
RÁKÓCZY ROZÁLIA 

I. LIPÓT FEJADÓRENDELETE 

A Hadtörténeti Múzeum gyűjteményébe 1957-ben, vásárlás útján került a 3337/Nyt. 
leltári számú nyomtatvány. Mérete körülvágott állapotban 62x64,5 cm. Nagyon jó 
minőségű, vízjel nélküli merített papírra1 nyomtatott szövegéből az anyag rendkívüli 
szennyezettsége miatt alig lehetett olvasni valamit, de megállapítható volt, hogy 
I. Lipót fejadórendelete. Az évszám betűkkel szerepel a szöveg végén, korábbi tulaj
donosa azonban, valószínű az egyszerűség érdekében — sajnos, kitörölhetetlenül — 
tintával, a XIX. században, de még a XX. század elején is használatos számformával 
rávéste a szöveg aljára az 1690-es évszámot.2 

Az eltelt néhány száz esztendő, a korabeli használat, valamint a későbbi hányatta
tás miatt a pátens szomorú képet mutatott. Megbarnult papírján vízfoltok, sár, egyéb, 
megállapítható és megállapíthatatlan eredetű mechanikus szennyeződés, tintás ujj
lenyomat éktelenkedett. Szerencsénkre, sem gombás, sem egyéb élősködőtől szár
mazó fertőzést nem lehetett kimutatni. 

Az egész nyomtatványt — valószínű, már a keltezéshez közeli időpontban — a kor
ban szokásos módon hat részbe hajtották, s többször hajtogatták. Külső oldalán 
címzés nincs, csupán korabelinek ítélhető kézírással valami okból történt besorolást 
mutató Nr. jelzés, ahol maga a szám már elhalványodott, valamint pátens voltának 
megjelölése. Az egyszeri hajtás nem ártott volna a masszív rongypapírnak, sajnos 
azonban túlságosan sokszor hajtogatták, a kiszáradt és elfáradt papír szinte eltörött, 
a törésvonalak mentén szálkásan beszakadt. A párhuzamos szakadások megmutatták 
a merítőszita erősítő drótszálait. Ezen a részen vékonyabb volt a papír — a merítés
kor kevesebb massza maradt a szitán — és az anyag mára már laskavá esett szét. 

Restaurátora, dr. Magyar Ivánné Szabó Zsuzsanna varázslatos munkát végzett. 
Kimosta, lemosta, kifehérítette, rétegeire szétszedte, megerősítette, újra enyvez
te, vasalta : egyszóval teljes egészében — a törésvonalak mentén keletkezett anyag
hiányos részek kivételével — olvashatóvá tette a veretes szöveget: „Wir Leopold 
von Gottes Gnaden, erwoehlter Roemischer Kaiser..." — ,,Mi, Lipót, Isten kegyel
méből választott római császár..."3 

Az egész pátens gyakorlott nyomdára valló szedése, szép tükre — amelyen még a 
későbbi, eléggé otromba, leginkább a felső részt érintő körülvágás sem csúfított so-

1 A szennyezett papíron még a merítőszita nyomai is alig-alig látszottak, vízjelet egyáltalán nem lehetett felfedez
ni. Sajnos a restaurálás után is azt kellett megállapítanunk, hogy sehol, még a roncsolt részeken sem maradt vízjelre 
utaló rajzolat. Igen nagy szerencse lett volna, ha a papír hátoldalán, netán rizsmanyomat — kötegnyomat — van, 
de a restaurálás előtti gondos vizsgálat sem talált ilyet. 

2 Az iraton harnás, majdnem fekete a tintás írás, minden bizonnyal csersavas, vagy gubacstintát használtak. Ké
miai vizsgálatot erre vonatkozóan nem végeztünk. A papír kevéssé károsodott a tintás részek alatt — nem lyukadt 
ki —, nem vált törékennyé a tinta mellett; a papír jó minőségét és hagyományos előállítását bizonyítja. A papír 
még megfelelő mennyiségű meszet tartalmaz ahhoz, hogy a levegő és egyéb károsító anyagok hatására keletkező 
— keletkezett — kénsavat közömbösítse. A XVII. század második felétől ugyanis egyre inkább megszűnik a mész 
használata, a rongy fehérítésére timsót használtak, az így előállított papírt a gubacstinta jobban roncsolta. A hagyo
mányos technológiát a kisebb papírmalmok tovább őrizték. (De a papír készítési helyét nem is kíséreltük meghatá
rozni.) 

3 Dr. Gombos János (Bécs) és a szerző nyersfordítását dr. Zachar József öntötte irodalmi, közölhető formába, ame
lyért, valamint tanácsaiért és szakmai segítségéért a legmesszebbmenő köszönet illeti. 
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kat —, barokk iniciáléja egységes, harmonikus képet mutat. Az összbenyomást 
kissé rontja a szép metszésű gót betűk közé iktatott nehézkes antikva, amellyel — kel
lő következetesség nélkül — az idegen, főként latin eredetű szavakat szedték. 

Korábbi tulajdonosára vonatkozóan tetszetős feltételezéseink lehetnének. Az eladó 
— ma már nem él — hivatásszerűen foglalkozott műtárgyak felhajtásával, közöttük 
könyvek és nyomtatványok adásvételével is. Tulajdonába kerülhetett a pátens ma
gángyűjteményből — akár a körmendi Batthyány levéltárból is — éppúgy, mint va
lamely szétszóródott megyeházi iratanyagból, menekített közgyűjteményi ingóságok 
közül avagy az Elhagyott Javak Kormánybiztosságától, az Árverési Csarnok kíná
latából, esetleg az 1945-ös, még katalógus nélküli aukciók egyikéről. Ma már, ha volna 
is ennek különösebb jelentősége, nem kideríthető. Ügyfelünk az eladást hivatalosan 
bonyolította le, büntetőjogi felelőssége tudatában a nyomtatványt saját tulajdona
ként jelölve meg. 

A pátens e kézirat nyomdába adásának idején hazai polgári közgyűjteményben 
nem található, nem szerepel sem forrásközlésként, sem hivatkozásként az ismert 
kézikönyvekben vagy történeti munkákban. Ausztriai levéltárakat nem volt mód 
személyesen felkeresni, így e tekintetben csak másodlagos forrásokra lehetett tá
maszkodni. 

Említettük, hogy esetleg Batthyány-tulaj don volt a pátens, avagy előfordulhatott 
még példány Batthyány-anyagban, esetleg még előtalálható is. Ennek oka a Batthyá
ny és a pátenst ellenjegyző Strattman családjának kapcsolata — Batthyány Ádám 
felesége Strattman Eleonóra, a házasságot a bennünket foglalkoztató korszakban 
kötötték — de az Országos Levéltár repertóriuma a hercegi család levéltáráról nem 
biztat sok eredménnyel. A zömmel gazdasági iratokat tartalmazó együttes P szekció
jának 248—250. raktári számú török vonatkozású iratai az annotáció szerint kizáró
lag kéziratos darabokból állanak, ezek kárjegyzékek, hadicselekményekről készült 
feljegyzések, vegyes levelek és jegyzetek. Segédlet ehhez nem készült. A katonai 
iratok (252—257. raktári számon) viszont csak 1700-tól őriznek utasításokat, leira
tokat. Az annotáció megjegyzésként még annyit közöl, hogy katonai jellegű iratok 
találhatók a megfelelő családtagoknál is.4 

Indoklást kíván a polgári kitétel: az egyházi gyűjtemények kívül maradtak a kuta
tás körén, katonai anyagot tartalmazó ottani fondokban viszont még előfordulhat. 
Ez a szisztematikus keresőmunka majdnem lehetetlen a mai kutatási viszonyok kö
zött. A véletlenre vagyunk utalva, s szerencse még kezünkre játszhat, bár pátensünk 
értékét pillanatnyilag növeli, hogy az egyetlen ismertnek tekinthető. 

Az 1918-ban alapított Hadtörténeti Levéltár gyűjteményébe nagyobb mennyiségű 
irat az első világháborút követően került, amikor a magyar és magyar vonatkozású 
anyagot a bécsi Kriegsarchiv állományából a magyar katonai levéltárnak kellett 
kiszolgáltatni5. Az e tárgyban 1926-ban aláírt egyik egyezmény kifejezetten kéziratos 

4 Az Országos Levéltár leltárai, többek között: A herceg Batthyány család levéltára (Levéltári leltárak 16.), (a 
továbbiakban: LL); Ausztriai levéltári anyagról készült mikrofilmek az Országos Levéltár Filmtárában (LL 11.); 
Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok (LĹI./11.); A Magyar Országos Levéltár anyagáról készült mikrofilmek 
a Filmtárban (L. alapleltárak I. 13.); Levéltári anyagról készült mikrofilmek az Országos Levéltár Filmtárában (LL 
84.); Ausztriai levéltári anyagról készült mikrofilmek (LL 46.). A birodalmi levéltárak magyar vonatkozású iratai 
1—2. k. (LL 76.). 

Bibliográfiák, többek között: Magyar és magyar vonatkozású röplapok, újságlapok, röpiratok az Országos Széché
nyi Könyvtárban (összeáll. : Hubay Ilona) Bp., 1948., valamint ennek kéziratos, naprakészen kiegészített példánya az 
OSZK Régi és ritka nyomtatványok tárában (18.257 ltsz.). 

Lássák, ismerjék a világ minden népei... Magyarországi és magyar vonatkozású röpiratok, újságlapok 1485—1849 
(összeáll. : Vámos Éva) Bp., 1981. 

Hungarica : Ungarns betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften (gesammelt u. bearb. Alezander 
Apponyi. Bd. IL, XVII., und XVIII. Jh. bis 1720.—München, 1903. ua. Bd. IV. (Neue Sammlung) besorgt von L. 
Dézsi. München, 1927.; valamint a Régi magyar könyvek és a Régi magyarországi nyomtatványok megfelelő kéz
iratos, naprakészen kiegészített kötetei az OSZK Régi és ritka nyomtatványok tárában. 

Átnéztem még az OSZK Kézirattár megfelelő évszámú anyagát is, általában előfordul nyomtatott darab is a kéz
iratok között, de kutatásom eredménytelen volt. 

Ezúton köszönöm az Országos Széchényi Könyvtár Régi és ritka nyomtatványok tárának — az Apponyi gyűjte
ménynek — valamint a Kézirattárnak szíves segítségét. 

