
ben pár száz fővel képviseltették magukat, viszont szervezett közös
séget csak rövid időre vagy egyáltalán nem sikerült létrehozniuk.

29 Hasonló a helyzet a civil szervezetekkel, ahogy korábban 
Észak-Amerikában, a nagyobb létszámú hullámok itt is létrehoztak 
jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, illetve nagyobb, 
regionális szervezeteket. Ezek azonban csupán keretet jelentettek 
számos apróbb szervezet számára, amelyek működéséről viszont -  a 
jogi személyiség hiánya miatt -  a legjobb esetben is csak szóbeli be
számolókból tájékozódhatunk.

30 Ez a tendencia egyébként ma is folytatódik, csak most már elsősor
ban nem a kárpát-medencei magyarok jönnek idegen útlevéllel, ha
nem a nyugat-európai államokból költöznek tovább pár évvel ké
sőbb eredetileg oda kivándorló magyarok

31 A jelenlegi szabályok szerint a térségben több mint százezer magyar 
útlevélre is jogosult személy lehet. Tekintettel arra, hogy ez a leg
tágabb kör, a magyar diaszpóra nagyságát a legkönnyebben a kon
zuli találkozások révén lehetne megvonni. Vagyis érdemes lenne az 
adatváltozásokat kötelező jelleggel a külképviseleti ügyintézések al
kalmával a nyilvántartásokon átvezetni. A nyilvántartások pontossá
gának biztosítása segíthetne a külföldi magyarság mozgásának mo
dellezésében, illetve a folyamatosan változó létszámok becslésében.

32 Sydney-ben és Adelaide-ben már az intézmények nagy része már 
eltűnt, Melbourne-ben, ahol viszonylag nagy volt az egyazon gene
rációhoz tartozók száma, és ahol legnagyobb számban vannak jelen 
a magyarságukat minden körülmények között őrző délvidékiek, a 
folyamat lassabban zajlk, de pár éven belül ott is végbemegy majd.

33 Az 1930-as években Henrich Viktor még hosszan ecsetelte a telefo
nos kommunikáció nehézségeit. SZ. WERESS 1938. 117-122. Ma 
az internetes telefonálással minimális költséggel napi szintű kapcso
latot tarthatunk fent.

34 Lásd MNL K26 3288/1914/ME irat, a sydney-i főkonzul jelentése az 
ausztráliai és új-zélandi Monarchia-ellenes mozgalmakról. A jelen
tés a horvát nemzetiségűek Monarchia-ellenes szerveződéseiről tájé
koztat Nyugat-Ausztráliában és Új-Zélandon.

35 Vö. DOMANICZKY 2017.
36 Lásd például Kázmér Zsigmond: Excellencián innen és túl... Buda

pest, 2002, Minerva; Gyürk István: Lépj Tovább! Budapest, 2013, 
Agroinform; Szántó Miklós: Életutam hét rendszerváltáson át. 
Bloomington, 2006, Indiana University; Balogh János: Túrkevétől 
Óceániáig. Budapest, 2004, Nemzet Lap- és Könyvkiadó.
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37 Lásd például Fehér Klára -  Nemes László: Hozzál nekem kengurut. 

Budapest, 1971, Táncsics-Művelt Nép; Szemes Piroska: Ausztrália 
napfényben. Budapest, 1975, Kossuth; Hámori Tibor: Riporterláz. 
Budapest, 1981, Sportpropaganda Vállalat.

38 Lásd például Balogh Ernő -  Stébel Éva: Ausztrália. Budapest, 2000, 
Vince; Vajta Gábor: Idelent. Ausztrália egy bevándorolt szemszögé
ből. Budapest, 2017, Noran Libro.

39 Balázs Dénest térségbeli útjainak szervezésében és megvalósításá
ban a helyi magyarok folyamatosan segítették. A tőlük kapott infor
mációkat könyveiben rendszeresen közölte, a térségbeli magyar uta
zókat és munkáikat pedig a szerkesztésében megjelent lexikonban 
külön összegyűjtötte. Lásd bővebben Balázs Dénes: Pápua Új-Gui- 
nea. Budapest, 1976, Gondolat, Ausztrália, Új-Zéland, Óceánia. Bu
dapest, 1981, Panoráma. A kenyérfák árnyékában. Budapest, 1987, 
Kossuth és Magyar utazók lexikona. Budapest, 1993, Panoráma.

40 Lásd például National Geographic Traveler sorozatában Roff Martin 
Smith: Ausztrália. Budapest, 2009, Geographia, vagy az Útitárs-soro- 
zatban magyarul is megjelent Ausztrália. Budapest, 2005, Panemex.

41 A közös külügyminisztériumba beérkező diplomáciai jelentések el
sősorban összbirodalmi szempontokra fókuszáltak, bár a Magyar
országot érintő jelentéseket másolatban a magyar kormány is meg
kapta.

42 Lásd Nagy Iván: Öt világrész magyarsága. Budapest, 1935, Magyar 
Szemle Társaság, 41-42, 74.

43 A diplomáciai hálózat a tiszteletbeli konzuli intézmény magyar jog
ba történő újonnani bevezetésével 1989-től tovább bővült. Konzu
látusok nyíltak Melbourne-ben (1989), Adelaide-ben, Brisbane-ben, 
Perth-ben, Wellingtonban (1991) és Auckland-ben (1997). 2009-ben 
a sydney-i magyar főkonzulátus bezárását követően a magyar kor
mány 2013-ban Melbourne-ben, 2017-ben Sydney-ben konzuli iro
dát nyitott, 2015-ben pedig új nagykövetség felállításáról döntött 
Wellingtonban.

44 A programok gyenge pontja a szétszórt koordináció és csak a ma
gyarországi szempontokra koncentráló szemléletmód. Az önállóan, 
a térségbeli magyar képviselet irányítása nélkül végzett kormányzati 
munka könnyen gyengítheti az ország pozícióját, ilyen távolságban 
pedig szükséges figyelembe venni, hogy tartós eredményeket első
sorban nem önerőből, hanem csak a többségi nemzettel együttműkö
désben lehet elérni.

_________ Jog

Katonai módszerekkel kódolt 
információk a Szigeti veszedelem 
című eposzban

A
 Zrínyi Kutatócsoport elsőként 2015-ben, a Polgári 
Szemle 11. évfolyam 4-6. számában adta közzé azon 
álláspontját, mely szerint a szigetvári hős dédunoká
ja, a költő Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzá

ból az elsődleges jelentéstartalom mögött elrejtve további 
fontos, kódolt információk olvasható ki.1 Az értekezésben 
ennek alapján felvetettük annak lehetőségét, hogy ameny- 
nyiben igaz az, hogy Zrínyi 1566-ban, Szigetvár ostromá
nál oszmán hadizászlókat zsákmányolt, a magyar seregek 
katonai, hadi értelemben sem voltak vesztesek, annak elle
nére, hogy néhány nappal azután a vár török kézre került. 
A költő Zrínyi ezt a lehetőséget azonban nem kizárólag hős
költeményében, a költői szabadság jogán veti fel, de egye
nesen tényként közli kifejezetten hadtudományi munkájá
ban, a Vitéz hadnagyban is, mégpedig a Secretum, vagyis
titoktartás című résznél:2

Falus Orsolya -  Király Lajos -  
Kobolka István -  Sasvári Gábor

Zrínyiek testamentuma
Egy példa nélküli „ex tunc" 
hatály és Zrínyi Szigeti veszedelem  
című eposza

„Térjünk a mi sententiánkra [...] Az ősöm, Szigetben 
veszett Zrini Miklós, egyszer megcsalaték Ulama ba- 
sátul ilyen mesterséggel, mert szóval tartá Ulama bég 
mind addig, mig az maga hada a szorosból kitakaro- 
dék, azután osztán véletlenül reá üte, és nagy harc után 
megveré Zrini Miklóst; maga alatt a lovat megölék, 
csak alig jöhete elevenen maga is. Ennél többször soha 
őtet meg nem verte a török. Továbbá tudni kell ezt a 
mesterséget, és nemcsak tudni, hanem cselekedni [ ...]”
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A Szigeti veszedelem című verses eposz, amely Szigetvár 
1566. évi elestét idézi fel, először 1651 szeptemberében, 
Bécsben, a költő saját kiadásában jelent meg, az Adriai 
tengernek Syrenaia című kötetben, mely Zrínyi lírai ver
seit is tartalmazta. A barokk eposz felépítése matemati
kailag is feszes, tervszerű: 15 énekből áll, melyek ösz- 
szesen 1566 négysoros + 2 kurzívan szedett, különleges 
versszakot tartalmaznak. Zrínyi minden versszakot meg
számozott, kivéve a már említett kettőt. A megszámozott
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versszakok száma a szigetvári ostrom évszámára, 1566- 
ra utal.

