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1. Ókor
1.1. A spártai választások (1-3. forrásig, 1.1.1 -1.1.1.3.)
1.1.1. „Lükurgosz olyan buzgalommal járt el a kormányzat elrendezésében, hogy Delphoiból
erre vonatkozólag egy rhétrának nevezett jóslatot hozott: „Amikor majd templomokat is
építettél…s harminctagú gerusziát állítottál fel, beleszámítva az arkhagetészeket is, időről időre
gyűjtsd össze a népet a Babüka és a Knakión közt; tégy javaslatokat vagy vond vissza őket, de
a döntés mindig a nép joga legyen.” A jóslat szövegében, az arkhagetész-ek a királyokat
jelentik…Arisztotelész szerint a Knakión folyó, Babüka pedig híd neve. A kettő közti térségen
voltak a népgyűlések, melyeknek megtartására nem építettek sem fedett csarnokot, sem más
épületet. Lükurgosz ugyanis azt gondolta, hogy az ilyesmi nem használ, sőt árt a
tanácskozásnak, mert a népgyűlésen egybesereglett sokaság figyelmét szükségtelenül eltereli,
ha bámészkodva nézik az ott elhelyezett szobrokat, a falakon a festményeket és a díszes
mennyezetet. Amikor a nép összegyűlt, senki nem terjeszthetett elő javaslatokat, de a geruszia
tagjaitól és a királyoktól fellebbezni lehetett a néphez. Később azonban, amikor a nép
hozzáadásokkal vagy rövidítésekkel kiforgatta az eléje terjesztett eredeti javaslatokat igazi
értelmükből, Polüdórosz és Theopomposz királyok a rhétra szövegébe a következő toldást
iktatták be: „Amennyiben a nép alkotmányellenes javaslatot fogadna el, a véneknek és a
királyoknak joguk van a gyűlést elnapolni.” Ez azt jelentette, hogy a szavazást semmisnek
jelentették ki, és a népgyűlést feloszlatták, arra hivatkozva, hogy a nép a törvényjavaslatot a
közérdekkel ellentétben módosította és eltorzította. Ugyanakkor elhitették a város lakóival,
hogy a rhétra szövegét isteni jóváhagyással egészítették ki.” (Plutarkhosz: Lükurgosz)
1.1.2. „Hallva elébb Phoiboszt, Püthóból ím hazavitték
isten jóslatait s teljesülő szavait:
Istentől tisztelt vezető legyen úr a tanácsban,
s töltse be szép Szparté város gondja szivéts mind a tanácsbeli vén, meg a nép sok férfia: őket
illeti váltakozón sorra a nyíltszivü szó.” (Türtaiosz verse)
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1.1.3. A spártai állam felépítése és működése

1.2. Az athéni demokrácia és a választások (4 -25. forrásig, 1.2.1-1.2.25.)
1.2.1. ”Mivel pedig látta, hogy a nép még mindig forrong és nyugtalan az adósságok elengedése
miatt, egy négyszáz tagból álló második tanácsot is felállított száz-száz taggal a négy phüléből,
hogy előzetesen vitassanak meg minden ügyet, ami a népgyűlés elé kerül. Az Areioszpagosz
tanácsát az államrend felügyelőjének és a törvények őrének tette meg. Úgy gondolta, ha az
állam e két tanácsra mint kettős horgonyra bízza magát, nagyobb nyugalommal
élhet.”(Plutarkhosz:Szolón)
1.2.2. ”Kleisthenés hozta be Athénbe a cserépszavazás törvényeit. Ez pedig a következő volt: a
tanácsnak szokása volt néhány napon át vizsgálatot tartva, cserépdarabokra felírni, kinek kell a
polgárok közül száműzetésbe menni, és ezeket bedobták a tanácsház elkerített helyére. Akire
pedig több mint kétszáz cserép esett, annak száműzetésbe kellett mennie tíz évre, de javait
továbbra is élvezhette. Később néphatározattal törvényt hoztak, hogy hatereznél több
szavazatot kell leadni, ahhoz, hogy valakit száműzetésbe küldjenek.” (C. Vaticanus Gracecus,
a cserépszavazásról)
1.2.3. „Dícsérd noha Pauszaniaszt, dícsérd noha Xanthipposzt, vagy
Leutükhidászt; de magam csupán Ariszteidészt dicsérem,
őt, aki legderekabbként
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szentséges Athénból eredt.
Themisztoklészt gyűlöli Létó!
