
 
 

1655. évi 
törvénycikkek 

Előbeszéd 

Mi, harmadik 
Ferdinánd, Isten 
kedvező kegyelméből 
mindenkor felséges 
választott római császár 
és Németország, 
Magyarország, 

Csehország, Dalmátia, Horvátország, Szlavonia stb. királya, Ausztria főherczege, Burgundia, 
Stiria, Karinthia, Krajna és Würtemberg herczege, Morvaország őrgrófja, Tyrol és Görcz grófja, 
jelen levelünk rendén adjuk emlékezetére és tudtára mindeneknek, a kiket illet: 

1. § Hogy midőn mi e Magyarországunk jólétének a föntartása és a békéről és köznyugalomról 
való gondoskodás végett hiveinknek, eme Magyarországunk összes főpap urainak, báróinak, 
nemeseinek és többi karainak s rendeinek "Hetvened" vasárnapjára, vagyis mult január hó 
huszonnegyedik napjára, a jelen ezerhatszáz ötvenötödik esztendőben Pozsony városunkba 
országgyülést hirdettünk és annak mi személyesen az élén állottunk: 

2. § Utóbb, a kölcsönös tárgyalások elvégeztével és az országgyülés berekesztése után, mondott 
Magyarországunknak ezek a főpap urai, bárói és nemesei, meg többi karai és rendei felségünk 
szine elébe jövén, fölmutattak és elénkbe terjesztettek bizonyos czikkelyeket, a melyeket azon az 
országgyülésen közös akaratukkal és szavazatukkal, egyenlő és egyértelmü megegyezésükkel 
határoztak el, igen alázatosan kérvén minket, hogy ezeket az összes czikkelyeket és mindent, a mit 
tartalmaznak, együtt és egyenkint helyeseknek, kedvünkre és tetszésünkre valóknak itélvén, és 
azokhoz királyi beleegyezésünkkel hozzájárulván, királyi hatalmunkkal kegyesen elfogadni, 
jóváhagyni és megerősiteni és mind önmagunk megtartani, mind pedig mindazokkal, a kiket illet, 
megtartatni méltóztassunk. 

….. 

1655. évi LXXIX. törvénycikk 

a hegyvám beszedése, valamint a fekete és aszu szőlő begyüjtése körül becsuszott 
némely visszaélések megszüntetendők 

A hegyaljai városok előadják, hogy a polgároknak, meg a nemeseknek 
is, a földesurak szőlőhegyein levő szőlőikből, amaz urak tisztjei nemcsak 
hegyvám fejében a kitünőbb borokat választják ki és foglalják le az 
edényekkel együtt, és hogy nagyobb mértékeket szoktak használni; 
hanem visszaélésképen fekete és aszu vagy kitünőbb szőlőket is szoktak 
szedni és elvinni: 

1. § Határozták, hogy ezek, mint sérelmesek, jövőre szünjenek meg. 
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       ..... 

1655. évi törvénycikkek 

Befejezés 

Mi tehát, hű alattvalóinknak, nemes Magyarországunk és kapcsolt részei főpap urainak, 
báróinak, mágnásainak és nemeseinek, meg többi karainak és rendeinek előrebocsátott kérését 
kegyelmesen meghallgatván, az előbb elsorolt összes czikkelyeket, a melyeket, mint emlitettük, 
eleinkbe terjesztettek, együtt és egyenkint szóról-szóra jelen levelünkbe iktattuk, és az azokban 
foglaltakat mind, együttvéve és külön, helyeseknek, tetszésünkre és kedvünkre valóknak találván, 
azokhoz kegyes királyi beleegyezésünket adtuk és hozzájárulásunkat nyilvánitottuk, és azokat s 
mindazt, a mit tartalmaznak, királyi hatalmunkkal elfogadtuk, helyben- és jóváhagytuk és 
megerősitettük. 

1. § Kegyelmesen igérvén, hogy az előrebocsátottakat összes pontjaikban, záradékaikban és 
czikkelyeikben mind, ugy magunk megtartandjuk, mint minden, bármely rendü és rangu hü 
alattvalónkkal sértetlenül megtartatjuk, jelen levelünk erejénél és bizonyságánál fogva. 

2. § Kelt pozsonyi királyi várunkban, julius hó harmadik napján, az Úrnak 
ezerhatszázötvenötödik, római uralkodásunknak tizenkilenczedik, a magyarországinak és a 
többinek harminczadik, a csehországinak pedig huszonnyolczadik esztendejében. 

       ….. 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=2&k=2&f=3625&s=400
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Ferdinánd, III. (Graz, 1608. júl. 13. – Bécs, 1657. ápr. 2.)  

Német-római császár, Magyarország és 
Csehország királya. II. Ferdinánd fia. 
 
Az egyetlen soproni királykoronázás főszereplője 
III. Ferdinánd volt, 1625-ben (későbbi feleségeit 
viszont Pozsonyban koronázták). 
 
Uralkodása idején tovább folyt a harmincéves 
háború. A háborút lezáró vesztfáliai béke 1648-ban 
a Habsburg birodalmi törekvéseket visszaszorítva 
biztosította a német államok rendi függetlenségét.  
 
A magyar rendi jogokat és a protestáns vallás 

szabad gyakorlatát I. Rákóczi György fegyveres föllépésére az 1644-i linzi 
békében biztosította. 

_____________________________________________________________________________ 
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