
 

 

Mi, Mária Terézia, Isten kedvező kegyelméből özvegy római császárné, Magyar-, Cseh-, Dalmát-, Horvát-, 

Tótország, Galícia, Lodoméria, Bosznia, Szerbia, Kunország, Bulgária apostoli királynője; Ausztria 

főhercege; Burgundia, Styria, Karinthia és Karniolia hercege; Erdély nagyfejedelme; Morva őrgrófja, 

Barabantia, Limburg, Luxemburg, Geldern, Würtenberg, Felső- és Alsó Szilézia, Majland, Mantova, 

Párma, Piacenza, Quastalla, Auschvitz és Zator hercege; Svévia fejedelme; Habsburg, Flandria, Tyrol, 

Hannonia, Kyburg, Görtz és Gradiska grófja; a római szent birodalom, Burgau, Felső- és Alsó Lausitz 

őrgrófja; Namur grófja; a vend őrgrófság és Mecheln ura, Lotharingia és Bar özvegy hercegasszonya; 

Etruria nagyhercegnője stb. stb. 

        Ezennel tudtokra adjuk, jelentvén mindenkinek, akiket illet: hogy mélyen elgondolkodván, milyen 

haszonnal jár a királyok és fejedelmek számára a közösséget alkotó népesség egy helyen - városban - 

való összegyűjtése, mily jólét ered a polgári közösség egyetértésen alapuló életéből, amely minden 

országban a biztonság és a haladás legszilárdabb alapja, és hogy mily előnyös a király és az alattvalói 

számára a kereskedelem és forgalom megkönnyítése, a városok alapítása, fejlesztése, jogaik, 

szabadalmaik és kiváltságaik bővítése; engedtük hát Magunkat könnyen meggyőzni arról, hogy ily 

engedmények adásával, városok létesítésével és fejlesztésével érdemeinket gyarapítjuk; ugyanis már a 

régmúlt idők bölcsei is azt tanítótták, hogy a város az olyan közösség, amelyben az emberek a legjobb 

módon élhetnek együtt: úgy alakítják ki a környezetet, az udvarokat, házakat és utcákat, hogy 

önmagukat ne csupán megvédhessék, hanem, hogy az egész emberi közösség nem pusztán a megszokás, 

de a kölcsönös egyetértés és irgalmasság kötelékével is tartósan egybefonódva fejlődjék, mivel ezeket a 

közösségeket a kölcsönös egymásrautaltság hozta létre, amelyeket, ha meg nem alapítanak, az emberek 

sorsa a legnagyoob nyomor és lelki szenvedés (a magány szülőanyja) volna; ezért a legkiválóbb 

fejedelmek, számolván bölcsen azokkal a védelmi előnyökkel is, amelyek az ily közösségek létezésén 

alapulnak és egyben gondoskodván halhatatlanságukról és nevük fennmaradásáról a késői utódokig, 

ezeknek a fennálló szokás szerint jogokat és szabadalmakat adtak s ezzel őket az általános jólét (ami a 

béke és az ország nyugalmának alapja) színvonalára emelték s abban megtartották; ezért, miután 

hűséges alattvalóink, a Bács vármegyében fekvő, korábban Szabadkának nevezett Szent Mária 

kiváltságos kamarai mezőváros - amelyet a katonai igazgatás alól (ahová korábban tartozott) 

Ezerhétszáznegyvenháromban kiemeltük, s az országos törvények, de különösen az 

Ezerhétszáznegyvenegyedik évi Országgyűlés (Diéta) tizennyolcadik törvénycikke1 alapján teljes 

egészben, jogérvényesen és tartósan Királyságunkba és az előbb említett Bács vármegyénkbe 

visszakebeleztük, s amelyet eddig királyi Kamaránk birtokolt - polgárai és lakosai együttesen a Mi 

Felségünket a legalázatosabban arra kérték, hogy a Mi előbb említett kiváltságos mezővárosunkat 

emeljük a királyi és szabad városok rangjára2 és számláljuk hozzá Magyar Királyságunk többi városaihoz, 

kegyesen visszaemlékeztünk mindazokra az általunk kegyesen fogadott számos és nagyon hasznos 

szolgálatokra és érdemekre, amelyeket a Mi említett Szent Mária kiváltságos mezővárosunk polgárai és 

lakosai (korábban katonái) évek hosszú során át nyújtottak és szereztek, lettek volt ezek a béke és a 

jólét, de a szerencsétlen belharcok, és a borzalmas török háborúk évei, különösképp az Ezerhétszáz-

harminchétben, Ezerhétszázharmincnyolcban és Ezerhétszázharminckilencben Vidinnél, Mehádiánál3, 