Csalfán, bünösen, hazugul ő Timokreónt, vendég idegent
ím, haza már, Ialüszoszba többé nem bocsátja,
hitvány pénzre kacsintva,
s elvéve a három ezüst rudat, vesztébe vágtat hajóján:
van, kit hazaküld hamisan, s van, kit kikerget, s új ezüsttel
töltve, im Iszthmoszon lakomát ad, s etetve fűt-fát
hideg húst oszt, és azok nevetve
esznek s fohászkodnak: Themisztoklészt ne lássa senki élve!” (Timokreon verse)
1.2.4. „Polgártársai már csak merő irigységből is szívesen meghallgattak minden ellene szórt
rágalmat. Themisztoklész hát rákényszerült, hogy a népgyűlésen ismételten emlékeztesse az
athéniakat saját tetteire, s ezt nehezen tudták elviselni. Az elégedetlenkedőkhöz így szólt:
„Unjátok, ugye, hogy egy és ugyanazon ember annyiszor tesz jót veletek?” (Plutarkhosz:
Themisztoklész)
1.2.5. „Először eltávolították őt (ti. Themistoklést) a városból, az úgynevezett ostrakismost
alkalmazva ellene, amelyet a Peisistratida tyrannosok bukása után iktattak törvénybe Athénben;
ez a törvény pedig a következő volt. Minden polgár felírta egy cserépdarabra annak a nevét,
akit a leginkább képesnek tartott arra, hogy megdöntse a demokráciát, és akire a legtöbb
cserépszavazat esett, annak száműzetésbe kellett mennie hazájából ötévi időre. Úgy látszik az
athéniek nem azért hozták ezt a törvényt, hogy a hitványságot büntessék, hanem azért, hogy a
gőgösök gondolkodása alázatosabbá váljék a száműzetés következtében.” (Diodórosz, görög
történetíró)
1.2.6. „A dolgok lefolyása, hogy nagyjából ismertessük, ilyesforma volt. Minden egyes ember
fogott egy cserépdarabot, és ráírta, hogy kit akar eltávolítani a polgárok közül, majd odavitte az
agora egy bizonyos helyére, amely korláttal volt körülkerítve. Az arkhónok ebben először a
cserepek mennyiségét számlálták össze; ha ugyanis hatezernél kevesebben voltak a szavazók,
a cserépszavazás érvénytelennek számított. Azután külön rakták mindegyik nevet, és azt, akit
a legtöbben írtak fel, tíz évre kiutasították, de úgy, hogy az illető megmaradt javai élvezetében.”
(Plutarkhosz: Themisztoklész)
1.2.7. „Újabb kutatások szerint ahhoz, hogy valaki a 30-40 000 athéni polgár között vezető
szerepet játszhasson, négy feltételnek kellett megfelelnie. 1. Előkelő és gazdag családból kellett
származnia. 2. Bőkezűségével meg kellett nyernie nemzetsége tagjait. 3. Hasonlóan előkelő és
gazdag Családból kellett nősülnie, s meg kellett nyernie felesége rokonságának támogatását is.
4. Be kellett lépnie valamelyik befolyásos politikai-baráti körbe (hetaireia) , amelynek tagjai
véd- és dacszövetségben álltak egymással mind a politika, mind a hétköznapi élet porondján.
Ezek után a szavazásnál már legalább annyira nem számítottak a jelölt egyéni képességei, mint
a sorsolt tisztségek esetében. Azonban ha valakit még szónoki képességgel is megáldott a sorsa,
számíthatott rá, hogy többször is megválasztják sztratégosznak.” (Németh György
ókortörténész)
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1.2.8.” Az athéni népgyűlés színhelyén, a Pnüxön mindössze 6500 férőhely volt a Kr. e. 5.
században, vagyis a kb. 30-40 000 athéni polgár többsége egyszerűen nem fért be a népgyűlésre.
Az Attika távolabbi vidékein lakó földművesek igen ritkán utaztak be Athénba pusztán azért,
hogy részt vegyenek egy-egy gyűlésen, így az ekklészia állandó résztvevői azok a városi
szegények volték, akik leginkább számítottak Periklész bírói napidíjára. A Pnüx, 6500 helyének
többségét a Periklészt támogató, a bírói napidíjért hálás városi szegények foglalták el, biztosítva
ezzel a politikus állandó, kényelmes többségét.” (Németh György ókortörténész)
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1.2.9. A kleiszthenészi berendezkedés
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1.2.10. A klasszikus demokrácia

1.2.11. Athén a Kr. e. V. században
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1.2.12. Athén a Kr.e. V. században

1.2.13. "A demokratikus államforma alapelve a szabadság … a szabadság egyik alapfeltétele
pedig az, hogy a polgárok felváltva legyenek alattvalók és vezetők… a demokratikus
államokban nagyobb hatalmuk van a szegényeknek, mint a gazdagoknak: az előbbiek többen
vannak, márpedig a többség akarata dönt…” (Plutarkhosz:Periklész)
1.2.14. „Olyan alkotmánnyal élünk, amely nem igazodik szomszédaink törvényei után, s inkább
mi magunk szolgálunk például, mintsem hogy utánoznánk másokat. A neve pedig, mivel nem
kevesekre, hanem a többségre támaszkodik: demokrácia. Törvényeink szerint a személyes
ügyeket tekintve, mindenki egyenjogú, de ami a megbecsülést illeti, hogy a közösség előtt kinek
miben van jó híre, itt nem a társadalmi helyzet, hanem a kiválóság ér többet, és ha valaki
olyasmire képes, ami a város javára van, szegény sorsa és így jelentéktelen társadalmi rangja
nem áll útjában. A szabadság szellemében intézzük el közügyeinket.” (Periklész beszéde Athén
politikai berendezkedéséről)
1.2.15. „[Periklész] a színházi pénzekkel, a törvényszéki napidíjakkal, s a más címeken fizetett
összegekkel és közsegélyekkel megnyerte magának a népet, és felhasználta az Areioszpagosz
tanácsa ellen, amelynek ő maga nem volt tagja, mivel sorsolással soha nem választották meg
arkhónná. […] Periklész, mihelyt biztonsággal támaszkodhatott a népre, letörte a tanács
hatalmát, s megfosztotta a legfőbb ügyekben addig gyakorolt bírósági jogkörétől […].