5 Übereinkommen zwischen der königlich ungarischen Regierung und der österreichischen Bundesregierung, bet
reffend die Archive. Baden bei Wien, am 28. Mai 1926. — Beilage zum Archivübereinkommen zwischen Österreich 
und Ungarn vom 28. Mai 1926. Az egyezmény eredeti szövege a Hadtörténelmi Levéltárban. Továbbá: Übereinkom
men zwischen der königlich ungarischen Regierung und der österreichischen Bundesregierung betreffend das ehemals 
k. u. k. Heeresmuseum. Baden hei Wien, am 28. Mai 1926. Másolat az egyezmény eredeti szövegéről a Hadtörténeti 
Múzeum Könyvgyűjteményébei,, V 1101. 
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anyagról intézkedik a Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien, a Hofkammerarchiv, 
a Staatsarchiv des Innern und der Justiz, az Archiv des Bundesministeriums für 
Finanzen és a Kriegsarchiv állományával kapcsolatban. A továbbiakban a Bibliothek-
und Kartenabteilung anyagáról is intézkedik, két, 187, illetve 197 tételt tartalmazó 
jegyzéken (Subbeilage A és B), amely jóllehet nyomdatermékekről (Druckwerke) 
szól, csak könyveket sorol fel. Még a katonai folyóiratok (Militärische Zeitschriften) 
is külön jegyzéken szerepelnek éppúgy, mint a katonai névtár, a Schematismus-
isorozat. A bennünket érintő korszak csak általánosságban említett a levéltári anyag
nál is: Ungarische Urkunden, illetve Urkunden ungarischer Provenienz. 

Az ugyanekkor aláírt másik egyezmény a két hadimúzeum gyűjtőkörét, a tárgyak 
nemzeti hovatartozását határolja körül. 

Jóllehet a rendelkezés, illetve egyezmény kiegészítő nyilatkozata „közös kultúr-
kincset", illetőleg „szellemi közvagyont" (patrimoine intellectuel) említ, a melléklet 
kizárólag fegyvereket és felszerelési tárgyakat sorol fel. Az egyleveles nyomtatvá
nyok, plakátok valamennyi egyezmény és jegyzék figyelmét elkerülték. 

Részletes felsorolás nélkül, csomónként, vagy dobozonként is került Magyarország
ra levéltári irat, s közte egy-egy nyomdatermék. 1927-től folyamatos volt az anyag 
átadása, illetve részbeni átadása. A részbeni átadás azt jelentette, hogy az 1960-as 
évek óta alkalmazott mikrofilmezést megelőzően vagy Budapesten, vagy Bécsben, 
a helyszínen, kéziratos másolásra adta ki a Kriegsarchiv az iratokat, a bevégzett 
munka után visszaszolgáltatták azokat eredeti őrzési helyükre. 

Az ily módon magyarországi állományba került ún. török kori iratok között is elő
fordul néhány nyomtatvány (az állag 1500-tól 1789-ig tartalmazza az iratokat), 
a mi pátensünk azonban nincsen ezek között sem.6 A közelmúltban került sor — Buda 
várának 1686-os visszavétele kapcsán — a XVII. századi anyag újbóli átnézésére ; a 
mai napig újabb eredménnyel ez a munka sem járt. 

A magyar vonatkozású anyagot tartalmazó — és e vonatkozásban eddig feltárt — 
gyűjteményekből is hiányzik Lipót e rendelete. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
az Alsó-Ausztriára vonatkozó különgyűjteményck még nem kerültek feltárásra, s mi 
magunk sem nézhettünk személyesen utána.7 Természetesen, az átnézett gyűjtemé
nyek jegyzékéből esetleg ki is maradhatott, mert nem tekintették magyar vonatko
zásúnak, hiszen Alsó-Ausztriáról és Alsó-Ausztriához szól. A pátens egyetlen kitétele 
azonban magyarországi vonatkozásra utal, a pénzt egy „Magyarországon felállítan
dó erős hadsereg" költségeire kérik, hogy itt végre is „megállítható legyen a gaz törö
kök hada". 

A bibliográfiai — repertóriumi — válogatás szempontjaként elfogadhatnánk, hogy 
ezért ez még nem magyar, mivel tartalma kizárólag Alsó-Ausztriára érvényes. De a 
már fentebb idézett mondat miatt mi mégis annak tekintjük: „...eine genügsame 
Armada in Hungarn ins Feld zu stellen..." 

Nem célunk itt a törökellenes harcok költségeit, Magyarország és az örökös tarto
mányok anyagi hozzájárulását részletezni, mégis, röviden szólnunk kell ezekről.8 

Habsburg (I.) Ferdinánd 1527. évi I. dekrétumának 8. cikkelye kimondta, hogy 
minden egyes kaputól egy-egy forintot kell beszedni, a rendek azt meg is szavazták. 

6 Hadtörténelmi Levéltár. Törökkori iratok, 12. doboz 1686—1696.1690-ből egyetlen irat található, német nyelvű, 
kéziratos, április 22-én kelt a császári-királyi hadsereg magyar csapatokkal való megerősítésének tárgyában. Az ira
ton átengedési bélyegző: Überg. an Ungarn ad Pkt der Bige zum Archivvertrag Siehe KA 75/1927. (1. az 5. jegyz. is.) 

1690-es dátummal nincs nyomtatvány az anyagcsoportban. 
7 Haus, Hoí- und Staatsarchiv, Bécs: A birodalmi levéltárak magyar vonatkozású iratai, 1. k. : A birodalmi udvari 

tanács és a birodalmi udvari kancellária levéltára 2. rész: Tematikai levéltár, (összeáll. Buzási János) Bp., 1979. — 
OL. Kézirat —• (Levéltári leltárak 76.) 274—275. o. Deduktionen: Magyar vonatkozású nyomtatványok (1530— 
1790): uo. 2. k. 85—99. o. Militaria. 

8 L. az általánosan használt történeti munkákat, többek között: Magyar történet. IV. k. A tizenhatodik század 
<írta Szekfű Gyula) 1. kiad., Bp., 1934. A magyar állam bevételei: 134—136. o. A végvárak fenntartása, a befolyt jö
vedelmek elköltése: 138. o. Török segélykérő magyar országgyűlési küldöttség a birodalmi gyűléseken: 139. o. A bi
rodalmi segély, Türkenhilfe: uo.; Magyarország hadtörténete két kötetben (főszerk. Liptai Ervin) Bp., 1984. A had
viselés pénzügyi része: 1. k. 326—328. o.; Magyarország története 3/1. k. 1526—1686. (szerk. Várkonyi Ágnes) Bp. 
1985. Türkenhilfe: 429. o., Römermonat: 430. o. Hatáskör, rendek, központi hatalom: 614—623. o. 

Továbbá: Corpus juris hungarici (a továbbiakban: CJH) 1526—1656. évi kötetei: Az örökös tartományokat is 
illető hadi és pénzügyeket nem intézik feltétlenül a magyar kancellária útján : 328. o. A tiszta magyar ügyekben is a 
német—római birodalmi kancellária dönt. 1569. évi 38. t e : uo. 350. o. 
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Behajtania a bécsi Udvari Kamarának, illetve a kamara megbízottainak kellett. 
Ferdinánd 1526-ban szervezte meg a bécsi Udvari Kamarát a német-római császár
ság központi szervezetének mintájára. 1528-ban Magyarországon is felállította a 
Magyar Királyi Kamarát a régi kincstartóság helyett Buda, 1531-től Pozsony szék
hellyel. A Szepesi Kamarát Kassa központtal 1566-ban szervezték. A kamarák fel
adata a királyi jövedelmek kezelése volt, de önállóságukon nagymértékben csorba 
esett, mivel alárendeltettek a bécsi Udvari Kamarának. E mellett és ráadásul 
még a legtöbb magyarországi bánya, továbbá a Nyugat-Dunántúl királyi jövedel
meit a Magyar Királyi Kamarával egyenrangú alsó-ausztriai kamarai megbízottak 
szedték be. 

A Ferdinánd által felállított Magyar Királyi Kamara hatásköre, a hadiadót nem 
számítva, elvben az összes közjövedelem igazgatására kiterjedt, így a még Károly 
Róbert által a kincstár elmaradt jövedelmeinek pótlására bevezetett kapuadóra 
(telek-, vagy portális adóra) is. Az 1527. évi dekrétum azonban ennek beszedését 
a bécsi kamarára bízta. Ezen túlmenően a magyar kamara kezelte a vártartományok
ból befolyó összegeket — abban az esetben, ha a központi hivatal megkerülésével 
nem hajtották be és még volt mit. A közvetlen beszedésre viszont a vártartomány 
kényszerült, hiszen központi ellátmányt nem kapott. Egyszerűbb is volt az ismert 
viszonyok között ez az út, mintha oda-vissza utazna — és kézen-közön ugyancsak 
fogyna — a pénz. 

Mindezeken kívül létezett a fejadó, török adó „Türkenhilfe", amely nem a magyar 
országgyűlés ügye, erről a német-római birodalmi gyűlés döntött. Ferdinánd óta a 
török adó a birodalmi gyűlésben a vallási kérdések után közvetlenül következett, 
Miksa és Rudolf idején azonban már legelsőként tárgyalták. A török segélyt a biro
dalmi követek esetenként több évre szavazták meg, s ebből részesedést kérni a ma
gyar országgyűlés küldöttei is megjárták a birodalmi összejövetelt. A kiutalást bár 
jóváhagyták, kifizetésre alig került, hiszen ez az adó a tartományokban is rendre 
behajthatatlan maradt. Rendi gyűlés megszavazta adóról lévén szó, ez lett a behaj
tás akadálya is, nem lehetett közadók módjára kezelni és végrehajtani. 

Az egész pénzügyi, bevételi-kiadási, hadiköltségvetési ügy a közös Habsburg
uralkodó személye miatt egyszerre német-római birodalmi, Habsburg-birodalmi, 
örökös tartományokbéli és magyar ügy. így történhetett meg azután az is, hogy a 
magyarok hol ismerték, hol nem a befolyt pénzeket és összegeket, s hol beleszólhat
tak, hol nem a felhasználásába. Beleszólni ugyan nagyon szerettek volna: már az 
1567-es országgyűlésen sérelmezték, hogy a tiszta magyar ügyekben is a „német" 
kancellária dönt: erre a nyílt panaszra született azután a felülről megalkotott 40. 
törvénycikk — és ezt a rendek maguk szavazták meg ! Nevezetesen : az örökös tarto
mányokat is illető hadi- és pénzügyeket nem kell feltétlenül a Magyar Kancellária 
útján intézni. Ezek az ún. közös ügyek, a „mixta". És ugyan mit nem lehet ide 
sorolni ? 