Ami az első énekben az esztéta, literátus számára 
Vergilius invokációjának felidézése, / ”Arma virumque 
cano”3/, azaz: „Fegyvert s vitézt éneklek”, az ebben az 
esetben had- és jogtörténeti aspektusból más értelme
zési tartományt is hordoz. A „Mastan immár Mársnak 
hangasabb versével” megénekelt „Szigeti veszedelem” 
jelenthet tehát akár determinánsán katonai textust, titko-
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sított információt is. A szerző a műben több helyen is 
monoalfabetikus, úgynevezett „Caesar” titkosítási rend
szert használ, amely az abc egyszerű elcsúsztatásából áll, 
és ahol egy betű, egy adott másik betűnek feleltethető 
meg.4 A kódfejtő figyelmét a költő azzal hívja fel a mű
ben használt katonai kód, Caesar-titkosítás alkalmazásá
ra, hogy az ilyen szövegrészeknél a közismert magyar 
kifejezés helyett annak latin megfelelőjét használja, mint 
például az eposz utolsó, kurzívval szedett versszakánál:

„Pars quinta
(Ötödik ének)[...]
71. Az mint lehetett is, készültem mindennel,

Vitéz szolgáimmal, mindenmód fegyverrel,
Szorgos vigyázással és minden jó  renddel;
Vége szerencsének de vagyon Istennél.

72. írhatom bizonnyal aztot Fölségednek,
Hogy provideáltam Sziget szükségének.
Ha kézbül maradást rendelt Isten ennek,
Ez tartja meg, az mely ir te Felségednek. ”5

A fenti idézetrészlet jellegzetessége mindenekelőtt az 
említett „provideáltam” kifejezés használata, amely 
megfelel az eposz titkosított üzenetet hordozó szöveg
részeinek azonosítására vonatkozó feltételeknek. Az idé
zett részlet kódolt szöveg, méghozzá ugyan „Szorgos 
vigyázással”, de „jó renddel”, vagyis a Caesar-titko- 
sítás, kódolt és dekódolt betűvel együtt tízes ábécé el- 
csúsztatással értelmezhető, a nagybetűkre vonatkozóan. 
A két nagy H betű kihagyásával, az Isten nagy I betűjét 
az ábécé első „A” -  ként dekódolva -  amit az ének ele
jén egyébként már jelez -  továbbá ezt a kódolt betűt a 
szó végére téve, amit itt jelez „Vége . vagyon Istennél”, 
a betűket anagrammaként, sajátos félkörívben, diadém 
formában elrendezve az alábbi megfejtést kapjuk:

S C
F O
I R
F O
E N
I A

Az eposz mint a Zrínyiek 
testamentuma

A Zrínyi család férfiágon IV. Zrínyi János Antallal 1703. 
november 11-én kihalt. A költő Zrínyi Miklósnak sem 
volt biztosan hagyatékba lépő fiú örököse, amint azt 
1662. április 6-án, Csáktornyán kelt végrendeletében 
maga is jelezte:

„Úr Isten az ő titkos és kifürkészhetetlen rendeléséből 
egészen a jelen időkig azt akarta, hogy ne maradjon fiú  
örökösünk, mégis lehetséges, hogyha isteni hatalmának 
úgy fog tetszeni, hogy a jövőben fiú örökössel áld meg. ”6

A végrendelet elkészítése után született meg Ádám 
utónevű gyermeke Bécsben 1662. november 24-én. Ek-

korra azonban már világossá vált, hogy a Zrínyi családot 
a Habsburg-ház nem tartja császárhűnek, amelyet ké
sőbb Zrínyi Péter hazaárulási pere és kivégzése tett nyil
vánvalóvá. Az ország ráadásul hadszíntér volt, amely a 
végeken szolgálatot teljesítő katonacsalád számára nem 
nyújtott garanciát a túlélésre, a család nevének tovább
vitelére. Az eposzt ezért a szerző biztos örökösök híján 
a magyar nemességnek a Szent Korona tagjainak aján
lotta:

„DEDICÁLOM EZT A MUNKÁMAT 
magyar nemességnek, 
adja Isten, hogy véremet 
utolsó csöppig hasznossan 
néki dedicálhassam”1

Zrínyi Miklós gróf Zrínyifalván, 1664. november 18. 
napján hunyt el. Nyilvánvalóan ismerte ennélfogva Wer
bőczy István jogkönyvét, a Tripartitumot, amely a kora
beli magyar szokásjogot foglalta össze a jogalkalmazók 
részére.8 Ennek a jogkönyvnek mint írott jogforrásnak 
ismeretében érdemes megvizsgálni, hogy az eposzban 
kódolt ismereteket értelmezhetjük-e, mint a nemzet tag
jaira hagyott „kiváltságos végrendeletet” (testamenta 
privilegiata). Szent István a királyság megalapításakor 
bevezette a magvaszakadt család adományozott birto
kainak a koronára történő visszaháramlását, valamint a 
szerzett birtokról, ingókról való szabad rendelkezési jo
got, amelybe beletartozott a halál esetére szóló szabad 
végrendelkezés (successio testamentaria) is.9 A hagya
ték, amelyet a szerző átadni kíván, egy olyan információ, 
amelyet ő maga ősétől, a várkapitány Zrínyi Miklóstól 
örökölt. Ezt a szerző pontosan meg is határozza a máso
dik énekben a Pars Secunda 60. versszakában:

„Akkor az nagy nevü Zrini Szigetvárban,
Maximiliantul röndölve kapitán
Volt, Horvátországban és többiben is bán, -
Ez az, kiről szólni fog én historiám. ”

Az eposz keletkezésének idején már szokásjogként be
vett, elfogadott jogintézmény volt a „kegyes végrendelet” 
(testamentum pium) mint a „kiváltságos végrendeletek” 
(testamentaprivilegiata) egyik formája, amelyet az örök
hagyó keresztényi buzgalomból jótékony célra, illetve a 
haza hasznára tett.10 Az ilyen végrendelet érvényességé
hez az akkori szokásjog szerint elegendő volt, ha az örök
hagyó a végrendeletet a saját kezével írja, illetve aláírja.
A fentebb már idézett tizenötödik énekben a Pars Deci
ma Quinta 108., utolsó versszakában ennek megfelelően 
Zrínyi nevét kellene olvasnunk, „subscribálással”, alá
írásként. A sorkezdő „VNVIO” betűk a monoalfabetikus 
rendszer sajátosságai miatt, fordított „OIVNV” sorrend
ben valóban kiadhatják a Zrini nevet, az eredeti családi név 
írása szerint. A záró sor három „v” alliterációja megerősíti 
a Caesar-titkosítás használatának lehetőségét. A talán leg
ismertebb Caesar-aforizma, a „ Veni, vidi, vici ”. A záró 
paratextusban az elvileg kódolt, titkosított „N” betűnél a 
„Nem szánta éretted világi romlását; ” sor, sorkezdő „N”
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betűjét valójában dekódolás nélkül használjuk, amelyet a 
megelőző sorban szereplő „!” (felkiáltójel) jelez.

O Z
I R
V I
N N
V I

Összefoglalva megállapítható, hogy az örökösnevezés a 
dedicatióban érvényesen megtörtént, majd az örökhagyó 
Zrínyi az utolsó strófában saját kezűleg alá is írta a vég
rendeletet, amelyet azután ő maga adott ki Bécsben.