Nisnél4 és Belgrádnál5 tett szolgálataikra, amelyek családjaik súlyos veszteségével és kegyetlen rabságba 

hurcolásával jártak, amikor a törökök fogságába esettek kiszabadítására Tizenhatezer forintot 

váltságdíjként fizettek; ugyancsak saját gazdaságaik elhanyagolása árán Nyolcvan lovas és Száz ökrös 

szekéren Tizennyolc mérföldnyi távolságon Futakról Temesvárra lisztet szállítottak a császári seregnek; 

ezenkívül, midőn a császári hadsereg lovainak abraka elfogyott, ezek a polgárok, Szabadka katonai 

helység lakói odaadásukat bizonyítandó, a Kamara bármily ellenszolgáltatása nélkül lekaszálták saját 

szénájukat és azt ingyen átadták, sőt, még Kanizsára, a Tisza partjához Hatszáz szekéren el is szállították; 

ugyancsak Ezerhétszázharminckilencben és Ezerhétszáz-negyvenben, amikor Zomborban a ragályos 

dögvész járvány dúlt, Hat hónapon át naponta Hatszáz napszámost adtak teljes ellátással Belgrád 

erődeinek lerombolására, ami az ő számításuk szerint Harminchatezer forintba került; szintén az előbb 

említett, Ezerhétszázharminckilencedik esztendőben egy lovas és egy gyalogos századot6 állítottak fel és 

a maguk költségén - csupán a kenyeret kapván a császári és királyi kincstártól - a temesi kerületben 

zavargó oláhok ellen küldtek; amennyire tehették, erejükhöz és lehetőségeikhez képest, hazánk szent 

Koronája iránti különös igyekezettel, odaadással és szorgalommal viselték szolgálatukat dicső emlékű 

elődeink, felséges uralkodóházunk javára, így a legutóbbi legsúlyosabb háborúnk idején, 

Ezerhétszáznegyvenegyben és Ezerhétszáznegyven-kettőben7 is négy - két lovas és két gyalogos - 

századot állítottak ki és szereltek fel a maguk költségén, és csak az elindulás napjától kaptak zsoldot a 

királyi hadipénztárból; majd a következő, Ezerhétszáznegyvenharmadik évben, midőn a háború tüze 

minden oldalon fellángolt, a Menczel tribunus által felállított szabadcsapat számára Száztizennégy, a 

Festetich-féle magyar huszárezred számára pedig Harminchat, összesen tehát Százötven lovat önként és 

ingyen adtak, úgyszintén a kegyesen juttatott kiváltságokért Mi hadi bankhivatalunkba Tizenkétezer 

forintot befizettek és más esetekben is szükséges kiadásaink fedezéséhez gyorsan hozzájárultak, 

továbbá a köz ügyekben is odaadásukat és elkötelezettségüket különböző helyeken és időkben mindig 

kimutatták, ugyancsak polgártársaik élete és vére áldozatával Irántunk érzett hűségüket, a haza és a 

közjó iránti odaadásukat is tanúsították; nagyobb szükségben is siettek királyi Felségünk, örökös 

tartományaink és kormányzatunk iránti szeretetüket, önkéntesen vállalt hűségüket kimutatni, így az 

előbb említett hadi szükségletekre nem csupán nagyobb számú újoncot állítottak ki, meg a magyar 

lovasság számának növelése céljából Száz, hadi szolgálatra alkalmas lovat adtak, hanem még Ötezer 

valódi aranyat is abban a háborús időben császári-királyi rendelkezésünkre bocsátottak és azonnal 

kifizettek, ígérvén, hogy a jövőben is, bármikor, bőségben és szükségben, áldozatkészségünket mint 

hűséges alattvalóink, a haza hasznos polgárai és a közügyek szorgos intézői bizonyítani fogják, amivel 

bennünket is különös királyi kegyünk és bőkezűségünk kimutatására ösztönöztek; óhajtván ezért e 

kamarai kiváltságos mezővárosunk polgárait és lakosait királyi kegyelmünkben részesíteni, hogy még 

késői leszármazottaikig is érezhessék hűséges és odaadó szolgálatuk elismerését és Felségünk általi 

jutalmaztatását, hogy ezen keresztül utódaikat méginkább felséges Uralkodóházunk, magyar 

királyságunk koronája és a közjó szolgálatára buzdítsuk és ösztönözzük; tehát éppen úgy a fentebb 

kifejtettekért, valamint azon felhőtlen remény miatt is, hogy a Mi már eléggé benépesült Szent Mária 

kiváltságos mezővárosunk új kiváltságok elnyerésével és a szabad királyi városok sorába való 

beiktatásával még inkább be fog népesülni, aminek következtében az országos adónak, a közterheknek 

alapjai is növekedni fognak; hogy továbbá a múlt zord időkben olyannyira elsorvadt kereskedelem, más 

felől is gyéren műveltetvén, ezen részek lakosait Bács vármegye más lakóival együtt terményeikkel ne 

csupán a korábban alapított Zombor és Újvidék szabad királyi városokba vonzza, ahol zavartalanul és 



egészséges körülmények között könnyebben adhatják vehetik terményeiket, lehetőségük van pénzt 