Elvben Magyarország önállóan gazdálkodott és az országban nem voltak joghatá
lyosak az országgyűlést megkerülő rendeletek, illetve nem volt hatálya a törvényekre 
nem hivatkozó — avagy csak a német-római birodalmi gyűlés határozataira hivatko
zó — pátenseknek. Mégis születtek így rendeletek, hiszen Lipót hosszas uralkodása 
alatt mindössze négyszer hívott össze országgyűlést, 1659-ben, 1662-ben, 1681-ben 
és 1687-ben. A négy országgyűlés mindegyikén szó esett ugyan hadiadókról, azonban 
kizárólag csak a kapunkénti forintokról. A következő országgyűlésen pedig arról, 
hogy miért nem szedhették be.9 

Az országgyűléseken a nemesség a kapunkénti 1 forintokon felül megajánlott a 
királynak külön még egy forintot koronaőrségre, továbbá még a török ellen is 1618-
ban, 1625-ben, 1655-ben, 1659-ben, de ez sem folyt be időben és rendben. Az 1655-ös 
5. törvénycikk a hátralékokról általában szólt, majd a 40. már konkrétan Drasko-
vich győri püspök török elleni hadakra beszedett pénzéről érdeklődött. 1659-ben 
a 4. te tette ugyanezt szóvá. Mindezeket 1662-ig nem sikerült behajtani, illetve fel-
Jelni, sőt, az 1662. évi országgyűlésen felemlegették még az 1618-as (a 35. te.) az 

9 CJH 1657—1740. évi kötet, 241. o. 
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1625-ös (20. te.) és az 1638-as (8. te.) kivetéseket is, mint eladdig behajthatatlant. 
1687-ben a IV. törvény 26. és 27. pontja ismételten a behajtás gyengeségeiről szólt. 

Egy évvel később pedig, kivévén a magyarok kezéből már majdnem minden pénz
ügyi igazgatást, 1688. április 5-én Lipót elrendelte, hogy a töröktől visszafoglalt ma
gyar területek fegyverjog alapján az Osztrák Udvari Kamara alá tartozzanak. 

De sem egyik, sem másik határozatban avagy rendeletben nincs említés fejadóról. 
Külön fejadóról az országgyűlési határozatokban egyetlen alkalommal esett szó^ 
pontosabban az erdélyi fejadó megszüntetéséről.10 

Pátensünk kiadási idejéhez legközelebbi az 1687-es országgyűlés, ahol pénzügyi 
kérdésekben döntöttek, a 4. törvénycikkben a kapunkénti-forintonkénti megaján
lásról határoztak a T. Karok és Rendek, de rendkívüli adóról, fejadóról, netán annak 
behajtásáról, felosztásáról, vagy bármilyen, evvel kapcsolatos pátensről említéa 
nincs. 

Részletesen tárgyalták viszont a küldöttek a külföldiek befogadását: érdemeikre 
való tekintettel, a folyó török háborúban s a jövőben is országvisszaszerzŐ magatar
tásukat feltételezve adassék magyar honosság idegeneknek is, akik tevőleges szere
pet játszottak a folyamatos török háborúkban.11 

Az ország eredeti területének folyton növekvő helyreállítása mellett azonban ezek
ben az években főként mértéktelen elszegényedésről, katasztrofális anyagi helyzet
ről szólhatunk. A század folyamán a hadügy fejlődése, az állandó hadseregek megje
lenése, a hadseregek létszámának növelése, a modernebb és drágább fegyverek elő
állítása, az egész hadsereg eltartása a költségeket igen megnövelte. Valamennyi 
hadtörténelmi munka — a napjainkban is ismert és mindenki által használt forrás
munkák — egyöntetűen leszögezik, hogy a hadikiadások messze meghaladták az ál
lam bevételeit. Lipót örökös pénzszűkében tartotta hadseregét, s örökösen rendkívüli 
segéllyel, rendkívüli adóval teli kérésekkel fordult birodalmi gyűléséhez. 

A birodalmi gyűlés, a számos kisebb-nagyobb államot egyesítő Német-Római Biro
dalom törvényhozó szerve — többek között a rendkívüli adók megajánlása céljából 
— esetenként ült össze a császár hívására, a császár és a választófejedelmek egyhangú 
döntése alapján. A határozathozatalt követően azután egy újabb határozatban ki
mondták feloszlatásukat, s nem is gyűltek össze a következő hívásig. Az 1663-as 
összehívás után azonban nem oszlott fel a birodalmi gyűlés, folyamatosan üléseztek 
Regensburgban — korábban változó volt a székhely — egészen 1806-ig. Az ekkor ke
letkezett és bennünket érdeklő jegyzőkönyvekben állandóan visszatérő téma a sür
gős segély (Türkenhilfe) kérése a folyamatos török támadások ellen. Ezekről azután 
a határozathozatalt követően esetenként nyomtatott pátens, azaz „röplap", „plakát" 
is készült (készülhetett). 

Ilyen, katonai segélyekről és evvel kapcsolatos adókról szóló előterjesztést tárgyal
tak 1689-ben is,12 valamint az 1690. február 6. és december 31. közötti üléseken is.1* 
Bár pátensünk tartalma nem összbirodalmi intézkedés, csupán Lipót Alsó-Ausztria 
főhercegeként kiadott nyílt parancsa, mégis megeshet, hogy birodalmi gyűlésen szü
letett annak előzménye, vagy alapja. Mivel az eredeti jegyzőkönyvet nem állt mó
dunkban megnézni, nem tudhatjuk, hogy a mi pátensünk alapját képező rendelet 
szerepel-e a török segélyekről szóló jegyzőkönyvekben. így végül, ha a birodalmi 
gyűlés határozatán alapult is a rendelet, nem határolható be pontosan, melyik gyűlés 
hozhatta az intézkedést. 

Ha birodalmi határozat a pátensben foglalt rendelet alapja, kétséges annak ki
nyomtatási ideje is. 

10 Az 1868. évi XXXIV. te. 2. par.: Erdélyre nézve a védelmi díj, fejadó... címei alatt gyakorlatban volt adóne
mek... az 1869. évi január 1. napjától megszűnnek. CJH 1836—1868. évi k., 446. o. 

11 Adó: 1687. évi 4. te. 26—27. pont CJH 1657—1740. évi k., 3B3. o. Külföldiek befogadása: 1. uo. 354—355. o. 
Német—római birodalmi kancellária dönt. 1569. évi 38. te. : uo. 350. o. 

12 A birodalmi levéltárak magyar vonatkozású iratai (LL 76.) Permanenter Reichstag zu Regensburg. — 1. k. 1. 
rész. 139. o. 244. csomó, 1053—1060. o. 

18 üo . 191. o. A birodalmi gyűlés jegyzőkönyve : 208. csomó. 

— 82 — 



Korábban már említettük az 1687. évi magyar országgyűlésen elfogadott honosí
tásokat. Ekkor vált magyar állampolgárrá Strattman Tivadar Althét Henrik, római 
szent birodalmi gróf, ő császári és királyi felsége belső titkos tanácsosa s udvari fő
kancellárja, a törvény szerint „Magyarország többi lakosai számába bevétetvén", 
aki kancellári tisztségét az eddigi források szerint 1687-ig töltötte be, viszont 1690-es 
keltezésű pátensünkön is ő az ellenjegyző.14 

Az első kiadás, vagy utánnyomás kérdésében Strattman személye döntő. Ha 
ugyanis, mint a Levéltári leltárak 76. kötete jegyzetben közli, 1684—1687 között 
kancellár, de 1690-ben még ellenjegyző, akkor kétségen kívül utánnyomásról van szó, 

rendeletet első megfogalmazása idején kinyomtatták, ezt követően ,,állva 
hagyták a szedést" — udvari nyomdában és rendeletek esetében ez szokásos eljárás, 
jelentése, hogy a már kiszedett szöveget tálcástól félreteszik, s így nem kell újra bí
belődni vele, ha szükségessé válik ismételt kiadása — a frissesség érdekében csak a 
dátumot szedték újra. 

A Strattman-családra azonban nincs adat a Batthyány család levéltári repertóriu
mában sem, csak a tartalomjegyzék által leírt Genealógia a 21/a oldalon tartalmaz 
valami keveset. Magának az anyagnak az átnézésére azonban eddig nem került sor. 
Tüzetesen átnézve azonban a repertóriumot, kétséges, hogy a teljes fondok laponként! 
átnézése hozna-e eredményt;. Annyi így is megállapítható, hogy a Batthyány-család 
1662—1703 között élt II. Ádám tagja került kapcsolatba a Strattman-családdal. 
A házaspár iratai azonban nincsenek különválasztva, de nem is valószínű, hogy fel
menőre utaló adat volna bennük. Ez tehát nem hozott eredményt. Dr. Zachar József 
bécsi kutatásai szerint viszont Strattman 1683-tól osztrák udvari kancellár, egészen 
1693. október 25-én bekövetkezett haláláig. így teljesen természetes az ő ellenjegy
zése a pátensen, amelyet az uralkodó 1690-ben bocsátott ki. A korábbi publikus 
1687-es kancellári hivataltól való megválását semmilyen forrás nem támasztja alá, 
sőt — Zachar József szerint — a Clève hercegségből származó, 1680-ig a pfalzi vá
lasztófejedelem szolgálatában állt, majd a császárt Regensburgban képviselő állam
férfit, akit Lipót 1685-ben emelt német-római birodalmi grófi méltóságra, a császár 
különös bizalmasaként kezelte. Ezt azok a korábbi és későbbi házasságkötési közvetí
tései is bizonyítják, amelyekkel Lipót valahány frigye előtt megbízta. Jelentős befo
lyására utal még ténykedése annak érdekében, hogy I. Józsefet az örökös királyság 
jegyében 1687-ben a magyar, 1690-ben a római királyi trónra emeljék. 

Mindezek számunkra kétségtelen bizonyítékul szolgálnak arra, hogy pátensünk 
első rendelkezést követő első kiadás.13 

Azonban, ha bárkiben mégis felmerülnének kétségek, ezt, a Strattman kancellár
ságának behatárolásán kívül, segít eloszlatni maga a rendelet is, bár körüírt for
mában. 

Visszatérve eredeti feltételezésünkhöz: mivel a birodalmi gyűlésben többször, s 
nemcsak a tüzetesen átnézett 1690-es esztendőben16 szavazták meg a fej-
adót, s mivel nem volt behajtható, vagy csak részben sikerült a pénzt összeszedni, 
többször kinyomtathatták ugyanazt a szöveget, mindig a kinyomtatás évét jelölve. 
Általánosan. De ez nem volt összbirodalmi kivetés, hanem Lipót csak a leggazdagabb 
örökös tartományhoz fordult ; nincs a pátensnek korábbi változata, vagy egyéb nyom
tatott variánsa, amit bizonyít a pátens két kitétele is. Az egyik a bevezető részben 

14 L. a 11. sz. jegyzetet a külföldiek befogadásáról. 
15 LL 76.1. k. 2. rész 331. o. Strattman kancellár: 1684—1687. Más adatot a hadtörténelmi munkák sem közölnek 

róla. Honosítás, nemességadományozás nem található meg a használt kézikönyvekben: Királyi könyvek: Jegyzéke 
a bennük foglalt nemesség... adományozásoknak 1527—1867 (összeáll. Illéssy János, Pettkó Béla) Bp., 1895. ; Magyar 
nemes családok, IX. k. Baaperger — Syxt (írta Kempelen Béla) Bp., 1915.; Magyarország családai címerekkel és 
nemzedékrendi táblákkal 10. k. Sá—Szo (írta Nagy Iván) Pest, 1863. 

