnk, a IIC"czctt ágak kihalt:íxal 
fl T,ajtil:ill túli tal'tom:lllyokbau "a/ellll$pgcs ház 1.:f11aIl/CII I/!fi 
tWbi ágait ille/i (lZ iirü/;iisiidési ,fog" (I Z cls(k:lilntt,~ég 1'clldje 
$:el'Ílll '), 

A historia eddigelö feleslegcsnck hizollyitá az öröklés 
gyakorlatában :t két alllpszerződés emc kitlölllJen chiJeg 
lényegcs cItérését ; dc a szab:\1yzat ('zélszcl'liségc szem
pOlltj:\h61l1em él'dektclclI tún egy két megjegyzést tClllliillk, 

Az 1713-iki szab:ilyzat idézctt zimlCléka nagy mér
téldJclI impracticus, s ha a sor a. mult száz:Hlb:l.Il r:\kerúl, 
n legbizollyosnbb ll:ibol'Í1bn dönli elfogaclóit. Ki "all köt\-c 
ugyau, hogy n Leopold és két fia lyülly utódainak kihalta 
után rt tübbi ág is az eJsósziilöttség rcmlét tartsa meg; de 
kikből állott ezcn többi ág? - mcgllc,-ez,-c sincs, ncm
hogy né,- szerint eló yohm sOl'oh'a, 

Egyenescn a Habsbnrgi ]11'1Z fiu l\g:\bóI sr.ármazott 
lc:íny sem yoH több életben 1712-ben, mint mondtuk, öl
nélj Leopold és József le:'tnyai, Ezek öl'i.iki.isödését elis
merék miml a Lnjtltúll túliak, miml nfngyal'orsz:'1g, - Kú
roly ]eányaill tilI. De kik \'oltak azon lIem egyelles 
:'tgal] Jesz:'trmuzottak, kikl'öl az 171 3-iki okm,'my szól, s 
kikről 1722-bclI a mug-yarok mitsem akal'llak tudlli, ho
Imílybau hagyatott, - za,'arok SZiilÓ'lllyj:IÚI. 

g"entuaJis csetbcn egész sercg l'l'Iletcndells úll y;lIa 
e1ó valódi és koholt geucalogiai t:íbhlkbl , S a koholtak 
ep oly él'rényt köretclllek rala, mint az eredetiek. r .cgelsö 
lesz "ala fl. spanyol és rrnlll.:zia trónon tilt Bourboll-ház, meIy 
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hitelcscu killlulathntú, s az egész világ tudta, 110g)' az ural· 
kodó ág Ic:my:igoll egyenes utóda a T-hbslmrgi h;izllak, 
nem ugyan ft Habsburgi ház nemet, hanem spanyol agl\.
lilik. Volt szándékában K:ll"olynak az, hogy fl Bourbon-Ini.z 
mel)' őt kiszorít:í :t spanyol tl'óm61) s me1y az A lIsztrini ház 
ép oly örökös ell ellségének tekintett, milli fi szulhi nok , fl 

Habsburgiakuak Il e csak spanyol, hanem német örökségét 
is clfogJaljn ? Ez hihctet lclI. - Vagy tal:ín Károly hitelt 
adott azon Illcséuck, mintim a l,il'cS hós, Lothal'illgiai Ká
roly fl JIabsbul'gink ösi llclllzctségébóJ sZlÍ1'1nnzott "olllal S 
már akkol' cnuck késöbbl'c annyira kcg'yclt rsn!Mljút akará 
fl IlC\"C7.clt cshctöseghclI tróura clllchli ~ - 1~ l'l'ö l sincs tu
domástlllk. 

Dc az bizonyos, hogy az 1313-iki családi kötésnck, 
mcly n. tróu betöltését maradandóan akal'ta szab.Uyozni, 
idézett zámlléka merő bizouytahms:iguak tette ,-ol un ki. 

:Másként nem érthctjiik azt, mintha n.ilteszsziik! hogy 
a szabályzat keltckor lIf1gyon yalószintitlCllllck tarták) 
hogy ama zámdékra. ndaha szükség legyen_ Azonban flZ 
örökre szóló szerződés .fol'm{I,Ja megki\"ánta, hogy fl \":\16-
szimitlell csetről cgy nagyOll távol i jö,-öről is szó legyen 
bClI1lc! - különbcn azon logikai kérdés: )lát azutiul ?" 
merőben felelet nélkUl marad. 

A felelct tehát megYan mi1ul a uémet mind a. lllflgyar 
l)ragmati ca. sflll ctióbflll, csakhogy ellcnkezől cg! minthogy 
ncm is Iclwtett máskép. Ama csakncm hihctlcll1l ck látszott 
csctrc a. némct tnrtomúllyokllak Károly IIcm ndhat,l meg 
a. választási szabadS1ígot. Azok jlatrimonialis országok 
"oltak s a pragmatic:t saudio idézctt helycuek alig 
,"olt m:is jclentöségc. EllclllJCII Magyar- cs H orvátor
szág 1 nem yolt JlatrilUolliali~ orsz:íg s czért rt kettő· 

nek 1 723-iki közös pragmatic:t sallcl iójáuau is IIcm patri. 
mOllialis kinilys:igokllak, halLcm olyanoknak uyih-úlI lttat-
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n~k, melyekre cre(lelileg n\lasloláiS útiáu nyert jogot az 
uralkodó h:\z) melynek mag\"aszakadt:\xal az eredeti jog 
visszaáll. Erdély iSJ mint a v:\laszlási magyar korona. cgy 
része az t i44-bell beczikkelyezett törn~llybe1t ugyanazolI 
örökösödési rendet s l'sak oly tCljcdelembeu fogadja ell mint 
Magyorország) - azaz kimoudatik, hogy azon fejedelem
ség nem J1atrimollialis korona alatt :ill. Igy az 1713-iki 
szabályzat idézett l'észe s a magyar pragmatica sanctio 
megfelelö kikötéséllck eltérése nem egy eslletósegben fo
ganatosítandó szabályul yoJt számih'a, hanem iukább s lán 
merőbeu egy államjogifo llto."i killüllbs€g elvi J.:ffeje=é.qc akart 
IculIi. 

A praglllatica sandiúnak azon részén ki"UI, mel)' a 
magyar nemzet alkotmállyoss:igat biztosítja) mel)' az örö
kösö(lésnek a női ágra yaló kitCljesztését szahályozza, egy 
hanuadik) most ráuk néz"e érdekes szempont nzon unió, 
"agy kapcsolat) melyet a lwagmatiea sandio Magyarorsz:\g 
és az uralkodó mas birtokai közt kövctel, s melyet fölbollt
hatJ/muak mond. 

Hogy azalatt Jegtáxolabbr61 scm értették a rendck a 
közös ]wrmányzatot, bizollyosllál bizonyosabb ouuall , hogy 
épell az ell ellkező van kikötvc akkor, midőn örökrc szóló 
alapeh'nck vau nyih':\uftnt az 1723-iki törYéuybcu l hogy 
Magyarország csak rendes utOIl hozott .qrtját törrényci ;iItaJ 
kOl'ml\uyozllató. 

Az elr.Hhnt1an unio nem jclcnt egyebet II közös és 
kölcsönös védelem sztikségénél. ...I z 'wiút pedig i ly 61'te
leJllben nem K árol!J kOl'máll!/a kÜl:etcUe! 1/IIIIClJ! nwyo!.: 
.lfa!JyCll'Ors::ó!J J'em/ci sill :fjctM!.:, 

lia ,'cszsziik II dolgok hist6l'ini fejlé:)ct, ha bchatullk 
az egykOrltak gonclolkod:\súba - mit az alábbi orsz:\g
gyUlési töredék-adatok JellcW"é tesznek, - czl nagyoll 
terlllclSzclciSllCk fogjuk tnlttlni. 
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Ktlzdjük e tárgy törtéuetén , folytassuk az l i22·iki 
orsz .. igos UJésck krónik~iit. s a dolog ki fog vlJ:iglaui. Em
lékezzünk "issza milldcnckclótr. mit irtak a m!1gynl' taná
csosok 1712-bcll ezen t:irgyhan. 

A tanácsosok a nói örökösödés dolgi\ban az első tecn
dók köze sorozzák: 

'IHog)" . .... v:tlnmCllllyi örökös országok és tm'to
m:inyok stMlI sai killöll SZŰ\'ctscg és szerződés :iltal belc
egyezl1cnck) t. i. hogy ... n nóúgnak csak egyetlenegy 
utóda alatt ttkamak élHi s últnla. korm:'m)"Qztatlli és ignz
gattatni, l\Jely SZÖ\'ctscg és szerződés alkalm:ival fJzt is ki 
k"l{elle dnlgozni. lIlil'cl b 11Ir1l11yil.:el .fo!ll/tillok a 11l'Ve

zell i;";ik;A~ OI'.~zá.(lok P.~ ta1'tományok mind béke. mind 
hábor/í. idqj~n rt llfa!J.'Jw"O)'.~Z«''7Q1l let'ó hadak s a magyal' 
1lf.íJ'ok fennt(ll'tá.~líhoz ,iátíilni; mcrt Magyarorsz:\g a ke
rC5ztycllség \'édf:dn le,'éll: :lma Y:imk oltahnállllk hnsZI1át 
magok is szinttigy fogják érezni." 

A köYCtkező pont ua n II t:l111\csosok jónak tartják , 
hogy a nC"czctt örökös tartományoknak ezcn tllrgybnll 
\"aló Ilat:'u'uzatfli II magyar rcndck clé tCljesztetuének '). 

EzcJl ycdclcm az, mit 1722-ben unio alalt értcuck, 

Kor:\ lI tsem Ílj "olt az. Stil'ia ci; K:uinthin I for"Mországgal 
és a Dlllu\n túli n~l:Izekkel j Csehország és Ausztria :\ Uu
m\.Il iuuclliekkcl yolt ily ,-iszollybalI. Az előbbi ht szá
zadb:lll nz ily szerz6dés ('sak aUllyib:m "olt két oldlllú. 
hogy :\IlIgyarorszng midőn sajlít lIlagM "étlte, kö\'etclc. 
hogy n lizornszéd tnrlom:\uyok magokat is yedettcknek tc
killhiék, s h:ila fejébcll, s snjM érdekökben is. jlinilj:mnk a 
mag-yal' "égn\l'nk és "égbeli kntollák tmtAsidloz, :iH1\S bzók· 
kal c'1::iIlJláll ('sak a török cllcni ,'édelcmrol "olt szó - c1-

') B",lllp~~li Szemi!', XIX. ki;lI't, {r.~I, fii~et), 'J1i!!, I S~"I~y LI."I'; 
kG~lem~,,)'~. 
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annyira, hogy egyik fél scm tckillté Magyal'orsz.\got a 
"Mcimi I:izö\'ch;óglll:1 fogni arrn kötelezettnek, hogy fegy· 
,'elTe kúljen, lm például Uschorsz.\got valamely nyugati 
cllellség támadja meg. Ama szerzódcsLJcll az is jellcmzü, 
hogy iuk.ibh az IIgyllC\'czctt béke idején ,'olt értelme - " 
törökök béke itlón iti folytatn\ll a kisebb h:\borút. Nngyobh 
h;Hwl'úk esetében a szomszéd tartom;'11lyok ereje 1Ielll ,"olt 
elég, legfeljebb némi conliugcnsscljt\rlllhatott fi segitséghez. 

A töröktől "aló "eszely" még mindig fenyegető levén, 
érthetó, hogy magn Magyarország sÜl'geti atHaz tllliót, mely 
azc!ótt a török elleni \'cd és dal'z Szö\'ctségllél sc több, sc 
kc\"cscbIJ lleUl volt. ~ro:st mlts olda];\ is \'olt ugyan ri. do
logllak. :Magyarország most a nyugati védelmi háborúkr:l 
kötelezi mag:lt, habiIr még mindig azzal szabadkozlul tott 
előadandó esctben, hogy snjM katonái szükségesek ,lZ 01'

száguak a töröktől yaló őrzése.,c, a minek szükségét LJi
zOIl)"itja flZ , hogy még mindig nélkiilözhetlclIlIek tartük ;l 

szomszéd tnrtolll.\II)"ok hozzáj:i.rul:ís:ít is, fi l1lflgym' "é
gck oltalmazllsáhor., A rcndck alkotm:inyos szell emLJen 
cn'c nczyc külön-külöu szcl'zödésckl'c akm'tak lépni a n}u
gflli szomszédokkal i az ol'sz:iggyülés alábbi króllik:'tjának 
fuI ytatúsl\iJól C7.t 1:Hlli togjuk, hol a kir:\! y ,';Hasza is elüfordú l. 

A julius lG-iki iiléshen JlyombaJl aZllt:\ u, hogy Szlulm 
tÖI'\'\.!uyj:wnslata lólolnl:4:ltott és elfogadtatott, az c1l1ök 
aluiHlol', Nagy btdu, iu<1it":\IIYOZ11, hogy miuhill az iirü
küsödés cg'yczü rendenek elfogad:isa :\ltal a. töLJbi tarlom:\
lI)'okkal "aló ch,.\Ihal lall cgyesülés ki nm IUoluh'n, gOIl

doskodni kcllcnc a tübbi ol'szligokkal és tartolll;\Il)'okkal 
,'aló szcrzüd6:.ek létesitéscr0l. 

A rClHlck clhnt:\rozz:ik, hogy czcn Hllio érdckébcn 
lilii klidll i kell. l'on\bhi hntúl'or.ataik, hogy 8r.luha tön'ény
ja\';l t) latait cltogadn\n) IJcjclcutik a lll:igllilsoknak , 110gy 
kiihlüttségct imlitllak a kir:i1y turlluLJ lIlamszt:isilra és vé-
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glÍl, hogy clismercsök jeIéül ó felsége mcgjelcutcél't 11lI
SZOllötCZCl' forint hOllol'llrinmot szan\zlH~k meg I). 

Viss7.:l.érl;;c?ycn í\ ktlldöttség (mely meg lIem vitte ,H 
fl tÖl'vclI)'czikkckct) jelenté, hogy fl 1lI:'Igllások beleegyez
nek fl női örökösiic1és oly rendezésébe, minó fl szomszéd 
tartomúnyokban cllmt:íroztntottj IlclylJcllllagyj.ik fl többi 
0I'81.:.lgokknl és tll.l'tom:ínyokk:ll \'n16 szerződést i1Iotö ha
tározatot is. nzon kikötéssel , hogy " iHngyarország jogai 
és s7.nbndságni mindemellett fCllutartnss:mak." A hOllol'n
riunlot illető határozatot is hclycslék. Erre Szluha a tör
Yéuyczikkekct át\'ittc ft mágll:lsokunk. 

Idóközben fiZ also labla a sérelmek szcrkc~ztésél'ól 

tnn:irskozv:lu, megjclcl1t ft m:'lgm'lsok kllldöttségc. Snl'gcté, 
hogy 6 felsége marnszt.í.s:hn a küldöttség lleyeztessék ki! 
hogyazolInal fclillclÚJhassoJl. A királynak adandó tisztelet
dijnt a felsó-IHh~ ötezer forintta l ohajtja pófoJtatlli, hogy 
hnl'millczezer forint legyen i ,'égre a mi n szomszéd tarto
mÚllyokkn] kötclld6 szel'zócléseket illeti az alaJlliil'l:€II!Jbell 

kuli azokat mcghat:\rorui '). Dc fi törvcllyjayaslntra IICZ\'C 

az \'olt az izcnct, hogy minI nl. iigy fontos, nem kell \'clc 
fl ll llyil'a sietni, hogy még nZlIflpltitclcó ittcssék - m:'vs uaprn 
kell hnlnsztalli. 

Fölolvastatott ugyanazon gytilésbcll n kir:"tlynak egy 
nZlla)) kelt Jcimtn, melylJclI a hizoth:iligok :i1tal fcltcljcsz
IcH szcl'\'czcti Illllllk:\latok tizcllllúrom pOlltj.iról szúl, s 

nagy öl'iimct jclcuti azon n. kh':i1l$lgOIl1 hogy egy 23 tagu 
helytartó t:\II;'tCS (co llsilimn loclIllltcncut iaJc) :'tl1ittn~~ck 

'I U/:'I"I\UOI\ iiI,!~l"~l1 jelent'; S~lub" It nMor nhat ncki átA,lott l>eli. 
li,;I, rtllllybrn Nebenh,~ I\boly, II c~fuzAr .kollon'tl költője- fol,mlloolik, 
novellll'~"ék ki ü e:ecII orlXá:;gyiilé~m:k .mil1legy hi~tori~ng:\vá~, • ilgy IAlnol! 
e~~ rl .Hjt i, kiv!u11I1I. 1)0 o~ hnl!.roll.at "éikm '1111rlllll. 

WI .. P~r ;'nll"'''"~"I"~' 1'~tJ!I"".I;r"'lI" _ lUondj:ik "fürendek_ Igy IL 
1)'l\gn)l"ic~ IIUletio ",an'; mnr IIlklllnuuint h~~$nált,tt ... lt 1\ r<!ndek kllll. 

1:1· 
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fel A föltel:icbztett 13 L'lgot killcyczcudi. Szól a király 
más iig~'ekJ'iil :s töhb nemti sél'elcllll'öl. melyekből jó aka· 
ratút e ... l'ctizn!ttcljes figyelmet I:íthnttlLk il rendek. 

17-clI r('g~c1 9 onlkol' "olt il kö\'ctkezó iiléii. Az al· 
uúdol' e]()a<1jll, hogy tcgllup (nz ülés eloszhislI libiu) 
sok OI'SZl'lggyiilCsi irnok. killck :17. oJ'sz,ig házúlml1 

irássnl keH nlla foglalkozl1 ia. lI)"ugrnlansngokat túmMztott. 
a Il~p ő:<S7,ctSő{lúlt éii il zanll'gásokbnll il .. jnnítnsok·· js 
résr.t ,'('Itek Ar. ol's7.,ig Itúz:\hoz kiizel sz:'tl1:'lsolt nusz
tri:li clmcellár Sinzcndorf biztossiLgát félt\'én. az aInador 
Od:1l11ClIt n :al.\"ar lccscudesitésérci de ennek azt feleltek ft 

ft fiatalok. hogy nekik Hem parUIll'Sol. - lIr za\-argók el
len J'osza1üsllbt fejezik ki fl, rendek, ftzt tcyéu hoz7.á , 
hl)g'y llil ily eset ismétlódllék. a zaxargók el fognak bo
csúttatni. KiiJönbell n zn\'arnnk semmi köyetkezése nem 
"olt, iS h:(lokliróJ hfllJgatnak az orsz:íggyiilési irom:l.nyok. 
égJ' Játsr.ik, fl. fiatalság egyes ilyes zajgásai nem "oJlak 
már nzon régi idr1bell s;em i:izokathmok. 

Ezlthill Szluha "isszaérkez"én a mflgná:soktól, jelenti, 
hogy a::ol.·' i.~ "l!ogfu!ták a tör1.'él1!}czikkeket, s most az a kér
dés. fl Bé('::.hclI járt küldöttség Yigyc-e a kil':i.lyhoz, Yngy 
más nC"czeIHIó ki? Azouban S7.luhát yisszahi\ják n mág
násokj mcrt az csztergomi érsek nem "olt jclen a tÖITény
t"zikkek feII)Jnlsill;án: - most azonban megérkezYéll, oz ó 
kf>ddé,'! ~i)'(( .!}i{ k"ll (,ll;wmi. 

E közbcn a tcgnap :~ kirúJyhoz rendelt fclsöházi kUl
dö!ls";g megjelent nz a}:;ó tühl;'1II s jel Cll test tüll küldetése 
crcdményérül. A kirill)' azt IdeJtc a maraszlásra, hogy húr 
fonlo~ cun"pai ügyek távozásra kélLyszeritik, lélckbcn 
eg-yiitt lesz :~ rcndekkcl. Ton'lhb.í, megköszöutc a remlek 
;'Ihal fcl<lj.lnlott honnrariulllol ) de :lzt jobb, ha két részlet
hC11 fizetik; ,'égre a Illi a tiihbi ol":5zilgok é~ tarlomáuyok 
c)Jta Imám kötcmlú szrrzüdé::.ckct illeti, (I kiníl.l/ [Inllrlll.~klld /I i 
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fO!) az Ol'S::ág bizton MlfI·ől. 111integy azt fejezte ki, hogy 
flIDfI .~e)·ző<lések szill ... ~é9telenek l). 