(amely a jól végzett emberi ügyletek idegdúca) keresni; valamint, hogy ezek az ellenséggel szomszédos 

területek jobban benépesülvén több hasznot hajtsanak a török háborúk (amelyektől az Isten óvjon) 

idején a katonaságnak, amely erősebben ellenállván, az egész Királyság és a szomszédos tartományok 

védőbástyájaként az ellenséget visszaverhesse. Tehát ezen okokból, figyelembevéve a közjót és az 

említett polgárok, a már többször is említett Szent Mária Bács vármegyébe kebelezett helységünk 

lakosai felgyülemlett érdemeit, uralkodói hatalmunknál és tekintélyünknél fogva a fentebb említett 

okokból, de az Ezerhatszáznyolcvanhetedik évi Tizenhetedik törvénycikk alapján is, az alább felsorolandó 

területekkel, jogokkal és kiváltságokkal legdrágább Magyar Királyságunk szabad királyi városává 

felemeljük és megtesszük, ezzel az említett Királyságunk szabad királyi városai sorába bevesszük, 

befogadjuk és hozzászámláljuk, megszüntetvén eddigi Szent Mária elnevezését, és megadván, 

megengedvén számára most és mindörökké a Maria Theresiopolis szabad királyi város név és cím 

viselését, elhatározván és megerősítvén legjobb tudomásunk szerint e szabad királyi városra nézve az 

alábbiakat: 

        Először: Hogy szabadon élvezhesse és gyakorolhassa mindazokat az egyetemes és sajátos jogokat, 

szabadalmakat és kiváltságokat, amelyek az ország törvényei és a szokásjog alapján szabad királyi 

városainkat megilletik, ugyancsak a Szabad és Királyi Maria Theresiopolis nevet is; és mint ilyen az ország 

negyedik rendjébe részvételi és szavazati joggal bevétessék és a bevett országos szokás szerint a jövő 

Országgyűlésen becikkelyeztessék, a következőkre pedig a szokásos királyi levél útján meghívassék; a 

Szent Korona jószágaként senki mást, mint a törvényesen megkoronázott királyi felséget 

földesuraságának elismerni nem tartozik, sem pedig tőle bármiféle szerződéssel bármikor el nem 

választható, idegeníthető, vagy zálogosítható. 

 

 

 

        Másodszor: E város Tanácsa és polgárai együttesen véve az ország törvényei szerint egy nemesnek 

számíttatnak; ennek alapján többek között azon nemesi előjoggal is bír, hogy maga a város mint község 

saját szükségletei kielégítésére más örökös tartományainkból Magyarországba behozott, vagy az innen 

kivitt dolgokért harmincadvámot nem fizet; azok az egyes polgárok pedig, akik más szabad királyi 

városokban bevett szokás szerint a város Tanácsa által kiadott hiteles útlevéllel utaznak, csak a vám alól 

vannak fölmentve, de harmincadot fizetni tartoznak; a város alább leírt, viaszba nyomott pecsétjével 

ellátott, hivatalosan kiadott útlevelei pedig az ország minden helységében elismertessenek és 

érvényesek legyenek.8  

 

 

 



        Harmadszor: A hadiadót (contributio), az országgyűlési illetéket (taxa dietalis) és az egyéb közös, 

országos terheket úgy, mint más szabad királyi városok, tartozik fizetni; következőleg mindazok a 

személyek, legyenek bár bármiféle rendűek és módúak, akik itt polgári telkeket birtokolnak és polgári 

haszonélvezetekkel bírnak, tekintet nélkül netáni katonai, nemesi vagy kamarai előjogaikra, telkeiktől és 

hasznaiktól (beneficium) a város által kivetett hadiadót megfizetni, és ezeket illetőleg a Városi Tanács - a 

polgári joghatóság - illetékességét elismerni tartoznak; a kivételezett telkeket (ha ilyenek a városban 

engedélyezve lennének), királyi kiváltságokkal és szabadalmakkal felruházott kúriális birtokokat9, 

mindaddig, míg ezeket használják, és a nemesek személyes szabadságait és jogait illetőleg továbbra is az 

országos törvények érvényesek. 