A herceg Batthyány család levéltára. Repertórium, (összeáll. Zimányi Vera) Bp., 1962. Kézirat. (LL 16.) 
Dr. Zachar József bécsi adatairól: ily tárgyú iratok sokaságát látta a Haus-, Hof- und Staatsarchiv Acta Privato-

rum, Acta Neuburgica és Collectanae gyűjteményében, ahogy ezt szíves szóbeli közléséből tudjuk és most köszönet» 
tel közreadjuk. 

16 Ujabb birodalmi adó megajánlása: 1687. február 27., április 16., december 16. LL 76. I. k. 1. rész 118. o. 1/d 
csomó : 

A török elleni felszabadító háborúra kért újabb katonai segély realizálásának nehézségei: 1690. december 6., de
cember 31. Uo. 114. o. 
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szereplő utalás: a franciák hitszegő, támadó magatartása felborulással fenyegeti az 
amúgy is törékeny békét,17 a másik az egyháziakkal kapcsolatos felsorolásban szere
pel. A pátens részletesen kifejti, hogy az egyháziaknak milyen mértékben kell adóz-
niok, s ez nem érinti a pápa által korábban megengedett egyházadóztatást, most 
újonnan kapott legfelsőbb jóváhagyásról van szó.18 

E két kitétel közül a ,,francia kapcsolat" érdemel nagyobb figyelmet. 
1688-ban XIV. Lajos francia király „felborította" az 1679. február 5-én Nymwe-

genben I. Lipóttal kötött békét és megindította harmadik hódító háborúját Pfalz 
megszerzésére. A franciák meg is magyarázták, hogy miért éppen most támadták 
meg Lipótot, aki meglehetősen szorongatott helyzetben volt: ezek szerint XIV. Lajos 
„őfelsége felhasználhatta volna azt a zavart, amelyet a magyarországi háború oko
zott a Császárnak a célból, hogy kikényszerítse a bécsi udvart végleges szerződések 
formájában átadni mindazokat a helyeket, amelyeket a münsteri és nymwegeni 
szerződés értelmében koronájához csatolt, s ezzel megszüntesse az egyenetlenség 
okát önmaga és a birodalom között, inkább hozzájárult egy fegyverszüneti vagy 
-nyugvási szerződéshez, mintsem, hogy hadai révén fejedelmeit és államait meg
fossza attól a lehetőségtől, hogy segítséget nyújtsanak a Császárnak, amelyre szük
sége volt, hogy visszaszorítsa az Ottoman Birodalom minden erejét...". Evvel az 
érveléssel szemben mások állítják, a francia király mindent megtett, „hogy kiérde
melje azt az elnevezést, amelyet a hajdani pápa adott neki, ti. hogy keresztény török, 
és éppoly nagy ellensége Európának, mint a mohamedán". A szemére vetik francia 
XIV. Lajosnak azt is, hogy szövetséget kötve a Magas Portával, annak sürgetésére 
szakította meg a fegyvernyugvást Lipót birodalmával, hogy a török támogathassa 
Thököly gróf terveit, akit még Franciaország is segített pénzzel és jó tanáccsal.19 

A megjelenés idejétől most már függetlenül kívánkozik a megjegyzés: a kor nagy 
hadi és politikai eseményei közül éppen ez az egyetlen, amelyet a pátens nem emle
get: Thököly erdélyi sikerei. A Szent Liga győzelmeinek jegyében lezajlott 1688-as 
esztendő után 1690-ig sorozatos vereségek, jelentős területveszteséggel járó kudarcok 
következtek. A nyugati hadszíntéren bekövetkezett francia támadást követően ellen
támadásba lendültek a török erők is, ezen hadi cselekmények szerves részét alkották 
Thököly hadmozdulatai. Bár vele szemben átmenetileg sikereket értek el a császári-
királyi csapatok, s az Udvari Haditanács ismételten ,,leírta" és bukottnak minősí
tette a bujdosófejedelmet, 1690 elején a kuruc király által megszervezett erdélyi had
járatban Zernyestnél alaposan elverték Heisler hadait, fogságba ejtvén magát a ge
nerálist is. A pátens dátuma jóllehet későbbi, a körülírás megfogalmazásában vagy az 
a körülmény játszott szerepet, hogy „szégyellték" az újabb vereséget, Thökölyt, 
vagy az, hogy véglegesen meg vertnek tekintették őt, a pillanatnyi hadállástól füg
getlenül. Ebben az előrelátásban kivételesen igaza volt Bécsnek, mert látványos 
volt ugyan Thököly győzelme és frappáns a fogolycsere — Donathus Heisler tábor
nokért Zrínyi Ilona —, de Thököly stratégiai hibát követett el, amennyiben Erdély
ben maradt. Innét azután Lajos bádeni őrgróf, magyarországi főparancsnok serege 
kiszorította. 1690 októberében Thököly Brassó mellől Havasalföldre menekült. 
A menekülés napját október 25-ében jelöli meg a kronológia, pátensünk dátuma 
október 26. A kettő között azonban semmiféle összefüggés nincs, a fényes sikerről 
Bécs még nem tudhatott. 

A pátensnek még két figyelemre méltó tartalmi vonatkozása van, ezek közül 
az egyik, és éppen az érdekesebb, nem tartozik az általunk vizsgált témakörbe. 

Már említettük, hogy Ferdinánd az 1548 végén kiadott utasításában szabályozta 
a Magyar Királyi Kamara és az Udvari Kamara kapcsolatát, azaz fontosabb kérdé
sekben ki kellett kérni az Udvari Kamara tanácsát, ugyanakkor a formailag egyenlő 
Alsó-Ausztriai Kamarának is mindenbe beleszólást biztosított. Többek között a nyu-

17 Magyarország hadtörténete két kötetben. 1. k. XIV. Lajos 1679-ben kötötte meg a Habsburgokkal a nymwegeni 
békét (297. o.), de a francia udvar már 1686-ban hadüzenettel élt (319. o.) és 1688-ban megindította a „pfalzi hábo
rú t " (1688—1697) (304. o.). 

18 XI . Ince pápa 1683-ban engedélyt adott Lipótnak, hogy megadóztassa a papságot. Magyarország története 3/2. 
k. 1606. e. 

19 Memoire des Raisons... Paris, 1688. The intriques of the French King... London, 1689. Idézi: Köpeezi Bêla: 
„Magyarország a kereszténység ellensége". A Thököly-felkelés az európai közvéleményben Bp., 1976.169—171.1. 
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gáti határvidéken elzálogosított várakat (Kőszeg, Kismarton, Fraknó) sem engedte 
visszaváltani, ezek közvetlenül az Alsó-Ausztriai Kamara felügyelete alatt maradtak, 
a Mária királynőnek jegyajándék címén lekötött bányavárosi jövedelmek a vissza
váltás után ugyancsak ide kerültek, majd a pozsonyi és óvári harmincadhelyek jöve
delme vándorolt át Alsó-Ausztriába. Mindezekből nagy részt a hadsereg fenntartá
sára fordítottak, ezek a jövedelmek egyébként nem voltak túlságosan magasak, 
mert például a hadiszállítások mentesek voltak a harmincadvám alól. 

A pénzügyi politika következtében a hangsúly Alsó-Ausztria irányába tolódott, 
különösen II. Ferdinánd uralkodása óta, amikoris az udvari ós alsó-ausztriai hivata-
lok váltak mindinkább kormányszervvé, egyre inkább elkülönülve a német birodal
mi, német császári ügyektől. Felső-Ausztriában a Habsburg főhercegi birtokok a 
XVII. század második felére már magánföldesúri kézbe kerültek, ez is növelte Alsó-
Ausztria súlyát és tekintélyét. 

Az állandó hadsereg pénzügyi alapját szolgáltató adórendszert Európában porosz 
mintára ugyancsak e század közepétől kezdték kiépíteni (I. Frigyes Vilmos 1653-as 
általános adóreformja nyomán), megkísérelve, hogy az adókat a parasztoktól és a 
városoktól hajtsák be. 

A földesúri osztály gyakorlatilag ezideig mentes volt a közvetlen adózás alól, 
a török segély (Türkenhilfe) összegét is rendre parasztjaitól szedte be. Ez késztethette 
Lipótot egy, az egyházi és világi nemességre egyaránt érvényes adó, pontosan hadi
adó ily formájú kivetésére e korai időszakban, messze a polgári rend általános köz
teherviselését megelőzőn, s a korábbi tapasztalatok alapján — amikoris a paraszt
ságon vették meg az adókat — még egy részletes felsorolás megiratására is. 

A felsorolás — az adókivetés tényén és általánossá tételén túlmutatóan — rend
kívül érdekes. Társadalomkutatók, szociológusok számára kimeríthetetlen téma 
volna a rangsorolás, annak minden osztályra és rétegre kiterjedő pontossága, kínosan 
aprólékos részletező volta. Mindenkit felemlít, aki csak számba vehető, kezdve az 
első osztályból való világi hercegen, feleségén és gyermekein, a különböző bérlőkön 
át a földesúri függés nélküli, első osztályba tartozó parasztokig és betelepített pa
rasztokig, vagy vincellérekig és bérlőkig. A német nyelv bizonyos esetekben finomabb 
árnyalatait a fordítás esetenként nehézkesebben követi, a „hitves" és „feleség" 
közötti megbecsülésben kisebb magyarul a különbség, mint a „Gemahlin" és a 
„Weiber" között. 

