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Dokumentumok, forrásokv_______________________ ’_____________ y

CIKKELYEK,
HELYEKET ISTVÁN KIRÁLY ESKÜVÉSSEL FOGADOTT

1. A tanácsurak (senatores) és tanácsosok (consiliarii), nemesek és bármely rendbé
liek, mind a Királyságban, mind a Litván Nagyhercegségben, mind pedig a Lengyel Ki
rálysághoz tartozó bármely más tartományban a következőkkel (hoc) biztosították, s 
biztosítják magukat. Már elhatároztuk pedig, s örök törvényként megtartani akarjuk, 
hogy sem életünk folyamán mi, sem pedig utódaink Lengyelország és a Litván Nagy- 
hercegség, Poroszország, Mazovia, Samogitia, Livónia, Kiovia, Volhinia, Podlachia stb. 
trónján, utódunk Lengyelország királyává való kijelöléséről és megválasztásáról nem 
tárgyalunk, sem választási gyűléseket (conventus pro Electione) össze nem hívunk, 
sem bármi útját, módját vagy eszközét utódunk királlyá választásának ki nem agyaljuk; 
avégett, hogy örök időkre, a mi s utódaink halála után a szabad királyválasztás a király
ság összes rendjei számára megmaradjon, mely okból az örökös (haeres) címet sem 
használhatjuk, sem mi, sem pedig Lengyelország utánunk következő királyai.

2. Mivel pedig ezen Királyságban és a Litván Nagyhercegségben, valamint a Király
sághoz tartozó egyéb tartományokban sokan vannak a vallásról másként gondolkodók 
(dissidentes de Religione), a jövőben a vallási egyenetlenségből származó viszálytól és 
háborúságtól tartók; e bizonyos országlakók szövetségükkel gondoskodtak magukról. 
Hogy a vallásban való szabadságuk megadassák megengedjük nekik e szövetség megtar
tását, s teljes egészében megőrzését örök időkre.

3. Továbbá az országnak azon ügyeiben, melyek királyi személyünkre és méltósá
gunkra tartoztak, úgy mind a külországokba küldendő követségekkel, mind a külhoni 
királyok és fejedelmek fogadásával és elbocsátásával, valamint a hadsereg toborzásával 
és a katonák összegyűjtésével kapcsolatos és egyéb hasonló ügyekben sem magunk, 
sem utódaink nem rendelkezünk, és nem is rendelkezhetünk a két nemzet királyi taná
csosainak tanácsa nélkül, s azon leszünk, hogy az országgyűlésre tartozó ügyek ne vál
tozzanak, s állapotukból és rendűkből ne távolodjanak el (ne ... commoveantur et ex 
statu ac ordine suo recedant). Mindazonáltal az olyan követségeket, melyek a köztár
saság ügyeit nem érintik, minőségüknek megfelelően bármikor küldhetünk a két nem
zet királyi tanácsosainak (Dominorum Consiliariorum Regni utriusque Nationis) tud
tával, ezek háborítatlanul hozzánk tartoznak. (A szövegben: quietium, de inkább:guie- 
tim circa nos manebunt)

4. Valamennyi rend gyűlésének (Comitium omnium statuum) egyetértése nélkül 
háborúról vagy általános hadba vonulásról (expeditio generális) nem rendelkezhetünk,
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sem a két nemzet fiait (homines) az ország határain kívül semmi módon, semmilyen 
királyi szavunkkal, még a zsákmányrészen felüli öt márka (quinque marcae super has
iam) fizetésével sem vezetjük vagy hívjuk hadakozásra sem mi, sem utódaink. Azt pe
dig királyi szavunkkal megfogadjuk s megígérjük: ha viszont az országgyűlés helyeslésé
vel általános hadfelkelés indul, alattvalóinkat két hétnél tovább azon a helyen, ahová 
őket hadba hívó parancsukkal (litteris bellicis) összehívtuk nem tartjuk, s nem is tart
hatjuk. Ha pedig az összes rend egyetértésével alattvalóinkat az ország határain túl 
akarnánk vezetni, és ha ehhez még ők is hozzájárulnak, akkor kivétel nélkül minden 
egyes lovasnak, s hasonlóképp minden egyes gyalogos nemesnek, mielőtt az ország ha
tárán túljutnánk, öt márka zsoldot (stipendium) tartozunk fizetni, mely zsoldban őket 
három hónapnál tovább nem tarthatjuk. Ha pedig őket két héten belül az ország hatá
rain túlra nem vezetnők, akkor tovább azon a helyen, s személyünk körül maradni nem 
tartoznak. Háború idején pedig tartozunk és kötelességünk az összes hadi felszerelést 
saját költségünkön előállítani, úgy mint ágyukat, hozzájuk tartozó személyzetet, lő
port stb.