 

 

        Negyedszer: A város területét képezze az az egész határ, amelyet már előbb, mezőváros korában is 

lakosai birtokoltak a következő Tizenkét pusztával, név szerint: Csantavér, Verussitty, Tompa, Ludas, 

Zabnaticza, Nagy-Fény10, Vantelek11, Gyorgyén, Bajmak, Tavankut, Szebessitty és Kellebia, továbbá a 

Jeszenovacz vagy Körös patak és a Palitty tó, régi és igazi hataraikkal és minden tartozmányaikkal, 

hasznaikkal és jövedelmeikkel, jelesül a város belterületén vagy a határban bárhol levő kocsmák, 

mészárszékek, serfőzdék, pálinkafőzdék, téglaégetők, piacok és vásárok nyereségével, a városban vagy 

határában tartózkodó zsidók12 és nem városi polgárok illetékével, gyógyszertár és italmérés nyitásából 

eredő bevételekkel, azaz a földesurakat megillető mindennemű jogokkal és előnyökkel, mindezt oly 

jogon és tehetséggel, mintha ezt a Kamara vagy a Királyi Kincstár bírná, élvezné és gyakorolná; s bírják 

pedig ezeket a mi szabad és királyi Maria Theresiopolis városunk említett lakói és polgárai tekintettel az 

előbb felsorolt katonai és polgári mindennemű érdemeikre, tartós hűségükre és hasznos szolgálataikra, 

valamint azért a Kétszázhatvanhatezerhatszázhatvanhat forintért és Negyven krajcárért13, amelyet 

megfelelő részletekben hat év alatt fognak a Mi királyi kincstárunkba lefizetni királyi ügyészségünk 

szavatossága alatt maradván mindaddig, míg Kincstárunkhoz (mint mondva volt) a váltságdíjat le nem 

fizették; továbbá azért az évenként esedékes királyi bérért (Census regius) amelyet egy későbbi kegyes 

döntésünkig most és itt egyezer Forintban megállapítunk, örökös birtokba adjuk, adományozzuk és 

ajándékozzuk e városnak, de ezen határozott kikötés mellett, 

        Ötödször: hogy polgárainak és lakosainak számát mindenféle, a közösség számára szükséges fajtájú 

iparosok és mesteremberek által, akik azonban csak római katolikus vallásúak lehetnek, szaporítsa; 

ezeknek külső telkeket (házaik felépítésére pedig a házi pénztárból segélyt és előlegben kölcsönt 

folyósítván) ingyen kijelöljön és kihasítson; ezenkívül a fentebb már említett, a szabad királyi városnak 

átengedett pusztákból kettőt, Bajmokot és Csantavért a saját költségén minél hamarabb betelepíteni14, 

ennek folytán a betelepülőknek jobbágyi telkeket előzetesen kimérni s faluvá alakítani tartozzék és 

köteleztessék; minek utána a telepítés bevégeztével a vármegye által, melynek joghatósága alá a két falu 

törvényesen tartozik a Városi Tanács jelenlétében összeírassék és adóportáik száma a városra kivetett 

porták számából levonassék; az egész munkálat azután a Magyar Királyi Helytartótanács által a 

legkegyelmesebb legfelsőbb helyre ellenőrzés és jóváhagyás végett bemutattassék; addig azonban, míg 

a fentebb említett két puszta, Csantavér és Bajmok betelepítve nem lesz s így annak rendje s módja 



szerint a közterheket nem viselheti, addig a város tartozik, mint eddig is tette, a vármegye tisztviselőinek 

a szükséges előfogatokat kiállítani (a katonai előfogatok a szabad királyi Zombor, Debrecen, Szeged és 

más városokhoz hasonlóan, amelyek ugyancsak tágas legelőkkel bírnak, továbbra is a város által 

állítandók ki) és így a közjó és a királyi szolgálat előmozdításában közreműködni. 

        Hatodszor: Megengedjük mindenekelőtt e szabad királyi város közönségének, hogy hasonlóan más 

szabad királyi városainkhoz, azok szokása és az országos törvények értelme szerint szt. Teréz napján, 

október Tizenötödikén választott polgárai által bíróból és tizenkét tanácsnokból álló Tanácsot15, 

ezenkívül más városi rátermett s alkalmas tisztviselőket és szolgákat is, de mindig csupán római katolikus 

vallásúakat szabadon választhasson; az így törvényesen megválasztott tanácsi személyek, éspedig a bíró 

két évig, a tanácsnokok pedig életfogytiglan hivatalukban maradnak, ahonnan tudomásunk és 

beleegyezésünk nélkül el nem mozdíttathatnak; mely helyi Tanács a szabad királyi várost érintő perek 

elbírálásában az országos törvények és a többi szabad királyi városokban követett mód és gyakorlat 

szerint fog ítélni, a fellebbezést pedig, a fellebbezhető perekben az érdekelt peres felek tudomásával 

királyi tárnokmesterünkhöz16 érettebb felülvizsgálatra felküldi, a szokott módon csatolva ítéletéhez a 

perfolyamra vonatkozó iratokat. 