De idézetek helyett olvassuk magát a szöveget, amint következik németül, eis 
igyekezetünk szerint híven magyarul:20 

W i r L e o p o l d v o n G o t t e s G n a d e n / E r w o e h l t e r R o e m i s c h e r K a y s e r / zu a l len Z e i t e n M e h r e r dess 
R e i c h s / in G e r m a n i e n / zu H u n g a r n / B o e h e i m b / D a l m a t i e n / C roa t i en / Sc lavon ien K o e n i g / E r t z -
H e r t z o g zu Oes t e r r e i ch / H e r t z o g zu B u r g u n d / S t e y r / K a e r n d t e n / K r a i n / u n d W u e r t t e m b e r g 
Graff zu T y r o l u n d W o e r t z . E n t b i e t e n a l len u n d j e d e n Geis t - u n d W e l t l i c h e n O b r i g k e i t e n / L a n d -
L e u t h e n / U n t e r t h a n e n u n d G e t r e u e n / a u c h s o n s t J e d e r m a e n n i g l i c h / so in- u n d a u s s e r U n s e r e r 
S t a d t W i e n / u n d in d i e sem g a n t z e n L a n d O e s t e r r e i c h u n t e r d e r E n n s s e y n d / U n s e r G n a d u n d 
al les G u t e s : U n d g e b e n e u c h d a r b e y G n a e d i g s t zu v e r n e h m e n w a s G e s t a l t e n / d e r a n t r i n g e n d e 
G e w a l t u n d M a c h t so w o h l dess E r b f e i n d s Chr i s t l i chen N a h m e n s / a ls d e r S t a e t s F r i e d b r u e c h i g e n 
T r o n F r a n c k r e i c h (wie g e n u g s a m v o r A u g e n ) d e r m a s s e n be t r ohe l i g / u n d g ross / d a s s m i t g e n u g -

20 Az eredeti német szövegben ponton kívül elvétve vannak írásjelek, ezek pótlására ferde zárójel szolgál. Nem 
változtattunk ezen a gyakorlaton, a gondolati-mondattani egységeket mi sem jelöltük másképpen. A szövegben záró
jel is előfordul, ez gömbölyű az eredetiben is, változatlanul hagytuk. 

Próbáltuk egységesen jelölni az umlautos magánhangzókat, az eredeti szövegben ugyanis a kettőshangzós jelölést, 
valamint a felülhelyezett betűket (littera supraposita) egyaránt megtalálhatjuk, ezek jelölésére egyöntetfien a kettős 
(oe, ae) jelölést alkalmaztuk. Meghagytuk az i, j , y értékben vegyesen előforduló eredeti y jelölést. A nazálisokat nem 
tudtuk az eredeti írásmódnak megfelelően meghagyni, tehát teljesen kiírva jelöltük ezeket. Meghagytuk ere deti for
májában a változó írásmódot az „és" jelölésénél (und, umb), úgyszintén a földrajzi neveket is (Böheim, Boeheimb). 
A szöveg szedésénél az alaptípusos gót betű mellett az idegen eredetű szavak eltérő szedését kurzívval jelöltük, s mivel 
az eredeti szövegben kurzív sehol sem fordul elő, mint kiemelés ez nem értelemzavaró. 

A magyar fordítás esetében igyekeztünk az eredeti szöveg hangulatát visszaadni annak barokk nehézkessége nélkül. 
A fordítás majdnem hívnek tekinthető, de nem írtuk át, mert bár tartalmát nem csorbítottuk volna a mai mondattan 
szabályai szerint alkotott szöveggel, véleményünk szerint nem adta volna vissza az eredeti valódi ízét. Sajnos, nem 
tehettük meg — a fordító-szerző eredeti szándékának megfelelően — a teljesen korhű fordítás közreadását, be kellett 
látnunk, hogy annak archaikussága nem oly tökéletes, mint amilyen valós problémákat okoz nehézkessége. 
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»amer Gegenverfassung/ nechst Goettlicher Huelffe/ Unsere Erb-Koenigreiche/ und Landen von 
Feindlichen Einbrechen/ und Verderben zu erretten/ eine genügsame Armada in Hungarn ins 
Feld zu stellen/ und sonderlich daselbst des Kriegs ein reputirliches End zu machen/ die Ordinari-
Mittel/ und Weeg bey weitem nicht erklecklich. Dahero dann Wir nach reifflich/ und wohler
wogener Berathschlagung zur Conservation dess Vatterlands/ und eines jeden Wolfahrt/ Uns 
Gnaedigst resolvirt, eine allgemeine Bey- und Respective Kopff-Steuer auszuschreiben/ und zu 
begehren/ darvon sich niemand allermassen Wir das Lands-Vaetterliche Gnaedigste Vertrauen 
zu allen/ und jeden setzen/ wird entaeusseren koennen. Zu welchem Ende Wir auch den Auss-
wurff solcher Anlagen zu jedermaennigliches Wissenschafft hiemit durch dieses Unser Patent pub-
ticiren lassen wollen: wie folget: Darbey jedoch Gnaedigst verlangend/ dass solche Ordnung nie
manden an seinen Praerogativen, oder Vorgang praejudiciren: Die also benahmbsete Erste/ 
Änderte und Dritte Class auch nicht den Stand der Ehren beruehren/ sondern nach dem Ver-
moegen/ und desselben Unterschied gemeynt seyn solle. 

Fuer einen Weltliche Fuersten Erster Class werden aussgesetzet 1000 Fl. 
Die Gemahlin 500 Fl. 
Fuerstliche Kinder utriusq; Sexsus, jedes/ Gross/ Oder Klein/ so noch unter 
•dem Vaeterlichen Gewalt stehet 
Fuersten in der Änderten Class 
«Gemahlin 
•Sohn/ oder Freyle 
Graffen in der Ersten Class 
Gemahlin 
Kinder/ jedes 
Graffen in der Änderten Class 
Gemahlin 
Kinder 
Graffen in der Drit ten Class 
•Gemahlin 
Kinder 
Freyherren in der Ersten Class 
Gemahlin 
Kinder 
Freyherren in der Dritten Class 
Gemahlin : 
Kinder 
Ritterstands-Persohnen Erster Class 
Gemahlin 
Kinder 
Rit ter-Stands Anderter Class 
Gemahlin 
Kinder 
Ri t ter -Standt Dritter Class 
Gemahlin 
Kinder 
Generalen, Obristen /oder Commendanten/ so nicht Stands-Persohnen in der 
Ersten Class 
Deren Wae-Consortin 
Kinder 
In der Änderten Class 
Deren J5he-Consortin 
Kinder 
Obrist-Leutenant/ Obrist-Wachtmeister/ Haubtmann/ Rittmeister/ General-
Adjutant/ General-Auditor, und Leutenant/ Ober-Ingenieur Ober-Kriegs-
lund Ober-Proviant-Commissarius, und dergleichen 
Ihre Weiber 
Kinder 
Nobilitierte/ unter welchen auch die jenige verstanden/ so in Staetten/ oder 
auff dem Land ohne Dienst/ gleich fuer sich leben/ und weder unter die Staend/ 
noch Burgerschafft gehoerig/ in der Ersten Class 
Weiber 
Kinder -
Nobilitierte in der Änderten Class 
Weiber . 

250 Fl. 
600 Fl. 
250 Fl. 
125 Fl. 
500 Fl. 
250 Fl. 
125 Fl. 
300 Fl. 
150 Fl. 
75 Fl. 
100 Fl. 
50 Fl. 
25 Fl. 
100 Fl. 
50 Fl. 
25 Fl. 
25 Fl. 
12 Fl. 30 Kr 
6 Fl. 15 Ká-

150 Fl. 
75 Fl. 
37 Fl. SO Kr 
50 Fl. 
25 Fl. 
12 Fl. 30 Kr 
10 Fl. 
5 Fl. 
2 Fl. 30 Kr. 

300 Fl. 
150 Fl. 
75 Fl. 
200 Fl. 
100 Fl. 
50 Fl. 

60 Fl. 
30 Fl. 
15 Fl. 

40 Fl. 
20 Fl. 
10 Fl. 
25 Fl. 
12 Fl. 30 Kr. 
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Kinder 
Kayserl. Titular-H&ethe 
Deren Weiber 
Kinder 

Alle Kayserl. und Koenigl, besoldte Raeth/ Beambte/ und Bediente: In
gleichen der Staendte/ und Landschaffts-Beambte/ wie auch der Geist- und 
Weltlichen Officier/ Diener und Dienerin in Staetten/ Schloessern/ und auff 
dem Land/ welche Jae...rlich ueber Zweyhundert Gulden besoldet verdén/ 
•von jeden Gulden Besoldung/ und Adjuta den Zehendten Pfenning 
Die Weiber die Helffte/ Kinder der Vierdten Theil 
IDie jenige, welche Zweyhundert Gulden und darunter an Besoldung/ und 
Adjuten haben/ auch gemeine Dienstbotten/ Wirthschaffts- und Bauern-
Knecht/ und Dieren den zwaintzigsten Pfenning/ der also besoldeten Per-
sohnen ihre Weiber die Helffte/ und die Kinder das Viertel. 

Doctores Juris[et]Medicinae primae Classis 
Deren Eheweiber 
Jedes Kind 
Ejusdem Gradus secundae Classis 
Ihre Eheweiber 
Kinder 
•Cives Accademici primae Classis 
Ejusdem Gradus secundae 
Agentes, und Sollicitatores, Wie auch die Gerichts- oder von Hoff auss privile
gierte Advocaten 
Ihre Weiber die Helffte/ und die Kinder das Viertel dessen/ was ihre respective 
jVíaenner und Vaetter beytragen. 
Niderlaeger/ Hoffbefreyte/ und Bürgerliche Jubelier/ Silber-Handler Wexel-
herren/ fuernehmere Kauffleuth, Apothecker/ Materialisten/ und dergleichen 
erster Class 
Weiber 
Kinder 
Mittere/ oder Änderte Class 
Weiber 
Kinder 
Cteringere/ oder Drit te Class 
Weiber 
Kinder 
Unbesoldete Officier/ auffwarter und Page, der ersten Class 
Der Änderten Class 
Der Drit ten Class 
Burger in Landsfuerstlichen Staetten 
Der Ersten Class 
Der Änderten 
Der Drit ten 
Weiber und Kinder nach obiger Proportion 
I n gemeinern Landsfuerstl. Mitleidenden Ohrt/ der Ersten Class 
Der Änderten Class 
Weiber und Kinder/ Wie oben nach Proportion auff beede Class. 
I n Herrschaffts- Staetten/ der Ersten Class 
Der Änderten Class 
Weiber und Kinder/ wie vorgemelt. 
Inleuth in Kayser, Koenigl. und Landsfuerstl. Staetten/ der Esten Class 
Der Änderten Class 
Der Dritten Class 
Weiber und Kinder/ wie vor 
Freysassen und Aigen/ die unter keiner Herrschafft/ doch eigene Muehlen/ 
Hoeff oder Bauern-Gruend besitzen/ der Ersten Class 
Der Änderten 
Der Dritten 
Weiber und kinder nach obbedeuter Proportion. 
Die Wittiben/ sie seyen was Stands sie wollen/ den halben Theil/ so ihre 
Maenner in Lebszeiten nach hiervor bestimbten Ausswurff haetten geben 
sollen 

6 Fl. 15 Kr. 
40 Fl. 
20 Fi. 
10 Fl. 

50 Fl. 
25 Fl. 
12 Fl. 
30 Fl. 
15 Fl. 

7 Fl. 30 Kr . 
30 Fl. 
15 Fl. 

30 Fl. 

150 Fl. 
75 Fl. 
37 Fl. 30 Kr 

100 Fl. 
50 Fl. 
25 Fl. 
25 Fl. 
12 Fl. 30 Ki

6 Fl. lo Kr 
3 Fl. 
2 Fl . 
1 Fl . 

12 Fl. 
6 Fl. 
3 Fl. 

4 Fl. 
2 Fl . 

1 Fl. 30 Kr 
1 Fl. 

3 Fl. 
2 Fl. 
1 Fl. 

10 Fl. 
6 Fl . 
3 Fl. 
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Pupillen insgesambt das Quantum so ihren Vatter/ da er noch beym Leben 
waere/ betroffen haette . 
Ein Handwerckes-Gesell 30 K r . 
Tagwercker 18 Kr. 
Angesessene Bauren/ oder Unterthanen/ wie auch die Hauer und Inleuth 12 Kr. 
Die Weiber 6 Kr . 
Kinder 3 Kr. 