A rendhagyó visszaható hatály 
az 1517. évi pozsonyi diétán

II. Rákóczi Ferenc szabadságharcát 1711 májusában 
egyszerre zárta békeszerződésként és kiegyezésként 
a szatmári béke. Ennek számos eredményét azután az 
1708-ban megkezdődő, majd megszakításokkal végül 
egészen 1715-ig tartó pozsonyi országgyűlés is megerő
sítette. A diétán megszavazott 136 törvénycikk részletes 
elemzése után megállapítható, hogy ezek nagy részében, 
szám szerint 48-ban úgynevezett „hatályban tartó” ren
delkezéseket találunk, amelyekben leginkább az 1681. 
és 1687. évi országgyűlési határozatoknak, de korábbi 
jogforrások, így a Hármaskönyv, sőt, akár Mátyás király 
hatodik decretumának, vagy Ulászló második decretu- 
mának rendelkezéseit erősítik meg és tartják hatályban. 
21 törvénycikk fogalmaz meg jövőbeli hatályt (pro fu- 
turo), 2 utólagos érvénytelenítést (invalidatio), míg ter
mészetesen többségük, 54 törvénycikk a kihirdetés pil
lanatától hatályba léptetőt (ex nunc). A fennmaradó 11 
törvénycikk hatálya vegyes (ex nunc+hatályban tartó: 
6; ex nunc+pro futuro: 3; hatályban tartó+pro futuro+ex 
nunc: 1, ex nunc, ami megengedi a visszaható hatályt / 
ex tunc/ is: 1):

Száma Címe Időbeli hatály jellege Törvényhely; szövege
1715. évi I. 
törvénycikk

„Ő szent felségét VI. Károly római 
császárt, Magyarország s ennek 
kapcsolt részei királyává koronáz
zák”

HATÁLYBAN TARTÁS 1.§
„1681. s 1687. évi országgyűlési határozatoknak, 

valamint ezek értelmében, a régi törvényeknek, 
jogoknak és kiváltságoknak és igy magának a Li- 
pót-féle hitlevélnek megerősítése ”

1715. évi II. 
törvénycikk

„az Ő császári s királyi szent fel
sége részéről, szerencsés megko- 
ronáztatása idején, a karoknak s 
rendeknek adott királyi hitlevet az 
ország köztörvényeibe iktatják”

HATÁLYBAN TARTÁS 10.§
„elfogadtuk, helyeseltük, hitelesítettük és megerő
sítettük”

1715. évi III. 
törvénycikk

„bővebb kijelentés a királyi örökle
tes utódlás s uralkodás felől”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

2.§
„a hogyan a törvények használatát és értelmét a 
király s a karok közös egyetértéssel országgyülési- 
leg megállapitani fogják”

1715. évi IV 
törvénycikk

„a most megkoronázott királyi fel
ségnek tiszteletdijat ajánlanak”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

„méltóztassék jóságos szivvel s kegyesen elfo
gadni”

1715. évi V 
törvénycikk

„Erdődi Pálffy Miklós grófot, Vö
röskő örökös urát stb. az ország 
nádorispánjává választják”

HATÁLYBAN TARTÁS 4.§
„az 1681. évi első, s az ebben idézett és más e 
tárgyra nézve alkotott, és e helyütt megujitott tör
vények és ez országgyülés 33-ik czikkelyének 
rendszabásához képest, jóságosan megtartja”

1715. évi VI. 
törvénycikk

„a fenséges királyasszony Ő felsé
gének tiszteletdíjat ajánlanak”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„fogadni, s [...] hatályosan előmozditani méltóz- 
tassék”

1715. évi VII. 
törvénycikk

„a felségsértés eseteiről” HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„mostantól jövőre”

1715. évi VIII. 
törvénycikk

„a felkelésről és adózásról” HATÁLYBAN TARTÁS 1.§
„az ekkorig erre nézve alkotott törvények értelmé
ben, mostantól jövőre is”

28



Száma Címe Időbeli hatály jellege Törvényhely; szövege
1715. évi IX. 
törvénycikk

„az eddig elkobzott javak jelen ál
lapotukban maradjanak, a panasz
kodó károsultakat azonban meg 
kell hallgatni s felségsértés vagy 
árulás bünében a fiuk részei is el- 
veszszenek”

HATÁLYBAN TARTÁS preambulum
„Az eddig végrehajtott elkobzásokat mostani álla
potukban kell hagyni ’

1715. évi X. 
törvénycikk

„az ujból visszaszerzett birtokjo
gok kimutatására felállitandó bi
zottságról”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„Hogy a jelen országgyűlés feloszlása után, [...] 
azonnal s késedelem nélkül”

1715. évi XI. 
törvénycikk

„a tizedek előbérléséről” HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

3.§
„mostantól jövőre megtartandó”

1715. évi XII. 
törvénycikk

„Ő szent felségének a váradi egy
ház javára kiadott kegyelmes elha
tározásáért legalázatosabb köszön
tet mondanak”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

„köszönetet nyilvánitanak”

1715. évi XIII. 
törvénycikk

„a lengyel só használatát az alábbirt 
megyéknek megengedik”

HATÁLYBAN TARTÁS preambulum
„mint ezelőtt is”

1715. évi XIV 
törvénycikk

„az országgyülések tartásáról” HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

„mostantól jövőre ”

1715. évi XV. 
törvénycikk

„az ország belsejében levő harmin- 
czadokról s a száraz vámokról”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„ káros vámokat [ . ]  legközelebbi alkalommal „

HATÁLYBAN TARTÁS 3.§
„kamarai biráskodást azonban,[. ] hagyják meg a 
maga folytonos gyakorlatában”

1715. évi XVI. 
törvénycikk

„a főpap urak szabad végrendelke
zési képességéről”

HATÁLYBAN TARTÁS 5.§
„Ezentul pedig jövőre, az 1647. évi 17-ik törvény
cikket, mint e helyütt megujitottat, szorosabban 
megtartsák”

1715. évi XVII. 
törvénycikk

„a kanczellária hatóságáról s a bi
zottságok beszüntetéséről”

HATÁLYBAN TARTÁS preambulum
„az 1569. évi 38-ik t. czikkhez képest, jövőre is”

1715. évi XVIII. 
törvénycikk

„hogy a magyar kamara az udva
rival egyenjogu legyen s attól ne 
függjön”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

2.§
„mostantól jövőre”

1715. évi XIX. 
törvénycikk

„a halasztó s eltiltó parancsokról” HATÁLYBAN TARTÁS 1.§
„mint ezelőtt, úgy ezután is”

1715. évi XX. 
törvénycikk

„a Bécsben, Ausztiában tartózkodó 
vagy elhaló magyarokról, a meny
nyiben udvari vagy ausztriai jogha
tóság alatt vannak”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

2.§
„ezenkívül”

1715. évi XXI. 
törvénycikk

„az ország főkapitányságáról” HATÁLYBAN TARTÁS „legyen továbbra is”

1715. évi XXII. 
törvénycikk

„a magyarországi főpostamesterről 
és postásairól”

HATÁLYBAN TARTÁS 1.§
„előbbi helyeiken meg kell hagynia”

1715. évi XXIII. 
törvénycikk

„a magyarokká befogadtottakról 
vagy honositottakról”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

preambulum
„a jövő  országgyülésre halaszszák”

1715. évi XXIV. 
törvénycikk

„a törvények javitásáról s törvény
székek tartásáról”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

preambulum
„mostantól jövőre,,

1715. évi XXV. 
törvénycikk

„a királyi fiscus eljárásáról” HATÁLYBAN TARTÁS preambulum
JJármaskönyv első részének 10. és 67. czimei 

szerint”
1715. évi XXVI. 
törvénycikk

„a kir. fiscus örökösödéséről” HATÁLYBAN TARTÁS
1§ „„továbbra is”
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1715. évi XXVII. 
törvénycikk 
/Zrínyi: Szigeti 
veszedelem 
15. ének 27. 
versszak!/

„a végrendeletekről” HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC), DE MEGENGEDI 
A VISSZAHATÓ HATÁLYT 
IS (EX TUNC)

10.§
„A végrendelet készítésének ez a módja pedig a 
mult esetekre nem kötelező, hanem csak a jöven
dőbeli végrendeleteknél foglal helyet s kötelez.”