Ezenfelül Kimónt mint Spárta barátját és a nép ellenségét, osztrakiszmosszal száműzette, hiába
volt vagyonos és előkelő származású, hiába aratott oly sok győzelmet a barbárok felett, és hiába
töltötte meg a várost annyi zsákmányolt kinccsel […]. Midőn a belső viszály megszűnt,
Periklész kezébe ragadta az […] ügyeket. […] De Periklész magatartásában ekkor már igen
nagy változás ment végbe; […] nem hajolt meg könnyen a tömeg kívánságai előtt, amelyek úgy
változtak, mint a szél járása. Arisztokratikusan, sőt majdnem a királyi hatalom fensőbbségével
kormányzott. Hatalmát azonban helyesen és tántoríthatatlanul használta a közjó érdekében.”
(Plutarkhosz: Periklész.)
1.2.16. „Semmi se annyira utálatos a nép számára, mint az önkényuralom.
Mert ott nem érvényesek a közösen meghozott törvények, ott a törvények
legfőbb ura minden korlát nélkül rendelkezik, és nincs tovább egyenlőség.
De, ha a törvényeket írásban lefektetik,
akkor a szegény és a gazdag ugyanazt a törvényt kapja.
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Ott a szabad beszéd lehetősége ugyanúgy a szegény joga,
mint szerencsésebb társáé, ha sérelem éri.
Ott joga van neki is, és a kicsi legyőzheti a nagyot.
A szabadság utáni vágy így szól: „Ki akarja javaslatát,
ami a mi államunknak hasznos, a népgyűlés elé vinni?
Aki ezt kívánja, az dicsőséget arathat, de aki akar, hallgathat is.
Hol van ennél nagyobb egyenlőség egy államban?“ (Euripidész: Az oltalomkeresők,
Thészeusz athéni király)
1.2.17. "A városban, ami engem küldött egyetlen ember, és nem a csőcselék uralkodik. Így
nem léteznek nálunk olyan emberek, akik jól hangzó fecsegéssel, a saját érdekeik szerint, hol
erre, hol arra irányítják az ügyeket. Hogyan tudja a nép egyáltalán a hatalmat a kezében
tartani, ha nincs birtokában a retorikának? Bár egy szegény paraszt lehet értelmes, de munkája
mellett aligha tudja figyelmét a közjóra irányítani!" (u. o. Thébai Harold)
1.2.18. „Hogy többféle államforma van, és hogy mi okból, fentebb már kifejtettük, most arról
szóljunk, hogy a demokráciának és az oligarchiának is többféle fajtája van. […] A demokrácia
első formája az, melyet főként az egyenlőség elve alapján neveznek így. Egyenlőségen az
ilyfajta demokrácia azt érti, hogy semmivel se emelkedjék a vagyontalan osztály a vagyonos
fölé, s ne gyakoroljon egyik se főhatalmat a másikon, hanem mindkettő hasonló legyen. Mert
ha feltételezzük, hogy szabadság elsősorban a demokráciában van, mint némelyek állítják, és
egyenlőség is, akkor ez úgy valósul meg a legjobban, ha mindenki egyformán részt vesz a
kormányzásban. Minthogy azonban a nép többségben van, s viszont a többség akarata dönt,
akkor az szükségszerűen demokrácia. Egyik fajtája tehát a demokráciának a következő: a
vezető tisztségek cenzushoz [csak meghatározott vagyonnal rendelkezők tölthetik be a hivatalt]
vannak kötve, ez azonban alacsony, s aki ezt megszerzi, az a kormányzásban részt vehet, aki
elveszti, az nem vehet részt; egy másik formája a demokráciának, mikor mindenki, akinek
polgársága nem vonható kétségbe, részt vesz az államügyek intézésében, de a hatalom a
törvényé, megint más formája az, mikor mindenki, aki polgár, jogosult a vezető tisztségekre, a
hatalom azonban itt is a törvény. Ismét más fajtájú demokrácia az, amely egyébként olyan, mint
az előbbiek, de a hatalom birtokosa a nép, nem pedig a törvény. Más szóval ez az, mikor
mindenben a népszavazás dönt, nem pedig a törvény. Ezt a helyzetet a demagógok teremtik
meg. Egy oly demokratikus államban, mely a törvényen nyugszik, nem támadhat népvezér,
mert ott a polgárok legjelesebbjei foglalják el az első helyet; ahol azonban nem a törvény az
uralkodó, ott felbukkannak a népvezérek. Mintegy egyeduralkodóvá válik a köznép, sok egyes
emberből tevődve össze, a tömeg nem egyénként, hanem együttesen gyakorolja a hatalmat.”