Ecclesiastici 

Belangend die Geistlichkeit/ wird selbe (allermessen Ihre Kayser. May. Ausser Zweiffei stellen) 
weillen sie dess Landsfuerstl. Schutzes bey so schweren zweyen Kriegen geniesset/ gutentheils 
vor Alters von Landsfuerstl. Mitteln gestiffte/ das Publicum sich selbst/ die Gottshaeusser und 
das gantzc Land von dem Mahometanischen Greuel zu salvivenj sich ultro, und auss freyen Willen/ 
zu deme/ was respectu ihrer nur allein fuer ein Beysteuer aussgeworffen ist/ bequemen/ ohne 
allen Verschub mit einem guten Exempel vorgehen/ zumahlen diese Beyhuelff mit derselben/ 
die Ihre Paebstl. Heil, vorwilliget/ keine Gemeinschafft hat / und zwar Unser Ordinarius, und. 
Bischoff zu Wienn/ dess H. Roem. Reichs Fuerst mit 1000 Fl. 
Der Bischoff zur Neustat t 200 Fl. 
Eine jeder Praelat der fuernehmeren Cloester/ oder welche sonsten von guten 
Mittlen/ folglichen primae Classis seynd/ zum Convente vél Capitulo 800 Fl. 
Ein Closter secundea Classis 400 Fl. 
Ein Closter teniae Classis 200 Fl. 
Die Probsteyen/ bey welchen kein Convent 200 Fl. 
Ein Canonicus ad S. Stephanun allhier 30 Fl. 
Die Abbtissinnen/ welche beguettert 000 Fl. 
Die Abbtissinnen von geringern Mittlen 300 Fl. 
Die ueberige Collegia Manns- und Weibs-Cloester/ welche Guetter besitzen 300 Fl. 
Die Collegia oder Cloester von geringern Mitteln 200 Fl. 
Derentwegen Unser Getreu-Gehorsambste Praelaten Stand (welcher Uns in 
viel Weg loeblich unter die Armb mit Geld-Mitteln gegriffen hat / den Auss-
wurff und die Classes von Uns- die uebrige Cloester und Gottshaeusser aber 
von Unser N:Oe:Regierung zu empfangen haben werden. 
Die Pfarrherren/ welche ertraegliche Pfarren haben 
Die Parochiae von Mittelmaessigen Ertragnuss 
Die eines geringem Einkommens seynd 
Ein jeder Bénéficiât, oder Curat 
Ein Capellan bey denen Ordinarijs, Decanis und Pfarrern/ wo eine zimbliche 
Besoldung 
Die uebrige Capellani 

Welcher nun in mehrern Rubriquen oder Classen einkombt/ als zum Exempel/ da einer/ oder 
der andere Land-Guetter/ Frey-Hoefe/ Frey-Muehlen/ Kauffmannschafften/ Bürgerliche Gruend/ 
einen Dienst/ oder ein Handwerck zugleich haet te / der solle nur allein das jenige Quantum, so 
fuer das hoechste aussgeworffen/ zu geben schuldig/ von denen anderen Quoten aber befreyet 
seyn. Und wailen Secundo, auch alle und jede Persohnen/ oder Officia, in dieser Lista zu sped-
ficiven nit wohl moeglich/ dargegen in dem bekandten Anligen dess gemeinen Weesens/ und der 
wehrten Christenheit von solcher Beysteuer Niemand exempt zu halten; Als seyn Wir der un-
gezwciffelten Gnaedigsten Zuversicht/ es werde ein Jeder/ er seye hierinnen rubriciret/ oder nicht/ 
auss Lieb und Devotion gegen Uns/ Unser Hochloebl : Ertz-Hauss/ und der gantzen Christenheit 
ein- als andern Weeg von diesem Mitleyden nit aussgeschlossen seyn wollen/ sondern sich darbey 
einfinden/ und selbfst] /szöveghiány/ die... /szöveghiány/ ...auch/ so in der Lista benennet/ und 
von Gott unter Unser Lands-Fuerstl: Vorsoeg mit benugsamben Mitteln... /szöveghiány/ sich 
umb ein mehrers denn ihnen aussgeworffen/ angreiffen, Drittens/ solle das Geld von Zeit dieses 
Patent... /fél mondat szöveghiány/ ...inner 14. Tagen/ von dem Land aber innerhalb Vier/ oder 
laengst Sechs Wochen/ in Unser Hof-Kriegs-[Zahl-Ambt]- (deme wegen dieses Gefaell ein be
sonderer R a t h zum Auffsehen zugeordnet worden) erlegt/ auch/ wie Wir alle ...jede Gn[aed]igst 
versichern/ zu nichts anders/ dann zum Krieg wider den Erb-Feind zu der Lands- Defension, 
Wohlfahrt/ und Sicherheit angewendet werden. Vierdtens ist dem Fuerstl: Passauerischen 
Ordinario, mittelst des Passauerischen dahier anwesender Consistorij, wie auch Unsern Wienner
ischen Fuerst l : Ordinario eingeraumbet/ und committiret/ dass Sie von allen in Oestereich unter 
der Enns/ ihnen untergebenen Pfarrern Beneficiatenj Capellanenj zwey gofertigte Verzeichnus-
sen/ darinnen der Pfarrer/ Capellan, oder Bénéficiât, mit allen seinen Leuethen benennet/ ab
fordern!/ darvon eine in das Kriegs-Zahl-Ambt/ und die andere nach Hof zu der von Uns 

100 Fl. 
60 Fl. 
12 Fl. 
12 Fl. 

5 Fl. 
3 Fl. 



verordneten Deputation einreichen/ benehens den sicheren Geld-Erlag in vorbestimbten 
Termin das ungeheuere Tuerckische Übel zu steueren veranstalten. Fuenfftens/ gleich-
maessige Verzeichnussen solle ein jeder dahier in- und bey Unser Residentz-Stadt/ mit 
Inzerirung seines Weibs/ der Kinder/ und aller Bedienten/ wie auch deren Besoldung/ der Hand
wercks-Gesellen/ und wer in seinen Brod ist/ in duplo zu seiner Instanz ainreichen/ dei Burger
schafft durch deren von Wienn Steuer-Ambt collectirtj und das Geld von Tag zu Tag gegen 
Quittung in das Kriegs-Zahl-Ambt sambt einer Verzeichnuss dorthin/ und der andern nach 
Hof erlegt/ mit denen uebrigen aber/ welche weder quod personalia, noch quod reália, der Bur
gerschafft/ oder denen Land-Staenden zugethan/ von ihren Vorgestzten Haupt oder Obrigkeit/ 
es auff vorbeschriebene Weiss gehalten werden: Massen dan Sechstens betreffen Unseren Ge-
treue-gehorsambsten N : Oster: Herrn- und Rit ter-Standt/ wie auch die jenige/ welche Lard-Guet-
ter innen haben/ oder sonsten ihrer Dienst halber unsern Land-Marschallischen Gericht unter-
worffen/ I tem/ die Bischoeffliehe/ Cloesterliche/ Pfarrliche/ der Benificiaten[ Spittaehler/ und 
dergleichen Unter thanen: ist Unsern Land-Marschallen Gnaedigst auffgetragen dahin zu sehen/ 
das sie sich/ und alle ihre Untergebene und daselbst wohnende/ diesem allgemeinen Beytrag 
und Kopff-Steuer unterworffene Persohnen/ ihre Weiber/ Kinder/ Hof- und Wirthschaffts-Officier/ 
und Bediente/ dessgleichen ihre unterhabende Burger/ Unterthanen und Inleueth/ auch deren 
Kinder/ Handwercks-Gesellen/ Dientsbotten/ und andere/ niemand aussgeschlossen/ sowohl von 
dem Weltlich- als Geistlichen Stand/ Spittaehlern und Stifftungen alles Fleisses beschreiben/ 
solche Beschreibung/ wie vor gemeldet/ in duple mit Handund Pettschaff t fertigen/ darvon einen 
sambt der Gebuehr in Unser Kriegs-Zahl-Ambt: die andere nach Hof geben. Was Siebentens/ 
eines oder dess andern Hof- und Wirthschaffts-Officier und Bediente/ wie zumahlen auch die 
Handwercks-Gesellen/ Tagwereker und andere Dienstbotten (deren Keiner vor der Bezahlung 
zuentlassen) betrifft/ solle jeder Herr/ Maister/ und Wirth/ derselben Gebuehr und Anlag in 
bestimbten Termin selbst abfuehren/ und hingegen befugt seyn/ den Ausstrag an ihren Bestallun
gen/ Besoldungen/ oder Woch lenlohn wieder einzuziehen/ und innenzuhalten. Achtens/ sollen in 
denen uebrigen Lands-Fuerstlichen Staedten und Maerckten/ die Burgermeister/ stadt- und 
Marckt-Richter/ es mit denen Verzeichnussen/ der Collectation, und den Geld-Erlag alles genau 
beobachten/ wie in vorigen beeden sechsten und siebenden Paragraphis Gnaedigist anbefohlen. 
Neuentens/ sollen die jenige/ welche mit Abfuehrung ihres Contingents saumig dcheinen/ den 
praefigirten Termin nicht beobachten/ wohl gar sich zuentziehen/ oder zuverschweigen meynen 
wurden/ das Contingent vierfach verfallen haben/ an s t a t t eines Gulden/ Fuenff Gulden derz'u-
geben schuldig/ und wider sie mit der Militärischen Execution zuverfahren co ipso bewilligett/ 
solche zuergreiffen auch eine jede Obrigkeit schuldig seyn: Wie dann Zehendtens/ auch Gnaedigst 
resolviratj das wofern ueber kurtz oder lang durch denunciation sich finden solte/ dass nicht 
treuelich attestirtj und theilst Leueth verschwiegen worden/ dem Denuntiantenj ohne Benennung 
seiner Persohn/ das Drittel solcher Straff gebuehren solle. Schiesslichen/ haben Wir dieses Mittels 
halber bey Hof eine Deputation, in anderen Unseren Erb-Koenigreichen/ Fuerstenthumben und 
Landen aber Gewisse Rae th und Commissarios verordnet/ welche in Sachen/ wo in einem und 
andern bey diesen oder jenen ein Anstandt oder Difficultaet sich herfuer thuen wolte/ nach 
billichen Dingen alles veranlassen/ und schlichten werden. Befehlen demnach allen und jeden 
Unseren nachgesetzten Kayserl: Instanzien/ Geist- und Weltlichen Obrigkeiten/ Landleuethen/ 
und allen anderen/ so in diesem Unsern Ertz-Hertzogthumb Oestereich unter der Enns befindlich/ 
wie auch Unseren Lands-Fuerstlichen Staedten und Maerckten hiemit Gnaedigst und Ernstl ich 
das sie von Zeit an der Publication dieses Unsers Kayserl : Patents allem deme/ was hievor von 
denen Attestationen/ und den Geld-Erlag statuiret/ treue-gehorsambst nachkommen. Den grossen 
Kriegs-Last/ Werb- und Ubernehmung frembder Teuetschen Voelcker/ unterstuetzen/ und in 
deme/ an Gewinnung der Zeit/ ehe die Gefahr weiters ueberhand nehme/ alles gelegen/ nit saum-
big sey sollen. Hieran beschicht Unser Gnaedigster Will und Mainung. Geben in Unser Residentz-
Stadt Wienn/ den Sechs und Zwantzigisten Monaths-Tag Octobris, in Sechszehenhundert, und 
Neuentzigsten/ Unserer Reiche/ dess Roemischen im Drey und Dreyssigsten/ dess Hungarischen 
im Sechs und Dreyssigsten/ und dess Boeheimbischen im Fuenff und Dreyssigsten Jahr . 