A királynak tökéletesen ig:l.za volt. A \I többi országok 
és tartoUlltnyok ct absolutismus alatt \'llh\lI<lk. Kiilöllös kegy, 
hogy fl nöi örökösödés szauitlyznt:'lt eléjök tCljciizté , s 
ez is esak mintegy felsőbb rendelet kihirdetése volt ré· 
Szö kre. De megengedni azt1 hogy ezen tartomünyok miut 
valamely szővetség fiiggctlcu tagjai egymi\tiSa) \'édelmi 
szerzödéseket kössenek, - többnek tetszhetett, millt !tn 
részökre bcl::ió önkormállyzatot ki\'állllnk. Kcm is juthatott 
i1yes eszébe másuak, mint nl. önálló ~Iagyarol'sz:'tgllak, -
s ez scm \":l.lami l'C\"olntionaris újitást akart létcsitlli, ha
lIelU I:!gy régi viszouyt mcgújítalli. Károly kétségki\iil azt 
mondhatta CITC, hogy fl magyarok elmaradtak fl yiMgtü1. 
Nem tudják, n\gy szemct llúllYllak rá, hogy ,'égc múr II 
XVI. éi!. XVII. szüzadllflk, mclyek folytában még az örö· 
kös tartományokuak "olt annyi öm'tlJásllk. hogy öt török 
elleni kölcsönös Yé<lcleml"c péu7.t s néhA. leg)"'·crcsc· 
ket s7.unl..dmttak meg. Most a bét'si Imdi és más szlÍma 
nclkUli udnll'i tallúcsok kC7.ébe yolt már ('oll(:cntrálnt ft 

T,ajthálltúliak mindcll oly '"UgyOlta, melylycl ~lagyarorszúg 
védelméhcz járnlhattnk. Világos, hogy Magyarorsz.\g, ha 
,"ágyát II királytcJjc~íilni cngcdi , Hcm úgyne"ezctt )'en.l uni6t, 
hanem a cmt,fiJellemtio egy laza nelUct létcsitctte ,·olun. 
Azouhau K:\rol)' fentebbi Jdjclcutésc az IItobó tiz6 ezen 
tárgyban s az ors7.ággynIés élhalJglltott yelc. 

' ) Ez II ro nto~ v~ll\u nl\!:,yoll rö"i!! 5Z~vl\kbll n foglll llatott lI i ll e t ő le g 

".m a kUldötl lég rö"idité , hl\nem :I ke"é, nó"a,l beuél"i szokott K.l. ro]y 
mondta ily röviden, "agy , {tn még rll .. itl ebb~n é~ szlirK1:l1ltbllll. A ~ ornágg) i1 -
lési okm{myokbllu " j e l~ n to!l i,le v l",;,tko~6 ré,ze ~1;ó ró l szóra H: ~ De 

unioue et soourilltte, re~peclu ~Ii ,,..,,o rej(l1nr llm et provinciarunI, a,l ~el:u Tat 

lua mnjestll s HIatus: 8e IOI/iri/am ",,"am. hal,itu"",,,, 'I"(l.lell'" plma~. ,«",.itll
tem ae tran'luiUilfl1em hal,ue {W>ti"t. -



XII. FE.lliil ET. 

Tovabbi részletek os befejezés. 

Az 1722-bcH elkésziil t két ttin'cllyl'zikk, mely n pl'ag
Illalit,u s<lllctiot t'og'lnlja magában, rlZOll csctbCll is, 11:\ mind· 
ktH húz elfogadjn, még l1em tön-ény. Az uralkodó szell
tcsitcsc kellett hozz.t Ez pedig, mint cmlitók , fl lcghosz
::,znsh része szokott volt lenui It cliactalis tractatnsoknak. 
De még abban nl. csctltCII is, ha egy Ol'sz!tggyiilés kezde
téli lIcmcly rzikkck cll Cll :\ korou:\.uak SCIU "olt semmi ki
log;'lsn , netH v:l1t az tön'ényu)'é :\7.0 Ol'sz:íggyiilés "égéigj 
lllert az IlgyalUlzoll orsz;\ggyiiléscll hozotttön'cllyckct egy 
cgé1:iz llck "ette n tÖl'\'éHyhozási gyakorlat S igy az 1722-
bell kcz(lödött Ol"l;zl\ggyiilés cz ikkci küz ill, bill' mindannyi 
1722-bell hozatott, 1723-ról dnt:\Italik. 

]~JlCIl czeu clvct él"·éllycsilé)< mngok n rcndck n 
)Jragmatic:l sn lwtiórn uéz'"e. 

17:22. julius 17-ikcll n felsö Mhla clő"cttc nz clc,·c 
l-~úllck c:s 2-ikunk sZlllnozott tön·cuyczikkct. Akiníly 
:iaj;H szemelye kC)l\"iiSclésérc n gyiUé:sbe rendele Sinzcll
dorrot, :s;\j.u llH.:ghitt tRII.ícsosM, kinck e.s:t1;ídjn 1G[)9 óta 
illdigcllatu:st Lirt s igy miut n tch~ö-h;\z tagj.\nak sz:\\"n volt 
ahuall. A kinílyi ud\":\rmillcgucfoly:i.:so.shu tnllOÍt':iuok azt ki
níut:l, hogya lIúi ürükü:südé:st iII ctó, szöllycgrc kcrült tör-



199 

l'éu)'czikkek kiilöunilllsztHt, kUlön kelti ieló\'el jl'l\~~Hn:1k 

alá . .LzCll esetbell a király is mint ömHl6 szerződést irta 
"olun nUI. Egys7crsmilld l,ir:lnta II móJosih'únytcni, 
emlittessék meg fl 116 elején Becsben járt tiHllcpél.re~ kUl
döttség is flZ okmányball, mi :luIlak a. jele. hogy öl karok 
és ]'cmlek magok is ll. lIói örökösödés cllogadását többi hft
tározntaikon felUI és azoktól kiiJölI :\Ilólluk tekintik. KU
Iöllüsőn ezen kih'ctscgból indult ki n külön kelti ichi kh-{t
Ilut:! dolgában, melyet lühlm.ül'; föl$:6I({lá~~al sürgeteit. 

A főrendek IIcm fogadták el az iuditnill)' azon reszét. 
hogy az eddig clkcsziilt ket Wrvcllyezikk külöu imlSsek 
aH s ktiJön clatummal láttassék el, mi\'cl "nz orsznggynlés 
hnh\rozntai az egész iiJésszak folyt:\b:1Il hozottaklInk szok
tak tekintetni. (, 

Ime az ok, miért niJH"S II pwgmntica sandio oly kU· 
Iüu szcl'zödéskép beiktntyn tÖITcllyküHy,'Unkbc, mil1t pél· 
tI.hll ftZ 1606·iki bé('si békekötés, - Ktl1öllben :lzznl, llogy 
,'"Iamcly szerzódés bCI'zikkclyeztetett a Corpus Jnri!:ibn, s 
fl többi czikhk sZl\mábnu megy cl. jelcntösége nem \'cl3zi
tett , hnllem nyert. A Jpi II knlölI czimzcs forHll\lS;"~pa 

illcti, cunek akkor lesz vnla helye. ha il szerződés or~z.\g. 
gytllésel1 ki,'UI kelt " ol lln, Az ors7.:iggylilés által hozott 
mindell Iwt:hoznt, a legfontosnhb ép úgy. mint egy-cgy 
illdigClln ruh"ételét illetó, törn!llyl:zikk alnkj<it lIyenc, 

Ira Sillzendorf inditniny:lllak léHyCgét Hcm "ihette 
ki. egybeu teljesilék ki,'ám5,igát: az I -s.i tön'énYChikkhe 
bcrol<Mk II Béc::.bell járt iillllep(:lycs ktlldöttség megelilii· 
lését. ') 

" [:;1 :-;inn-"dorr ",Ihl' JI:l I":!:i·iki l. t, U. I. §·fwIII; \".:gt" n~" 

101'11: "d pcr .olc",,,e,,, eurn",I"'1II l'tl\hm", et O"liuu", Ad ."I\<.:",li.,imnn, 

elte"_ ...t /(~Il" llajhl"-te", \ 'i ... "" .. no c:<jledilnno d~jlUl"tiuU':Ul '·UIIII\llOlI." 
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Ez "olt az egyetlcn s az is <::sekcly módosit:\s az nls6-
l\ltal készitett fontos két tön"ónyczikkclI, melyet n 

fÖI'Clldek tettele 

A király julins 17.iken, mintán ti. fórcmlek s az alsó 
táblll. nagyon számos tngjni búcsúiidyőzletre megjelentek 
uáln, s miután a ket eh~ö töl'rcllyczikk átadatott neki, Po
zsollyból cItÚ\·ozott. Más Hap fólolnlstatott egy ll-ikén 
Pozsonyban kelt leirat, melybcn rt király snjuálatat fejezi 
k i, hogya. német birodalom s Ill'\s országai sUl'güs lIgyei 
elutazllsra kényszeriték j de a I'cndcknck a korouánll val6 
ériutkezcse köullyitésére s igy az ol'sz;\ggyiilési egyczkc
desek gyorsabb E"löhaladl\sa ,"égett, udmrának kér lllinis
terét hngyá ott kin\lyi biztol:Íokul. úgymint gr. Starhem
bCl'g-GUUllackcl' Tanuíst és gr. KiH!~zky FCl'ellczct. 

Ezuttnl ClUlyi tÖl'tént a ).Ilrngmatica sanetio" t:.ÍI'gy:\. 
ball. A czikkck még mcgcl'ósitye ncm lehettek s n reu
dck hi\'atalos:lll IIcm tudták még, hogy az ol'szl\ggyillési 
trnl'latus toráobi fo lyumáblUl uem ki\'án·e a kOl'máuy nemi 
módosit.\sokat tétctni. ~lég n kc[ tÖl'\'cnyézikk ncm jg \'olt 
tcljes, llMl'fI. ,"olt, ILogy fl. rCH<lck clkcszitsék fl. czikkck
hez a benzetéstj dc hátm ,"olt nz is, hogya pl'flgmatica 
sflnl'lióhan foglalt ch'eket némely tÖI'\'cnyndkkek :\ltal 
mcg,'il;'Lg'Osih,ilk és oó"ebben kifcjll)ck az Ol":sz:\g jogainak 
s 1\ I'cll<h;k szaba<1silgáuak szcm}loutj.\.bóJ. Ezt nZOIl óriási 
Illuukillatok között, lIIélyck az Ol'sz.íg-gyiilcs dc \'oltak 
sy.al,,'a, nink nagy időkiJzőkkcl folytathatták j IIlcrt nz 
I 72:l-23-iki ors:dlggyiilés, IUcIy cgy egész é\'ig tartott, 
Ilcmcsllk II prllgmntica s:mctiól'óI Ilc\'czetcs, hnllclIl al'ról is, 
hogya Lclignzgntás összes ágainak rClol'llljára adta IU:\· 

g.\I, Az tilo·iki orsz.\ggyiilésscI egyiitt nCIII n l"sup:\n 
llércJllli, ItfLl1Cm a némileg a lkotó OI':.iZ!iggytilcsck közé 
tArtozék. A beJignzgnt:\s feJsöolJ orgalLumaillllk Illcgalko
l:'Isa I :lZ igazs.\gszolgilltat:\s rcudczésc t az :ulo.:a\s és ka.-
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tonni rendszer új szab:ilyzása yett igénybe minden erőt ft 

legfontosabb álJamjogi kérdéseken Ich-iiI. Természetes, 
hogy ezen helyen az olvasó nem kinillhatja az egész ak
kori kOJ'mányzatban tervezett reformok ismertetését. Be
éljük azon egykét tÖl'Yéllyczikk fölötti alkudoz:\sok ismer
tetésé\'el, mely szorosabb kapcsolatban állott ft pragmatica 
sa llctiónd: az 1723-iki tön-éllyek emlitett bc\'czctéséu ki ,"ül 
egyik a nemesi szabads:'tgokat, másik az orsz{lg terii1 cti 
épségét tárgyazza. 

Mindezek tárgyalása együtt s párhuzmnban folyt j 
mert ft rendek ft tön-óllyezikkek szúmának Ilagyobb meny
nyiségét tCljeszték fól egyszerre 8 a király együttesen 
feIeIt rájok , sorba ,-c,-óu azokat. A már elfogadottak is 
clötcljesztetének ujrn az cl nem fogadottakkaJ. Igy l)él. 
dán] az 1722·bcli julius 17·ikéll a rendek altal elfogcldott 
s később a kOl'Oua altaJ scm módositott l·sö és 2·ik tör· 
Yényezikk még a köyetkezendő édJcn iR mindig rol és 
oUllan leküldctett a többi Yit:í.s c:úkkekkel együtt. 

1722·bcll octoher lO-ikél! olyastatik fól az alsó 
táblán egyszerre számos tÖl'rényja\'aslat , melyekct akkor 
" postulatum n.llak ne"eztck , s mint a rcndck ohajt/lsat 
tCljeszték a király elé. Ekkor nagy meuuyisCglí , talán 
ötyell hatvan, de harminczat mindcnesetrc meghaladó 
Wn·ényezikkek küldettek föl. 

Deczember 2- ikáll a rendek elkészültek valamennyi 
törvényczikkel , melyek száma nell1 kcyct>ebbrc , mint 
145-.. e mcut. Az első és másod ik f6 ltcljesztcs alkalmasiut 
('sak a czikkek számára, dc IIcm tartalmiII·a Ilez\"e kli1ön· 
bözött egymástól. 

Lál~suk a dcczemLcr 2·iki teljes fölteljeszh!st, mel)'. 
nek szöycgc egé:sz tCljcdclmébcll előttünk fckszik. UClllle 
foglaltatik miudcuik , fi igy II ket chsö czikk is , melyet 
pragmatiea sanctióllak nc,·czüllk. .Megmaradt az úgy, a 
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millt julius 17· ikén a rendek elfognd ták ' ·olt. Dc már cl 
nm készit,·c az el ső czikkllck bcyczctéstil szolg:iló rész 
is, - meg "olt az, mint a kinHYlluk egy későbbi n\lnszá
Ml kitUuik, már october 1 Q-ikén. 

Ezen bevezetés a szcutcsitésig lényeges \':Htozásoll 
nem, - csak illk:\bb egykét stylaris jnvitásoll meut ke
resztül. I) 

A rendek fl bc\'czctést ncm tcldnték tul njdonkép ti. 

prngmatica snllctióra lIéz\'c rulnllli újat mou(lú résznek, -
esnk éllen mcgadMk az cgéswck formáját egy berczctés
scI, melynek "egén azt kérik, hogy II király az utána kö
\'ctkczcndó tör\'ényczikkekct megerősitse. 

A 1 'emlc/~ ezen "jJl"aejaliút ll vála.~:(d h,ták az 17'22. jlt
liw! 8-iJ.i kil'ályi cl6tC/:jeszlé.~i·C. .lgy nl. l-só rzikk , 8 

egyszersmind a többi czikkek bevezetése nem egyéb, mint 
az) a mit ma orszilggynJési feliratnak Ilcnzncllk melyet a 
tróllbeszédre szokott készitni az ol'szng kép\'iselcte. TgflZ, 
hogy az a királyi okmnuy milldcll pOlltjárn. ncm fclelj dc n 
foutosabbakat kicmeli j milldcllcsctrc nz HZOIl é\'bcH olko
tou ijs,~zes ml'v611?j('zikkek1 s nem csupán rsak az l-só t'zikk 

I) Egyik Illllg41ól ér thető .. 'ltOltatá.. hogy II ho]" jn"i". ~'O-Ikl'lr" 

ISlueLíu or.d;gyülé,r61 Vl\n nó, l\ de"II. e,Utl rolterj~lt!.ben folyó érinek 
" lIelltesitdt okmányban ",i,1t hi n~k momll\tik nIIOlI junilu ~O·lkn. ,\ll I- Iö 
§. olején, lll. "iirlem (8tn tu.) lucrito ,jibil""i.~ellt" .. j"rllSlalQAIl igy '-:IIL ki
fejezve: "i idem, lum'1w""l ill /livio lItnIIli, rOll,lilllli merito dibittut, • - A 

~ lI ercnlu .. ,i1Mz ".jll~.félt: plo ..... i. fdClltGCI l. voll. TovábbAn bel'uel~.be 
vnn itt érintve II Ilrlll;:tlllltiCA ennctiónAk RI v/Ulq"-f!lU liildJll'ltJ ;111fti 1<11· 

"jAIII"", mig Az 1·1;; §.bó1 killltgylltOU. Ez i. " r~udek InŐdoli.,." lehetett, 
mit kcaüllh vi ... "aállitlÍnnk iti I. f, korábbi lIerknet~be. Véglil II b",,",etia 
(j·ik §-R R dec>:. ~·iki r.~htrjenl~1Ie1l ktvuebb nÓ"al é. iilllltl'élyefJ~,ge] 

kéri II kimlyt 1110 ut/Ulft kö"ctknendö clikkckmtgtr&it~s';re_ (.\ :r: 1,2~-23-iki 
orn"ggyiilé. aeuii kölii! ft J~ukovieh,félol küMel "egyu gyUjtcmóu)'böl, 
"1('lyl>el1 nzoullau " lI:i."IOII hib'tlnllllbb"k, millt 1111011 Iilt"lauk iu kCIl}'teleu
~égbü1 r~II,le."n hauui\1t '!iÁriIlIUOkb.1I1, IlIelyektl /IZ iró ,J il\kok kevés gond • 
• Inl IIIA~oltnk,) 
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s nem is csak II két elsö bc\·czetcsc. A mi ezen bcyczc
tesben cJöszl\mláJt I"o\'atok alá nem tartozik, az többbll)'ire 
aJárendeltebb, spcci:lJis ügy. 

Ime a I'ö,-idbc foglalt tm1alom: 
A bcnzetésbcu II rendek mindcllckelátt hálántJ és 

hódoló tisztelettel momlaunk köszönetet a király lciratúb:m 
foglalt atyai érzelmekért. Köszöuetet azért is I hogy cgy 
keleH s nyugoti g)'özclmcs luíború után a beke helyreálI
nUl, S félre té,'cu II németországi és európai ügyeket, múlt 
Cyj juuills 20-ik:'lrn orsz:ígg)"iilést hirdetett s aZOll megje
lent szcmélycscll is. 

§. 1. KiilölIÖSCIl millt;\1I ö felsége hadai oly diadallal 
szabaditlik meg :iIIagyarol'sz:igot örökös és kegyetlen el
ICllségétöl, fl Wröktöl , méltáJl estek gOlldolkodóbn, nü,'cl 
ltálálJmtják meg miudezcket. 

~. 2. ~lcrt két é" alatt nagy lliadalok "h'attak ji az 
ország kitClje1'5ztetctt csaknem régi hatúr~zéléig, 

§. 3. A rcmlek ily balhatatlall din;öségért és ennyi jó
téteményért ) :szebben nem qmék kitüntethctlli h:'lltljokat, 
mintha nmgokat és illaradékaikat nz uralkodó kin\lYllak s 
miudkét llembcli ntudaiullli:, :; lllásud sOl'buu maga nz ausz4 
triai uralkodó haz llIaradékinak örök idókre föbjúlllják s 
al:\ vetik magokat a ki;zl:efZelliil nlább következendő czik
kek (1. és 24ik czikk) értelmében. 

§, 5. Kérik ö felségét. cl'ösitsc meg az aZOn orsz:ig4 

gyiilésell hozott tön'éllyrzikkcket) melycket a s61'elmeJ.·ből 

és kivúnaf,jkMI (postnIata) áJlitilnak össze, - EZCll fzik
kek hozatal:iuak sziikségét hosszasan illdokoljúk a 4-ik 
S-ball) mely illdokol:is ezckhcn foglnlhntu össze: 

l ) Ezcn czikkck úlhll .\1ng)'al'ol':3zúgoll sok yeszély
nck és zanll'uak "ccudi elejét ó felsége, 

2) Az 01'5Z.\g biztoss:ígbau lesz eO!.ck altaj b.il'lllcJy 
C\'clltunlis c!>etbcll minden külső crőszak ~S belső lUozga-
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lom cllcn. Ennek módozatai tön"ényhozús ulj<'m ,'annak 
meghatározYí\ j 

3) -Egyszersmind ő felsége többi királyságaival és 
tal'tom:inyail"al létcsiiló egyetértés és unio által az ural· 
kodó ház alatt örökre biztositva lesz :t béke cs lIyugalom. 

4) Jobban meg lesz szilárditYll az ;\tI!5ztl'iai ház mind
két tlCmbCll nlló öJ'ököscdésc, melyet fi rCl\{lck önként és 
készséggel ajállUtuak föl. 