1715. évi 
XXVIII. 
törvénycikk

„Ama ügyek felszámlálása, melyek 
az itélömesterek biráskodása alá s ille
tőségéhez tartoznak s nem tartoznak”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„mostantól jövőre”

1715. évi XXIX. 
törvénycikk

„az országbiróról s annak itélőmes- 
teréről”

HATÁLYBAN TARTÁS 1.§
„megújították s azok megtartását elrendelték”

1715. évi XXX. 
törvénycikk

„a vallás dolgában megujitják az 
1681-ik évi 25-ik és 26-ik s 1687- 
ik évi 21-ik törvénycikkeket”

HATÁLYBAN TARTÁS preambulum
„ezután ís fenntartsák és így megujítottaknak és 
megerősitteteknek tekintsék’

1715. évi XXXI. 
törvénycikk

„a zsinat czimen tartott rózsahegyi 
gyűlést, tárgyalásaival és határoza
taival együtt, megsemmisitik”

UTÓLAGOS
ÉRVÉNYTELENSÉG
(INVALIDATIO)

1.§
„egészben és örökre eltörülteknek, semmiseknek 
és nem létezőknek tartsák és tekintsék’

1715. évi XXXII. 
törvénycikk

„a mult mozgalmak alatt nyilváno
san vagy magánosan történt összes 
tárgyalásoknak és cselekvények- 
nek megsemmisitése”

UTÓLAGOS
ÉRVÉNYTELENSÉG
(INVALIDATIO)

1.§
„semmiseknek, erőtleneknek, eltörlötteknek tekint
sék”

1715. évi 
XXXIII. 
törvénycikk

„a nádorispáni s egyszersmind 
helytartói hatalomról a javak ado
mányozásában”

HATÁLYBAN TARTÁS
1§ ,,„mostantóljövőre is”

1715. évi
XXXIV
törvénycikk

„a kunokról, jászokról és filiszteu- 
sokról”

HATÁLYBAN TARTÁS
1§ ,,„meghagyjáks megerősítik”

1715. évi XXXV. 
törvénycikk

„a fél harminczadról s bizonyos só
vámról”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

„boldogabb időkre halasztották’

1715. évi 
XXXVI. 
törvénycikk

„a városokban a tisztviselők szabad 
választásáról, az 1647-iki 78-ik tör
vénycikk kiterjesztéséről és Sopron 
városának alul a jelen törvénycikk 
szövegében foglalt módozat szerint 
való kivételéről”

HATÁLYBAN TARTÁS

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

preambulum
„háborítatlanul kell hagyni’

5.§
„megengedni nem lesz köteles”

1715. évi 
XXXVII. 
törvénycikk

„Buda, Pest, Esztergom, Székesfe
hérvár és Szeged városokról”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

„a szükséghez s az idők körülményeihez képest, 
reájok további figyelmet is fordit, s irántuk kegyel
mét bizonyitani fogja”

1715. évi
XXXVIII.
törvénycikk

„az ország szent koronája őrzésé
nek helyéről s annak őrei válasz
tásáról”

HATÁLYBAN TARTÁS
1§ „„megerősitették”

1715. évi 
XXXIX. 
törvénycikk

„a határoknak a szomszéd tartomá
nyokkal való kiigazitására biztoso
kat neveznek”

HATÁLYBAN TARTÁS preambulum
„az 1681:23. s 1687:15. törvénycikkek megujitá- 
sával”

1715. évi XL. 
törvénycikk

„a Somogy és Baranya vármegyék 
s Szlavonország vitás határainak 
megvizsgálásáról s megállapitásá- 
ról”

HATÁLYBAN TARTÁS 1.§
„e helyütt megujitott 1635. évi 19. és 20. törvény
cikkek hasonlatosságára”

1715. évi XLI. 
törvénycikk

„a törökkel való békekötést és az 
ország egyéb ügyeit magyarok tár
gyalják”

HATÁLYBAN TARTÁS „megujitván az 1681-ik évi 4. t. czikkelyt”

1715. évi XLII. 
törvénycikk

„a magyarországi főkapitánysá
goknak véghelyekre átvitelét kí
vánják”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

1.§
„olyan eljárástfog követni”

1715. évi XLIII. 
törvénycikk

„a császári királyi katonaság kihá
gásairól és a károsultaknak e tekin
tetben adandó elégtételről”

HATÁLYBAN TARTÁS 6§
„az 1618. évi 26., s 1681. évi 20. t. czikkelyek mód
jára”
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1715. évi XLIV 
törvénycikk

„a gratzi vagy stájer kamara birto
kában levő csáktornyai uradalom
ról, s a Zrinyi- és Frangepán-féle 
fiscális javakról”

HATÁLYBAN TARTÁS „(mint más fiscális javakra nézve is) az ország tör
vényei, terhei és hatósága alatt kell állaniok”

1715. évi XLV 
törvénycikk

„a tizenhárom szepesi város vissza
váltásáról”

HATÁLYBAN
TARTÁS

„ismét megújítják s megerősítik”

1715. évi XLVI. 
törvénycikk

„Turóczmegye uj pecsétje” JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

3.§
„megye gyülésén leendő előleges megtekintés s át
vizsgálás után”

1715. évi XLVII. 
törvénycikk

„az országgyülési követek napidi
jairól”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

„ követeiknek a napi dijakat megfizetni tartozza
nak.”

1715. évi XLVffl. 
törvénycikk

„a gonosztevőket szabadon bocsá
tóknak büntetéséről, s hogy csak a 
királyi felség adhasson halálra itél- 
teknek kegyelmet”

HATÁLYBAN
TARTÁS

1.§
„megújítván a második rész 12-ik czimét s Má

tyás király hatodik decretumának 38-ik, s Ulászló 
második decretumának 19-ik czikkelyét s az 1655. 
évi 38., 1563. évi 41. törvénycikkeket”

1715. évi XLIX. 
törvénycikk

„bünbocsánat a szatmári megegye
zésben kitüzött határidőn belől ha
zatértek részére, s másoknak, kik 
arra a határidőre vissza nem tértek, 
számüzetése”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

2.§
„a jelen határozat erejével’

1715. évi L. 
törvénycikk

„az országgyülésre követekké vá
lasztott harminczadosok elfoga
dása”

HATÁLYBAN
TARTÁS

„az 1655. évi 61. t. czikkelypéldája szerint’

1715. évi LI. 
törvénycikk

„a kamat elvesztéséről, ha az hat 
százalékon felül volna kikötve”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„mostantól jövőre”

1715. évi LII. 
törvénycikk

„a követelt és tartozott adósságok
ról, s kamatról és azok kifizetése 
módjáról”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

7.§
„nyilvánitják”

1715. évi LIII. 
törvénycikk

„az alább kijelölt felek között csa
lárdsággal, ravaszsággal, erőszak
kal s megfélemlitéssel eszközlött 
szerződéseknek, kötelezéseknek, 
beváltásoknak s jószágátengedé
seknek érvénytelenségéről s az 
1687. évi 13., s Mátyás harmadik 
decretuma 26. törvénycikkének 
megujitásáról”

HATÁLYBAN TARTÁS 2. §
„Megujitván ezenkivül e helyütt az 1687-ik évi 
13-ik, s Mályás király 3-ik decrentumának 36-ik 
czikkelyét.”

1715. évi LIV 
törvénycikk

„a hüségesek követeléseiről, me
lyeket a lázadók az adósoktól be
hajtottak”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

„azt is elrendelték”

1715. évi LV 
törvénycikk

„az alábbirottak ellen kihágást el
követőkre nézve eljárás és büntetés 
megállapitása”

HATÁLYBAN TARTÁS „Ulászló első decretuma ezennel megujitott 70-ik 
czikkének hasonlatosságára”

1715. évi LVI. 
törvénycikk

„a bányavárosokban létező kama
rai tisztek kihágásairól”

HATÁLYBAN TARTÁS 2.§
„a fennidézett 1647. évi 83. törvénycikk meguji- 
tását”

1715. évi LVII. 
törvénycikk

„az adóhátralékok elengedéséről s 
azok összehalmozásának elkerülé
séről, továbbá a pénztárosok szám
adásainak beköveteléséről s a vár
megyék összeirásáról”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

4.§
„az országgyülés bevégzése után három havi idő 
alatt”
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1715. évi LVIII. 
törvénycikk

„az igazságszolgáltatás utját a pécs- 
váradi apát részére megállapitják”