5. A két nemzet országának és az országhoz tartozó összes tartománynak határait 
az ellenség betörésétől és támadásától minden erővel óvni tartozunk saját költségün
kön, a negyedrész kivétele és saját állapotában hagyása mellett, az ország törvényeinek 
megfelelően.

6. Gyakran az is megtörténhet, hogy a különféle tanácskozások és megbeszélések 
során annyi sok tanácsúr (senator) között nem alakul ki egyhangú határozat (senten- 
tia) és vélemény. Ez esetben mi és utódaink saját tetszésünkből(arbitrium) s hatal
munkkal semmit nem határozhatunk, hanem minél szorgalmasabban arra törekszünk, 
hogy mindenkit közös határozatra (sententia) vezéreljünk, fontolóra véve s mérlegelve 
minden érveiket, melyek a törvényekkel és a közönséges szabadságjoggal (libertates 
publicae) összhangban a köztársaság (Respublica) nagyobb hasznára lennének. Ha pe
dig nem vagyunk képesek őket egy véleményre juttatni, akkor döntésünknek azok mel
lett kell szólnia, akik a törvényekhez, szabadságokhoz (libertates), szokásokhoz, az 
egyes tartományok jogainak (jus) megfelelően a legközelebb járni s hajlani látszanak, 
kivéve az országgyűlés dolgait és ügyeit, melyeket a szokásos módon mindenki egyetér
tésével kell lezárni és elintézni.

7. Mivel pedig bizonyos, bebizonyosodott és nyilvánvaló, hogy a király személye 
egyedül ezen ország annyi sok tartományához tartozó annyi sok ügyéhez sohasem le
het elégséges, elrendeljük, és örök törvényként megtartani akarjuk, hogy az egyes kö
zönséges országgyűléseken, az összes rend tudtával és beleegyezésével (cum scitu et no- 
titia) mind a Királyság, mind pedig a Litván Nagyharcegség méltóságaihoz soroljanak és 
jelöljenek ki (assignentur et nominentur) a lengyel, a litván és a Királysághoz tartozó 
egyéb tartományok tanácsaiból (senatus) 28 személyt, akik szakadatlanul mellettünk 
legyenek, méltóságunkat és királyi fenségünket, valamint a közönséges szabadságot vi
gyázzák és oltalmazzák (observent et tueautur). Mi pedig tanácsuk nélkül a közös dol
gokban és ügyekben (kivéve a közönséges országgyűlésre tartozó dolgokat) semmiről 
nem rendelkezünk, sem utódaink nem rendelkezhetnek. Mely tanácsurak (senatores) 
pedig mind méltóságunknak és a királyi becsületnek (existimatio), mind pedig a törvé
nyeknek s a közönséges szabadságoknak jövendő őrei lesznek, mely tisztük s hivataluk 
ellátásáról a legközelebbi közönséges országgyűlésen számot adni tartoznak. Mindazon
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által, hogy az út hozzánk az udvarunkba ily módon ne tűnjék lezártnak, a többi ta
nácsúr előtt amikor csak jönni akarnak, kijelentjük, hogy bármelyikük számára nem
csak hogy szabad mindig udvarunkba hozzánk jönnie, és ott addig maradnia, ameddig 
neki tetszik, hanem szabad még az udvarunkban tárgyalt közügyek bármelyikében a 
személyünk mellé rendelt és kijelölt tanácsurakkal egyként jelen lennie s ezekről 
együtt tanácskoznia is. A mondott tizenhat (sedecim!) tanácsúr kijelölésének és megbí
zásának a közönséges országgyűléseken úgy kell történnie, hogy minden egyes félévben 
(in singulum semestre) nyolcat állítsanak és rendeljenek a király személye mellé, egyet 
a püspökök közül, másikat a palatínusok közül, kettőt a várnagyok (castellanus) közül, 
s oly rendben kell őket megbízni, ahogy helyük a senatusban van. Mely megbízottak 
pedig járandóságot (provisio) saját és utódaink kincstárából kapjanak. Ha pedig valame
lyikük törvényes akadály miatt ezt a megbízatást elfogadni nem akarná, akkor helyére 
mást kell kinevezni s megbízni. Oroszország földjeinek és tartományainak püspökei és 
világi rendű szentátorai személyenként minden félévre ötszáz forintot kapnak, a len
gyel földek püspökurai azonban, mivel a respublikától tisztes járandóságot (bona provi
sio) kapnak, effajta bevételre és tiszteletdíjra (sumptus et salarium) nem szorulnak.