 

        Hetedszer: Megerősítjük ezen szabad királyi városunk pallosjogát, amelyet a város területén 

elfogott gonosztevők felett más szabad királyi városaink mintájára gyakorolhat; bűnvádi törvénykezése 

céljából akasztófát és szégyenoszlopot is (nyakkalodát) építtethet; ítélhet továbbá minden egyéb, a 

város községét érintő ügyekben épp úgy, mint a polgárok személyét és telkeit illető perekben, és 

azokban, amelyek bármely módon a Tanács hatáskörébe tartoznak. 

 

        Nyolcadszor: Megengedjük e városnak az egyházi védőjog (patronatus) gyakorlását oly módon, hogy 

a római katolikus plébános bemutatására mindig csak egyedül a katolikus polgárok és lakosok 

jogosultak, viszont a görög nem egyesült hitvallásúak is kizárólag a maguk módja szerint lelkészükről 

gondoskodjanak; mindkét rész a maga papjainak ellátásáról is maga gondoskodjék. 

        Kilencedszer: Előbb említett Maria Theresiopolis városunkat és annak területét a katonai és kamarai 

joghatóság alól, amely alá előbb tartozott, teljesen kiemeltük és felszabadítottuk; tehát összes polgárai 

és egyéb lakosai, bármily rendűek, rangúak és nemzetiségűek legyenek is, többé sem a szomszédos 

katonai erősségeink parancsnokainak vagy bármely más jelen- vagy jövőbéli parancsnokoknak illetve 

azok alárendeltjeinek, sem a mi kamarai tisztviselőinknek azokon a részeken alárendelve nincsenek, 

hanem a jövőben egyedül a helyi Tanácsuktól függenek, alája tartozzanak mind személyi, mind 

törvénykezési, mind a telkek birtoklását érintő dolgaikban, más szabad királyi városok szokása szerint, 

kivétetvén az országos törvényekkel kivételezetteket. Nemkevésbbé 

        Tizedszer: Ezen város polgárai és lakosai bármely háború és más közveszély körülményei között a 

nekünk kijáró hűséggel és odaadással kötelesek a szomszédos várparancsnokokkal s a hadjárat idejére 

kinevezett hadvezéreinkkel levelezni, minden részükről felfedezett veszélyes cselszövéseket, fonák és 



ártalmas összejöveteleket, civódásokat amelyek bekövetkezése várható, elhárítani, sőt, méginkább 

nyomban leleplezni, azután mindazokat, akik a hűséges alattvalókat a köteles hódolattól eltántorítani, a 

belső békét és biztonságot aláásni próbálkoznak, készségesen, hűen és tartósan megfigyelni. És még 

        Tizenegyedszer: Mivel a közszükséglet és a város belbiztonsága azt javallja, hogy magát a várost, az 

első lehető alkalommal árokkal17, idővel pedig más szabad királyi városokhoz hasonlóan falakkal 

körülvegyék, szükségképpen kapuk is emeltessenek és őrökről is gondoskodás történjék; tehát mivel a 

városnak e dolgok felől is gondoskodnia kell, így szabad lesz neki e végből a szükséghez képest a város 

őrzésére kísérőket (satellites), közönségesen mundérosokat (trabanos) vagy hajdúkat (Hajdones)18, oly 

számban, amennyire szükség mutatkozik, továbbá a rendeletek kihirdetésére és tűzvész jelzésére 

dobosokat (tympanotribas) is állítani, mely kísérők a szükséges fegyverekkel ellátva a föléjük rendelt és 

mindig a Tanács kebeléből választott városi kapitánnyal éjnek idején a többi szabad királyi városok 

példájára a várost bejárni és figyelni, a gonosztevőket és a nyugtalankodókat megfékezni, bármiféle 

kihágásokat a város körüljárása és őrzése útján megakadályozni köteleztetnek. 

        Tizenkettedszer: Megengedjük továbbá a városnak, hogy az utódok nélkül elhunyt polgárai telkét és 

vagyonát pénztára örökölje s az ilyen magvaszakadt jószágot a városi vagyonhoz csatolja s a köz javára 

szabadon felhasználja19; a város területén ingó vagyonnal bíró nemesek és szabad személyek birtokát, 

valamint a hűtlenség és felségsértés vétségében elmarasztalt személyek ingó és ingatlan vagyonát a 

város területén és telkein azonban az Ezerhatszáznegyvenhetedik évi Nyolcvanhetedik valamint az 

Ezerhétszáztizenötödik évi Hatvankettedik törvénycikk értelmében legott a királyi kincstár örökli s ezen 

jószágok királyi adományozás alá kerülnek, de az ajándékozottak ezeket polgári jogon birtokolhatják. 