Leopold. 

Theodor Althet Heinrich Grave von Stra t tman. 

L. S. 

Ad Mandátum Sacrae Caesareae Majestatis proprium Johann Eilers D.r 
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Mi, Lipót, Isten kegyelméből választott római császár, a Németországi Birodalom mindenkori 
gyarapítója, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia királya, Ausztria 
főhercege, Burgundia, Stájerország, Karintia, Krajná és Würt temberg hercege, Tirol és Görtz 
grófja, kegyelmünkről és minden jóról biztosítunk mindeneket, minden egyes egyházi ós világi 
méltóságot, a föld népét, alattvalóinkat s híveinket, nemkülönben Bécs városunkban ós azon 
kívül is, továbbá az egész Enns alat t i Ausztria tar tományban lévőket. A legkegyelmesebben 
tudtotokra adjuk, hogy bizony mind a kereszténység ősellenségének, mint az állandóan békeszegő 
francia trónnak ereié ós hatalma annyira jelentékeny ós annyira csalárd, és ahhoz, hogy elegendő 
•erővel mentsük meg örökös királyságainkat és tar tományainkat az ellenség betörésétől és pusz-
lításától, Isten segítségén kívül egy elé séges hadsereget küldjünk hadba Magyarországon és 
különösen ahhoz hogy ot t a háborúnak tisztességes végét vessünk, a közönséges költségvetési 
eszközök és u tak korántsem elegendők. Ezért azután alapos és megfontolt tanácskozás után 
a legkegyelmesebben elhatároztuk, hogy atyáink földjének és minden egyes ember boldogulá
sának megtartásáért általános hozzájárulást, vagyis fejadót vetünk ki és az az óhajunk, hogy 
ez alól senki ki ne vonhassa magát , és Mi valamennyi alattvalónkba egyenként és összesen leg
kegyelmesebb honatyai bizalmunkat vetjük. Valamint ezen nyílt parancsunk útján mindenkinek 
.a tudomására akarjuk hozni a költségkivetés felosztását. Egyút ta l a legkegyelmesebben megköve
teljük, hogy ez a rendelkezés senki előjogait, vagy kiváltságait ne sértse. Az ekóppen megnevezett 
első, második és harmadik osztálynál sem érinti a szokásos megbecsülést, hanem csakis vagyon 
szerinti megkülönböztetést jelent 

Egy első osztálybéli világi hercegre kivetünk 1000 forintot 
Hitvesére 500 
Mindkét nembéli hercegi gyermekre, akár nagy, akár kicsi, ameddig 
atyai hatalom ala t t áll 350 
Második osztálybéli hercegre 500 
Hitvesére 250 
Fiára, vagy leányára 125 
Első osztálybéli grófra 500 
Hitvesére 250 
Mindkét nembeli gyermekére 125 
Második osztálybéli grófra 300 
Hitvesére 150 
Gyermekeikre 75 
Harmadik osztálybéli grófra 100 
Hitvesére 50 
•Gyermekeikre 25 
Első osztálybéli báróra 300 
Hitvesére 150 
-Gyermekeikre 75 
Második osztálybéli báróra 100 
Hitvesére 50 
'Gyermekeikre 25 
Harmadik osztálybéli báróra 25 
Hitvesére 12 forint 30 krajcárt 
•Gyermekeikre 6 15 
Az első osztálybéli lovagi rendhez tartozókra 150 forintot 
Hitvesükre 75 
Gyermekeikre 37 forint 30 krajcárt 
A második osztálybéli lovagi rendhez tartozókra 50 forintot 
Hitvesükre 25 
•Gyermekeikre 12 forint 30 krajcárt 
A harmadik osztálybéli lovagi rendhez tartozókra 10 forintot 
Hitvesükre 5 forintot 
Gyermekeikre 2 forint 30 krajcárt 
Első osztálybéli tábornokokra, ezredesekre avagy parancsnokokra, 

amennyiben nem rendbeli személyek 300 forintot 
Hitvestársukra 150 
Gyermekeikre 75 
A második osztálybeliekre 200 
Hitvestársukra 100 
'Gyermekeikre 50 
Alezredesre, őrnagyra, századosra, vagy lovaskapitányra , főhad-

segédre, főhadbíróra és helyettesére, főhadmérnökre ós főhad-
biztosra, élelmezési főbiztosra és hasonlókra 60 
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Asszonyaikra 
Gyermekeikre 
Az első osztálybeli nemesítettekre, közéjük értve azokat is, akik 

városban vagy falun, hivatal nélkül élnek, és sem a rendekhez, 
sem a polgársághoz nem tartoznak 

Asszonyaikra 
Gyermekeikre 
Második osztálybéli nemesítettekre 
Asszonyaikra 
Gyermekeikre 
Címzetes császári tanácsosokra 
Asszonyukra 
Gyermekeikre 
Valamennyi császári és királyi fizetett tanácsosra, tisztviselőre és 

hivatalnokra, éppúgy a városi és falusi tisztségviselőkre, valamint 
egyházi ós világi szolgálatban lévő, a városbéli, várakbéli és vidéki 
cselédségre, ha évi járandósága 200 forintnál több, minden 
forint járandóság vagy ellátás után 10 garast tartozik fizetni; 

Az asszonyok ennek felét, a gyermekek a negyedét; 
Azok, akiknek járandósága, vagy jövedelme 200 forint, vagy 
ala t ta van, valamint a közönséges belső és külső cselédek, béresek 
minden forint 20. garasát fizessék, az ilyeténképpen adózók 
gyermeke a negyedót fizeti, felesége a felét, 

Az első osztályba tartozó jogász- és orvosdoktorok 
Feleségük 
Minden egyes gyermekük 
A második osztályba tartozók 
Feleségük 
Gyermekük 
Az első osztálybéli egyetemi polgárok 
A második osztálybeliek 
Jegyzők és ügyvédjelöltek, hasonlóképpen a bírósági vagy az 

udvari kiváltsággal rendelkező ügyvédek 
Feleségük a felét, gyermekük a negyedét fizeti annak, amit az 

illető férj vagy apa adózik 
Első osztálybeli lerakattulajdonosok, az udvar által mentesített , 

vagy polgárjogú ékszerészek, ezüstkereskedők, pénzváltók, 
előkelőbb kereskedők, gyógyszerészek, szatócsok és hasonlók 

Feleségük 
Gyermekük 
A középső avagy második osztálybéliek 
Feleségük 
Gyermekük 
Az alsóbb, avagy a harmadik osztálybeliek 
Feleségük 
Gyermekük 
Az első osztálybéli díjazás nélküli tisztviselőjelölt, illetve hivatal
segéd 
A második osztályban lévő 
A harmadik osztályban lévő 
Első osztálybéli polgárok a szabad hercegi városokban 
Második osztálybéliek 
Harmadik osztálybéliek 
Az asszonyok ós a gyermekek az eddigi arányban 
Első osztályú polgárok a közönséges adófizető hercegi városokban 
A második osztálybeliek 
Az asszonyok és a gyermekek a fentiek arányában. 
A mezővárosok első osztálybéli polgárai 
A második osztálybéliek 
Az asszonyok és gyermekek mint fent. 
Első osztálybéli bérlők a császári, királyi ós hercegi városokban 
A második osztálybéliek 
A harmadik osztálybéliek 
Az asszonyok és gyermekek mint fent. 

30 forintot 
15 

40 
20 
10 
25 
12 forint 30 krajcárt 
6 15 

40 forintot 
20 
10 

50 
25 
12 
30 
15 

7 forint 30 krajcárt 
30 forintot 
15 

30 

150 
75 
37 forint 30 krajcárt 

100 forintot 
50 
25 
25 
12 forint 30 krajcárt 

6 15 

3 forintot 
2 
1 

12 
6 
3 

4 
2 

1 forint 30 krajcárt 
1 forintot 

3 
2 
1 
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Földesúri függés nélküli, első osztályba tartozó parasztok, akik 
saját malommal vagy majorsággal rendelkeznek, továbbá a telkes 
jobbágyok 10 forintot 

Második osztálybéliek . 6 
Harmadik osztálybéliek 3 
Az asszonyok és a gyermekek a fentiek szerinti arányban. 
Az özvegyek, legyenek is bármely rendbe tartozók, a felét fizetik 

annak, amelyet férjük kivetés szerint a fent megállapított adóban 
fizetett volna. 