5) A rendek j ogai, iSzabadsá,'lai és kiváltságai, és eddig 
s ezutau is o1'száY9yiilésileg alkotolt és alkotandó lül'véllyei-
1wk mú/hatlan 111egtal'tása, - va lamint 

6) az igazságnak, a hazai S ezen országgyUlésen is 
alkottatott tül'v€nyek szerinti za.Yartalall szolgáltatása is 
biztosittatík. 

7) l\findezekkcl a rendek fi kin\1yi cJöterjesztésben 
kijelentett atyni szándékunk tesznek eleget. 

És ezen ohajtttsaillak teljestilése szempontjából kérik 
fi tÖITéllyczikkek szelltes itését. 

Az 1. 2. és 3. §') yaJamillt a mi azokat megelözi tu
lajdonké}l nem egyéb n'tlnsz f'öliraÍ1lál, Uéllle1y crdekes 
eltérésekkel. Igy például mig a király czélzást tc!)z eló
terjesztésében a Hakóezy-féle mozgalmakra is. a remlek 
C helyett a királ ynak ('sak a frnurzia e!) a török háborút 
emlitik meg i mig a kil'c\ ly i előterjesztés azt mondja! hogya 
császal' hadai Magyarország Imt:\rain túl is (F;zel'bioíbml és 
OIl'lllOrszágbfill) hóditásokat tettek ! - a rendek I'sak azt 
mondják, hogy l\ király II hahhok felé kijebb tCljeszté a 
lmzat, - úgy \'élckedvéll! hogya kiralyi elöterjesí\ lésben 
lIasí\lIalt kifejezés rsak akkor Icnll e szabatos , ha mM 
Szerhia-, OJáh- és Hölg:irorszúg \'ala millt Boznia déli ha
tárain túl is kitCJjedett vol na a hód it :is, 

A nagyobb \' iJ:\golSság ked\'Cúrt itt átta/mll sZllmozott 
pon lok az országgyUlés 1111iködésót és az ,\ltala alkotott 
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czikkek tal'tnlnult csaknem kimcritik. A mi itt a két első 

pont alatt lm, t. i. a rend és nyugnlom biztositás:\lIuk sziik
sége, nem csupán a trón öröklés szabályozlls{u'a és :\1I :U1(h)
sitAsánt czéloz: a l'cmlek midún azon Ol'sz:\ggyiiléscn jű

gaikról beszélnek , iig)' emlitik , mint fl melyek az orsz{lg 
létczhctéséllck föltételei. A 3. cs 4. szám alatti kirekesz
tő leg az örökösödést és az egy Ul'nlkodó alatti örökös 
cgy iitt-muradást tál'gyflzza. Az 5-ik a pl'ugmatiea sanctió
lHlk fi. magyar nemzet szabadsága it illctö részére, az-az az 
1723-iki 2-ik tÖITcnyczikkrc "onatkozik j de kitCljcd a 
3-ik töl'Yényczikkl'c is. A 6-ik pOll t ahi tartozik az 
1723-iki tön-ényczikkck igen nagy többsége. 

C:ZCllki\'nl ar. t 722. dcczcmbcl' 2-iki föl tcljcsztésben 
(mely legalább első czikkciben egyezik az odober 10-iki
veJ) m:1.gitrn YOllj~ fig~-elmiillket a 3-ik tön-éllyczikk. 
Tudva vall, hogy némclyek hozzá sz"nuititk fl.. pragmatica 
sallctióhoz az 1723-iki 3-ik tün'éllyczikket is, mint fi mely 
IIjból , kUlölI czikkben is biztosit ja fi rendek szauadsngát 
és tÖlTenyeit. 

Az 1723-iki l'clldck , mint látni fogjuk , bár nem a 
l1ragmatica sanctio fültételek€nt s nem mint ahhoz t:ntozót 
tClj eszték fOl ezeu czikketj de szintén alapli'h'vényt akar
tak yele alkotni, mely semmi Ilemlí Yiszonyok közt meg
músitható Ile legyen, 

Ncm egyéb akar az ICIIUi, mint rt J.-il'ú~lli eskii /(m1lú
ban cgyik helyuck a mngyan'tzata, kiegészitéséiil az 171 5-
iki 3-ik ezikk, 2-ik szakasz;'lIlalc Illeti pedig cZllttal a 
neme.~i kivált.~(ÍfJ{jk r:p$~'Jhen 11Im'adásúl, 

Maga a szcJl lcsitett 3-ik WtTényt'zikk, a mint tör
Yényköny"iil1kbcll oh-asható, czt ily yjlágosa n ncm bi-
7.onyitja j mert ott átaláno:->sligLau mn szó fl. rendek biu'mi
nem ii jogainak , 8zalHHls.igainuk, ki Yitltsúgaillak, mentessé
geinek, fdko!1J1l tÜITél1yeinek és h("!JúclIha,!Jl}ull szok:'tsai uak 
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rucgtal'tás"rol, - s igy, midőn nem moudja el, hogya jő
,'cndóbcll is alkotandó törYények is megtal'talldók, ily áfa
Jánoss:ígban keyesebbet mond, millt a;:: 1115-iki 3-ik czikk 
s mint az 1723-iki 2-ik, melyhe az fUln!tctctt. 

A szentesí.tell "Corplls JUl'isll-bcli 3-ik WrYéllyrzikk 
nem hivatl<ozik másra, mint :lZ czt mcge1üzütt UgyflllflzOIl 

éyj két czikkre, flZ 1715-iki 1. 2. és 3-ra, - s c7.clIkiylil 
a IWJ'on(u,úsi esk/il'c. Úgy dc mindezek szintén :\talállossúg
ban szólanak fl, milldclluemti jogokról s nem killönőscn a 
\lemesi szabadalmakról és kini.ltsllgokról. 

Pedig hogy fl, rendek utóbbiakat akart.\k killölIÖSCll 
cgy eIénlihetlen alaptör\'énynycl biztosítni, kitunik ngyall
ezen tÖITéuyczikk :1Z011 elsó fogalmazntából, melyet dc
czembot' 2-ikán tmjesztéuek fóJ, s kittinik az e fölött hosz
sznsnll I'olyt oszággyiilési egyezkedés folyamábó!. 

Az 1722. deczembcl' 2-ik:\1l ft "postulatmnok U közt 
fóltCljesztett 3-ik ezikk, nzt mondja: az ország kamillak 
és l'endeiuck fcnnmnnHl:\sa lIZ Ö jogaik és sznbnds:ignik, 
tün'ónycik sértetlcn fónutmtc\sMóJ nigg leginkább, A ki
I':\ly ezen jogok, szabnds:ígok s hozott és hozam/ú törn!
lIyek fenntnrtásM igérte is julius 8-iki előteljcsztésóbel1, 
sőt meg is erősítctte \'olt ezeket. Hogy azért ezen mcgeró
sités nz egész l<el'esztyén \'iMg szinc előtt, azaz ünncpélyescn 
türtcnjek, s ih'iJk,'e taJ'lamM alapliil'l'ény hatályára emclkc((jf.!c, 
mcgújitás<Ít kin'lIlj:'tk ezen ktllölI tön'ényezil,kbclI, mcly 
hjyntkozik milldcllekfölütt Vm'bó,'zy I fál'mas tikcél1!JI.'iillyce 
l-só l'é.~z€llek .?-ik c:;imérc, aztilll az 1681- iki 2. C$ 10-ik 
t'zikkre, s ezekkel egyezöleg az lG87-iki 4-ik és az 1715. 
2, cs 3-ik tör\'cll)'cziklcre '), 

Múl' Jledig mnig is ittal:\nosnll tll(h'a Ic\'!; mi \'aH nl. 
t 84 H eWtt uo HCllIcsek :illnl aUllyis7.ol' büszkén cmlcgctctt 

') A ToMnlékh,," kliz<Hjiik "'Cll j"\'n~IH' ~zii\'r~~ l'ArhllZ:UlIblln :1.7. 

l 12a-iki .1.ellte~íl"H :l-ik c1.ikk~1. 
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l-só rC.sz 9-ik czimébclI . Elöszl'lmláltntik t. i. ott fi nemes 
ember 4 sarkalatos kinilt::iliga, ti. m. 1) hogy nemes ero
hert IlIcgidézl:s \"flgy tön"cnytizéki itélet nélkül eJfogatni 
nem szabad j 2) A. tön"ÓnycsclL koronázott kinilyoll kivitI 
sCllkillCk scm tartozik engedelmességgel) s még ez is tör
\'éuycs kihallgatás llélkül liem húnthatja sem személyébell) 
sem yagyomibml j 3) hogy f\. maga földjén a nemes tCljC.sCIl 
szabad ma tnJajdon:'mak: s adót, ",imot nem fizet ) csak 
hogy it hn7 .. 1. védelmére katonúskodlli köteles j 4) a nemes 
föl '-an hatalmaznl fi fcgyYCl'cs ellcllálh'lsl'a. oly url1.JkodÓ 
ellcnébcll) a ki ft nemesi sarkalatos szah:Hh;:ígok ellen cse· 
lekszik. 

Az 1681-iki 2-ik tül'n!llyczikk a lládornHaszliu3 szük
ségességét ujítja meg; ft lQ-ik pedig mindenck elótt aHar
mas Könyv fentebbi czimére hinJ.tkozik; s elsö részében a 
nemesi szabads:igokról, m:lsikball az ország ezzel egy
bekötött szabadságáról szól. Az 1 GS i -iki 4-ik tön'cll)Tzikk 
azért nm idézye itt, nú,'cl abbnu foglaltatik a Verhól'zr 
által 4-iknek tett nemesi kiYáltsilg, a szabad ellcmUI:'ts 
eltörlése, mig a töhbinek, ntlamint II Endre bull:ija min
den m.ís részénck én'énybcn marad.lsa ki ,':\U köt\'c, lIát
ni.bL ki fog tlilllli, micrt hi\'atkozllak a rendck az 1 i 15-iki 
2-i k és 3-ik czikkrc, s kapcsolathan ezzel ki fog hinni nz 
is, miért Hinc!:i bin1.tkozás az 1722. tlcrzeruber 2-ik i 3-ik 
))fJslulált ézikkbcn rt )~Q1'olU1ztí.~i e.~ki'l'ól, mig II '~:"1I1e.~ílett 
czikkhcll ClTC történik himtkozás. 

Itt clég legyen a fentebbiek hez hozz.t tennünk. hogy 
midón az országgytile!:i kés&bbi folyamában egy alkalom
mal (mrtr tius (L 1723.) Szluha itélómester a rellllek elútt 
jelentést tÚIl a. 3-ik tölTényczikkról. igy szul: pA kinily 
helybeli hagyja az 1-8ú és 2-ik törréllyczikkct (a pragma
tica sanctiót)j a mi pedig az lltúua kÖ"ctkezökct, t. i. a 
/lcmcsi kivúlt6úVI'fJI (Ile lIobililari Jll'l\el'ogatim) szólut (azaz 
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3-ik czikket) és a nádori hatalmat t:\l'gy;\zót (-l-ik czikk) 
illeti, nem ke,-és módositc'lsok tétettek rajtok. II A kir,,]y 
kifogást taMlt a G-ik czikkl'c IIcz\"e is, mct y II nemesek ej 
nem foghntntúsáról szól stb. Igy magok a tÖITÓlIyhozók 
azt n111jnk fl 3-ik czikkre ncz,·c. hogy kidlóau a nemesi 
kidlts:\gok biztosítására Yfln 8zcrkeszt\'e. De ló.tisuk flZ 

ol'sz:\gg)'iilési h'flctntus melletét ehbell a. tál'g)'hflll. 
A kirúly ftZ octohcJ' lD-cn és dc('zemheI'2-ikúnfölter

jcsztctt tön'éuyjanlslatokra 1723. lehruúr 18-ikán irta :lJá 
az altaja ki\'ánt módositn\nyoknt, s ezek fi rendek IDfll'tius 
l-sci tilésében 01n\stRttak föl. A kil'Aly az 1-86 é:i 2-ik 
czikkct y:\ltozatls\Ilúl elfogadja j de fi harmadikat iIIetölcg 
azt ilja: Az ország karaüHl.k és rendei nek minden jogait. 
szabadságait , kinHts:\gait hiztosította flZ 1715·iki 2·ik 
czikkbcn (az 1712·iki diploma), ton'bb:\ az ugyanazon 
czikkbcll foglalt eski{frJl'm á1x l11 és "égre a jelcn ol'szágg.riilés 
l·sö czikkébcn, hol ezt meg is köszönték l). Azokra 
utalja a kircH)' a rendeket. pIás szókkal fölöslegesnek 
tn rt ja ismét ktilön ('zikk allmtását e túrgyban.) 

A rendek martius 21-ikén felelnek a királynak ezen 
resolutiójúrn. Feleletökben azt mondják, hogya királynak 
átahin rt. fólterjesztctt czil\kckre adott ,';\1ns;!ai nem yigasz
talják meg ökct. 

Az l-56 és 2-ik törYéllyt:zikk hel.rbenhagyáslÍt ön'en
dcte~ tutlom:isúl "eszik j de óhajtau;'lk, hogy II kinil)" meg· 
crősitsc az orsz:íg fCllllmanul:\sllnt ezeIzo töhbi czikket is. 

A 3-<lik czikkct illetőleg n rcndel, biz unk ugyan nh
oan, hogya kirúly mcgtaJ'talltlja az 1715-iki ll. törn.:'uy
{'zikkocJl foglalt kOJ'oll:lz:isi (lip!om:ijút és korol1:iz:'si cs
knjctj dc 16S l-hcn mimlamcllctr, hog)' Leopold kinllYllak 

'j A ~ I .• :í c~ikk"ek az I ·ső §. elöli; e1üzmcnyd i_mit v{d/Uzül nol· 
",d nllk :I. kir/ilyi I'IOl'OI; liok m, ~ ol t C3Ak ugp u rne(;kHnHuik a reu,tek II ki
r!.\yn :o.k AZO " kijf lClltl"l t k';~ z~é (; ': l, hogy :I rr ll<1 ckel jugaiklum ~ r"'. megtJ •• ljA. 
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szintén '-oJt diplollllija és koronázási esküje, sút 1687-bclI 
n. fillőrökösödés elfogadúsa nlkahm\xal ujlJól diplonmés es
kiifOl-ma kelt, - nem tarták föW:slcgesllek külön tör\"E~llybe 
iktatni <l rendek sznbnds:\gaillak s a tön-ényeinek meg
tartását. Magának Károlynak mind diplomája mind eskiljc 
1715-bell tönényczikké Jett s mégis az akkori 3-ik ezikk
hen kiilön hiztosittatlluk a szahadsligok. 

A mi pedig azt meti, nlintlm a kircH)" a 3-ik czikkhen 
kinlntakat jelen országgyiilésclI is megerösltettc, s ezt ft 

rcmlck Illegis köszönték \"olun. megjegyzik. hogy II Id
I'ályi előadás még nem mcgcl'ösites, s a hol a jelen fzik
kek bcyczetésében \-alamillt az l-só ('zikk külön bc\-e
zetésében szó Y~\ll rt jogokról és szabadságokrólI az kire
kesztöleg ft királyi clöteljesztésre szóló ,-úlasz

l 
sót meg is 

clózi az l-sü és 2-ik törrénYl'zikket. Ennél fogm csak az 
orsznggyUIési jó rcndtartás is mcgkh-állja, n~Jamillt a rell
dek bizton léte az en-ól szóló kiilön cziklcet 

Ez ,"olt a remlek válasza, A kircily lIemsokítra sti!'gelc 
az országgyiilés mic)óbhi befejeztetését. Aprill i-iken 01-
n,stnk fól az alsó táblán a királynak egy april 12-éll kclt 
leimtát, melyben jelcnti, hogy Pnigaba lcyén sziikscgcs 
ntaznia, 61mjtalla, hogy clindulása elótt az orsl.;iggyii lés 
heYégezze munkálatait. Ezck gyorsabb elóhalad;'lsa Yégett 
Ilc\-ezzellck ki a rendek keblökböl bizouyos szál1lu kik:il
döttcket, kik az országgyiilési kin'tlyi biztosok kal szeme
lyescll érintkezzenek es egyezzellek ki azoll l'zikkckre 
lI~z"e, melyekben a királyi rendek postlllatumai elternek a 
kinilyi reso!utióktól. Ezen egyezkedcsek eredmcnyét ter
jcszszék az országgyUlés elé, - a mit egyetértüleg clha
tározhalllak, szerkeszszék törn:llyczikkekké s tClje:sz!Szék 
fiil fl, kiniJYllak szentesítés ,-agf mödositás Yégelt. .'leg 
sok a kidúlgozandö - momI a kin'tly - Ill;'u- pedig rö,-icl 
az ilhi. luti Yéglil a rendeket, Ile ke:!{jtJk rt:; ii{,~, .. (>k~f -

" 
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mint cddigcJó - r!filelótt 10 (j,'ok lll\ hanem 8.kor, legleljeU 
.?-I"f,1', hogy gyorsabban halndjanak. 

lJtúbbi ki'",l natát teljesiték is, yalamint azt is, hogy 
eznt<ill egy országgytilési kHldöttség ~ királyi biztosokkal 
értekezett fl. tÖ1Tényczikkek módositás:íl'ft néne. iHost is, 
yalnmint az orsz:\ggyiilcsi egyezkedés egész folyamában, 
ft nem ,·it.is rzikkck nyitásokkal egyiitt megtevék az 
útat. s igy nz 1-56 és 2-ik tön'cnyczikk is, meI)" azonban 
1722 jlllins:i.tól 1723 junills:lig, il megerösitésig, változat
lamH maradt. 

A 3-ik ('zikkel Hllnyirn haladtak, hogy npril 20-ikán 
a kil'úlyi biztosok beleegyeztek il király nel-ében, hogya 
I'endek jogairól. szabadságail'ól stb. szóló czikk külön is 
meg legyen s ez a 3 -ik helyen álljon j de llgy látszik. más 
fogalmaZllst adtak neki ft, kinUyi biztosok, melynck szö
yeg'c ismeretlen ugyani de az izellctck eléggé föIYih\gosit
l1ak, hogy az olyallszcrii Ichetett, Illiut fl nCoqmsJnristC
ban tal:\Ijnk. - Csakhogy 3. rcndck II Hármas KÖllync 
"aló lth'atkoznssal nem hagytak föl , - a királyi biztosok 
pedig czt kihagyn\n, oly z:íradékot ki\-álllak beletétehli, 
me]y az egész <:zikk eredeti czélját, ft, nemesi kiY;ilts;\gok 
biztositásál, némileg megmásítsa. F.. lóteljeszték az orszlig
gyiilé:sclI jUllius l -én a z.\rfldékos törreuy<:úkkct. Ezcn 
znradék szcrint fl rendck jognit. szabadságait stb. il. törn!
lIyesell IIIcgkorollázamló I1lngyal' királyok az 1715. 2-ik 
l'zikkhez képest tartj:\k meg, ),a mint tlld!áillik a::ok ft

tI 1me::/:.~(.l'e é$ ltas::!lálatára Ilé: ve (I kh·(tl!) és rt rendek 
kn::i;.~ c!J!Jetél,t6éL'el IIl'n6Y9!Jiiléilileg meg fog 1l ak c.qJjC::lli' ): ' 

Ezt n zúradékot pcdig II rCJl(lek scm miként ncm akar
túk bcnne hagyni az 1'123, 3-ik tÖl'\"t:uyczikkbclI i mert 
ezidtal ell enkczőjc tül'tcllik aunuk. II mit akarnak. 

') "PrOll1i n('",!~ ' ''per eorum ill tc llcctu l't \ISIl , rl'gio ct comlll,,"i 
1'1"11111111 COII.e ll ,n, J1illcllIliLl' r l:onHlItnm {Il t ri t. -
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Ama záradék nem yolt egyéb, millt fi királyi e.~b·i

futmának egy helye, - s ugyancsak fi rcmlck jogaira és 
szabadsagaira érh-c. Már 17 U'>-ben :l 3-ik törn!llyczikk 
ezen záradék alól egrben némileg ki\"ételt tesz; mert mi
dön megszahja az l-só §-ban. hogy )'Ingyal'ol'sz;'lg (;::iak 
saját orsz:'lggyiilésc és törn!uyes uralkodója líltaI hozott 
tÖl'Yéllyek <'lltal k0I111;lllyozható, fi 2-ik ~-baH mcgllyllgnis 
\"fill kifejezre, hogy az cskiiforma clallsllUjn nem Ic::;? arra 
el'íhctó, hogy (a tör\"(~nyek yalmncJy helytelen magyaníz<l· 
t:'tntl) az országtól yaJamely hozú tartozó r~sz elszaka:;z
tassék nl.g.r az ország idegen kormnnyzat aU jU::i f:lon. 