Lévén, hogy 

        Tizenharmadszor: az országban és csatolt részeiben lakó görög nem egyesült vallású, szerb 

nemzetiségű (Rascianae gentis) emberek régi császári-királyi szabadalmait 

Ezerhétszáznegyvenháromban már kegyesen megerősítette a Mi felségünk20; ezért ezen város görög 

nem egyesült vallású lakosai minden eddig élvezett kiváltságaikban ugyanott meghagyatnak s ezen jogok 

értelme és ereje a továbbiakban is fennmarad. De ezentúl csupán római katolikusok szerezhetnek 

polgárjogot (jus concivilitatis) a városban. 

        Tizennegyedszer: Megengedjük ugyancsak azt is a Mi említett Maria Theresiopolis városunknak, 

hogy a saját, úgyszintén a szomszédos helységek javára és hasznára, mint eddig is, hetenként egyszer, a 

hétfői napon hetivásárt (Nundinas hebdomadales), s ezen kívül még három nagy, országos vásárt 

(Nundinas publicas) tarthasson, és pedig május Tizenhatodikán Nepomuki Szent János napján, a 

Kisasszony-napot követő napon és a harmadikat a Mindenszentek ünnepét követő napon; az ezeket 

előző és követő napon pedig állatvásár tartassék, mindazon jogokkal és kiváltságokkal, amelyek más, 

vásárt tartó szabad királyi várost megilletnek, amelyek tartásából eredő törvényesen beszedett illetékek 

a község javára fordítandók, annak közbevetésével azonban, hogy ha idők folyamán e vásárok vasár- 

vagy ünnepnapra esnének, akkor minden ilyen esetben a következő hétköznapon tartandók. Azért 

pedig, 



        Tizenötödször: hogy e város polgárai és lakosai a fent kinyilatkoztatott kegyes engedményeket, 

szabadalmakat, előjogokat mint más szabad királyi városaink is a törvények és az alkotmány szerint az 

abba foglaltak alapján mindannyian békében, biztonságban és zavartalanul élvezhessék és bármiféle 

egyenetlenkedésnek és civakodásnak eleje vétessék: bármely polgári háznak, belső vagy külső teleknek 

kivételezése és felszabadítása a község tudomása és határozata nélkül, vagy kegyes királyi 

helybenhagyás híján eltiltatik; sőt, határozottan kimondatik, hogy ha valamely birtokingatlan örökség 

által vagy más jogcímen egyházi vagy idegen - nem idevalósi, vidéki - személy kezére kerülne, azt az illető 

egy éven belül (ha csak időközben nem szerzett magának polgári jogot és kiváltságokat) városi 

polgároknak tartozik eladni; különben a Tanács jogában áll megbecsültetni s árát a birtokosnak 

kifizetvén, őt az ilyen javaktól az országos törvények alapján elmozdítani. 

        Tizenhatodszor: A polgári önkormányzat és törvénykezési jog teljes és érintetlen maradjon, senki 

által sem háboríttattassék; világosan óhajtjuk és kijelentjük, hogy sem katonai, sem kamarai 

tisztviselőink, de maga a vármegye sem gyakorolhat semmiféle joghatóságot e város területén az 

országos törvények ellenében: a polgárok felett nem ítélkezhet, törvénykezésébe bele nem szólhat, 

ítéletének végrehajtásában nem akadályozhatja a város Tanácsát. 

        Tizenhetedszer: Nehogy igaz a hamisért, ártatlan a vétkesért szenvedjék vagy felelősségre vonassék: 

megtiltjuk, hogy előbb említett városunk lakosait és polgárait bármely helyen mások adósságai miatt, 

akár személyükben, akár vagyonukban megkárosítsák, letartóztassák vagy bebörtönözzék; ugyancsak fel 

vannak mentve Magyar Királyságunk és a hozzákapcsolt részek területén bármiféle vámok, rév és 

útilletékek s harmincad-adó alól; épp így a szabad királyi városok régi jogánál fogva e város lakosainak 

házai fel vannak mentve a vendéglátás kötelezettsége alól s csak a Tanács rendelésére kötelesek szállást 

vagy ellátást biztosítani bármely rendű embereknek. Itt ugyan azt is kijelentjük, hogy 