A gyámság a la t t élők és az árvák összességében az t az összeget 
fizetik, amelyet apjuk életében fizettek volna 

Egy kézműves segéd 30 krajcárt 
Napszámos 18 
A betelepített parasztok vagy alattvalók ugyanazt fizetik, mint 

a vincellérek és bérlők 12 
Az asszonyok 6 
Gyermekek 3 krajcárt 

Egyházi személyek 

Ami a papságot illeti, mivel őfelsége főhercegi védelmét élvezi két ilyen súlyos háborúban, 
ő Császári Felségének nincs is afelől kétsége, hogy az egykoron jórészt főhercegi vagyonból 
létrehozott közösségét, önmagát, templomait és az egész országot a mohamedán borzalomtól 
végül is megmentse, a rá vonatkozóan hozzájárulásként kivetettet , jó példával elöljárva, minden 
késedelem nélkül meg fogja fizetni. E segélynek ahhoz, amit a pápa őszentsége engedélyezett, 
semmi köze sincsen. így hát az egyházi elöljáró és bécsi püspökünk a Szent Római Birodalom 
hercege fizetni fog 1000 forintot 
A bécsújhelyi püspök 200 
Az előkelő kolostorok valamennyi prelátusa, vagy azok, akik 

különben meglehetős vagyonuk következtében első osztálybéliek, 
rendházukkal és káptalanjukkal 800 

Egy második osztálybéli kolostor 400 
Egy harmadik osztálybéli kolostor 200 
A rendház nélküli prépostságok 200 
A helybéli Szent István templom kanonokja 30 
A vagyonos apátnők 600 
A kevésbé vagyonos apátnők 300 
Az egyéb vagyonos férfi és női kolostorok, társulások 300 
A kevésbé vagyonos társulások vagy kolostorok 200 
A Mi igen hiíséges és engedelmes főpapjaink (akik Minket pénz

eszközökkel sok utunkban dicséretesen segítettek), a kivetést 
és osztálybavótelt Tőlünk, a többi kolostor és templom pedig 
az alsó-ausztriai kormányunktól fogja megkapni. 

A plébánosok, akiknek jövedelmező parókiájuk van 100 
A közepes jövedelemmel rendelkező parókiák 50 
Egyes, kevesebb jövedelmű parókiák 12 
Minden egyes oltárigazgató vagy egyházi gondnok 12 
A megyéspüspökök, esperesek és plébánosok melletti káplán, 

akinek meglehetős fizetése van 5 
Egyéb káplánok 3 forintot 

Annak, aki több felsorolásban, vagy osztályban is előfordul, példának okáért földbirtokos, 
szabad majoros, szabad molnár és kereskedő, polgár avagy polgári szolgálatban álló, aki egyút
t a l a kézművesek közé is tartozik, nem köteles valamennyi kivetés alapján adózni, hanem csak 
azt a járulékot kell fizetnie, amelyet reá vonatkozva a legmagasabb összegben vetet tünk ki, 
a többi járulék fizetése alól mentesíttessen. 

Továbbá másodszor: mivel minden egyes személyt, vagy tisztséget nem lehetséges jegyzéken 
részletezni, ezzel szemben a védekező kereszténység közös ügyét szolgáló ezen megadóztatás alól 
senki kivételt ne képezzen, a legkegyelmesebb kétségtelen bizalommal vagyunk, hogy minden 
egyes(...) akár szerepel valamelyik rovatban akár nem, az Irántunk, Főhercegi Házunk és az 
egész kereszténység iránti szeretetből és odaadásból nem akarja magát kivonni az együttérzés 
egyik vagy másik kinyilvánításából, hanem megjelennek a maguk(...) a jegyzékben megneve
zett (...) és nagyobb összeget fizetnek, mint amennyit kivetet tünk számukra és Istentől való 
Főhercegi gondoskodásunk alatt( . . .) anyagi lehetőségükkel (...) Harmadszor: ezen nyílt parancs 
kiadási idejétől a pénzt (...) 14 napon belül, vidékről azonban inkább négy, de leghosszabban 
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hat héten belül kell Udvari Haditanácsunk pénztárába befizetni, ehhez, ezen adó végett, egy 
különleges felügyelőtanácsot rendelünk és ahogyan mindenkinek, Mi (... ) minden egyest (...) a leg
kegyelmesebben biztosítunk arról, hogy azt semmi másra, csakis az ősi ellenség elleni háborúra, 
az ország védelmére, boldolgulására és biztonságára fordítjuk. Negyedszer: a passaui hercegség 
elöljáró püspökének, a passauiak képviseletében i t t jelenlévő egyháztanács, valamint a bécsi 
hercegérsek útján engedélyezzük és megbízzuk őt, hogy az Enns alatt i Ausztriában az alájuk 
tartozó minden lelkészségtől, egyházi birtoktesttől, kápolnától két példányban készített jegy
zéket kérjen a plébános, oltárigazgató, a káplán minden emberének feltüntetésével, ebből egy 
példányt a Haditanács pénztárának, más példányt pedig az Általunk kirendelt bizottság útján 
az udvarhoz nyújtson be avégett, hogy a pénz befizetése a meghatározott időn belül biztosítva 
legyen és végét vethessük az iszonyatos török romlásnak, ötödször: hasonló jegyzéket kell 
mindenkinek ké t példányban benyújtani az illetékes hatósághoz székvárosunkban és vidéken, 
feltüntetve a befizetőt, feleségét, gyermekét, a szolgálatában állókat, valamint fizetett kézmű
vessegédeit és az egyéb általa e l tar to t takat . H a kétszer szerepelne jegyzéken a befizető, elöljáró
jához forduljon. A polgárságot pedig írja össze a bécsi adóhivatal és a polgárság jegyzék ellenében 
naponta fizesse a pénzt a Haditanács pénztárába, a másik jegyzéket pedig küldjék el az udvar
hoz. A többiek, akik esetleg még így is kimaradtak, mert akár személy szerint, akár vagyonuk 
alapján a polgársághoz, vagy a tar tományi karokhoz és rendekhez tar toznak, elöljáró felsőbb-
sógük útján a fentebb leírt módon kötelesek eljárni. Hatodszor: ami igen hűséges, alázatos alsó
ausztriai nemesi és lovagi rendünket, valamint azokat, akiknek földbirtokuk van, vagy szolgá
latuk miat t a Mi tar tományi udvarnagyi bíróságunk alá tartoznának, továbbá a püspöki, kolos
tori, plébániai, egyházi javadalmas kórházakbeli és hasonló alat tvalókat illeti, tar tományi 
udvarnagyi bíróságunkat a legkegyelmesebben megbíztuk, hogy felügyeljenek és szorgalmasan 
összeírják mind magukat , mind valamennyi alantasukat és a velük együt t lakókat, mind akiket 
korábban felsoroltunk és akik ezen általános hozzájárulásra és fejadóra kötelezett személyek, 
mind feleségüket, gyermekeiket, továbbá gazdatisztjeiket, majorsági intézőiket, alkalmazottai
kat , hasonlóképpen a nekik alárendelt polgárokat, alantasaikat és bérlőiket, továbbá ezek gyer
mekeit, inasait, cselédségét és másokat, sem a világi, sem az egyházi sorból senkit ki nem hagyva, 
még a kórházakból ós alapítványokból sem, s ezt az összeírást küldjék el a fentebb már meg
hagyott két példányban, aláírva és pecséttel ellátva. Egyik példányt a pénzzel együtt a Mi Hadi
tanácsunk pénztárába, a másikat az udvarhoz. Hetedszer: ami pedig bárkinek a majorsági 
intézőjót, vagy gazdatisztjót, alkalmazottait, miként kézműves segédeit, napszámosait vagy 
más cselédeit illeti, akik közül senkit sem lehet a fizetés alól felmenteni, azok u tán minden 
gazda, mester, vagy fogadós a meghatározott időben saját maga szolgáltassa be a járandóságot, 
viszont jogosult legyen arra, hogy ezen kiadást a javadalmazásból, díjazásból vagy heti bérből 
leszámítva megtartsa. Nyolcadszor: valamennyi főhercegi városunkban és a vásárhelyeken 
figyelmezzenek a polgármesterek, a városi és vásárhelyi bírák a jegyzékekre, a pénzbegyűjtésre 
és a pénzek befizetésére, amint azt a legkegyelmesebben megparancsoltuk előző két paragra
fusunkban, úgymint a hatodikban és a hetedikben. Kilencedszer: azokra, akik halogatják az 
adórész befizetését és az előírt időpontot figyelmen kívül hagyják, vagy pedig egyszerűen ki 
akarják magukat a fizetés kötelezettsége alól vonni és ezt titkolni akarják, háruljon reájuk 
részesedésük négyszerese, azaz egy forint helyett öt forintot tartozzanak fizetni és velük szemben 
a katonai végrehajtási eljárás magától értetődően megengedett, ennek elrendelése minden 
egyes felsőbb hatóság számára kötelező is. Tizedszer pediglen legkegyelmesebben elhatároztuk, 
amennyiben feljelentés során előbb-utóbb kiderül, hogy nem a valóságnak megfelelően nyilat
koztak és részben elhallgattak egyes személyeket, a feljelentőt, személyének megnevezése nélkül, 
a büntetés összegének egyharmada illesse meg. Végezetül, az udvarnál kijelöltünk ezen pénz 
kezelése okából egy külön bizottságot, a többi örökös királyságunkba, főhercegségünkbe és 
országunkba pedig bizonyos tanácsosokat ós biztosokat rendeltünk ki, akik az olyan ügyekben, 
ahol egyik, vagy másik esetben, ennél, vagy annál a személynél akadály vagy nehézség támadna, 
méltányos ügyintézés u tán mindent elintéznek és dönteni fognak. Ennélfogva ezennel mindenek
nek és minden egyes alárendelt császári hatóságunknak, egyházi és világi elöljárónknak, alatt
valónknak és mindenki másnak, aki az Enns a la t t i Ausztria Főhercegségünkben tartózkodik, 
valamint főhercegi városainknak és vásárhelyeinknek legkegyelmesebben és határozot tan meg
parancsoljuk, hogy ezen császári nyílt parancsunk kivetésének idejétől fogva mindazt, amit 
a bizonylatok kiállításáról és a pénz befizetéséről rendeltünk, a leghűségesebben és legengedel-
mesebben teljesítsék. A nagy háborús terhet, az idegen német seregek toborzását és átvételét 
támogassák, miközben minden azon múlik, hogy időt nyerjenek, mielőtt még a veszély jobban 
elhatalmasodik. Ez legkegyelmesebb akaratunk és szándékunk. Kelt szókvárosunkban, Bécsben, 
az 1690. esztendő október hónapjának 26, napján, római birodalombéli uralkodásunk 33., magyar 
királyságunk 36. és cseh királyságunk 35. évében. Lipót 

Theodor Althet Heinrich, S t ra t tman grófja 
A Szent Császári Felség nevében; a kiadmány hiteles. Johann Eilers D.r 
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