Ezzel kimondták, hogy az cskilformlíball foglalt azon 
eh", mely szerint a töl'n:nyllozás korl:itIHllúl hllt;'ll'Ozhnt fi 

rendek joga és sznbadsága fölütt! korhUozyn nm Hz:Ural, 
hogy még az országgyU1és scm hozhat Qly tÖl'n!llyt. mcly 
az orszag részeit elidcgellÍt::,e, Yngy idegen tölTények nlfl 
ycssej mert ezt teszi nz, hogy nma sZ:1hadságok lll:1gy:1I':\~ 

zatára néz\'e még n királynak és orszilgnak egyiitt\'cYc 
sincs joga! mit pedig HZ eskiifonna fenntartott. 

1 i}3,han ep ily alllptűn -ényt, mag:in a tön'~llyho~ 

záson is fulúl álló szab,i1yt akartak a rcndek megalkufni 
a 8·ik <:zil~kc1 II nemesi sznlJ:1dtiiigokra nézn. - a miHt~ 
hogy a december 2~i1d jayaslatban elég Yihigosl1u kili.'.ic~ 

zik, hogy Yáltozatlau nlaptöncnyt akarnak szel'kcsztcni. 
"JIint cmlítém, a kirúlyi biztosok elótCljctiztésc juuiuti 

1.sejcu törtCllt, S janlslalllkhan a szaLad:<úgok. jogok 1St], . 

. ,.~(.rthetlel/ f. megtarlnsúnak kifejczé::,ct IlIIiSZllitljúk. A tőr· 

YCllyczikk, a többiye! egyHtt, azon lIlegjegyzés ki::,crclé!Jcll 
közöltetett az orszaggyülc::,tiel, hogy n rCllllek :uljallak 
,'églcgcs nUaszt. 

A l'eudek másnap, jmlills ;l·ik:in cl iti kcsziték II n::g~ 
leges y;'l1nszt. 1\Icg ncm foghnljúk, úgy lllolll!:tllak. Illi nk· 
hól nkmja a. koron:l kCíscgcs!Sc telllli a. l'cmlek jogait cs 

". 
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szauadS:1gilit, Wtg)' jövőre llárki tetszés szerint i lllflgyar:i. 
znblra bizni azokat. A)';ok máI' sZ;Ízadok útn szakadatlan 
lll'\'éllybcll nUlIlak. A koní.bbink:l.t 8 nem fl jüyclldóbclic){ct 
szoktúk mcger6sitni. AII.í.rm:lsKölly\' első részének 0·ik 
('zimc nem ilS említi semmi nemti jöycndóbcli föltételét :l 

nemesi ki\'áltr;ágoknak, sót illkábh kiveszi a karokat és 
rendeket jü \-őrc és örökre milHlcll fö ltétel alól. A rendek , 
ö felségének kijelentett abrntja szerint nlilldcnbcll arra 
törekedtek most is, hogy minden intézményük miuél 11:1-

gyobb hiztosságot és :ílIandós.í.got (stabilitást) llyCljCllj de 
il türn'myl'zikkbc iktatott Zár:Hlék miMt ezen szándékkal 
ellenkezőleg, szab:ulslí.gaik és kinílts.igaik , kétesekké és 
illgndHzókká \'álllak, Nehogy jö\'óre búrtllillClUli egyezke
dés llllH\. z.iradékmíl fOgWl fl, szabads.ígok és kinilts.í.gok 
rovúsüra, történhessék, ama záradékot ki kiYltllják hagyatni 
a tőn'cuyczikkből. Hasonlókép ki kell Wriillli ezt il. szót: 
."q(.l'/ltcllcnlil- t (im'iola.hiliter) s helyette ezt kell tellfli " Ül 'ük 
itlókrc" (ill perpetuum), A remlek lIem térhetnek cl eze!! 
kin\nsliguktól fl, kin'llyi előterjesztés értelmében selU, mely 
azt ki\"állja, hogya törvények \' ilágo::i, határozott, nem pe
dig kétsége:; és ingadozó sZ:1\':\kknl legyenek szerkeszt\'e. 

Ezen fólt.C1jes7.tés után nem sokúra jelenték a kinilyi 
biztosok - hihetőleg a siirgetés áltnl nyomást gyakorlan
<lúk a· rendekre, - hogy il. mely tÖI"\'ényt' zikkre lIéz\'c II 

kirúly és rcmlek most meg ncm egyczhetllek, clm:ll"ild 1ll;\S 

országgyiilésre. 
Ezcn llyomás alatt il. remlek junius t 7 -il.:én beleegyez

lIek, hogya ö-ik <'Zikk n kinilyi leil'llthoz képcsti szerke
zetbell megmarndjoll, csak aJTa kérik ü felségét, hagyja 
ki belőle il. \'itús z:ll'adékotj mert öl rcndek jogaikat cs ::iza

bads;igaikat lI em tekillthctik egyezkedés tárgyünak. Ilozz:\ 
tcszik, hogy ha ama z;\radék ki lIeIU marad, n. rClIClck az 
egész tür"cllyezikkct kihngyjúk. A rcndek most " sérthet. 
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IClHir: szu helyett nem nz lIörük időkre" kif~jezést aj,'m l
ják, hanem fl, köz\"ctiWbb II ,"n ltozntlnnlli II szót (illllll11tnlJi
liter). 1'udn\ n\ll, hogy a kir:\.ly két Hap múlnl , juuius 
19-611 mcgcrösitc II tün"énp:zikkekct. A "scrthctlclllil" 
szó bCllumaradt fl, rzikkbcu, ll. kormány nkarata szerilltj 
az cskiiformn. ,-itás z:\radckn pedig C'snkugyall kilmgyatott, 
dc kárpotlásúl hh'atkoz:'!):; történik aZOIl cskiiformúra, mcIy 
llZ 1 i tó. n. tön'éuyrúkkhcn foglaltatik. Kimaradt \'égk~p 
:~ Hármas KÜlIy\TC cs nz 1781-iki tÖ1Téllyrzikkrc ,'aló hi
nltkoz(ls. Igy II fün'cllynikkcl IIcm értek ('zeit a rendek. 
Alig maradt bellllc olyas n\lmni, ft miröl ftZ ember :\7.011 

alapos kö,'ctkcztetésre jutua, hogy itt l1em átalállos:m II 
Hcmzct közjogi szabads:\gail'ul. hanem külöl1öSP,1I ft nemesi 
mcntességekröl és kh,,.dts;"gokl'ól nknl't szó ICllni, i\lár pe
dig- a fentebbiek elég Yii:ígo,;alL mutatj:i.k l hogya I"zél 
ez ,"olt, 

Ali :\1., hogy II nemesek sznbads:iga. oly szorosan 
össze ' "olt Szöyó{h"e régibb alkotlll<Í.lIyunkban az ország 
szabmlságá,"nl l hogy gynkrml Lajos mcghatározni, hogy 
midólI nuraiml ft. rcndck '( (domini status ct ol'dines) kife
jezés fordul eló, - az Ol"/sz:'Iggyiilést, ,"agy pedig a nemesi 
osztúlyt kcJl-c alatta értcnünk; igaz, hogy egyik szabad
s(lgn lJiztositá II m:isikét sok oldalról iiglll. ,"égrc az is, 
hvgy az 1723, 3-ik töl'\"ényczikk többct mOJl(I MahiHo.s.s;'l
gáhall, millt II rcndck j:waslata az ö spctialit<i.sábm1i dc 
igaz az is, hogy ezcn t'zikk, a llIiut tür\"t~uyköllr\"Htlkbe 

cgészcn átmódositm hcjutott, folöslcgcsj mcrt n kÖl.'"ct!cllli l 
düttc álló czikk jónll töLbct biztosit az :illamjogi sza had
lS;"glJól, mint ez. Bizonyos az is, hogy az 1723,ild 3-ik tör
,'élLy('zikk 111'111 a prflgmatit'a iS:lllI,tióhoz tnrtozú rész, s Icg
alábh is fOJösJcgcs rliad,ís:l az 172:J-iki tör\"éllyckllck, A 
mi fűrzéJja Yult, hogy t. i. al. 171:j-iki 2-ik t'zikk c:skti
forrmiját egy oldalról módositúlag magyanizzfI, nCIll hogy 
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elérte '"0111<1, hnucm még IIgyamlzoll ctikütorm{lr<l hiYllfko
zik iti. Jlagok az :tkkori IlcmcscJ~ sem tekimhették Hzt sa
jM jogaik valami erős mcgüjitasállftk. 

'röbbre mentek e rétizbclI :JIária 'rerézia alatt, ldnek 
c::ikiitormájából, ott ho11l sznbad:s:\gokr6I, szabaditékokról, 
kin\lt:S,lgokról nm szó, kimaradt az ft záradék, hogy azo
kat n tÖI'\"éllyhoz.\s lUngyarúzgathatja és móclosithatjn. És 
ugyallazou alkalommal, t. i. 1741-ben n kinUyuö diplom.\ja 
első poutjúban bennc V<1II ugy all ft zc\radék j de az 17 .. H. 
8·ik tÖl'\"éllyczikk hahírozott:udlgy nm szcrkeszt\'c, mint 
il. rendek 1723-bau hasztaialI ]dn\l1ták: t. i. a llemesi men· 
tcs::iégck ft Húrmas .KönY" L része 9-ik f.: zimét feltil helye
zik aUla. z.\rndékoll. 

Az l i23-iki 5-ik és 6-ik rzi kk, melyek már az 1722. 
deczembcri jaynslathall is különálló czikkek \'oltak, s me
lyck a nemcsck mcgidézés nélkül yaló bcfogását és adó 
alá yctést!t tiltjak l il Icgléllyegcsebbekbcll meg"igasztalúk 
a nemcsségct a 3· ik tzikk clnyomol'odásáért. 

Volt még :t rendekllek egy ki n\nata 1722-ben, mely 
a pl'llgmatica santió"al kapl'solatban láti,zik állani, s mcly 
ni1lk nézye töIJb gyakol'lati cl'dckkel biruai dc II ruel)' 
nCIlll'sak ruódosult, ll:llIem az ol'szággylilési tractatús köz
heil egészen szélylyel tört: ez az ol'sz:\g tcrületi integritc\
sM tilrgynzta. 

Emlitök feHllebb, hogy midön 1 i22ben az oríJzággyti
lés IUcgnyilta etött ke\-éssel Szluha Ferencz nádori itéló
mestel' mintegy a kormány nel-ében megkél'dcztetett, mit 
kin\lI núulIk n rCllflck a llói örökösödés elfogndása dijába u, 
a íJok l!it!rclcm on-oshis:\t, s ezck közt azét is kinintu, 
lIogy Erdély az fl hhoz kapt.:solt megyék, \'alnmillt a töröktól 
ujollU:lJt yi::,szahóditott teUlc~i fói:;p:inság l Szerémség és 
:;zcl'hia hatúl'órddéki hclyei az Ol'oz:\gba bckeblcztessenck, . . 
- szund kiYánta az or~z;ig illtCgl'it<\sitt, másfelől azt, 
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hogy az ország senllui része ne legyen kin!tc.1 azon úhthi
nos szabály alól, mely szerint Ullis tön-cnyck által konm\.
nyozni l\lagyarorsz.\got S allnak barmely részét nom lehet, 
mint fl. magyar orsz:\ggytilés és Ho tÖl'\'éuycs király Altal 
hozott és hozandó tön'ényck által, - mi az 17 L5-iki 3-ik 
czikkbell a teriileti illtcgritásm vonatkozólag i!:l világosan 
kifej eztetik (nde omni il Hegno avul.~ione). 'rucha nm pc
dig, hogy eme törvcnyüzikk II pragm:\tica sallctio kiegé
szítő része. 

Midőn tehút II rendek l722-bcn tölTényczikket szel'
kesztének Erdély, allunk részei, s 1\ katonai vidékek be
keblczcse t:\rgyábuu, egyfelől II kinUyi diplom:\hull miudig 
kifejezett intcgritási elv elleni si'l'elem ol'Yosl:i.s:í.t kérték, 
másfelől gyakorlati Yégrehajtását a pnl~;matic:t sallctio 
cgyik nevezetes pontjának, Az erre nézn alkotott új tör
,"ényezikk csak bővebb magyanlzatúl szolg;í l nda a prag
matica s:uwt io ezen )lolltjúllak. 

Mig, mint Mttnk, a 3-ik rzikk a nemesi szabadságok 
biztosítására \'olt szolgálandó, s ezek egyik fóbiztositéka , 
a helytartók helyett il. Il<idori hatalom épségbcn t<trtásl'umk 
kikötése 'a 4-ik czikkben foglal helyet, az 5-ik ('zikk az 
ország te~'iiletéllek teljes helyreállítását túrgyazá a rendek 
deczember 2-iki fogalmazatáball , 

A tön'éllyczikk igy szólott: 
,,5-ik czikk: 
"A ma9!Ja1' 1.'f)l'o llára n(J:ó OI'$zIi.91'(,,~:d;nek a 111a!J!J(f1' 

szent kol'oJlálw:; val6 vi$sz({csatlá.~ál'úl (l'capl'Jil',ltio) ts vi,<;.Q(
keblezr-sl~l"ől, 

nA teljes unio, a hcl s6 nyugalom és a haszoII, sőt II 

kinílyi felség nagyobb fényc, valamint :t karok és rendek 
előjoga i11tegritü.s:\.nak tekiu tcte IlIcg'kinillu:l: hogy m;'u' az 
:íJdott bekc llIegle\'t!lI, lIcmcsak az orsz;ig kehelebcll henu 
fekvő megyek, vidékek és f"óldck, mint Po'zsegn , Venk ze, 
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SZ('rélll, Va lkó, Temes és Szül'éuymegyek nz orszl\g kö
zik; tcrheiuck hOl'doz,',súl'a mind igazsúgs7.olg.il tatás millll 
poli.ti kai igazgat<\s tckilltetéhcu hinl.tal:l ikkal és méltósá
gaikkal (ellútra) egészen hekehJcztesseuck l\lnrmal'os, 
Kraszna, KŐ\'ill', Közép-Szolnok, Zal'{llld, Amd, Csanád, 
c.:sollgn'Hlmegyékkcl, ,-ulamilIt az 1715. 92.) 11 3.) 116 és 
118-ik törYéllyczikkhclI maJ' hckehlezcl\(lóktll elismert mils 
yi<1ékckkel együtt (tl'urtihus) j és hogy e szerint rt. ncYezctt 
törYéllyrzikkck llliudclL ton\hhi hizottsági eljárás nélkiil 
Yégreh:ljtassfluak j hanem oly országok és tartományok it:', 
mint JfJrdél.lJ, Szert.- és Ol:\hol'sí:,ig, s m(IS eddig Yisszafog
laltak és YisszafoglalulJ{lók, melyek miycl11ol'v;'lt., Dal mát
és 'l'ótorszíÍgokkal együtt régeu Magyarország szent ko
rOllájától, korm.lnyzatátúl vagy nádonítól ftlggéllek aHI-ik 
rész 3-ik czime értelméhen, és petiig mind az országgyü
lések, országos igazsligszolgliltntils és felelJhezúsi áh'izs
g:i h'ls tekintéheIl az 1500. 6. és 18 ('zikkek szerint , mind 
pedig .L h i\'atalok s mils közügyek tcki utctébell, az 1. rész 
94- ik czime és fi, ll-ik rész 13. és 65-ik t)zimc, valamint 
AlI,e)'t kir:\ly 25-ik tÖI'\'ényt;zikke értelmében, - Magyar
ol'szág aZO l 1 szelit koronája abU legyellek. "') 

Ezen törrénYt'zikket a rendek 1722-beu mind oeto
bel' 10-ikéu, miud deczembel' 2-ikáu fö ltCljeszték, 

A kin\ly 1723. február 18-iki n'tlaszáball al'l'a kéri fi. 

rendeket. részletezzék, s tCljeszszék fijllleki, mikéJIt "élc
kc<lllek amaz orsz;'lgrúszck \'isszflcsatolhatáslIllHk módj.'u·ól. 
Kiilöuhcll igérkezik fl k irúly, hogy ebben fl targyhall hi
zottsilg i tCllIl\colSkoZ<lst rCJHlel ki, mcly az Ugyet llteg,'izs
g:Uj", S vizsgúl:lta erCd lllÚJlyéről jelentést tegyen Hcki. 
)Iajd aztúu ó felsegc iutézkcthli fog úgy I a mint a köziigy 

ki"állja. 
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Errc is ilIhctctt II rcndek aZOIl martius 21-iki ;\tala
IlOS megjegyzcse: hogy Ö felsége nem dgnsztaha meg öket. 
A rendek l1gyrtJHlZOll mártills 21-iki fóliratnkh:1.II bÓ"ebbell 
részletezik az 5-ik ezikkbcn foglalt kiYÚnatnkat. 

Hat osztályba sorozz,\k nz :,)·ik ('zikkbcll "isszacsa
toJtntni kivánt tcrillctcket. 

Az első osztály: Pozsegn, Verőeze, Szerém) Valkó. 
Szörény, Kn\8SÓ és Temes megyék. melyek Ii.éts(fJfeleniil 
ilIagyal'orsz<Íg kebelébell feküsznek j todbbá Likkal Cor
b~Yia megyék , melyck lIorni.torsz.ig kebelébcn n1.lll1ak. 
1\lindezek alakitnssHllak megyekké, legyenek Illcg tiszt\'i
selőik. )108t még lIil\\.'SCIlCk "isszahclycz,'c nnildo!' lta

tósaga aM scm. 

ilfásodi/': oszt;íly Mármaros. KJ'aszlln , I{\)\'án 'idcke, 
Közép-Szoluok) Zaniud) melyek rcndcs tiszÍ\'iselókkcl el
látott megyék; de politikru'In.,q Hintscnek \'isszacsatoh'n 
3Iagyal'országlloz. 

llrmnadik osztály Amel. Csau;i.d, Csongl'üd megyék, 
melyeknek hasonlókép "alIIlak mcgyci tiszt\'iselüikj dc 
törYénykezési és politikai tekintetbcn a királyi kl/mm hi
vataluokai ahi rClldel\'ék) ig~~ idegenek kOl'lminyozzák, mi 
ellenkezik az orsz.\g tÖI'H!nyei\'el. 

J.Vegyedik oszt:Uybn tartoznnk a katonai ,·égridékek. 
különösöll Búcs és Bodrog mcgyélJcn. és számos UHisutt 
fe1n'ö helyek , melyek gcncrali.ss:í.gok Itatós:íga alatt .ll
lauak. (A rendek itt nhszcl'iut clűsorolllak igen szúmos 
helyet , melyek közül megcmlitjtlk Sznbndk:\t, Zombort, 
Tisza Knllizsát, melyck ;\ szegcdi gellcr:'tJissúg alatt "úl
takj TiteIt , mely a pctcl'n\radi geltcnilissúg nl:tftj C.saná
dot, Nagy Lakot, Arad rúrosát. Paulist. Solymost, Yi lá
go:.t. Jcuöt, és LillJl:ít llZ aradi gCllcn'tliss:'tg alatt j Szcge
dcn mindcn nkz katonai h,ltóS;'tg alatt, IS. a. t.) 
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ÖriitliJ.: osztály Sopron)', Vas, Moson)' IS m:is :szomszéd 
IIl CgyékbclI azoll szólók S g:l7.daslígok , melyeket an8ztl'illi 
lakosok hirnak S melyek adóra IICZ\'C s más tekintetben 
nem engedelmeskednek a megyci hatós:\goknnk. 

J/atorlik osztály Erdély: SzerlJ- és Oláhország, s Jnöis 
yisszafoglalt tel'll1etok. Ezek is kebleztcsscllck vissza, mint 
a melyek Iwjdau a magyar szent korollútól ftiggöttek, hogy 
ilzon véghelyek elnyomott szegény népe ismét visszauyerj e 
töl'n~llreS fóJdcsurait s megyci hatós:íg alntt lehesseu, s ~') 

felségének lIagyohb szolgálatúl'fl. lchcsscllck. AZOll ré
szek a régi tÖITéllj'ck értelmében (1500. G, és 18 i 1504. 
aD. ('z.) a királyi t:ibl:ím fclebbczék perciket s a 3-ik rész 
3-ik l'zime értelmében az országgyiilésclI lllcgjelclljcnek. 
Kormányoztasstuwk a régi módon. A töLbi }·isszafogla
landókról Iléz,·c a. jelen orsr-ággylilés l-só és 2- ik czikke 
sr-ól. Ezck eln\lhatlullúl s oszthatJallúl legyenek a. Wbbi 
mcgyékkcl együtt kormállyzandók a 1IC\·czett ezikkel< ér
tehncbell. 

