Kollonich érsek levele
Mi Kollonich Zsigmond, Isten irgalmából és az apostoli szék kegyelméből, a római
Szent Marcellusról nevezett templom presbiter bíborosa, Germánia oltalmazója, bécsi érsek, a
Szent Római Birodalom hercege, Fraiberg, Grosschutzen és Sibenbrun ura, a királyi felség
belső titkos tanácsosa stb.
Adjuk tudtára összességében és egyenként mindazoknak, akik jelen
bizonyságlevelünkbe beletekintenek, hogy szilárd hitet és tanúságot teszünk és mutatunk mi is
a szentek ereklyéi iránt, amelyek hiteles helyekről származnak és amelyek hitelességét levél
és pecsét bizonyítja, s e szentek közbenjárását mi is bizalommal kérjük. Ezért mi Szent Péter
és Pál apostolok, Szent Bertalan apostol, Szent Katalin, Szent Gertrúd és Szent Lőrinc vértanú
csontjaiból nagy tisztelettel helyezünk el darabokat egy ezüstözött keresztbe, mely képekkel
van ékesítve, s ezt a mi kis spanyol viasz alul elhelyezett pecsétünkkel megerősítjük. Tesszük
ezt a nevezett szentek ereklyéinek nagyobb tiszteletére, Isten nagyobb dicsőségére és az ő
összes szentjeinek tiszteletére, s a Magyarországon lévő Szent Mihály arkangyal bátai
egyházának szabad elhatározásunkból adományozzuk és küldjük, mint a mi egyházunknak,
kápolnánknak, vagy oratóriumunknak a közös krisztusi hitben tisztelettel juttatjuk és ott
elhelyezzük.
Mindezt a mi kezünk írásával és pecsétünkkel megerősítjük és a fent nevezett
ereklyéket titkárunk által adjuk át.
Kelt Bécsben, érseki rezidenciánkon 1738. október 7-én.

Isten minden jókkal áldja kegyelmeteket!
Minthogy felséges koronás királyné asszonyunknak fájdalmasan érvén értésére,
hogy tudni illik ezen magyar haza, örökös országának lakói a mindenható Úr
Isten ellen való iszonyú nagy káromkodásban annyira el merültenek, hogy mint
egy gonosz, kelletlen szokásban valának, minden napon az Teremtő Úr Isten
ellen káromkodásokkal vétkeznek. Mivel pedig azon indok, gonosz és rút
káromkodások teljességgel országunk törvényei ellen volnának, fölséges
Asszonyunk az tekintetes és nemes vármegyének, az nemes vármegye pedig
általam az helységek bíráinak s elöljáróinak és lakosainak keményen értésére
adja és parancsolja, hogy annak utána minden ember, akár mely sorban és
renden lévő légyen, az teremtő Isten ellen való káromkodástól magát megtartatni
próbálja, mert mint kinek-kinek minémő büntetése fog lenni, az a törvény
szerint való végzése a tekintetes és nemes vármegyének. Hogy mindazok, akik
az káromkodásban fognak tapasztaltatni, az nemtelenek elsőben is 12 pálcával,
másodszor 24, harmadszor pediglen 36 pálcával fog megcsapatni, s neveltetik az
olyatén gonosz káromkodó. Elsőben az rossz cselekedetnek megismerésérül
ünnep napon, midőn az község egyben gyülekezik, szolga bíró által fog
büntettetni, az uraságnak pedig nemtelen tisztjei elsőben úgy az vétket
megvizsgálván minden pálca ütést egy-egy forinttal fognak megváltani, melyet
azonnal az szolga bíró minden engedelem nélkül exequialni fog. Az kik pedig
nemesi szabadságban vannak és kik maguk urainak nemesi szabadságát viselik,
az olyatén tiszteket is, ha hasonlóképpen az olyan nemes urainak, az kik
háromszor az káromkodásért megbüntettetnek, magukat ha meg nem jobbítják,
be adván őket a tekintetes és nemes vármegye szedriáján, az az járási székére
citáltassanak, s megfogattassanak, hogy méltó büntetésüket vehessék. Hogy
azért ezen felséges asszonyunk akaratja mennél előbb beteljesedjék, minden
helységben az ő kvalitása és minéműsége szerint, aki az olyanokra fog vigyázni,
kettő, három, négy megesküdtessenek, akik az vendégfogadókban és
utcákon…városon és falun vigyázzanak, s akik ilyet tapasztaltatnak nekem
azonnal tudtomra adják, ezt el ne mulasszák. Ha pedig valaki az bírák közül be
nem adna nekem, azon helység bírája vagy 12 forinttal, vagy 24 pálcával
büntettessék a fölül írt indok szerint, az mely büntetendő személyek lajstromát
kezemhez küldeni el ne mulasszák. Arra is intetnek az helységek bírái és
lakosai, hogy az disponált ünnepeket jobban üljék és becsüljék és az isteni
szolgálatnak végzéséig ne dolgozzanak. Az molnárok is, pedig ne őröljenek, az
malmokat megállítsák, hogy teremtő Istennek sok ortori közül alábbiakat,
éhséget, döghalált, ellenségnek fegyvereit elkerülhessük. 1765.