        Tizennyolcadszor: mindezen engedmények, jogok és kiváltságok az Ezerhétszáznegyvenegyedik évi 

országgyűlés Huszonkilencedik törvénycikkénél fogva csak e városunk mostani és jövőbeli polgárait, 

alattvalóinkat és lakosait (kik, mint előbb is mondva volt, csak római katolikusok lehetnek) illetik meg.21 

        Tizenkilencedszer: Hogy pedig ezen város a nyert szabadalmaknak bizonyos tartós jelével is bírjon, 

tehát nevezett Maria Theresiopolis városunknak, polgárainak és lakosainak, királyi kegyeink és 

jótéteményünk teljes díszével és ékességével s hogy az minden embernek szembetűnjön és 

megvilágosodjék, régi címerét - amelyet mint kiváltságos mezővárosunk korábbi kegyelmünk alapján 

használt - nem csupán felújítjuk, hanem némileg meg is változtatjuk, és amint alább következik, a 

jövőben és örökké, minden időkben használni, vörös viaszba lenyomni engedélyezünk. 

        A címer szférikus vagy kör alakú, vízszintesen hasított, a felső sötétkék részben a felhők közül a 

Boldogságos Szűz Mária tűnik elő skarlát színű ruhában, fátyollal ékesítve, a ruhátlan kis Jézussal, ki 

szent Teréziát - többször felemlített ezen Mária Theresiopolis Szabad Királyi Város választott 

védszentjét, ki a címer bal oldaláról jobbra néz, karmelitarendi apáca-öltözetben, fejét arany oreol (a 

szentek ismertető jele) övezi, bal kezét szívére illesztve, jobbját az Istenszülő Szűz és annak isteni fia felé 

kinyújtva - kinyújtott karjaival mintegy átölelni látszik. A címer alsó részében egy jobbra forduló, 

hátravetett, hasított farkú, kardot tartó arany oroszlán ágaskodik. A címer fölött egyszerű korona 



nyugszik; a címer külső szélén a következő körfelirat: Maria Theresiopolis Szabad és Királyi Város 

Pecsétje. Valamint hogy mindez megtalálható jelen kegyes oklevél kezdeténél festőnk tanult és ügyes 

kezével és eredeti színekben lefestve, hogy a szemlélőknek méginkább szembetűnjék; elhatározzuk és 

biztos tudomásunk szerint lelkünkben eltökélve megengedjük, hogy említett Mária Theresiopolis Szabad 

és Királyi Városunk polgárai, birtokosai és lakosai, valamint az ő utódaik és örököseik az ő közösségük 

nevében írt bármely iratukat az előbbi módon leírt címernek pecsétbe vésett jelével vörös viaszban 

lenyomva hitelesítsék, és az ilyen említett színű viaszban lenyomott, vagy függve elhelyezett pecséttel 

megpecsételt bármely városi iratnak adassék effektív és gyanún felül álló bizonyító erő és bizalom, 

valamint más szabad királyi városaink levelei esetében, amelyek ugyan ezen színű viaszt használják. 

        Huszadszor: Mindezen előbb mondottakat olyan sajátos feltételek mellett határozzuk el, hogy az 

előbb említett polgárok, lakosok és birtokosok mindenben a többi szabad és királyi városokhoz 

idomuljanak, örökösen őrizkedjenek a hűtlenség és háládatlanság csúfos szégyenfoltjától, 

fenyegettetvén ezen és minden más kiváltságuk örökös elvesztésével és más törvényes büntetésekkel, 

amit ha az bekövetkezne, kiérdemelnének; valamint hogy teljes hittel, tartósan és hűségesen 

törekedjenek kiérdemelni velünk, utódainkkal és örököseinkkel Magyarország törvényes királyaival 

szemben, ezt a nem közönséges jótéteményt, amelyet kegyesen és nagylelkűen nekik tettünk, így 

bevesszük, elfogadjuk és hozzáírjuk mindazt, ami az előbb kijelentetteket egészében és részeiben illeti 

(mások, jelesen az Egyház jogait tiszteletben tartván), s ezen tárgy tartós megerősítése és állandó 

emlékezetben tartása végett kiadjuk jelen levelünket királyi ügyészünk szavatosságával (mint előbb 

kijelentetett) megerősítve nagy, függő, titkos pecsétünkkel (amelyet mint apostoli magyar királynő 

használunk), nevezett Városunk, Maria Theresiopolis polgárainak és lakosainak, valamint azok utódainak 

és örököseinek, határtalan időkig. Kelt őszintén kedvelt hívünk, tekintetes és nagyságos galanthai gróf 