A mi a yisszarsntlás módját illeti, mire l1éz\"eakirály 
a rClldcktóJ j:waslatot kin\n. az egyetJen mód 11(1, tÜJ'I.;(,ny 

t:é!JreluÚtám:·. Szabassallak meg az illető lllegyék hahiraij 
törréllykcz'~sben, adózc'lsban fiiggjenek a. mldortól , más 
rcudcs bi ráktól és SlijiU megyéjök hatós,\gától. A ,·égre
h:ljtchmak m:is módja és torm;\jn 1Iem szükséges, mint II 
törn!lIy yégrehajtc\sa. A mi Erdélyt illcti itt :1 ycgrellOlj
túshoz tartozik Ul. 1715. l O·ik törrcuyt:zikk értelmében 
"aJ ó hatáJj.\nis is. És ezen régrehajt.isuak még a j eleu 
flI·.~zá.'1!J!J iifl;s alatl kelt megföl'/(.nll ie_ 

A rcmlek ezen rész.leteschb elütcljesztcsc utÚII jött 
közbe (Hpr. 17.) a. kinHy siirgctüdző levele a munkálatok 
mi előbbi hefejezésct illetőleg. Az upril 19·ikéJl ülésbell 
azt jelenték a kinílyi biztosokm\l értekezleten rolt orsz:ig
gyUlési klilllöttek I hogy a kinllyi biztosok a neg,'- elsú 
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czikk bculJruanulá:soit (m6dosihísokkHl) IlClybclLhHgyj i\kj 
de az 5- ik czikkét nem. April 20-ik:'1Il clőtCljcsztettck fl 

felkiildött ('zikkek fi. kinílyi biztosok mcgjcgp:ésciuck ki
séretében. Az 5-ik tzikkrc lIéz\'c ft biztosok IlIcgmal'ml
link :1'1.011 lIézetbcu, hogy ft. \"isszakeblezcst cszközöhli nem 
lehet (azaz a törYcuj' kö\'ctcJésc üres 5'1.6), mig a. rendek fl. 

,'isszakcb lezés módját jobbalI meg 110m hatal'ozz:\k. Külöu
beu is fontolj.'k meg 1 liOgy II török ellenében fl, katonai 
hatarölTidékck szükségesek. Azonban a biztosok azzal 
akmják mrguyngtatlli a rendeket, hogy az l~OIl1H\Il kinc
"czett Itclytmió-tanilcs az erre killcyczcndó hiztosokl{al 
Illeg Yiz~g,ílalldja a. do lgot a jelen ol'szággyülés heyt~geztc 
után. 

April 21. 22. és 23-ik lJapj{1ll a rendek küldöttci fo ly
tonos értekezleten ,"oltak ft királyi biztosoknál. A I'c]J(lck 
lIjb61 elöteljeszték ez alkalommal az 5-ik czikkl'c nezn', 
hogy ft. jclcn ol'szággytiléscu hozott S kétségkh'ül szeu
tesitendő 1-s6 és 2-ik czikk , :lzaz ft. pragmatica snuctio 
haMrozottau tiltja '-aJamilIt az 171,1'). 2-ik és 3-ik czikk is, 
hogya magyal' korona tcrülcténck b;irmcly része músként 
konnányoztass6.k, mint Uagyarorszüggal együtt. Azcrt 
mcg jelen orszúggyillés alatt be kell keblezlli a. megjelölt 
terülcteket. A cOlIsililllUllak más dolga ne legyell ebbcll , 
mint aZOJl végvárak meghatározása, melyek fClIlltal'talldók, 
s melyekct a mostani l ő-ik cz ikk cl'telmébcll magya rol'
szcigi születésH katollákklll kell úriztetIli. 

A biztosok czell határozott sHrgetéssel szemben ki
terólcg feleltek. Ók - Ílgymolldauak - cngednénck j de 
6 felsége már clhatárzi\, hogy e tárgyuan külöu hiztossilg 
lllliködjék - azért a kh-únattal j:iruljallak a rClHlljk Ú fcl
ségéhez_ KiiJönucu ha az !Icm tcljcRcdik CZC II lilit!' "e
gérc járó gyUlCs alatt , tcljcsedik lll:.\jd a kö"etkczcndö 
országgyülésClI. 
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Ezzel bc\'égzctt ténYllyé lett az 5·ik törvéll)Tzikkllck, 
mint ilyennek, kimarad~sa. A rCllflekjnnins l-sei yégleges 
fOltCljesztésébcll az azel őtti 6-ik czikk csúszott cW enllék 
a helyére, s a mcgszcnlcsitésbclI is 5-ik ('zikknck ez Illa
radt, szóh:'1Il fl. nemesek killöllÖS lllcntesscgcl'ő1. De az 
ötödiknek janislott űzikk két töredéke belinc maradt HZ; 

l i23-iki tÖl'rényekbclI: egyikből:l. 20-ik, m:isikból fl 88-ik 
rzikk telt ki. A 20-ik rzikk csak a katonai és kamal'ai 
hlltóS:ig alatti helyeknek fl mcgyci hatósligok ahi I'cllc1elését 
kéri; ft 88-ikhan pedig bizotts.ig neveztetik ki fl varasdi 
gCII CI':',lissúghoz tnrtozott tcriilc! s Likka cs COl'bada va
lam int alsó SI:l.Yonia \"idél{cn fl dolog miben létének meg
\·izsgúl:\s.\ra , fl kicgycnlitcndük kiegYClllitcscre s il be
kcblczcmlók bckeblczéscrc, mikct már 1715-bcll kh":\ntak 
'"olt ::\Ingyarorszlíg rcndci, dc teljcsitlcniil maradtnk. 

EnlClyrúl Szö Bint's, sót nint's ~ hozzá kaprsolt \"ihlS 
megyékról scm" Az ilgy IcglCnycgcBb részei elhnlaszrat
tak bizonytalan icl<ikrc, 

Erdély 1 mclynek ,·iszollyniról felltcbb szóItuIIk lcg
alább rö,"idcll , maga ncm scgithctctt IlWgilll azoll idóbcll: 
~lagFtrorszlÍg tehetett '·olna legtöbbct cnlekebcll" A ma
gyal' korona nm~ tartom~illya, mint láttuk, nagyolt be ,·olt 
bonyolitm fl. sok "ben ::gzett téu)' '' s czcn ki\"UI az egylll;\:st 
kcrcBztill \";igo szen:öde$ck és tölTcn)"ck hálójúba , hogy 
nwga is aligha tudta tiljckozui Illagüt. i\Jjg cgy szcrz(jdés 
Jlzt mond:i, az urnlkudoja ('sak az , ki lIIagytll"or$z,íg ki
ridyn, adtlig tÖl'\"(:nykönp"éblH 11CIU ya lúllak meg kitörül\"(~ 
fl. szabad fcjctlcJClll nilHsztúst illető törn!u'yck j mig tör
'"cllyci lihcra lisaLbnkllak hitszottak :ll. aUYllorsz.igéiul.'tI is, 
téll)'lcg egy-cgy jött-mcnt tabOl"llok allta tonihb Il cki fl 

Bet'8),!)l kaputt parall tsokat. Fogalmak, tényck" tÖl"\"éuyck 
tökcletes ziirzil\"HIT:l, HlIarrhil.\ra \"C'zetlek ott. A kúl' törté
lCIH:IC ugyan kcn~ssé nm még földcrit\"c j - kcnsbbc, 
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mint az elóbhi ket sz:\.zfulé j de a szcl'cplü férfiak közelebbi 
ismerete nelkUl is chlVlndhntjnk: hogy lenniök kellett föl· 
vi Jagosult yczér hnzaiiakllak Erdélyben akkor is I Itik be· 
látták , hogy ft nút Erdélyhen kiilöJI jognak, külön sznbad· 
s:'tguak ncycz llck, az esnk akkor nyer ,·alóban biztosité
kot, ha a magyarol'sz<Ígi áll:lIl1 és közjog köz"etlen yéddme 

-alá helyezik - különben Il int's ereje il"ott tön'cnyciknek 
és szabads:\gaik llak. Annyira ninl's ) hogy pl 1723-ball 
szot is alig cmel hcttek sajM tigyiikbcJI. ?llllgyal'orszligon 
scm yolt a törrényhozúsm\k ki"állt erejej dc a közszabad
s:\g 1700 óta egy-két fokkal mindig magasabban állott, 
mint Erdélyben. 

:t'II:lgY:lrorsz;'lgllak jogos SZa\'11 "olt E.rdély Hgyéhez. 
s mint láttnk ft pragmatica sandi o alkalmával scm mlt4 

lasztá cl azt hathatósan hallatni; dc az akkori kOl'llHllly4 
11:\1 , mcl)' érdckébclI állónak találta Erdélyt többck közt 
csak nzon okból is a kHIölI ,.fcjcdclcmséglt am)'ék t:izimé4 

\'cl kérkcdlli engedni, mi,'cl Erdély rcndci kc"cscbb g01l4 

dot adnak, miII tha :JI r.gyarországga l cgycsUltcn a pozsonyi 
gyülcscknck uagyohb súlyt és eröt köh;sönözllck, 

Egyébiránt a ö-ik és 5-ik törn!uyczikk történctét 
II cmcsnk tárgyukcJt bCfSzéltclU el oly rétiz lctcsséggcl) ha4 

nemallunkkimutahi.sárnlJ.) . hogyrégitön.cllyhozáslluk 
az alkotmallyossagll uk l'sakncm páratlan moralis bi7.tos14 
tékai mcllctt is, mily ke,'ésrc tudott meJlui határozatainll. 
KCllltsak hogy a tiiryéllybozns utjclbn fttMghatJan gúto
kat tudott görditl1i az alkotmáuy clleucs szellem , me!y fi 

múlt sz~'l.í:adball ft kirnly kÖJ'HyczctéiJcll uralkodott) - (az 
akkori curópai közszellem scm ,'olt mas). hallelll a Yégrc
hajtelsban még 8zázszOJ'tn lIagyobb yolt a késedelmezés) 
mint a törréuyczikkck mcg-crúsitésébclL, A rendck kéhség4 
kjyUl IICru uagy clégultseggc1 tll"oztnk l'ozsonyból 17:!3-
ual1, midún julius c1:sö lIupjaibau, egy egész éri szakadal -
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lau s nagy crőfcszitéssc] fo lytatott őri:isi munl~a utl'm szét
oszlottak. Kcmcsak llOgy 145 fóUcljesztctt tÖI'\"énycúk
kök 12!l·rc olyft{lt Ic. hnncm némely olyan, mi sÚ\'ükön 
Icklidt. tetemes modosit:\sokat szell vedett. 

Régi Ol'sr.:\ggyiilcscink muuk:í1ntaibnn tsodli1nunk 
kell ft hlrclmct, nem annyira a 1ll1l111dlatok nagy halmaza 
miatt. hanem fl ('sekély siker 1 nlgy merő sikeretl enség· 
miatt , mi nek tudata mimlig llyom:lSztó és elkeseritő. Nem 
lehettek :t rendek soha megnyugodn\ 1 hogya mit ft leg
tökéletesebb cgyél'tchllli séggcl hat:\roznak is, nem fog e el
\'cttchli 1agy útmódosittatni cg)'cbbé, mint ft mi lellui akart, 
- és lm megerősittetik J koránt sem yolt még biztosit,a 
Ycgl'Clllljtllsa is. Hi.illyzott egy kerék, egy nl'cglllatol'u flZ 
allw tmán y gépezetcböl, s ez a7. alkotmányos km'mán!! i de 
h:\I' a feJelósség che meg yolt régibb tÖI'\'ényeiltkben, a \'a
Jódi parl amentaris kormlÍny belLozatalM kh'illllli 1723-iki 
el ődeinktól csaknem nnnyi lenne, mint nnachrollismuf:!. -
ugj'nnazoJl korh~\Il magitban Angli:'d>all is a szabad insti
tutiók mellett n konmillyzatba sok önkéll)' kapott be s csak
nem "égig a XVIH-ik sz:izad nem "olt ott ft parJmllcnta
I'ismus yir:\gzó korn, 

1\!ngynrol'szúg ugynnnzon XVIll·ik sznzad alntt \'l\
gyni l egfel sőbb foknnnk \'allotta, hogy felln tartsa cs bizto· 
sitsfl ilgygyel baljal , a mi ősi ülók óta elidcgenithetlen tu
lajdollfl ,'olt, :'Ilég a mi új ,"olt is, II rendes l<atonasilg be
hozn tala, azt is Ilngyon keycset merő rOllsen 'ati\' isml1ssal 
allta meg: fenntarty:íll az inslllTcdionnlis kötelc7.cttséget, s 
ig'y kiyony:in maglit az adúk viselése alól. éj inte7.ll1cuy 
,'olt n hdytartótawÍl's fOMllitásn is ; dc ez ;'lltal míg a bel
igazgahls magynr ,"oltút nkal'iL biztosit ni, teremtett egy fcl· 
ső!.!. nwg.rn r Il1lreaUtTatiM) - megfeleWen az erdélyi gll
!.crniumnak, mcl)' ha IIcm is Ilchézkcdhctctt egész 5111)':\
\'al mint emez) a IünényllOz:lsl'ft) hogy azt elnyomja, ki,'til-
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állott mintegy az alkotm:\lIyoll s mngyarslíga IIcmllogy oiz
tositék lesz "nJa fi végrehajtás gyorsasfigára, Imllclll esz
köz amink lassit:\sám és kijl\tsZlÍ.sárfl. 

De n XVIIl-ik sZIlzad Ol'sz:'tggyiilésci megmentették 
fi magyar közjog eh'eit s épen mivel mindig cOll scrvúlui tö
rekedtek, fl jogfolytonosság inlllt i ragaszkodúst éléukclI 
fClluhll'ták a közszellemlJcll. A positi," törvényeken lIem 
sok úldns yolt. Az orszlig szellemi és anyagi föIYir:\goz
tat:\sflra ('zélzott intézkcdésekhől kevésnek \'olt nagy foga
nat jaj de a törvényesség melletti buzgalom és auuak él'
dckéhclI ,'aló 6dstctelek gyiimölcsözök maradtak jö
vőre is. 

S ktilöuöscn a pl'flgumtil'll sandia és későhb a század 
végén az 1791-iki törn!uyek maradandó rulÍ\'ci törnillyho
z:l.sIlJlkllak. A llamjogl tel,intcthcII alll:lZ tcljcs biztosíték; dc 
egy egész század tupasztal:'tsa és meró "cszteglése, mely 
alatt johban elmarndtullk yolt a kortól, mít történetünk m;'ls 
szakaibau , elég bizonyíték "olt ní , hogy lll. alkotmányos
ság biztositya nm ugpn; dc az nlkotmúllyt, mely mellett 
ild,~ös tön'éuyek alkotása oly IIchéz mlluka s rt. tönényck 
a1kahna7.asa még nehezebbcn mló:suló kiY<Ínat, - gyöke
rescn refonm'l1ni kell. ~em auuyira JlIrtgálmn az ország
gytilés alkatábun "olt a Il1ítramarnd:í.s ok:t ; mert mint l:\t
tul<, az kiilöuös gépezcte mellctt is (;'iaknem gyorsahbau 
dolgozott, mint az uj SZClTczett mcllctt i - IUlI1cm az tctte 
nagyon hoss7.úd és mcddóyé az or1:)zággytilé~i alkudozá
:sokat a. múlt században , hogy küzyctlentll ft kOl'oll:'l"al, 
azaz ,'ngy a fölségg'el "rtgy aunak ~zemélycsérel s nem a 
korona felelős talU\tso~ai\':l1 fo lytak azalklldoz:ísok. 1723-
ban l millt láttuk , a rendck készcn roltak czikkeikkel öt 
hó alatt, azaz no\-embcl' "cgerc j dc a traet;lÍlIs a koromÍ,
ntl mintegy hét hómlpig tmtott s akkor is úgy Ictt \'ége, 
hogy egy rCtSzét múskorra halasztottllk. 
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De Hem tartozik föladatomhoz It múlt századbeli 
egesz politikai rendszer Lini!ata. )Iég némely pótlék-ada
tokat jegyzek ide a pragmatic:t snnctio történetéhőL 

A pl'ngmatiea Sl\lI etiót , mint cmlitém, 1720-ban cl
fogndtúk "olt: nz alsó ausztriai és .4éáai rendek. Cschor
sZoíg l1gy:1llrsak ] 720-bnn lIy ily:\nitá nzt alapszcrzüdés
Hek. Krajllfl, K rmlutfóJcl és Stil'ia k ihetkezendö két ó'>, 
hen ntllúk nzt üröküs tÖITélly iikllck. Bclginmban 1724-
ben adatott ki 1 a rcudck beleegyezésével. mint cs.íszári 
hirdetméllj'; - az oh .;z bil'tokokban 1725-bcll tÖl'téllt a 
pragmatica MlIctio kihirdctbsc. 

Még kell itt cmlitcuiiul< Pil/mél. mcly ,'a1:\l11int Ma
gyar-, úgy HOl'n\tországtól is külön fogndta cl a pragma
rita 8:\11('ti6t, 1 725-ben. ') 

~I eg kell cmli tll cm hnsolllókép, hogya horvátok 
}ll'<1gmatirn lSanrtiójn ngyannzt a. kelti idót viseli , a mit a 
magyar, t. i. nz 1723-ik éY junius 19-ikét: aznz a kettóé 
azonos; mert no hornHok tö n '.é nyesclI képYiselye yoltak az 
l í22-23-iki országgyiilcscn s nem tettek kifog:\st nlgy 
6"ilst cll ene. Főpapjllik , ml'guásaik , fö ispánjaik , hÚlli 
túbl:ijok , mcgycik, nírosaik li:ál't<llnlljnik ~ úgyszólv,in 
egész dernsok kGpviseh'e Yfl.l<inak. Azon ünnepélyes 
kiilclöUséghcn. me1ya királyhoz Hét'sbc mcnt "olt 17 22, 
juH,,» el ső JlÚl' ulllljábau, hogy H női űrökiisütlés ch"c e1fo
g'at!:\sM jelentsc, a fc l ső túLln kiildöttei közt ki\löll ki "olt 
tévc. hogy Hordtorsz,lg részéről Mallenics ezredes "csz 
részt II kiildöttségbcJl j az als6-hit zu:U pedig kiilőn kitete
tik , hogy n Horn\tor:szlIg részérő l " C::ilHlel'!f György, ,'1\

ra sdi nlisplmy Idiltietik fö l. AMim ot tör\'l:uyckct II hon'út
() r~z.ígi fóclcl'lls és n billl. 
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i\1ngok a Ilon'ittok sem tekhithették 1712-hclI kclt 
hatál'ozatukat , mcly mit scm formulázott s ncm is for
lllnhízhatott még II tróu oetöltésére néz\'e , egyébnek , egy 
eh' elismeresere vnló kézsegnél. A mcnnyibcn pcdig 
ehél'v kikötések lehettek ,'olua bCllnc. azokat nz 1723-iki 
tÖI'\'éu)'C.zikkekllek a hOI'\,;itok hozzújflrultlhal yaló al
kotása t:ltöriiltc, i\rngok is mi(1I)1\ i\[I'\l'iR. Tcrézia idejébcn 
1740-ben gyiilést tar tanak , megemlitik ugyau 1 i 12-
diki Illlhlrozatukat , millt htiségök jeiét j de nZ 1723-iki 
pozsonyi Yégzések l-so és 2-ik czikkérc is mint türYényre 
hinttkoznak, Sót maga j)!ál'ia T erézia a hord.t rcndck
hcz 1740, octooor 22-ikén illtézctt leimtltb:m nem is em
liti az I i12-iki eId nyilatkozatot , - csak az 1 i23-iki 
országgytilési czikkckl'c, Ilzaz fl magyal' koroull orszá
gahlak közös pl'agmntica sallcti6jál'a emlékezteti fl born'!
tokat. 'l . 

ts mindezckkel még nem hogy kimerih' e lennc fl 

}lnlgmatica sauctio történcte, hanem némcly resze nlig volt 
érinh'c. Ncm azt értem cz alatt, hogy nem iram és Hcm 
irom le, miként fognd tlltá cl é::; iratá niA III. Károly fl 

pragmatica snneti6t n knIföhli kOl'mányokkal. EMg lcgyen 
itt mcgcmlitui , IIOgy garnlltil'ozta azt Fm nczia-, Spanyol-, 
AngoJország, Hollaud, Dáuia, Svédország, Oroszorszlig, a 
Nlmet válas:.t6 fejedelmek te..~tiilete, Pom~:,ol's:.lí.!J l 1~(·II.rf.llr:l

é:} 8:,úSZln"~zÚfJ, - Ílgy szólniu az egész ch'ilizált \ ih'lg 
iIi Inmai, Dc maga fi mngyar pmgmatita sallctio történe
tének legszebb részc is hátra IClIIlC még; mert habliI' ~z 
1723·ban szeutesitett, mintcgy tizcllllat énel későhb pc' 
csételtc meg uagy tcttckbcn ~ ncmzct amaz cmlékezctcs s 
egész Európában \'il:izhnngzott ki:Hh'lssal: "Vi tf/l/l et ,~al!!J' 

viI/emil - lIéletiinkct és yériillkct" , 

I) Arl iculi et Conlt ilut ionu Croatiae, t.ág ráh, 12 1 é. 12':' l, 
I :' 
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1 i 4Q-clI túl midőn J\fftria T erézia uralkodott, a pmg
matica sanctio gyakorlatban alkalmazandó volt. 