8. A közönséges országgyűlést legalább kétévenként össze kell hívni. Ha pedig vala
mi nagy szükség úgy kívánja, akkor a két nemzet tanácsurainak (domini consiliarii) 
egyetértésével az idő alkalmassága és az ügy kívánalmai (exigentia) szerint hívjuk ösz- 
sze.* Az országgyűléseket pedig nem elnyújtani, hanem hat héten belül bezárni és el
végezni tartozunk. Ezeket az országgyűléseket a régi szokásoknak s hagyományoknak 
megfelelően az egyes vajdaságokban (palatínus) részgyűléseknek (particulares conven- 
tus) kell megelőzniük, melyeken követeink (oratores) révén a közönséges országgyűlé
sen tárgyalandó ügyeket a nemességnek, miként ez szokásos, előadjuk.

9. Megígérjük továbbá királyi szavunkkal, hogy a köztársaság (respublica) ügyeiben, 
mind belföldön, mind az országon kívül, nem használunk más pecsétet, sem utódaink 
nem fognak, mint amilyennel mind a Királyság, mind a Litván Nagyhercegség kancel
lárjai és alkancelláijai rendelkeznek.

10. A két nemzet országos méltóságait érintetlenül meg kell őrizni, hasonlóképpen 
az udvari tisztségek is mind ősi gyakorlásukban megmaradnak, melyeket csak a két 
nemzet arra érdemes fiaira ruháznunk, nem pedig külföldiekre.

11. Nehogy pedig valami kétség vagy bizonytalanság legyen a nemesek jószága (fun- 
dus) s birtokai (possessio) körül, azt akarjuk, hogy azok oly módon szabadok legye
nek, hogy bármit, amit azokon találnak, még akkor is, ha fémeket vagy sót találnának, 
azt ők birtokolják, bírják, megtartsák s azokat örök időkre háborítatlanul használják.

12. A végek (confinium) és a várak, valamint mind a várak, mind a jelesebb városok 
törvényszékeinek kapitányai és maguk a nagyobb városok, melyeknek nincsenek kapi
tányai, esküt tartozzanak tenni a királyra és az országra, hogy interregnum idején a vá
rakat (arces) és a városokat csak a szabadon, és mindenki egyetértésével megválasztott 
és megkoronázott királynak adhatják át, fővesztés, becsület- és birtokvesztés terhe 
alatt.

13. A Lengyel Királyság koronáját Krakkóban, az ország kincstárában kell őriznie a 
kincstárnok úrnak a következő tanácsosok pecsétje és kulcsa alatt: a krakkói várnagy, 
a krakkói, a poznani, a vilnói, a sendomiri, a calisi és a troceni vajda (palatínus). Ezek 
pedig a koronát el nem mozdíthatják, az ország szenátorainak és rendéinek egyetérté
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se nélkül. Mindazonáltal valamelyikük távolléte, betegsége vagy egyéb véletlenszerű és 
legális akadály miatt nem lehet akadálya mindenki egyetértésének, sőt, aki hiányozni 
fog, a többi szenátor figyelmeztetésére köteles kulcsát többi társának elküldeni. Abban 
az esetben pedig, ha valamelyikük meghal, akkor társainak szabadságában áll helyét 
fönntartani, s pecsétjét összetörni (sigillum discerpere).

14. Mivel pedig a Lengyel Királyság nem egy tartománya a törvényszéki igazságszol
gáltatás (administratio judicialis) királyi személyünktől elvette, s magáénak nyilvánítot
ta, ezt tőlük meg nem tagadhatjuk, sem (pedig a független igazságszolgáltatást) nem 
akadályozhatjuk, sőt, ha más tartományok ugyanezt akarnák tenni, megígéijük, hogy 
ez mindig szabadságukban lesz, továbbá megengedjük nekik mindig törvénykezéseink 
olyan megjobbítását, amivel egyhangúlag egyetértenek. Ha pedig eme törvénykezést is
mét személyünkre kívánják ruházni, mi s utódaink tartozuk azokat elfogadni.