HATÁLYBAN TARTÁS 1.§
M átyás király hatodik decretumának 22-ik, s 
Ulászló első decretumának 59. czikkelye, s az 
1647. évi 130. t. czikkelyekszerint”

1715. évi LIX. 
törvénycikk

„a katonai, közigazgatási s közgaz
dasági ügyekre vonatkozó rendszer 
kidolgozására bizottságot nevez
nek”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

1.§
„kineveztetnek’

3.§
„más biztosokat is kifog nevezni ”

1715. évi LX. 
törvénycikk

„a Magyarországon elpusztult egy
házaknak kijavítását Ő legszentsé- 
gesebb felsége magára vállalja”

HATÁLYBAN TARTÁS 1.§
„Szent László király könyve 8. fejezetének s az 
1550. évi 13. t. czikkelynek meghagyása szerint”

1715. évi LXI. 
törvénycikk

„biztosokat neveznek az Unna és 
Kulpa közti földterület megvizs
gálására, s elrendelik, hogy a zengi 
püspök urnak hónaponként nyolcz 
forintot fizessenek”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

HATÁLYBAN TARTÁS

„biztosokká nevezik”

3.§
„ezentul is hónaponként nyolcz forintot fizes
senek”

1715. évi LXII. 
törvénycikk

„megmagyarázzák az örökösödést 
a parasztok vagy paraszttelkeken 
tartózkodó nemesek örökös nél
kül maradt hagyatékaiban; a győri 
káptalannak téglaégetőkemencze 
épitését megengedik s az ott, a pin- 
cze felett, épült házikók rendezését 
bizottsághoz utasitják”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

HATÁLYBAN TARTÁS

1.§
„rendelik”

3.§
„háboritatlanul fenntartván”

1715. évi LXIII. 
törvénycikk

„az alábbi törvénycikkeknek pon
tosabb figyelemben tartásáról és 
minden szabad és királyi városra 
kiterjesztéséről”

HATÁLYBAN TARTÁS 7.§
„törvényes gyakorlatuk épen maradván”

1715. évi LXIV. 
törvénycikk

„az Amadé és Kerekes családok s 
más országlakók részéről a szom
széd tartományokban behajtandó 
adósságokra s követelésekre nézve 
alkotott czikkelyeket megujitják”

HATÁLYBAN TARTÁS „az 1638. évi 35-ik, 1655:53., 1659:82. cikkelye
ket^... ] megujitsák s megtartsák’

1715. évi LXV. 
törvénycikk

„Nyáry Zsigmond bárónak s érdek
társainak Scsavnyk birtokot illető 
követeléséről”

HATÁLYBAN TARTÁS „az 1687. évi 7-ik törvénycikkben kijelentett mó
don”

1715. évi LXVI. 
törvénycikk

„Hranovicza mezőváros ügyében” HATÁLYBAN TARTÁS „ ezentul is maradjon ”

1715. évi LXVII. 
törvénycikk

„a Jókay örökösöknek és utódok
nak a Maholányi örökösök elleni 
ügyében eljárási módot rendelnek”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„vizsgálja meg s végképen döntse el”

1715. évi LXVIII. 
törvénycikk

„az árvákról s azok gyámjairól 
és gondnokairól való intézkedés 
módja”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„mostantól jövőre”

1715. évi LXIX. 
törvénycikk

„az 1622:72-ik és 1625:59-ik tör
vénycikkek megujitásáról s ki
terjesztéséről; s a közös épületek 
késedelmes kijavitói elleni eljárás 
módjáról”

HATÁLYBAN TARTÁS 
HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„1622. évi 72-ik és 1625. évi 59-ik t. czikkekben 
kijelölt és kifejtett módozatot megujitsák s a sza
bad és királyi városokra is kiterjeszszék”

3.§
„mostantól jövőre”

HATÁLYBAN TARTÁS 4.§
„az 1687:16. t. tc. módja szerint’
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1715. évi LXX. 
törvénycikk

„hogyan maradhassanak meg fek
vőjószágaikban a jószágbirtokosok 
(ellent nem állván okleveleiknek a 
volt mozgalmak alatt közbejött el
vesztése)”

HATÁLYBAN TARTÁS 2.§
„Mátyás király második decretumának 20-ik czik- 
kelyét s az 1545. évi 38-ik t. czikkelyt megújítják”’

1715. évi LXXI. 
törvénycikk

„bármely vallásos szerzetbe lépő 
személyek örökrészének kiszakit- 
ásáról”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„mostantól jövőre”

1715. évi LXXII. 
törvénycikk

„az osztrák s más szomszéd tarto
mányok lakosainak adózásáról, kik 
Magyarországban telkeket birto
kolnak”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

3.§
„mentül előbb, és pedig az országgyűlés után 
azonnal „

1715. évi LXXIII. 
törvénycikk

„a premontrei szabályozott kano
nok rend és a jezsuita-rend atyáinak 
ülésjogáról”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„ezen országyűlésre ís
meghívót nyertek, [... de csupán addig, mig eme 

javadalmak birtokában vannak, a karok és rendek 
közt üléshez és szavazathoz bocsássák”

1715. évi LXXIV 
törvénycikk

„a bozóki vár és uradalom feleré
szét illető peres ügyben”

HATÁLYBAN TARTÁS 1.§
„ magának tartja fenn”

1715. évi LXXV 
törvénycikk

„saját használatra a boroknak min
den adó alól való mentességéről s 
kereskedés végett külső tartomá
nyokba leendő beviteléről, s az ut- 
levelek méltányosabb kiadásáról”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

HATÁLYBAN TARTÁS

1.§
„ezútánra méltányosabb elbánáshoz jussanak”

3.§
„mikép ekkorig meg volt engedve, ugy jövőre is 
megengedjék”

1715. évi
LXXVI.
törvénycikk

„a győri lakosoknak a követelt ki- 
lenczezer forint iránt elégtétel szol
gáltatást igérnek”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

„Ő legszentségesebb felsége legkegyelmesebben
méltóztatik nekik megfelelő elégtételt szolgáltatni’

1715. évi 
LXXVII. 
törvénycikk

„a szabad városok a közterhek ki
vetéséhez az odavaló ház- és te
lek-birtokos országlakókat vagy 
ezek embereit, annak idejében 
hivják meg, s a beszedett adókról 
évenkint számot adni tartozzanak”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„mostantól jövőre'”

1715. évi 
LXXVIII. 
törvénycikk

„a Hurli és Morelli-féle kihágások
ra nézve Trencsén városának s más 
követelőknek elégtétel szolgáltatá
sát igérik”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

„e tárgyban adandó előzetes értesités mellett (s a 
dolog valóságának kiderítésével) el fogja rendel- 
ní”

1715. évi
LXXIX.
törvénycikk

„a kézmüves-társulatok hátrányos 
visszaéléseit eltörlik”

HATÁLYBAN TARTÁS „az 1659. évi 71-ik t. czikkely megujitásával’

1715. évi LXXX. 
törvénycikk

„a csáktornyai vár birtokosai s azok 
tisztjei közt egy részről, s más rész
ről a muraközi nemesség s egyéb 
lakosok mint felek közt a hegy
vámjog s tized dolgában felmerült 
kérdést, s nem kevésbbé a köz
terhek szabályozását, Zalamegye 
törvényszékére bizzák elintézés 
végett”

HATÁLYBAN TARTÁS 1.§
„az 1655. évi 37. t. czikkelylyel egyezőleg”

1715. évi
LXXXI.
törvénycikk

„Mosony vármegyének s a többi
eknek, melyek a török követségre 
költséget adtak, megelőző felszá
molás mellett, költségeik megtéri- 
tését megigérik”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

„megígérí gondoskodását arról, hogy e megyék 
ígazságos elégtételt nyerjenek”
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1715. évi 
LXXXII. 
törvénycikk

„a Schemberger-féle házrész meg
vizsgálásáról és alkalmazásáról bi
zottság utján gondoskodnak”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

„azt is kegyelmesen elhatározta”

1715. évi 
LXXXIII. 
törvénycikk

„Győr városában gyógyszertár fe- 
lállitását megengedik”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott”

1715. évi 
LXXXIV. 
törvénycikk

„Ő legszentségesb felségének Bok
ros Éva báróné, özvegy Dujardné 
s néhai Eödönffi Susánna grófné 
részére adott jóságos rendeletéért 
köszönetet mondanak”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