Józa n éti?, igazság 1 rueIMnyoss:\g és il. nemzeti jog 
magokban is elég biztositékok lehetnek ,-aJa arra, hogy 
iHnria Terczia jogát kétségbe ne yonja semmi külső 

hatalom. VI. Káro]y CSllsz,\r milldnzoJl népek ünnepé
lyes SZ:lxf\zatát és fogadúsát birta leánya örökösödésó
nek elismerésére, kiket az kizfu-ólag illetett. Az ural
kodó ház és népei közt kötött szerződés csupán saját 
magok dolgn volt s nem kárositott nlgy fenyegetett cgy 
szomszéd népet és államot sem, - S Európa súlyegyene
bell nemhogy ,-;\ltoz:\st hozott \"olna be, hanem cl1cllkezö
Jeg biztositum16 \"oJt az addigit. 

De sem uruaz ünnepélyes szerződések, sem az igaz
s:ig es nélljOg nem biztositá i\I:iria Terézia trónját é$ IllO
narchi:iját a lcgnyiltnbb külső illYHSiók ellen, 

A ]Jrngmntica sanctio mcgerősitöi közt yolt Frigyes 
\'"ilmos porosz kir:'tly is, Ez nem rég meghalván, fia , Fri

drik l1gyilnazon édJen, melyben ::U{u'ia 1'el'ézia, 1 i40-bell 
trónra lép, Senkitől sem ,-éltc magát nagyobb biztosság
han a bétsi uih-ar, Az ifju király nJJja szöntségese ' -olt ;\z 
ifju )Iúria Tcrézia atyj,inak. A porosz k orollahcrczegct 
személyes kötelékek is fiiztél< fl bccsi mhnrhoz, Előbbi 

hckbeu fl hizlll!mlss,ig oly nagy yolt ft két udvar közt, 

hogy Fridrik slwoyai Engéll, II \'alúbnu "nagy" mcllett, 
tapaszta Ms szerzés ,-égctt részt VŐIl Ansztria egy hac1j:\m
hiban , - süt Fridrik életét is egy részben VL. IGroly 
kii7.hcnjárits:lIHlk köszőné, akkor, midón a hóbortos és dii
h ÖIII'Z Fridrik Vi lm os cgy szltlltlékolt (]cscr tióCrt saj<it 
gycrlllckét haMIlal akará hiintcttctni, s b,int;irsút csak
ugyan Jii is \'égcztetc. lle killöllbell is az új jlQroó" kinily
nak sCllllllinenui jogos kü,-ctc!c8c sem lehetett öl Ilab~lH1rgi 

JlilZ ürükl:lcgcnck 1J;'muclyik ré~r.crc. Ncm ~r.ilcr.i:\J'a SClll j 
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mert cgy régibb, szaz énel azclötli követelés óta tübl) 
szerzódés yolt Poroszol'sz:\ggal, ft nélkül hogy enllek csak 
eszébe is jutott '"ohla SziJézi:\ra nézve ón\st tenni, - nem 
is emlit,-e, 110gy Szilézia rendei magok is illlllepclycsen cl· 
fogadák 1 i20-ban ft pragmatica 8an(;ti6t, melyet azut:\n 
Poroszország is ahi irt óyás nélkül. Sót miclón ~J:\ria Tc
ré7.ia tl'ónraléptét Berlinbcu clipIomatialag jelentik, a kül
földi uralkodók közü] egyik scm nyilatkozott megnyugta
tóbban, mint a porosz II-ik Fridl'ik. 

Dc alig tclt el cgy ]):í.1' hét czen nyilatkozat után , mi
dún titokban elökészitett hadscrcgéYcl az ausztriai hattil'o
kat átlépi, a szomszéd Sziléziát elborítja, s mirc 13écsbcn 
Fridrik ellenséges fólléptcllek hire érkezik, már az egész 
\"édtclcll tartomány ket-harom yár kiyételhcl a poroszok 
kezében "un, 

Hu \"i\lumire, ezcn tettre l':iillik a mblás szó - s nem 
is ft nyilt rnbl:isé, hanem a perfidiayul, barátság sziuJclé
sé\'el párosult rabh\séj mert más állam-rablók legalübh 
jegyzékekben, nltimatnlllokbulI elöadják köyeteléseikct j 
de Fridrik lIemcsak ezt ncm t en~, hanem egy hadi-ma ni
fcstmn, egy háhoru-izenct lIélktil tört bc u szomszcd hir
tok:\nak mcgrahlásúru, mig mnga iparkodott azt cInItatni, 
Fridrikct, nagy észbeli tchetségci, szilúrd akarat cl'ejc és 
bámulatos teYékcllységc mcllctt is nagynak nc\'czni épen 
n fú dologban, mi a n\lódi nagyság alapja, a moralis ér
zetre IICZ\'C gúny, Fridrik, ki a mult századbeli azon 
fr;lIlczin. oskoláball nútt fól, mely mill<leuuel gÍlnyolód ni 
szcretctt, mit addig tiszteletbcn tal'túnak, tettekbcn ép úgy 
('ynisllltlsig "itte ezen lelki il'iluyt, mint Voltairc, az ö ba
nHju, köny,"cibclI, A nagynak Ile"ezett porosz kin'dy sa
j:H mémoil'jaihall maga. m01ldja el mik hirtük út Szilézia 
mcgt,llll:ul:'1súrn: lIj\í'!I!jI'(O·á!lYlí.~, (j'dpk, fi aZOH kivál/.''f.í!b .,. 
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ItOlJY az emberek 1'I'Ílam beszéUcnek, ,-olt az elhat:'ll'oz6 ezen 
háborlt illd.t;\sc'lbau. " 

I<'ridrik lnine nagyobb volt, mint szerzódésszcgés, 
mint szomszédja megl'abl:'tsa. AlllInk kedvcért, hogy a. "i~ 
híg Ilyelyére kcriiljöu, ezen tettével lelkiismcretlcmÍl há.
boníba ke"ertc RUl'ópa valamennyi :\llam:í.tj mert miutúlI 
példnt mutatott II szerződések ily nyilvános mcgszegésérc, 
mil1hlu oly könnyU szeITel elfoglalt egy szép t:l.Itolllányt, 
az osztník-1L<Íz alatti monarchia minden t itkos ellenségeit 
nyilt fUll~pésre bátorítá. fOl. Ha ily biilltetlenill lehet ját
szani ft kötésekkel ft. gyengének mutatkozottausztriai mOIl

archia kész zs.'Íkmányl lak Uint fOl hilrmely hMitóllak. Min
denekelőtt BajoJ'orsz:íg uralkodója, Károly Albert követé 
Fridrik péld:.\ját, annyival inkább, mivel több ürügye \"olt 
a kö\"etelésekre. Nem azon jogczimmel állott elö, hogy 
neje I. József CSMZal' leúnya levén, az 1703-iki családi 
szerzódésuél fogva elsösége van Mária Terézia fölött, mert 
József leánya, mi'nt irtuk, férjhez menetelekor lemondott 
ezen jogúrólj hanem elöállott I. Fel'dinánd egy l'elldelkc
zcshel, mcly szeriut azon esetre, ha a Habsburgi ház férfi 
maradékai ball kihal , a bajor Ul"alkodó háznak van joga a 
llabsbnrgiak örökös tal'tományaihoz. A bajor király a 
francziákkal szövetségbeli mcg is rohanta. }<"'clsö-Ausztri:\t, 
clfoglalta Lillczet s mal' llécset is fenycgette. Föllépctt 
csakhamar Mária Terézia másik sogora, a szász y;\!asztó
l"ttjedelem cs lengycl király is, A bajor eHül fclÍ\'e Cschor
szágot, fülJmgya Bécs ostromával s ft frnllczillkkal egyc
&Iiltell elfoglalta Pn\gát. - AHg \"olt a pmgmatica sallc
tiónak része, melyet kiilfóldi alcHrói meg IlC támadtak \'ohm, 
A POl'OSZ Szi1czi:\t követeltc elfoglalása nt:'Hl, minek feje
bcn lIagylelkiicll nemcsak bekét, II ~lIlCIll szövetségct aján
lott; :~ bajor beérte volna felső Ausztri:i.\"al és Csehország
gal, rucly esetben Németorsz:\goll Hagyobbá lesz Porosz-
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orsdgnál nemcsak terjedelemre l hanem az országok 
kc<h-ezö fek"ésrc nézve iSj a sz:irdiniai és s)Janyol az olasz 
birtokokra nyi~tá ki kezét. Az utóbbi még a cseh és ma
gyar koronát is követelte egy IT. Ferdinálld alatt kelt csu
ládi egyezkedésllél fog,"a. A frauczia a llémctalfóldi birto
kokat ohaj tá megszerczni. Egész európai összeeskih"és 
támaclt a pragmatica sallctio kiilfóldi aláírói közt, anélkül, 
hogy i\Ial'ia Teréziálluk yalamelyik hatalom, legalább II 

hibo." első éYében tettleges segítséget adott volna. -
Anglia még nem volt készen egy lláborúra, a minthogy soha 
nem is szokott békében fólfegy"erezve lenni s igy nem is 
képes rögtönözni a háborúkat. Oroszország, mely Mária 
Terézia p:ll"tján állott volna, fólLaszllálYán az európai zllr
zavart, szintén szoká.sa szerint, a nlindell áron ,'aló tClje!lz
kedes volt el ső gondja s ezúttal Syédorsz~\got támadní.ll 
meg, "el volt foglalm a maga dolgaival /l 

:Mária Terézia nemcsak szö,'etségesek nélkül, úllott, 
hanem erős hadsereg nélkUl és üres financziákkal. - Az 
ausztriai ház hadserege, mely Károly uralkodása első fe
lében, Sa"oyai Eugen "ezerlete alatt Európa első had
serege "olt, ugyanazon uralkod:'ts második felében mind 
jobban-jobban elhallyntlott, A régi hadvezérek, kik lcg
többuyire nem az ausztriai monarchia szülöttei, hanem 
külföldről be,'ándorlottak valának, Ja~sallkétlt kidl11tek, s 
az örökö:) tartományok II, Ferdinánd és utó(lai, ,'alamint 
Leopold tyranuisml1:sa alatt ki "oltak úgy szóln'm pusztíh'a 
emberek dolgában , - kHlőlJősen tehetséges s öm'dló fcr
fiakban, - a magyarokra pedig régi relldszernél és elóité
letuél fogm főparancsnokságot nem igen biztak. De befolyt 
a nem rég oly diadalmas hadsereg elballyatlására ft hosz
szas háborúk miatt elszegényedett nél1 adóképességcuek 
apadása, s igy a pénztárak Ures ,'olta iSj allllyira, hogy 
Károly halálakor az osztrák hadsereg ,'a1ódi Iétszftmu fc· 
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léllyillcl is kcycsebb ,"olt, mint 1717 tlljáu. Befolyt nl. is, 
bogy n hndak szen"czesébcll is) lUillt egyébben Károly 
lIem mindig II legjobb tanácsokra hallgatott. Igy nem hnsz~ 
lIálá fól teljes mértékben Sa"oyrti Eugen hasonlíthatlan 
tehetségeit, ki 1719 óta, az elleue lUlikö<1ött u{lYari l'sel
szö,"éllyckke] "csződni lIem akarYúll, többuyire nyugalom
ban tölté hMl'a yolt eletét, mely l:sakuclll húsz é\'re tmjedt 
még flZlltllll. Nem érte meg nzouuan nl. 1737 és 1738-iki 
szerencsétlenséget és szégyent, lllidóll az e lőtte soha meg
állAni nem tudott török meg,"crtc nl. nusztriai hadakat S 
yissznfoglalY:i1l Bclgrltdot, fl. rsá~zúr lllcgal;\z6 békét "olt 
kénytelen kötni , mclyucu SI,,"o)'ai EugclI 1717- és lS-iki 
fényes diadnlai egy részben hiúkk:\ lettek. Ezen török 
hilboríwal nz finszh'i:li h{\z hire:) had:scrcgc eh'cszté jó hi~ 

r6t és miuden nimbnsát, )UII'ia 'l'cl'é:dáuuk összcs hil'to~ 

kaibau, odaszálllit\"áll nz ulaszokat és lIémctaJfölclieket is, 
Hem yoJt több hatnmczcl' harrzrn kész cmberénel!:! az S'-!lll 

a régi lladscrcg többé, - rsal, a régi rögzött és elaxult 
rcnd ,'olt meg bcnne a régi szcllem nélkül. 

)l.\ria Tcrézia tckiutélyét t'sökl,enté az is, hogy mint 
ni) ncm lehetctt némct C$ilSZ!ll'l'l\. mint férfi ósci; ö féljét 
Lothul'ingiai Fercnrzet almr:\ a rs:\sz:'u'i tróma emelni; dc 
fi bajor fejedelem ebben mcgclözé, - SZÖ\'ctsl!gesei :tHnl 
llIng;\t korolll\ztntnÍll német t's,isz:irr:'\. Igy i\Iária Terézia 
eg.rcdlili l'zime a külföldi diplomatiábnn ,){ag!fal'OJ'$::.á,'1 
kiJ'ál.lJl/~je" ,'olt, A kö,'ctkezés HzolI l.mll megmutatta , hogy 
e ('zimllck is clég nagy nyomat6kn YfIIl. 

A Illagym'ok sz:izadok óta ahIHIn l;\tták fókéll llleg~ 

nyugnisukat, hogy a pCl'sonalis unió által szö,'ctségbc 
hozza üket l\émetorszitggal j Leopold kora óta pedig ez 
csaknem músodrelldtÍ\'é lett a ung)" és gyözcdclmcs állandó 
hadscrcg tckintete mellett. Mária Terézia pedig scm egyik 
scm ml\sik el,jnyt fölncJU tudta mutatni, 
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[ly ,-iszon)'ok közt történt, llOgy az 1741·iki orsz:ig. 
gyiilésCll ll. magym'ok életöket és yéröket lelkesedyc nj:í.nl
jak föl n trónuak, a. monarchia egriittmaradás:íllnk és ll. 

pragmnticn snndiónnk fönntnrt:\sárn.' És ehhez tettleg is 
Illik mnradtnk. AmMI' az insnrrertiót csnk magának Ma
gyarországnak megt:í.madása esetében szokták kihirdetIli, 
most n megtámadott Slézia, Csehország és felső An:5ztrin 
yédelmére is megl'endeHék. A mngyal' egyének nél é5 nem
zetnél is egyik jel1cllwollás, hogya teyékenységre szólító 
bizonyos pillnuntokbau mindeut félre képes teHlli , nem 
gondoh'án n rosz kö'-etkczésckkel és yeszélylyel, - most 
oly hatalommal mutatkozott l hogy több a. kérkcdésllél, 
hogy lIIagyarorsz:\g mentctte meg akkor a monarchi:i.t. 

Igaz, hogya ki,\llított csapatok töhbllyirc ujollczokl 

gyakorlatJanok s még fegyelem hez nem szokottak Y:lh\nak, 
mig kHIönösen n porosz hadsereg fi leggondosabban bc yolt 
gyakoroh'a és fegychucz,-c, s a közönségesnél egy nagyobb 
ha(h'czér, ll. Fridrik "olt a parancsnoka. Mindemellett az 
új magyar csapatok szolgálata is ID(>glmlad:t a y:\rakoz:íst 
S llngyobb ,-olt, mint némely osztrák törtenész mn ,il1itjn. 
Fölhozz.\k ellenök, hogy kihág.isoknt, clúlúsokat köyettek 
el. Igaz, hogy ez Fridrikkel szemben, ki nagy rcndet tn· 
dott tm·tani, súlyos yádnak látszik j dc a magyar hadak, ha 
fé lsz:í.zadig teszik ynla is llzt, a. mit szemökre htlllynak, 
alig lenne ál'nyéka is annak. ot mit fi német " rendezett '! 
hadak elköyetfek e nemben ~Iagyarországon egész Leo· 
pold, József s némileg Karoly nrnlkodása alatt is. - :;'IIind
két esetben legink:íbb fl Imrlak pontatlan fizetése y,lgy 
épen nem fizetése okod az ily sajnos tettekct. De a ma
gynrok hnrcztéreu tett szolg:i1ntait is kcn~sre bersiilik. lIa 
,·égig nézzilk a :;\1:\ria. T erézia nlatt folyt c:3atálmt, úgy 
tnlúljuk, hogya kin\lyuö IO\'llssága mindig kiilömb yolt, s 
még elejéntc is a porosz kin\lyén:U. Gyakran kezebcn 
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,"olt anuak il gyüzclcm, s csak Fridrik Ileldányszcl'li 8 új 
módon szcn'czett gyalogsága fordíta meg a lIap szcreu
n:iéjét, az osztrúk gyalogság gycugébb ,"olta miatt. Ama 
loyasság pedig a magyal' huszál'ok ,"oltak. 

De :\fagynrorszng nemcsak az által adott egészen ked
,'ező fordulatot ~rária T erézia ilgyéllek, hogy anyagilag 
segité. Nagyobb "olt a moralis hatalom, mi,'el az összes 
mouarchiúban csak maga Magyarország segité és segitllcté 
:\I;\l'ia Teréziát. Scptember han'tball 1741-bcn Fridrik 
Sléziáb:m ; Károly Albert és 1\ francziák elótt egcszen 
nyitn\ az út 13écsig. Mimlellki kétségbeesett, s a L.1jthán 
túli uépek tétIelItil és uémán "árták nyaklIkra az cllensé
get. A nép ily lumgullltáball magában a Imdseregbell 
s incs yalMi éltetó szellem. Oly sereg, mely nincs azon 
tudntban, hogy egész uemzet vagy nemzetek köz"éleméllye 
támogat jn , ritkfln azon lelki eróbeu, hogy mindent tUrui 
s minden ' -cszélylyel daczolui kész legyen, Ezúttal Magyar
orszftg lelkesedése, yeszélyeket megYetó bátorsága hatha
tósnn emeló hatással "olt a Lajtlu\1l túli népek és a had
sereg hnllgulatnrn is. 

És Magyarországnak ez alkalommal mutatott maga
yiseJcté\'el még lIagyobb ellelltétben is állott elejente a 
Lajtháll túli közh~llgulat. ~emcsak tompa nyugalommal 
drMk az elleuséget. hanem kézseggel hódoltak neki. a hol 
IIIcgjeJeut. Frillriket tárt karokkal fogadtn Slézia népe. 
melynek egy része protestáns. Károly Albertnck meg 
hódoltak mind Liuzben, miud Pn\g.\bau igen elóke1ö osz
tnik csahidok, - l)6 t uem kis aggodalom "olt maga llécs 
miatt is. hol jelei mutatkoztak ,'olt, hogy ft Hep egy része 
\' :'u'\'fI y;\rjn Károly Albertet, millt leendó malkodóját. 
LajthálI túl I'C(Jig szintúgy kö telező volt n llrngmat ica 
sfiuctio, miut )lHgyaJ'orsz;\goll. 
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Mindezekben nagy es mély tmm)ságok rejlettek , ha 
az akkori osztrák áll:1mférfiak képesek lettek \'o]lIn leol
,oasni és örökre szemmel tmtandó igazs:\gokként f"óIje
gyezlIi. Megtanulh:lttltk volna, hogy fi népekkel yaló 
szerződések csak akkor Ueh-ösek , ha ezen népek szabad 
nk:.rattal hatál'ozhahlak IS fontos el'dekök van hozzá köh'c, 
melyet élénkcll képesek érezni; hogy egy alkotmányos 
népnek II tön'ényck és szerződések iránti tisztelete na
gyobb, mint fi leigl\zottakllakj és végre hogy veszélyek 
idején, midőn moralis erőre és öJlfcláldozásra vall szükség, 
Gsak :t szabadabb llcmzetekncl található az fi maga valódi
ságában és nagyszeríiségéhcJI, és a kötelességérzet a sza
hauokban hatalmasabb eró fl szolgák nlkclIgedclmességéllél. 