15. És hasonlóképpen a Litván Nagyhercegség, valamint Volhinia, Kijev és Brazlavia 
földjeinek tanácsurai (domini consiliarii) akik litván joggal (jus) és rendeletekkel (sta- 
tuta) bírnak, elhatározták, hogy a jövendő koronázási országgyűlésen törvényeiket és 
törvénykezésük rendjét (judiciorum suorum ordinem) úgy jobbíthatják meg, ahogy kö
zös egyetértésük alapján nekik tetszik. Mindazt pedig, amit egymás közt elhatároztak, 
s amire jutottak, s amiben azok nagyobb része, kik litván jogokat használnak, egyet
ért, azt nekik tartozunk és kötelességünk közelgő (proxima) koronázásunkkor esküvel 
megerősíteni.

16. Különösen pedig azt kerüljük el, hogy akár királyi birtokainkon, akár az egyhá
ziak birtokain bármiféle adót és szolgáltatást (contributiones et exactiones), illetve len
gyel és litván városainkban és mezővárosainkban, valamint a királysághoz tartozó más 
tartományokban bármilyen vámot valamennyi beleegyezése nélkül a közönséges or
szággyűlésen kivessünk. Sem pedig azon dolgok monopóliumát, melyek az országot és 
a két nemzet tartományait megcsalnák és gyengítik (defraudant et deficiunt) el nem 
rendelhetjük, se meg nem engedhetjük.

17. Mivel pedig házasságunk dolgában a respublica igen érdekelt, megígérjük s megfo
gadjuk mind magunk, mind pedig az utánunk következő lengyel királyok nevében, 
hogy a házasságról soha semmit nem határozunk a két nemzet tanácsurainak (senato- 
res) hozzájárulása nélkül, sem pedig azon okok és indokok fölött, amelyek Isten igéjé
ben s az isteni törvényben megfogalmazódnak (sunt expresse), semmilyen útját vagy 
módját az elhagyásnak vagy válásnak nem keressük.

Mindezeket a követeink által nevünkben előadott és megerősített feltételeket tarto
zunk s kötelesek leszünk teljesíteni, s azokat királyi szavunkkal megígéijük. Azt pedig, 
hogy ezeket és mindazt, amit a koronázás körül a két nemzet rendei törvényeik sza
badságának megerősítésére, elfogadására nekünk benyújtanak, teljesítjük, s esküvel 
mindörökre érvényesítjük, királyi hitünkre megígéijük. Ha pedig, mi távol legyen, a 
törvények, szabadságok, cikkelyek vagy feltételek ellen valamit elkövetnénk vagy azo
kat nem teljesítenők, úgy a két nemzet országának lakóit a nekünk járó hűség (fides) 
s engedelmesség alól felmentjük.
Mindezeket pedig elvégezték s leírták az ország tanácsurai, a két nemzet nemessége és

88



rendei a közönséges választási országgyűlésen, Varsó alatt, december 18. napján, az 
Úr 1575. esztendejében.
Az oklevél végén a hitelesítő szöveg: Mely dolog nagyobb hitelére s örök emlékezetére 
aláírtuk, s pecsétjeinkkel elláttuk.

A lengyel és litván rendek Báthory István vajdának

Méltóságos és Nagyságos Urunk, barátunk, s legtiszteletreméltóbb szomszédunk. Üd
vözletünket küldjük s jódinulatunk kommendációját. Méltóságod követségét itt oly 
becsben tartjuk, melyben méltán kell tartanunk ama fejedelemét, aki a szomszédság és 
a régi barátság kötelékeivel a Lengyel királysághoz a legszorosabban kötve van ... Elő
ször ugyanis szavazatainkkal Lengyelország királyává és Litvánia Nagyvezérévé a felsé
ges fejedelmet, II. Miksa mindenkor magasztos császárt (Serenissimus princeps, Impera- 
tor, Semper Augustus) választottuk, mely választásról nemcsak a keresztényeket, ha
nem a többi fejedelmeket is értesítettük ... ámbár megváltjuk, hogy voltak közöttünk 
akik Nagyságodat kívánták királyuknak (az eredetiben is magyarul). Ez ügyben Nagy
ságodnak részletesen beszámol a Tisztelendő Jákob Woronieczky prépost úr, akit Mél
tóságodhoz elküldtünk, akinek pedig hogy hitelt nyújtson, kéijük Méltóságodat stb. 
Dátum Varsóban a választási gyűlésen december 19-én, az Úr 1575. esztendejében.
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