1723. évi I. törvénycikk
az ország s az ahhoz kapcsolt részek karai és rendei Ő császári és királyi szent felségének
szabadságaik s kiváltságaik atyai és legkegyelmesebb megerősitéseért s a karok és rendek
közepette saját legszentségesb személyében megjelenéseért legnagyobb köszönetet
mondanak*)

Ő császári s királyi legszentségesebb felségének, a jelen országgyülésre szerencsésen és igen
nagy, valaha alig látott számban egybegyült országos karok és rendek iránt való atyai
legkegyelmesebb hajlamát s ezeknek fenmaradására s Magyarországnak, meg kapcsolt részeinek
közállapota gyarapodására, s a szomszéd örökös országokkal és tartományokkal minden
eshetőségre, és a külső erőszak ellenében is megállapitandó egyességre és a belső nyugalom
fentartására irányzott valóban atyai gondját és aggódását, ugyancsak Ő legszentségesebb császári
és királyi felségének az ország s az ahhoz kapcsolt részek karaihoz és rendeihez intézett királyi
leveléből, s legujabban tett előterjesztéseiből, jobbágyi hüségük hódoló buzgalmával s állandó
melegével legalázatosabban megértvén, ez atyai indulatnak irányukban legkegyelmesebben
nyilvánitott különös kegyéért, és azért, hogy nem szolgálván akadályul bármely ellenkező, a
római szent birodalmat s az európai békét érdeklő igen nehéz gondjai és munkái, hü karai közé
eljönni s ezeket legtiszteletreméltóbb és legmagasabb személyében atyailag megvigasztalni, s
először és mindenekelőtt, a hü karoknak és rendeknek minden eziránt előrebocsátott, megelőző
legalázatosabb esedezése nélkül, tisztán csak irántuk viseltetett atyai indulatból felajánlani
méltóztatott azt, hogy örökös Magyarországának s az ehhez kapcsolt részeknek, országoknak és
tartományoknak összes karait s rendeit minden, ugy a hitlevélbe foglalt, mint bármely más,
ekkorig engedett és alkotott s a jelen országgyülésen s jövőben is országgyülésileg alkotandó
törvényekben, jogokban, szabadságokban, kiváltságokban s mentességekben, szokásokban,
előjogokban megtartandja, s azokat és azok mindegyikét legkegyelmesebben megerősiteni
kegyeskedett, Ő császári és királyi legszentségesebb felségének legalázatosabb s tőlük kitelhető
legnagyobb hálát nyilvánitanak azért is:
1. § Hogy legfelségesebb osztrák háza nőágának is Magyarország királyi koronájára, s az e
szent koronához tartozó részekre, országokra és tartományokra, ez ágnak s az abból
leszármazóknak kihalásáig, az ország és az ahhoz kapcsolt részek összes karainak s rendeinek
egyértelmü szabad akaratával történt kikiáltását s ugyancsak a karoknak és rendeknek Ő
legszentségesebb császári és királyi felségéhez Bécsbe menesztett ünnepélyes küldöttsége utján
meghivását.
2. § És az ilyetén felajánlást oly kegyesen s kegyelmesen és hálás lélekkel fogadni s hü
karainak és rendeinek kegyeletes és üdvös óhajtását nemcsak helybenhagyni méltóztatott:
3. § Hanem ezt az örökösödést Magyarország szent koronájában s a hozzá kapcsolt részekben,
országokban és tartományokban, a fiágéval azonos elsőszülöttség rendje szerint oly módon, a
mint azt Ő legszentségesebb felsége az ő Németországában s azon kivül fekvő örökös
országaiban és tartományaiban már szabályozta, megállapitotta, kihirdette s elfogadta,
elválhatatlanul s ugyanazon ág fokozatának egyenlősége esetében a finemüek előjogának
figyelembevételével kivánja rendezni, megtartani s megőrizni.
4. § Akképen, hogy azt a nőt, vagy annak férfi örökösét, a ki a felséges osztrák házban
elfogadott, emlitett elsőszülöttségi rend szerint, a felséges osztrák ház előbb mondott országainak
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s tartományainak örököse lesz, ugyanezen utódlás és örökösödés jogán, a jelen és minden jövő
esetben, egyszersmind az ugyancsak feloszthatatlannak értendő Magyarország s az ahhoz
kapcsolt részek, országok és tartományok kétségtelen királyának tartsák s koronázzák.