És czen igazságoknt flllnyh'aJ könnyebben fól lehe· 
tett \'olna lelni , mi\'el ugyanakkor ktllföldölI hasonló tU
neméuy volt tn)lasztalható. Egyedül Anglia kelt nem so· 
kára tettleg is Mária Terézia segitségére. Először pénzzel 
ségité őt, aztán kardot is rántott mellette, És mind a pénzt, 
mind a katollaságot nem ynlamely lHh'al'j illtriga eszkö
zölte ki, hanem maga fl, parlament fejezé ki ezzel fl szerző· 
dések szentsége iránti tisztelétet. 

Azt lehetnc tán ellenyetni, hogy Anglia egyszersmind 
a maga hatnI ma érdekéhen szaUott sikraj de bármily fél· 
tékenycn és éheren örküdjellck is a szabad népek saját ér· 
<1ekeik főlött , olyan nemti ünzcsig soha sem menllek a 
\'ulóball alkotmállyosllemzetek, mint az ahsollltismlls. Kép
zelhető-e , hogy hll. Poroszország 1740 könil alkotm:'myos 
forma. áll, leilctscges lett volna egy oly igazolhatatl:m ka· 
JÓz·betöl'és, milH) ll, Fridriké volt, ha c.:sak maga a kép\·i. 
sclóség, s a nemzet szel'fOlött depran\l\'a nincs? 

l'~ájdalom, mindezcn tanulság merőben eh'eszctt, s 
maga II nagy királynő , bál' sokat tőn elejénte Magyaror
szág régi sérelmeinek on·oshi.sára S bár mindig nagy haj. 
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Illmot mutatott a mag)'arok iránt, - élete későbbi éYcibell 
a fentebbi tanulságokkal ellellkczó in\nyhulI működött. 

Egész belső Jlolitik{~a ) ruinistcl'ci tanácsából, az alkotmá
nyos szellem clzsibbuszh\sára s helyette II katonai s poli
tikai bcligazgat~isball az élettelen pcdallss,"'g mcghollosít:\. 
sára volt in\ll)"ona. Az összpoutosíh'ts, mindenuek állam
lllollopoliullUllá tétele volt fIZ ideál, mcly felé törekedtek, 
tuuulnill IL .Fridl'iktól, s nem ilgyekez\'éu arra, hogya 
mouarchia II maga alkatl'észeinek természetéhez képest 
magából fejlődjék , - ugy hogy ll. József esak modorban 
különbözött anyjatól, ele czéljnibau nem. 

19)' a magyal' nemzetnek föJ:u.J.ata ton'tbbra is az ma
radt, hogy Jcgnlább a mi meg "aJl, azt megn!djc, s a ha
ladásbrIll a legmerészebb nigy is csak addig tCljedhetett, 
hogy a mi volt, hc1yrcilllittassék. 

De ha az 1741-iki tanulságok mcddők voltak is ama 
korban, egy nagy télly fe!ejthet]cn marad: az, hogya ma
gyal' nemzet az első előkerillt alkalommal mindent kész 
,"olt l\ldoZlli s áldozott is aZOIl prag'matica sanctióért, mely 
egyaránt hatalmas biztosítéka a tróullak (js alkotm:iuyos
ságának. 

A magyar :H1amjog, mint lattllk, mindig egyszerre 
biztositá a kettőt mind a szabad kin\lY\'.Hasztás koni.ball, 
mind az örökösödési eh' elfogadása uhin j dc fi törn!ny
köuy,'üukbcn foglalt ]lmg'matica sallctio nemcsak leg,'ihl
gosabbau és legerélyesebbell kifejezi ezt, hanem ugyan
azon szerződés egyszersmind :lZ, melyet az események 
legkézzeJfoghatóbb tényckben tevének tlizprób:íra 1741-
bell, A nemzet diadahnasall kiállotta a próbát, midőn lui 
maradt I1Z0U szerződGshez, melyet t'lgp:izólni.u egész Eu
rópa kérdésbe tett \'01t1 \'agy egyellc.sclI megtámadott. 
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A jÜ,·clI(ló fogja megirni :l. 111111" is ts..'\k uem mng
fél~z:lz (:YC~ "IIITlgmatira s:lnctiü ll törtéuetét l SG1-bcn 
(:~ l XG6-h:\!(. Hcmcljiik, húgy alllwk egy újabb, (lc Lékés 
lIiadaInt fogjll eme datumok alatt följegyezHi hazúuk ér
kÜIIY"cihe! 





TOLDALEK. 





I. 

1722. julius 8-iki kiralyi elöadits. 

Sacratissima Caesarea Regiaquc Majestas dOminus do
minus noster clemcntissimlls, revercndissimis re\"erendis, ho
norabilibus, spectnbilibus ac magnificis, itcm egregiis, ct no
bilibus, nec non prmlentibus ct circumspectis inclyti Regni 
sui llaereditarii Hungariae el partium eidem anncxarnm, do
minis statibus et ordinibus, {Iui \'cl in persona, vci etiam able
glltil>nis munere fungentes nomine principalillm suoruJll, pro 
praescnti generali lmjus Regni Hungariae diaeta per aItefa
tam suam :'IIajestntclII Sacratissimllm cJcmcntissime indicta, 

et p]"omulgatn congrcgati sunt ct conRuxcrllnt, prae missa p.a
terni sui regii affectus et c1cmentiac oblationc, haec sequentia 
benigne proponenda esse duxit: 

Et pracprimis, quod prneJibati Status et Ordines matul'e 
perpendentcs, qualiter nimirum haercditariulll hoc suac l\Ia
jestatis Sacratissimne regnum Hungariae sibi eumprimis chn
rum et "Um 'l'drlrJl! jIOf'(;lltissillllf1!l, scd II duobllS, et qllot ex
ce dit, saecu lis vicini praepotentis hostis Othomalli infestis ar
mis divu[sum ct dilacerntum, ne demulll ndeo, nt pcrpauci 
sllpcressent C:omitatlls, qui non IlOstilem eorum vim ct servilc 
jugllm cxpcrti, sub eodem miscrull\ in modum gcmuissent, 
coarctatum j scd et fl'cquc11lioribus intcstinis quoque motibus, 
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per nOllllullos ambitione rel'umquc potillndnrum cu pi din e 

stilDUlntos, sllscimtis, infestoquo eOr\lm ferre in propria patria 

grnssnnte, regnicolis in mutll:ts encdes prolabcntibus, funesto 
ex itu cancuSSu rn et ruinatnm j t:mdcm nihilomimls dh-ina mi
scrnnle bOllitatc, et, iram suam in gentes barbttr:!s com-orienta, 
ac just:!. divi o lim Leopoldi RomanorIlm Imperntori~ 1'1 Hun

ga riae regis arma contra Chri stiani nominis hostem TlIrcam 
nSSIIJllpta, secllndnntc, pcr modofatnm olim gloriosnc mcmorine 

Priucipclll potior; in parte a jugo 'l'nrcico fartilel' vindicntllm, 
expost vero intestillis iterum motibns exngitntum, list per Se
rcnissimum condam prillcipem dominum JosephmIl H.omfl.llO

rum imperntorem, et Hungariae fcgom gloriose defensllm, et 
tandem regia benignitnte pacificatum, sed et non minori quo
que clll'a, et sollicitudin e per modo gloriose regnantem alte
I:'\tam suam i\lajestatem Saeratissiruam, idem ip sulJ) haeredi
tarium regmml suum Hungariae nOll modo in eo statu, uti 
per felicis memoriae praedecessores suos yictricibus armis 
recupcratltm fuerat eonservntunl, sed occasione etiam novis
sime per Othomanum rupti focderis, dum hos tilibus armis po
tentcr impcteretur, fortiter tIltatum, imo pront palam est, nOll 
tanium tota~iter ,-ietrieibus UI'mis suis feliciter recuperntllnl, 
sed in nnneXfL ctiam eidem rcgna ct provincias cxtenslllll, 
futuris quoque et successivis quibItsvis tcmporibus nb omni
bus peramplis cofusioniblls ct peri eltlis prncscrvari possit, 
ct conscqucntcr quomodo ndycrsns omncm yim extcrnam, et 
qllOS\'is etiam, interregni pl'necipuc temporiblls, facile e,'cnire 
qllc\ll\tes intcmos motus, sibi mct principnliter, (uti haC!enlls 
sempcr cxperid potllcnlllt) fata les ct noch'os, in tempore per
spicCl'e et mnlo huie salutare I'clllcdium ct tiJ'llHllll obiccm 
~tattts ct Ordines pOli ere cupi en tes, quod cmn in tinem ma
jOTlllll SUOI'Ulll in dcfcctu scxus masculini etinm foeminculll cx 
snngyinc Pl'otho-I'cgis Apostolici :::iallcti Stephan i dcseendcn
tcm, in rcgcs 5\IOS continun quasi sCl'ic desidcl'nntium, cxclllpla 
imitari, in caSll dcfcctus (qucm Deus clcmcntissimc nvcrtcrc 
digIletur) sexus masClllini n1te fatne suae ~ln.iestntis Sacrntis-
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simae slIc.:essioncDl regn i et coronnc, SCXlIlIl e tiam foelUincum 

regiul1I Augllstissim3t! Doums Austriaeae fteque ex sRIIgvine 

alllelati $. Hegis Stephani propngatum, ill conformitate eli:1 m 
J\!-ticuli 5. Anni l b-n, iLl omne tempus tmn sferrc ac ex eodem 

(cas lI in praescripto) fogem ct dominum sibi cOllccd i ad 
normam nntiqllitus etiam cl signnllto l' tcmpoL'ibus Ferdinandi 

pl'imi et )[n:ximiliulli 2-di felicis IIlClHol'ine Hungariae regum 

ob .. orvattlm, demisse petierint. talitcrquc in Articulo :;. Auni 

lGSi _, et pariter 3-a nO\'iSBimac diaettte Auni 17 tó. COnten

t:un Rvitnm, et \'etercm :1pp robatalllquc COllsvetlldillCIll, prae

rog:uin\mquc Statuum, et OrdiuuLll in eleetione et cOl'onatiOllc 

regum hnbitnm, intelligend:ull ipso fac to declnrn\'crint, et hoc 
e tiam pacto obsernlta cum I'cliquis suae :\Iajestntis Sacrui,. 

simae llacreditariis j'cgnis, ct pro\'incii,; mutua cointelligentia 

et :ucl iol"i Uuionc publicam qu ic tcm constautelll, ct illlpel"lIu', 

batmn pacem, ae in q ll emvis inopinum etiam casum op tatam, 

reglli Iranquillitatc lll stabil irc \'olucrint, sicut sua :\I ajeslns 

Sacralissima Imnc in proprium quoque ipsorlllll titatuutn e t 

űnlinum commodnm cessurnm, dc\'oti animi promptiludinclIl 

gratam et accepIam habet, lta "icissim bcnefntn ,;un :\Iaje· 

sta s Sncl"ntissima hlljusmodi sneeessionem ad eum, CplO in 

aHi, regnis sui!> Ilaereditariis ct ditiouil.llls ordinata jam Ciii, 

modum, ol'dinaturaLII, ipsosqltne s tatlIS ct lI rdincs in om lliuus 

111.111 (lip{Ql/wticih', quam 'tUis tj/tiLIIII&i8.i/l1";01(1I, lilJrortutilJIIII, J)I·it·i. 

h-!fiill, itllltlllllitatibu8, COlIlIl;(tllJli1u'l"tS, 1 1l'(tf:/"Q<Jtdú:i~' ct b!JiLIlII I,ac· 

f~II,jJl COIICfUill el co"ditill (j(; Úl Jlj'(f('~f!I//i diari" li ú, /II/I/I'/,m 

II/a/ll ,/i(u/olile", t:..C be/ll!l'W SUUI' .I/{f.i~~ t(!ti,,· '::;'ICI"f.tlili,~Úlim' ú,l, ". 

I'nútllle CO,,~('Il.'I, colldOtdis, COI/~iH'atll/"t!I" o..P(·r/, 

Praetel'ca licet quiucm 1)eo propilio ct gloriol~ :\1'111:1 

rugia lecundante regnum hoc H ungariae a :;en 'i ttttc u:II·Lam 

feliciter \"indicatulU, ac uhm lilllites 11105 cxteusUIll, pel" iui· 

tam cum Turca pacem sccnritati nB~erllll ll hauc l'etlu' j flui:l 

tamen tempore paci s dc be ll o cogitandulll, ndcocpHl UC 11l'l\c 

liidi oruUl eonliJliorum IiC U ful'wlitiurUIII I/osti opposi tlJrlllll ne· 

cc"lIal'in l"('par:ltillH(' <:t (;onscl"\"luiunc lu'o\"i siollcquc, pruut \' t 

" 



prnüsidilu'iae in ii.sdclll miJiliac intCl'umtionc ct solution c gl'a.

tuitonuucl'lc lllbortun, sCCllndnlll positi\'ns ]latriae legcs, ad 
cjll!' llI odi pr:tcsidin Pl':tcstatiollc, adcoquc omniulU in complexu 
Hcgni Comilatnnlll contl'ibntione tl'actt\1·c, it:\ publico commodo 
iel cxigentc, etiam detcrmilHll'i, altcfata Sna :\Injestas Sacra
tissillla elclllclltcl' dcsidcrnt. 

Et qnin summc titulatac ::iuM )lnjcstatis Sncrnti.s"im:\c 
\'(~Itlti supremo justitintio .inris ct justitillc :tccm'ntn :tdmini· 
stmtio prneprilllis cordi esset, et ob hoc c1ementissime mcmor 
ArtiCllli 24, lIo\'issimne dinclne juridiculll systcma elllbort\1'i 
benignc jussisset, iclel1lquc nd modcl'llum diactam prnetitulatis 
Statibus et Qn]iuibus pro ultcriol'i rcvisione ct ill ordinClll 
I'cdactionc vracst:tndulll ,'cnirct: lI ine cnsdcm status ct ordi
IlCS pntel'ne eti:tlll hortandos ct COlllllloncndos cssc duxit, 
C(uatcllIls ill hllc matcl'ia justitia (~ inc qua I'cgna sllbsistcl'c 
nClplcllnt, et lll'optcr illjllstitiam de gentc in gcntcm tnlllS' 
fCI'nntllr) , co Olllllem inlcntioucm ct conn tum impcndcl'c ,·c· 
lint, \It lcgcs ct t:oll!;timtioncs rcgni olllnibus acqllalitcl' et 
commullitel' descl'\'itllrae, tmll rl{/I'~ ' CóIlCÚlII(lItm:, lit ólll/li pro/'-

8/1.; ob~('III'itale II wllbitjllita(e ((//'Cml/, ct 11011 »rh-nlo uni \'cl 

altcri duntaxnt casni nccomodenttu'j unifOl'mis ubicJlle pcncs 
ca sd cm proccdcndi modus Judicibus pl'acscribntur j juristitio
num praesel'tim mcssis ct \'indcmiac Icmporn ad llYcrtendas 
pcrsacpc intel' jlldices ct ipso s causnlltes inler\'cllil'c sol ita s 
dllbictalC!:l, terminus a (jllO et llel quem, c1cn.nianllu', h cm fcsta 
solemIliora IlC iisdcm partes causalltes ad IH'acfixos tcnnillos 
moncrc, ct itincl'al'i, \'el ex termi no l'edil'c CllJU ncglcctu scr

,'itii, domini cogalltul', majori quam hactenIIs, \'Cllcrationc oL
liCI'\'cntlll', lu nl'duiol'iblls <1emulll vclut succcssionibus ct his 
SillliliLu ,;, ill cjuibus pl'ounctioncs antiqual'ulD liUemrulU ne
ce~sal'iac essc ,'iclcntm', causis, tenuini competentiuJ'cs prnc· 
/igllnllll', nec 11<1 111101111 duntaxat qUilHlcllll.lH qunlltulll\'is in 
cudclll ComitatIl uLi ~pal''' in causam altt'actal: rcsiclet, rc~trin

gU:llltur; ingentcs, prout cOlluuunis fiuel'cia fert, cxpensac, ]ler 
Judi ces etiam 111'0 lllUnCl'u::iis sCl'ibis ct falllulitio ::i UIS, prac-



lellS:I(', ad solu III 11I'llccc<!c lltinm ,JudicllIII cnng:I"ItHttI, intJlclI~i 

lahoris I'ccotltpcn st\Llt; SCl'ib"I'llItl \'cr<l c l famulilii compelen· 

tem interte nti oncllt ct pro nl'bitl'in pl'incip:dium cli ~er('(ionc ttl 

(s tnntc ncfors pI'io!'i ndministt'ntionis nempe justitiae CItI'SII 

f,)!'tHa ct mct ho do) limitcn hu', et hun sCI'ibnruUl, qUllltI fAIlIU' 

litii 11I1II1CI'I\S compcnclicntllrj tnbnlnc dCUIIII\I l'egine Judici bu,;; 

:ul mentem prnecitnti ,Al'ticuli 24, providcntlH" 'l'nnd emqae 

!ll'ncattnctmn Jul'idicum :-:y~themll, in o l'dillcm "igorc I'l'I'\cci

tHti Al'tic uli 2-1" nodssimne d i:H:tae,' rCtlnChml, nhefatne sna e 

:'.Injestatis Sncrnti~sim ne pI'O bClliglla rntiticntiune d(,nti~se 

pl'll esenlen tlll', 

NOll nb sim ili tel' prHelibtlttl sua :\ Injcstas Sacl'ntissimn, 

Hcgia sua, in Iroc l'eglHnn e t )ll'aclibatos ~t:Hns ct Onli
nes, pl'ope nsio nc iisdc m contcstanda: aliIId f) llUflIlC Syst lLc llla 

Articu lo 5!I ~o\'i ssilllae dincll\(' indigitatlllll pal'i benignilate 

pCI' Al'ti eu lal'es co mmissnriQs clnbol'andLLOl urclin a\'i t, stan te hac 

diaela pro suae .:'.Iaj estatis Sacmtissimac ct Hcgni ~re,'is i o l1 c 

ct decisione refercndu\Il, Ac insll pcl' n t I'cliquac, in no\'issil1lfl 

anni Ii i :) ditlctn ordinattle, ct ILnctcllIIs lLOlLtlllllL inelLOl\lilt'1 

,'cl ctiam inl"",rllptac flrt icIL larcs com issioncl', fiutlm prilLLum 

nCri commode potcrit: tcrlllincllUlr, c!Ctllelltcl' committeret C:ldcm 

sua :\ Injc stas Sacrntissiml\, 

F.I (J1lOni:uLl S~'sthcllla :'.Iilitnl'e jll'llcprim is conSCI'\':l\ill

nem nnitimOl'um pracsitliul'lllll ac in ii~dcllL lIIilitiac pr\! tn

tnmin c n'gm cxcllbatnrne ;Iltcrtcu lion('m, ,,"usistcu liam c t 

cxolntioncm pmcsefel'llt, hnec \'CI'O ~inc Hc;!nicolnl'uJU ('011-

CIU'SU, ndcoque IIIIUi{'f;; rrmll'l'lmli'JllilJIIJ<, licL'; ncqllcat. ac itl('" 

publica utilit Ils ct c"lIsc r\'atio rq;n; prout 11actcnus ita in fu

UlI'tUI! etiam pllh!icam CO l1tribtltioLicLl1 indi!>l,ntabilitcl' neccs· 

sill'iam c:;se ncmo l'cllllirat, IICC ca t,."m gravis flll'ú Cxislillla
rCllIr, si ImjllsulOdi onus ncqun lalLl'c cOLlu,ilm('nt inllL hnlll('ri:

s Ujlpo rt:\lLdlllu imponcrctlll') CI iUpr0I'Ul'Ü" ilIII, dc qua jllul'imi 

( '" mitatUIIIIl JalllclltalltUl', ,in>.ta nltiulle tollcrctul', tcutatllLLI 

("luidclH nhcrnis "iciuu:; jam fui"sc alte IlI Cltlurn tac :-:i'L:!C 

:\lajcSltl tis ~acralissilllac c!C I1L ClLtcr eOIL!;tal, qualit,,\, pCI1('.'\ 

Ili"' 
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Idc:\s general i con"criptioni slIbsen-iturasl cjnsllHldi \'e~ni con
t:.criptio magnis !'fillC cxpcnsis pel' di,-ct,,,os, ad qttcnl\"is Co
mitaWll1ll dcplltatos perfici cxinde(ptc justn proportio erui po

Inissct, sed ycl ex eo, quod idea cOllscriptiollllm ,'cl olTInibllS 

locis applicari ncquivisset, ycl patius quia ipSttc conscriptiones 
pel' dj"crsos cOllscriptores rei occonomicnc minIIs gllll "OS, ct 
etiam in !:limilibus llE'lltiqunm ,'crsntas, pCl'agcbantllr, post I'e
portntionem tnlium conscdptionum tantne, ex IWAcscriptac ideae 
minIIs obsen-nto aut pcrcepto sensuJ difformitntcs pl'odivis
senl, lit majorem longe, quam prius I'CSpcctu nonnullorum 
ComitntuulU inpl'oportionem cyenire neccsslIm fllisset, et hinc 

in pri ori confuso adhuc sttltu cumplllrcs COlOitatus se persi

stere c t grtwtl ri lamentarentur, lIinc Altcfatn Sun :\Iajestas 

::iacratissima praclibntos Status, et Ordines prout paterne 

hortntur, itn regin. suprema rlll t!,ol'itatc jubct et desiderat, 

quatClllls occ:tsiolle moderna, diacl:tliter insimul consti tuti, eam 

communi "oto ndim-enire velint modnlitatem, ut justitiae et 

ncquitati, quae unum pme alio gra\'ar; non admittit, et chi'lri

tns etinm erga proximum disradet, conformem, sen ex novi

tcr I')rdinnndn conseriptione penc" idacam eum conscllsu sllae 

:\fajestalis Sncratissimac ct firlclium ::it:ttuum :tsSlllUendam et 

accommodendam per IlnillS ordin is juratos, ct pmesertim oeco

nomi:tc gnaros, ae bene possessiollatos conscl'iptol'es, non attenta 

dilllUl'niol'i eornndCIll cirea cjnslIlodi conscriptionem occupa

tione, ad id deputandos peragenda, !'iCll ld ia mcthodo, qu:tm 

hnie Mlutnri inlenlioni j)l'oximiorem jlldiel\Yerint, :tssumelld:t, 

proponionem cruere, et tot qucrclis ct lamenlis finem ponere 

possint. 