„ez ékszereknek, ugy amaz, mint emez és a többi 
érdekelt vevők részéről való visszaadását morva
országi őrgrófsága királyi törvényszékének meg
parancsolta”

1715. évi 
LXXXV 
törvénycikk

„A Fáncsy és Dersőffy családok fo
lyamodásait bizottsági megvizsgá
lásra utasitják”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„jogaik megvizsgálását s részükre az attól függő, 
jog és igazság kiszolgáltatását a 10. t. czikkelyben 
felállított bizottsághoz utasitják”

1715. évi
LXXXVI.
törvénycikk

„Somogy megyének Zala megyé
től való elkülönzését törvénynyel 
elrendelik”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„ezentul Zala vármegyétől semmi függésben se le
gyen”

1715. évi
LXXXVII.
törvénycikk

„a Máltai rend folyamodását a jövő 
országgyülésére halasztják”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

„a jövő országgyűlésre halasztják’

1715. évi
LXXXVIII.
törvénycikk

„Szakolcza városának, az előadott 
megkárosodás igaz voltának ki
tudása után, igazságszolgáltatást 
igérnek”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

„ s ha (mint mondva van) ugy találnák, hogy az 
adott szó ellenére gonosz szándékkal vitték el a kö
vetelt tárgyakat, s okozták a károkat: a sértettek
nek igazságot kell szolgáltatni”

1715. évi
LXXXIX.
törvénycikk

„Trencsén városa kérésére az 1687- 
ik évi 16-ik törvénycikkt megujit- 
ják s annak foganatositására bizto
sokat neveznek”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

„e czélra az 1687. évi 16-ik t. czikkelyt, Ő leg- 
szentségesebb felsége beleegyezésével, megujit- 
ják”

1715. évi XC. 
törvénycikk

„a malomkövek árának igazságos 
megállapitására, bizottságot külde
nek ki”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

„igazságos és megfelelő számitás mellett leszál- 
litsák’

1715. évi XCI. 
törvénycikk

„a fölösleges harminczadokat a szá
raz vámokkal, eltörlik, s az ezentul 
fentartandókat megnevezik”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

65.§
„mindenütt az 1655. évi 100-ik t. czikkely értel
mében leendő igazságos, egyenlő és az e czélra 
kiküldendő kamarai biztosok részvételével kidol
gozandó berendezésére a királyi ítélőtáblát rende
lik ki”

1715. évi XCII. 
törvénycikk

„Pozsega s a többi alábbirt megyék 
visszakebelezését az eziránt kikül
dendő bizottsághoz utasitják”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

1.§
„akképen fog  intézkedni’

1715. évi XCIII. 
törvénycikk

„az országházának visszaadása” HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

„birtokába visszaadják”

1715. évi XCIV 
törvénycikk

„az erdők kivágása s lehéjazása 
esetében az alispánt nevezik bi- 
róvá”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

„alispánokat nevezik birákká”

1715. évi XCV 
törvénycikk

„Pásztó és Báth városok földesurai 
jogaikkal éljenek”

HATÁLYBAN TARTÁS 1.§
„jövőben is szabad legyen,,
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1715. évi XCVI. 
törvénycikk

„Svedlér, Szomolnok és Stosz 
Szepesmegyében, s Botzabánya, 
Liptómegyében fekvő városok
nak, továbbá Stefulto hontmegyei 
és Sárosmegyében létező Sóvár és 
Sóbánya faluknak, s még más he
lyeknek lakosai a megyék közadó- 
terheit viselni tartozzanak”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„rendelték”

1715. évi XCVII. 
törvénycikk

„hogy a hegyvámot feljebb ne 
emeljék, a tizedelők kihágásit meg
szüntessék s a világi és szerzetes 
személyek közt létrejött és létre
jövendő szerződéseket megtartsák”

HATÁLYBAN TARTÁS 1.§
„az 1655. évi 31-ik és az ebben hivatalt törvény
cikkek értelmében a hegyvám behajtásánál igazsá
gos s országszerte már régen elfogadott mértéket 
alkalmazni tartozzanak és kötelesek legyenek”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

2.§
„Szabad lesz továbbá”

HATÁLYBAN TARTÁS 3.§
„az ország eddig alkotott törvényei szerint tovább
ra is fentartsák”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

5.§
„ha az erre kiküldendő bizottság előtt bebizonyitj a, 
[...] Ő legszentségesebb felsége megigérte, hogy 
az igazságnak s méltányosságnak megfelelőleg
fog  határozni”

1715. évi
XCVIII.
törvénycikk

„a magyar kamara részéről a királyi 
városokra rovott és elengedni kért 
taksákról”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

1.§
„a szepesi igazgatóságtól nyert értesítés után, a hü 
karok közbenjárását (országgyülésen kivül is) kü
lönös tekintetbe veendi”

1715. évi XCIX. 
törvénycikk

„a külföldi kereskedőkről” HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

3.§
fognak függeni”

1715. évi C. 
törvénycikk

„néhai idősb Erdődy György gróf 
országbiró utódainak kellő elégté
telt igérnek”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

1.§
„a mennyiben a fentczimzett néhai grófnak utó
dai a boldogult gróf követelését az 1687. évi 11. t. 
czikkely alá vonni s a szerint elegendőleg bizonyi- 
tani tudják, nekik (a törvény rendjének épségben 
tartása mellett) jóságosan kellő elégtételt méltóztat 
szolgáltatni”

1715. évi CI. 
törvénycikk

„a szökevény jobbágyok visszakö
vetelése s visszaadása iránt alkotott 
törvénycikkeket bővebben kifejtik”

HATÁLYBAN TARTÁS 3.§
„az 1556. évi 31. s 1659. évi 70. t. czikkben kife
jezett s a szolgabiró utján világos adósságképen 
megveendő büntetés alá essék”

1715. évi CII. 
törvénycikk

„az alábbirt szerzetes rendeket Ma
gyarországba s csatolt részeibe fel
veszik”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

3.§
„Mostantól jövőre”

1715. évi CIII. 
törvénycikk

„Meskó Jakab az ő feleségének 
szörnyen sértett jogát hogyan ke
reshesse?”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

2.§
„elhatározták: hogy ezt a peres ügyet is [ . ]  alap
jában felül kell vizsgálni’

1715. évi CIV 
törvénycikk

„a diósgyőri vár és fekvőjószágok 
iránt Haller özvegy részére törvé
nyes uj vizsgálatot engednek”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

5.§
„felmentetteknek nyilvánitják”

1715. évi CV 
törvénycikk

„az anyai jogát követelő Lónyai 
Kata folyamodásáról”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

2.§
„haladéktalanul döntsék el s jóságos végelintézés 
czéljából Ő legszentségesb felségének legalázato
sabban terjeszszék elő s mutassák be”

35



Száma Címe Időbeli hatály jellege Törvényhely; szövege
1715. évi CVI. 
törvénycikk

„Csernakóczy Mihály fiának halá
la, s házának elhamvasztása s ebből 
következett károsodása és letartóz
tatása miatt eljárást rendelnek”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

1.§
„a jelen országgyűlés feloszlása után”

1715. évi CVII. 
törvénycikk

„Szeged városát az előbbi állapotba 
visszatérési jog alapján a királyi és 
szabad városokhoz sorozzák”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

„régi jogába visszaállítása,,

1715. évi CVIII. 
törvénycikk

„Debreczent is felveszik a királyi 
és szabad városok közé”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„beleegyeznek, hogy ugyanezt a Debreczen váro
sát újólag Magyarország és kapcsolt részei többi 
városaihoz sorozzák „

1715. évi CIX. 
törvénycikk

„Szathmár és Németi mezővároso
kat is a királyi és szabad városok 
számába sorozzák”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„a többi szabad és királyi városok gyülekezetébe 
együttesen, Szathmár-Németi nevezet alatt befo
gadják”

1715. évi CX. 
törvénycikk

„néhai római szent birodalmi her- 
czeg Galanthai Eszterházy Pál 
urnak Fraknó örökös urának, egy
koron Magyarország nádorispánjá
nak örököseit az oklevelek s egyéb 
irományok átadása felől megnyug
tatják”

HATÁLYBAN TARTÁS 2.§
„az 1613. évi 33. t. czikkben kifejezett módon s fe l
tételek alatt”