Eszterházy Ferenc, Fraknó örökös ura, aranygyapjas s egyben Szent István apostoli király jeles rendje 

nagykeresztes lovagja, kamarásunk és valóságos belső tanácsosunk, Moson vármegye főispánja, 

magyarországi Kúriák elnöke s fönt nevezett Magyarországunkra tartozó udvarunk és ugyancsak a Szent 

István rend kancellárjának kezei által, ausztriai Bécs főhercegi városunkban, Január hava huszonkettedik 

napján az Úrnak Ezerhétszázhetvenkilenc, Magyar-, Cseh- és többi országainkban való uralkodásunknak 

harminckilencedik esztendejében; midőn a főtisztelendő, méltóságos, tisztelendő és a Krisztusban is 

tisztelt atyák: gróf Battyány József, római szent birodalmi herceg az esztergomi érsek, zajezdai báró 

Patacsich Ádám, a kalocsai és bácsi kánonilag egyesült anyaszentegyházak érseke, vásonkői gróf Zichy 

Ferenc győri, galanthai gróf Eszterházy Károly egri, volli és sonenthurni gróf Migazzy Kristóf, a római 

szentegyház bíbornoka, római szent birodalmi herceg, váci püspöki helytartó, Gallyuff József zágrábi, 

Caballini Keresztelő János zengi és modrusi vagy korbaviai, Kerticza Ferenc Mátyás boszniai vagy 

diakóvári és szerémségi, gróf kollegrádi Kolonits László erdélyi, Szalbek Károly szepesi, gróf Berchtold 

Ferenc, besztercebányai, gróf Révai Antal rozsnyói, Bajzáth József veszprémi, Szily János szombathelyi, 

sellyei Nagy Ignác fehérvári, Krisztovich Imre csanádi, Zlatarich Antal belgrádi és szendrői, Jaklin István 

Miklós választott almisiai, buzini gróf Keglevich Zsigmond választott makáriai, Nunkovits György 

választott szerbiai, Pethő József választott drácsi, báró Perényi Imre választott baceni püspökök, akik 

Isten egyházait szerencsésen kormányozzák; nem különben a felséges Albert főherceg úr, a Lengyel és 

Litván királyság hercege, szászországi fejedelem, magyar királyságunkban királyi helytartónk; ugyancsak 

nagyságos galanthai Fekete György gróf országbíránk; nádasdi Nádasdy Ferenc, Fogarasföld örökös ura, 



Dalmát-, Horvát- és Szlavónországok bánja; gróf Battyány Ádám főtárnokmester, galanthai Eszterházy 

Miklós római szent birodalmi herceg, örökös fraknói gróf, a magyar nemesi testőrsereg kapitánya; 

Galantháról nevezett Eszterházy Ferenc bíró, Keresztszegi Csáky Nepomuki János gróf, főlovászmester, 

monyorókeréki Erdődy Nepomuki János gróf, főkamarásmester, nagykárolyi Károlyi Antal gróf, 

főasztalnok, erdődi Pálffy Lipót, főajtónálló, nagymányai Koller Imre Ferenc Xavér gróf magyar 

királyságunk főpohárnoka és erdődi Pálffy János, pozsonyi gróf s sok más, bírván a gyakran említett 

Magyarországunk vármegyéit és hivatalait. 

MARIA THERESIA, s. k. 

Bécs, 1779. január 22-én 

gróf ESZTERHÁZY Ferenc s. k.  

GASZNER József s.k. 

 

 

        Az 1779. esztendő december havának 13. napján nemes Bács vármegye Zombor szabad királyi 

városában tartott közgyűlésén a legszentebb Őfelsége jelen kegyes a folyó 1779. esztendő január 22. 

napján Bécsben kiadott kiváltságlevele, amellyel a kebelünkbe tartozó, egykor Szabatkának nevezett 

Szent Maria mezővárost a jövőben használandó Maria Theresiopolis név alatt a szabad és királyi városok 

közé emelte, felolvastatott és kihirdettetett, a tiszti ügyész azon közbevetett óvadékos ellenvetésével, 

hogy a város részéről korábban adott nyilatkozat szerint a fuvarok az átvonuló katonaság, a vármegyei 

tisztek és szolgáik részére továbbra is mindig (úgy mint eddig) teljesítendők, Bajmok és Csantavér 

puszták betelepítése után is; ezek teljes betelepítéséig és portáik számának megállapításáig és a város 

portái számából való kivonásáig a vármegyei házipénztárba a város úgy mint eddig, továbbra is adózni 

tartozik. A szabad és királyi Maria Theresiopolis város küldöttei mindkét pont tekintetében óvást 

emeltek. 

KÁSZONY Ferenc által, s. k. 

nevezett nemes Bács vármegye esküdtje és rendszerinti jegyzője 

ULMER Gáspár 