Aceedet'et p"ncto huic praenunc:upat:tlll suam l\l:tjesta

(em Sacratissimmn quem admodlllll displieenter ila respecli,'c 

eondo lcnter, tum ex fidc digna nonnullon\ln rc1ationc1 tum 

vero qllcntlantium supplieationc inlcllcxisse, C)lIod licet Ar

ticulo :li, no,'issimae diaClae nOLllesticas ct pri,'atas Comi

talIlUlll imposlliOnes cllm publieis contdhutionalilHl!' misccri, 

t!\litel'rptc sub praetexul pl1Llieorull1 oncrUlll prh-atas etiam 
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illlpOSlllOncs et fluidem adco amplas ct Illtlgnns, ut III non

!l uH is Comitntibus dimidium ncfm's Jlublici fi"a nt; iisnclTl ob· 
\-cnicntis nonl1l1 nquam exeqncnt ti. contl'ibnentibns, et horllIll 
a liis pracsertim J\tmnlistis ('t pO r hl.lll non habentibus pl'O 

arbitrio mngistrnttls Comitatensis, "cl nOl1l1l1l1ol'llll1 duntnxnt 

officinIium inter posscssionatos ndscriptis, ct ideo nllcviatis, 
a liis VC]'O praete r taxnm ruraliull1 p Cl'son:u'ulll obligat ionc ob

strictis desnm i et cxtorqllcri ; ft pCl'ccptoriblls ,-ero qnacun
fplC de cItusa '-cl motil'O snper perceptí s ct crogalis dcbitns 
J'ationes tardills, aut minus accurate ,exigi, ita ut plurimac 
sncpe ]'cstanliac uemQl'tnis quandoque pcrccptoribus, vci penes 

ipsorlllll Sltcccssorcs nlius rationiLlIs dandis obnoxios, ndmissa 

s ubinde fl-h·ola ctinm cxcusationc, aut nonnllllorunl ipsis ff,,"en

ti um interposit ione apud eosdem remancant, '·el restantibus 

con trib ucntibus condoncntm-, sicqlle ad soh·cndum promtiores 

morosor llm etiam onem subil·c cogerentll f , sed c t oceasione 

hnjusmodi conh·iblltionllm domini quoque terrcstres, impetrata 

fl. Comitalu ex genm-nli qunnto c iacm ob"cnto respCellt bono· 

rum Sllornm sllbditos suos respicicnte (!l\Otam enndelll cllm 

r ri nttis suis dominalibIIs censibus et t ribntis a milicra plebe 

prornisclle cxigel·ent, et secundum libitulll suum huie plu8, 

a lteri min us, sine prac8citu offieia linm comitntcnsiUlll, impo

ncrent, ac talitcr subditos SUOi> g ravarcnt, rJllac omnia siqui. 

dem et praecitlltae legi et ben igni s Cl:sareo regiis rcsolntio

nibus, et ipsi ae{jl1ilati, ac publico bOllO etiam pracjudieiosa 

et oamnosa esse comperircntllr: hinc praf'miss is etilllll efficax 

rClllcdil1m statucndUIll altcfata slla i\ ll1jestas :::incratissima cle

men te r cupit. 

Oemum f'Juia hene llleIllOI-ata. Sun i\fajeslas dOllllllll ante

hac regnicollu1IJll Posoni i hnbitam e t alifJl1l1 tcmpore pr{l l-e 

rnonctllrin applicatAm sub praeteritn Hdhuc oiacta StHtibns 

<'t Ordinibus regni reslÍtucndam clcmcnter rcsol\"issct, eMplc 

clTecti\'c pe r l"egi;lm cjUfulem CamCrHm 1I1111garicam iisclcm 

rcsignatll esse t j intcrim vcro beniA"nc illfo rmarellll" 11011 uhsf(1\c 

ipso rulll rcgnicolnrulll rt )lnLlici bOlli {lispCIl(lio, :IC _hu-illll1 
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etiam j:ICIUI'I\: lIulIum in n'gno pulJlicurlll1l lletul'lIll1 sc u \linc
l:tlinm seu commissionnliu11l, 8CII eti:,ull jnridicOI'l\1l1 A.'chi\'nrn 
c l (!1'l1l80rvntoriulI1 dllri, ubi cjllsnJodi acta pro rnlnra Stntuum, 

ct Ordinllm llotilia ct directione secure cOliscn-arcllhll', unde 
cOlltigit hlljnsmodi Acta Pnlatinnlia et prntocoll:t, llcm IIIio

rum etiam Ol'dinnriornm jndicmll Hogni gcner:dium item sen 

ocl:wiRIiIlIll bl'cYium cl cxtrnordinnrionllll jlldicornlll per

saepe di sll'actn fuissc, nec ad manus in talismodi ofliciis 811C

C0880nlln dO\'cnissc, et sic quaClIllfl'lC de canSA in perpetuum 

depcrdila fuissc. Qunproptcr hoc in )l:l SIIIl etimn Sna 1\lIljC>\11\8 

Sncr:tlissilllA. ex pnterno, quo er~a praefnlos Status et 0.'din06 
fertur nffcctu, COl"lllndem publico commodo ac \lrnel'ecens i, 

lorum aetorulIl lilternliuI\1I1lle instrumenlorulIl eon5cI'Vnliolli, 

exemplI) aliorum benc onlinnlúrulll Hesnorum et P I'ovincin

rum ox opportllno prospieere cupien s in pfnenotaln. domo 
rCg'llieolanun Archiyi seu ConsCI'\'ntMii rcgni instl\\lI'atiollcm 

cum neec8stu'ii .. ad id deligendis 81\hj ectis c1ementissimo cen

sercI, 81ante modemn Regni diRetn, ordinnndam ct effectunn

dam. Quem in fincm nttacta domll 8 I'egn icolnrunl , juxta pro

prinm corulll(lcm illtenlionclll, ex mediis ip!lis fidclibu5 stntibus 

bene 110lis ct :'\(1 id destinntis, del,ito modo restnur:lndn c l 

ndoptnnda veniret. 

Dis plicenter pOl'l'O et id intcJlcxissc suam :\lnjcstnl(,nI 
:-:;n crnli ssi mnlll, Cjuod piac fUlldntioll es 1l01lllUlhll'um Collegio

rlllll ct Seminnri'wulll pro Alulllni ll sell Cle rici s prolIt ct Con
\'ictnum, et nequc Semillnri orulII pro tcnllioris sorli s nobilinIll 

filiis nnle h,'\c fnct.'\e , Il on :\<1 lIl entem priorIIm fllncbtol'lun 
:\/Iministrnl'enlur , ct personae pnllciol'C8, qunm fUIH]nlin 1'( .... 

fJui.-nl, :\ I:\nlm' j unde dioeccscs parocl,is et nnimnc ClIl'nto · 

riLus, nc Comilatll8 "iris litte rnlis !l c,;ti lllnnlllr, et fuudntorl'8 
sa luluril.HIS s\lis intclltionibllll in IIlIlllmnm h(lni publici , I;UIl 

in s piritlL:llibns, qunm in tem(lOl'tllibulI tlisjlClHliuHI fl'Ustl'tlI'l'U

Inr j idci,'co iu co ([lIO(llIe 8111\ :\IHjc!ltns Sacrntissim:l Simli s 

Cl Or(JjnCII nHlllendos CII$U ,'ulult, (lu:ItCUIIS (Articnlo ; -1. Anni 

171:), in 11110 cssc pcrmnncntc) SlI pC" 1111jnl'IIlodi fnndntinnclI 
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rcflcctere I et si )lI'nernto Artielllo aliquid nd llUc nddelldlllll 

eenscrcnt, id pro bcnignn r:ltifielltione Snae i\lnjcstnti snCl'a

tissimae, SlaJlIC n(1IlIIe 1lI0dC'l'nn (\inctn, dcmisse Ilrncsclltarc 
stlldca:lt. 

Proprio denique ipSOl"lUIIIIlCt StntullUl ct Ordimllll in C() IlI

modo iisdelll eOIlSlllro non nmbigit sun Mnjcstas Sncmti .. sillln, 
{IUalitcr transitus por IJnlluuiulll ad Iibel"tllll I'cginmqno ('ivitn

tcm Sllalll Poson icnselll sncpius tum ou gm\'elll ibidcllIl'nteter 
Onclltis DaJlllbii iUlIlldntil/llCLU, t!llll hiewis rigol"ClII, PCdClIlQslIS 

llillliUIll sit, exindeqlle Ilon ljolulIl eOllllllercia CUIIl vicillis pro

vinci is CI1Ill neml'iis rogiis liO SIntIlulll e tinm et Ordilllllll 

dnmuo, sed et nceciltl-ilatc qnandofJlIc oxigcute trnnSCllllnc lUi

Jilnrcs, emn s ummo boni plILlici dispelltli(l rctnrdari debenu!. 

Qllnrc nt stllllte t\(lIl11c lwncscnt i dinetn , dc cO llstl'Uendo ct 

~neccssi\'is quoqlle tcmpol'iuus slnuiliter intcrton cudo S\lpCI' 

Douubio pou te, ct dc Hccef;~n J'ii s ad ciusdclll Cou!$Cl'vnliolLem 

cXJlcllsis iidcm Stntns c t Ol'dillcS jlrov idcant , nltcfatn sna 

i\lnj cstns SaCl'nli~sillln cll'Ulolltcr desidcmt , c t iPS08 Statu!' ct 

Ol'dinca dc plltcrnn SI'nl ia c t clemen!ifl s lIn certos l'cddil, iis

domquc I ~cgii nllillli li lii pl'opellsiollclll honignissimc offe)'t. 

P e l' Sncl'fllissilllnlll CaeSfll'Cnll1 Hcginmqllc 1I lnjcstlltCIll, ill 

Arce !loboniemi, dic S. Julii 1722. 

Ladislaus Hunyady, Ui. p, 
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Az 1722. deczember 2-ikán fölterjesztett 3-ik es 5-ik 
töl'vényczikk. 

A rl' lIlh' );: :\ltlll I;~'! . • ll't'Clllh('I ' ;!·iklíll fölterjf'szfetl 
III-ik iürréll;Hzíkk. 

Artl culu8 3-tius. 

"De J/wi/lilit} }JIXldY)[Julit·;s, (IC liba/fltib,," St. lt . (JO. Rcg/Jipm" 
t//fIll'1I1t' ("!ln,, {fI/lI!J'W'/IJI!, oos('I'f;{llIdi,.t: 

Siquillclll titllltlUIIL ct OI'diullll1 Jll'fPli pnl'litUl lquc cirlclII 
anUCX1U'\UU IH' rnlllll ~iu ill jmiuJU pmcl'ogntivnl'ulll ct privilcgio
nUll cOl'lul(h:m llH\l1\ltclltionc principalitcl' cOlIsistCl'ct, "duti 

etiam :\lnjc6ll1s ,'cstra Sncnlti .... im:l tcnurc !;cnigJUlrllm quoque 

J'JYJjJositiolHlI1I SIl/trl\lll CUSc\CIII III1I1lCro .. os !ideles Slatlls ct 01'

dines Regu; p:U1iunHlllc eidcm nnncxnrlllU vlllnilJus tllm cli"lu

lIllIIici" I qHftlll nliis quibus,"i!! juribu::I, libcrtatibus, lult iql1i:s 

consVl'ludiniLul!, pl'acl'og:\lI\'IS hnclclIlls haLilis, IcgiLlh'CIUO 
condilis ct eondclldis COIISCI"\':II'C ,'clIc , ct insiuml cjusllIod i 

uni\'crsns Ct qU:lsliLel diplomntiells cl nlins «uoe/uc libc.'lntc,;, 

jlll'u, pl'Í\'ilcgill, iUlIllunilalcs, COIISn!lutlillcs, pl'IIl'I'OgllliYlIS hac
tentl,; haLitn~1 l...~gcS(IUO cOlUlitas l't cumlcndas clclllctuis$imc 

cunliillllll'e dignnta fnissct: 

Ut proillde Imcc p:llCl'Ila )Iaj('st:tti,. \'cslrac Sl'cl';\ti~:si

IllaC el'ga lidelcs sioi ~tatus ct Ordincs Hcglli p:ll'liulIHluC cidcIU 

:IIII1CXn I'UIIl CICIIlClIli:ssilllc I'CIIIC1l611'1I111 :,ullicillltlv ct regia clc

IUl'lItia ac gl'iltia apud 111/;.'0'$0$ fU/'IIIl,hm .stat111flll ft Un/ill/WI 

1108/t'IYJII, 11011 l1IillUS, ne ol'oi CliulIl clll'istinno, enllsl:u'c ntlc:nt 
et pl'Rcmissa ('tllllil'lIIatio }IC/'/It/IIO dfl/'clllI/'ae JWj{l/lll!wtalis le:Jill 

),tA."" f!ol'li,dlO': 

Ea"dCIlI HOl'I'tatcs, jUl'n, pridlc;ia, itlUlIlIllilatc:., cnll~\"C

tIldiIII'Ii, l,racl'''gnli,'as ImCh'lIlul IlnL jln~, 11'g'C';Cjllc ellndi t:l s ct 
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condendas , ac etiam in Til/do lX. Pm'ti, l-mae operi8 DecI'eti 
TrliKl.rtitl~ ct Articulo 2. et 10. 1681., coufirmatis, aJiisque pas
sim sancitis, contentns, et conformitntc Articuli 4-i 1687., ac 
2. et 3, 1715 hic loci confirmntorum I intelligendns rcnov:\nl, 

Articulisque Regni inscnmt. Quas et quae Sncr:uissimn caesa
rea et regin l\lajestas observare et per suos cujnscunqne sta
tltS, gradus et conditionis observari facct'c dignetu l'. Ita et 
successores legitimi Hungariae Reges obsen-are tene:mtur. 

A kil'á1r (Iltal ri2:I. jUllius W-ikén lIlt'geröi'itett lll-ik 
tÖl'féllrc:zi kk. 

JlII-a~ pn:w'ogatú:ae et libertate, SlatulIIli 1'1 ú,-dirwm Regnl~ 

Partiftmque eidem alllle.rarm,I, confirnfcmtuJ'. 

Articulus 3-tius. 

Sacratissima Caesarea et Hegia j\[nje~ta" Ilni\"cr~orum fide
lium Stntllum ct Orrlinum Regni, Pnrliumqlle eidelU annexlI
rllm, omnia tam diplomatica, quam alia quae,-is jura, liber
tates et }ll'h'ilegia, immunilatcs-, praerogali\""as, Icgesqlle con
rlitas et approbatus cons\"eltulines (confOl-mitnte Al1iculorttm 
1. ct 2. modet-nae DiactRC, in senSlI ArliClllal'um 1. 2.) et 3. 
Anni 1715. formulaeqlle juramcllti ibid cm contentae intelligen
darum) clemcntcr connrmat ct observabit j 

§. 1. PAl"it crque successores lcgitime coronandi Ungariae 
et Partium eidem annexarum Reges , in iisdem pracrogati\'is, 
e t praemissis immunitatibus et legibus , Status ct Ordines 
Regni , Pnrtillmque eidcm annexarulll ún-'·olabilitl!l· eonser

vabuntj 
§_ 2. Quas et quac praeterea Sua )[ajcstas Sacratissima, 

pel' suos cujllsellllque status, gl'adus ct condilionis obscn·ari 

faciel. 
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A rticulus 5-tus. 

(1722, 2. deeemb.) 

Ad plcnnm Ullionem et intcrn:l.Ill tr:\uquillitatem ne utili· 

tMem etiam publi c:\lIl , ' imo Regine quoque i\Iajestntis pmcemi

nentiam, Stntlllllllquc et Ol'dinum Pl'ncrogntivon~1ll illtegritalclIl 
spectarct: Qllnlcnlls stanie jam :\lma pace, non tnnuun comi
tatus I districtns ct tCl'I'cn:\ intnl gremillIll I'egni adjacclltin, 
ut pote Poscgiellsis, Vcröcziellsis, Sil'miensis, V nlko\-icusis, Tc
mcsicnsis et S:r.örinicnsis, iidemqltc in ferendis communibus 
Bcgni oncribIIs ne tam in jUl'id icis, quum politicis, una ellm 

comilatibus l\laraml\l'OS, Kraszna, 1\:8\"1\.r, lHediocris Szolnok, 
Zaránd, Amd, CI!:'Iluld, Csollgl'nd et alliis Irnclibus, pro l'cap 

plicandis ja1ll agnitis, juxta Al'ticltlos 02, 113. 11 G et lIS-um 
17~5 cum officiis ot dignil:tlibus ex toto rcineorpfII'cntur, et 

pcr hoc ]lI'aecitnti Articuli sine /titel'im'ilms com1Il1'/JsiQIHÖIIS cffcc· 

tucntm'; - scd ctiam Hcgna ct Provincinc, Itt 'fI'ausillXmia, 

SeI'via, " (llachia ct nlin hnctcnus rccllpcrtl.tn ct I'ecnpcmncb, 

juxta quod unti. cu m Hegnis Crotl.t inc, Dnllllntiae ct Sclavo

niac, n Snc rtl. Rcgni lIn ngt\linc cornnn, Hcgno, vci comile Pa
latúlo, confo rmitntc 1'ituli 3. Il lU'li s 3·no. tu m quond Diltctns 

ct rcgni jl\dicin :tppclltl.lnrumvc I'c\'isioncs secundum Arti cn los 

G. c t IS. 1500, tllm quond ofticin Cl nlin publicll.. scnsu litnli 

94. Pa l'lis l -mao ct 13 nc G5·d pnr!. 2-nc oper í!:o Dccrcli Tri

pal·titi, lI CCnnll Arlicllli 25. Albcrti regis, ab aU/iqlfO depl'lIde

lKmt; ci dcm Sacrao Hcgni llllngfu·itl.c Coronnc 8"ubjtl. cennt. 
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