1715. évi CXI. 
törvénycikk

„a karok és rendek Ő legszentsé- 
gesb felségének köszönetet mon
danak, hogy a mostani esztergomi 
érsek ur hivatalbeli utódait római 
szent birodalmi herczeg méltóságá
val feldisziteni méltóztatott”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

„köszönetet mondanak”

1715. évi CXII. 
törvénycikk

„a Sztrecsen és Budetin uradalmak
hoz tartozó bizonyos birtokok közt 
fenforgó határpernek felülvizsgálá
sára s végleges elbirálására, birákat 
vagyis biztosokat neveznek”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

2.§
„a jelen országgyűlés feloszlása után, mielőbb”

1715. évi CXIII. 
törvénycikk

„a varasdi hadiparancsnokság bir
tokában levő földterületek visz- 
szaadása s más egyéb bizottsá
gilag elintézendő viszálkodások 
kiegyenlitése”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

1.§
„a legközelebb szervezendő bizottsági...] a hely- 
szinére kimenvén, a varasdi parancsnokság áthe
lyezésének módját s alkalmát találja ki s Ő felsé
gének, jóságos elhatározás végett, terjeszsze elő”

1715. évi CXIV 
törvénycikk

„a báni hatalomról s a bán ur fize
téséről”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

„beleegyezik abba, hogy[...]a jelenlegi jóságos 
helybenhagyáshoz képest,”

1715. évi CXV. 
törvénycikk

„a Dalmát- Horvát- és Szlavonor- 
szágok karai és rendei részéről a 
katonaság számára fizetni szokott 
segélyt elrendelik”

HATÁLYBAN TARTÁS „ az 1681. évi 75. t. czikk tartalmához képest [ . ]
(az eddigi szokás szerint)”

1715. évi CXVI. 
törvénycikk

„hogy a gratzi kamara a kötött 
egyességhez tartsa magát”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„ mit ekkorig elmulasztott, valósággal kifizetni tar
tozzék”

1715. évi CXVII. 
törvénycikk

„ökrök hajtásáról a buccarii kikö
tőn át”

HATÁLYBAN TARTÁS „a melyet sok megelőző országgyülés czikkelyei 
engedélyeztek most sem kell gátolni’

1715. évi
CXVIII.
törvénycikk

„Alsó Szlavonia bekebelezését, fe- 
lállitandó bizottság utján foganato- 
sitani rendelik”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

„egy legközelebb felállitandó bizottság [...] ta
nácskozzék s határozzon”

1715. évi CXIX. 
törvénycikk

„az országok s a szomszéd tartomá
nyok közt szabad kereskedés gya
korlásáról, s a bor behozatalának 
megengedéséről”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

„kijelentette gondoskodását arról”
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1715. évi CXX. 
törvénycikk

„Dalmát- Horvát- és Szlavonor- 
szág ekkorig megerősitett s más 
ezentul Ő felségétől megerősitendő 
szabályairól”

HATÁLYBAN TARTÁS 2.§
„az 1681. évi 66. t. czikkelylyel általánosan mege- 
rősittetteket [...] szintén erőben s érvényben tart
sák ’

1715. évi CXXI. 
törvénycikk

„Horvát- és Szlavonországban a 
nyolczados törvényszékeknek s 
báni táblának évenkinti tartását el
rendelik”

HATÁLYBAN TARTÁS „az 1681. évi 28. s abban hivatolt czikkelyek me
gújításával”

1715. évi CXXII. 
törvénycikk

„a só, különösen tengeri só haszná
latának megszerzéséről gabonával 
való becserélés utján”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

2.§
„a jelen országgyűlés bevégzése után azonnal bi
zottságot küldendki, [ . ]  rendelkezéseket fog ten
ni”

1715. évi
CXXIII.
törvénycikk

„Zágráb és Kőrös vármegyék fő- 
ispáni hivataláról, továbbá az ité- 
lőmesteri hivatalról, a panaszos pe
rekről, ügyvédek visszahivásáról, s 
egyéb az alábbirt törvénycikkben 
felsorolt tárgyakról”

HATÁLYBAN TARTÁS

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

2.§
„elődeihez hasonlóan viselhesse, épségben ma
radván,”

6§
„azt a törvényeknek a 24. t. czikkben kimondott 
általános átvizsgálására s rendezésére halasztják”

1715. évi CXXIV. 
törvénycikk

„a törvények s törvénykezési el
járás megvizsgálásáról s kijavitá- 
sáról”

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

„a legközelebbi országgyülésen elő kell terjeszte
ni”

1715. évi CXXV 
törvénycikk

„az 1687-ik évi 23-ik törvénycikket 
a vallás ügyéről ezennel is megujit- 
ják”

HATÁLYBAN TARTÁS „az 1687. évi 23. t. czikkelyt megujitják s mege
rősítik’

1715. évi 
CXXVI. 
törvénycikk

„Zágráb városa s polgárai egymás
közti viszályának megvizsgálásáról 
s elintézéséről, s jogai és kiváltsá
gai használatának megerősitéséről”

HATÁLYBAN TARTÁS

JÖVŐBELI HATÁLY 
(PRO FUTURO)

„jövőre is meg kell tartani’

2.§ ,,
„a bizottság jelentéstétele után, Ő szent felsége, 
királyi hatalmával kegyelmesen gondoskodni fog”

1715. évi 
CXXVII. 
törvénycikk

„alsó és felső Kőrös város egyesi- 
téséről”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„biztosokká nevezik’

1715. évi
CXXVIII.
törvénycikk

„Zeng városa jogaiban megtartan
dó, az ellene elkövetett állitólagos 
sérelmekért orvoslást nyerjen, s Ő 
legszentségesb felsége udvarához, 
s az országgyülésre és tartományi 
gyülésekre követeket küldhessen”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„mostantól jövőre”

1715. évi 
CXXIX. 
törvénycikk

„a Liechtenstein herczegének több 
mint egy évszázad előtt magyar 
honfiakká történt befogadásáról, s 
az 1687:27. t. tc. értelmezéséről”

HATÁLYBAN TARTÁS 3.§
„az előbb jelzett 1687-ik évi 27-ik t. czikkelybe be 
kellett volna iktatni, s azért a jelen törvény erejé
vel olybá veszik, mintha abba be lett volna iktatva”

1715. évi CXXX. 
törvénycikk

„Ferencz Jenő fejedelmet, savoyai 
herczeg urat magyarrá fogadják”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„befogadták’

1715. évi 
CXXXI. 
törvénycikk

„főméltóságu s méltóságos Heister 
Szigbert grófot, mint magyar hon- 
fiut, a törvénybe iktatják s az ezer 
arany fizetése alul felmentik”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

1.§
„a jelen czikkelybe iktatják s kinyilatkoztatják’

1715. évi 
CXXXII. 
törvénycikk

„főméltóságu és méltóságos Folch 
Józsefet, római szent birodalmi 
cardónai grófot s annak testvérét, 
Antal erilli grófot s testvérének fiát 
moncaiói és ugyancsak erilli Lajos 
grófot magyarokul felveszik”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

2.§
„bevették”
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Száma Címe Időbeli hatály jellege Törvényhely; szövege
1715. évi
CXXXIII.
törvénycikk

„Fülöp hesseni tartomány grófot, darmstadti feje
delem urat, s ezenkivül Schönborn Frigyes Károly, 
Hercules József Lajos, priei őrgrófokat; Hamilton Ja
kab, Trautmannsdorff Zsigmond Lajos, Ulefeld Leo, 
Rofferano Jeromos őrgrófokat, Stella Rókus, Seilern 
János Frigyes és Wratislav Ferencz Károly grófokat 
magyarokká fogadják”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

10.§
„bevették, s Magyarország igaz 
tagjaiul tartandóknak nyilvání
tottákk

1715. évi 
CXXXIV 
törvénycikk

„főméltóságu s méltóságos Breuner Miksa Lajos, 
Gronsfeldt János Ferencz gróf urakat, Cusani Jakab 
őrgrófot, Montecucoli Hercules Pius, Welcsek Hen
rik Vilmos, Veterani Gyula, Buttler János Lajos és 
Huldenberg Dániel Erazmus szabad bárót hasonló
képpen magyarokká fogadják”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

8.§
„bevették s elfogadtákk’

1715. évi 
CXXXV. 
törvénycikk

„Weigler György Leonhard, Deblin Miksa Ferencz 
Xavér s testvérei Antal Ferencz és Ferencz Libor báró 
urakat, Freyenfels János Kristófot, Imbseni János Ti
vadar, Vilmos és Konrád testvéreivel, Kellern Antal 
Henriket, Tinti Bertalant, Fűllgraff János Herbaldot, 
Fürstenpusch Rüdiger Gosvint, Bartalotti Keresz
telő Jánost, Ketten János Mihályt s testvérét Jánost, 
Jakabot, Zuanna Manfréd Keresztelő Jánost ugyan
csak Jakab testvérével, Tollheimb József Domonkost, 
Venier Bernardin Felixet, Renaud Ferencz Józsefet, 
Liebenberg Károlyt, Langlet Fülöpöt, Jaquet János 
Ferenczet, Dujardin szintén János Ferenczet, Calisius 
Fülöpöt, Lulier János Ferenczet, Conti Antalt, Cörver 
Ferencz Donátot, Oudaille Károly Hubertet, Pfeffers- 
hoven János György és Nándort, Ádám, néhai Linden- 
heimbi Lochner Károly fiát, Hochburg János Domon
kost és János Józsefet, és Leebengangi Gaun János 
Pált, másik Keresztelő János és Antal Józsefet szintén 
magyarokká fogadják”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

27. §
„bevették”

1715. évi
CXXXVI.
törvénycikk

„Campmiller Zacharias Mariophilust András testvé
rével, Quarienti Kristóf Ignáczot, szintén testvérével 
Ottó Józseffel, Öttl Antal Józsefet, hasonlóképpen 
János és Miklós Antal testvéreivel, Románus An
talt, Schick Frigyes Györgyöt, Hack János Henriket, 
Dizenti Lörincz Mihály Bonifáczot, Vilderik József 
Zsigmondot és Károlyt meg ezek fivéreit, néhai 
Poncz János Zsigmond fiait és örököseit, továbbá 
Schmidlin János Joakim Sándort, Rakenfels Mátyás 
Lipótot, Nolten Jánost, Paumgarten Bálintot, Schil- 
son János Mihályt, Zennegg György Kristófot, Neff- 
zer János Jakabot, Enzing Jánost, Cheslern Leonár- 
dot, Stegner Mátyást és Passardi János Péter urakat 
ugyancsak magyarokká beveszik”

HATÁLY A KELETKEZÉS 
PILLANATÁTÓL 
(EX NUNC)

23.§
„felvették s befogadták”

Ez utóbbi, a XXVII. tc. a végrendeletek formai érvényes
ségi kellékeit szabályozza. A törvénycikk 5.§-a így ren
delkezik:

„5. § A mely előre bocsátott ünnepélyességek azonban 
a kiváltságos végrendeletekben, úgymint a kegyes ha
gyományoknál, a katonai, a szülők és gyermekek közt, 
s a döghalál idején alkotandó végrendeleteknél nem 
szükségesek, hanem elegendők a végrendelkezők saját 
kezével irt s aláirt vagy két tanu előtt tett szóbeli vég
rendeletek is.”11
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A 10. § meglepő módon lehetővé teszi visszaható hatály 
alkalmazását is a végrendeletek érvényességi kellékei 
tekintetében, amely nemcsak ennek a jogi lehetőségnek 
a ritkasága miatt érdekes, hanem a szabályozás tárgya 
szempontjából is szokatlan:

„10. §  A végrendelet készitésének ez a módja pedig a 
mult esetekre nem kötelező, hanem csak a jövendőbeli 
végrendeleteknél foglal helyet s kötelez. ”12

A Szigeti veszedelemnek a szerző által 1651-ben történő 
első megjelenése után 64 évvel, az 1715. évi pozsonyi di
étán, tehát ilyen rendhagyó módon visszaható hatály meg
engedésével formailag is érvényessé tették azt a testamen



tumot, amelyet Zrínyi az eposzában kódolva a magyar 
nemességre mint a Szentkorona tagjaira hagyományozott: 
Magyarország szuverén, győztes hatalom, amely nem is
meri el sem az Oszmán-, sem a Habsburg-ház uralmát.

A jogalkotók mint Zrínyi 
leszármazottai és örökösei
Egy nemesi összeesküvés elmélete

Felmerül a kérdés, hogy szándékos volt-e a jogalkotók 
munkája. Mindenekelőtt szükséges megvizsgálnunk, 
hogy a magyar nemesség részéről kik vettek részt a ko- 
difikációban. Erre vonatkozóan a legutolsó, számozatlan 
törvénycikk, a „Befejezés” 5., utolsó szakasza nyújt in
formációt:

„5. § Továbbá a midőn a tekintetes és nagyságos urak: 
Erdődi Pálffy Miklós gróf, a kunok birája, az arany
gyapjas rend vitéze, mondott Magyarországunk nádor
ispánja s királyi helytartónk; csábrági Koháry István 
gróf, országbiránk ugyancsak erdődi Pálffy János 
gróf, előbb nevezett Dalmát-, Horvát- és Szlavonor- 
szágaink bánja; keresztszeghi Csáky Zsigmond gróf, 
magyarországi királyi főtárnokmester, czoborszentmi- 
hályi Czobor Márk, főajtónálló; galanthai Eszterházy 
Mihály, a római szent birodalom herczege, főudvarnok; 
németujvári Batthyány Ferencz, örökös ispán, főpohár
nok; ipolykéri Kéry János gróf, főlovász; trákostyáni 
Draskovich János gróf, főkamarás; vásonkeői Zichy 
Péter gróf, főasztalnokmestereink, s fennevezett erdődi 
Pálffy Miklós gróf, pozsonyi gróf s mások igen sokan 
annyiszor emlitett Magyarországunk főispánságait s 
főtisztségeit viselték. ”

történeti szem le'*—7
Pálfíy Miklós nádorispán, aki Zrínyihez hasonlóan maga 
is az aranygyapjas rend tagja volt és unokatestvére, Pálf- 
fy Pál, aki Zrínyi utódja a horvát báni tisztségben, családi 
kapcsolatban álltak a Zrínyiekkel. Dersfíy Miklós és Batt
hyány Zsófia leánya, Dersfíy Zsófia, ugyanis Pálfíy Péter
hez ment nőül.13 A Németújvári hercegi és grófi Batthyány 
család egyik ősanyja viszont a szigetvári hős, Zrínyi Mik
lós leánya, Zrínyi Dorottya volt, aki III. Batthyány Bol
dizsár humanista, törökverő, főasztalnokmesterhez ment 
feleségül 1566 januárjában.14

A nemesség ebben az időben a nemzeti és vérségi ösz- 
szetartozást az aktuális történelmi események, a levert 
szabadságharc hatására különösképpen számon tartot
ta és ápolta. Mivel a Szigeti veszedelemben a költő Zrí
nyi matematikai alapú katonai kódot használt, felmerül a 
kérdés, hogy a kodifikátorok ismerték-e ezt, illetve ma
tematikai alapon rejtettek-e el maguk is titkos informáci
ót a törvénycikkekben a kései örökösük részére. A válasz 
megrendítő: a végrendeletekről szóló törvénycikk, amely 
a kegyes végrendelet formai érvényességi kellékeit sza
bályozza visszaható hatályt is megengedve, az 1715. évi 
XXVII. tc. A Szigeti veszedelem tizenötödik énekében a 
Pars Decima Quinta 27. versszaka így szól:

„Elesett, meglüvém mennyei küvemmel,
S  elhagyatám véle eget örökséggel.
Elhatta az eget ő, de kevélységgel 
Most is zörgölődik nagy vakmerőséggel. ”15

Az eposzban kódolt testamentumot tehát ily módon visz- 
szaható hatály alkalmazásának megengedésével érvényes 
kegyes végrendeletként erősítették meg. A Habsburg el
nyomással kifinomult, jogi módszerrel szálltak szembe, 
tudván, hogy 1715-ben ugyan erre még nincs lehetőség, 
azonban mégis remélve, hogy jön majd időszak, amikor a 
Magyar Szent Korona ismét függetlenné válik.
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