(Arisztotelész: Politika)
1.2.19. „Minthogy minden városállami közösség vezetőkből és alattvalókból áll, most már azt
kell megvizsgálnunk, vajon mások legyenek-e a vezetők és a vezetettek, vagy egész életükön
át ugyanazok; mert világos, hogy ehhez a megosztottsághoz kell majd igazodnia a nevelésnek
is. Mármost, ha ezek annyira különböznének is, mint amennyire az istenek és a félistenek hitünk
szerint az emberektől különböznek, azaz egyesek már testalkatra nézve is aránytalanul
nagyobbak volnának, de éppúgy szellemileg is, úgyhogy kétségbevonhatatlan és egészen
nyilvánvaló volna az alattvalók előtt a vezetők felsőbbsége: akkor világos, hogy helyesebb
volna, ha állandóan s egyszer s mindenkorra ugyanazok parancsolnának és ugyanazok
engedelmeskednének; minthogy azonban ezt nem egykönnyen érhetjük el, s nem is lehetséges
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az, amit Szkülax az indusokról állít, hogy ott a királyok ennyire különböznek az alattvalóktól:
nyilvánvaló, hogy sokféle okból szükségszerű az, hogy mindenki egyformán vegyen részt
sorrend szerint a vezetésben és az engedelmességben. Mert az egyenlőség az egymáshoz
hasonlók között ugyanazt jelenti, és bajosan maradhat fenn az a városállam, amely az igazság
ellenére létesül. Mert hiszen így mindazok, akik a környező vidéken laknak, lázadásra készen
az alattvalók pártján lesznek, márpedig az lehetetlen, hogy a kormányzásban résztvevők tömege
mindezeknél erősebb legyen. Igen ám, de az sem vitatható, hogy a vezetőknek különbözniök
kell az alattvalóktól, tehát, hogy az miképp is oldható meg, és hogyan vegyenek részt a
kormányzásban, azt a törvényhozónak kell megfontolnia. Erről már fentebb is volt szó. Ugyanis
a természet maga adja meg ezt a megkülönböztetést, amikor ugyanabban a fajban fiatalabbakat
és idősebbeket alkot, minek folytán amazokhoz az engedelmesség, emezekhez a vezetés illik,
így aztán senki sem veszi zokon, ha koránál fogva engedelmeskednie kell, és másnál
erősebbnek sem tartja magát, különösen akkor nem, ha tudja, hogy ő is megkapja majd a neki
járó részt, ha a megfelelő korba lép. Bizonyos szempontból tehát mondhatjuk, hogy ugyanazok
legyenek a vezetők, illetőleg a vezetettek, de más szempontból meg mégis különbözniük kell.
Tehát a nevelésnek is bizonyos szempontból egyformának, más szempontból meg
különbözőnek kell lenni: aki jól akar uralkodni, annak, mint mondják, előbb engedelmeskednie
kell. (Az uralkodás pedig, mint az első részben kifejtettük, vagy az uralkodó, vagy az alattvalók
érdekében történhetik. Éspedig az előbbit zsarnoki uralomnak, a másodikat pedig szabad
emberek vezetésének nevezzük. A kiadott parancsok néha nem a szolgálatban különböznek
egymástól, hanem céljukban. Ezért pl. sok olyasmit, ami szolgai teendőnek látszik, még a
szabad születésű ifjak is jól elvégezhetnek, mert hogy valami helyes-e vagy sem, e tekintetben
az egyes cselekedetek nem annyira önmagukban különböznek egymástól, mint inkább abban,
hogy mi a céljuk és mi az indítékuk.) Minthogy pedig az állampolgárnak és a vezetőnek
ugyanazok az erényei, mint a legtökéletesebb férfiúnak, másrészt ugyanannak először
alattvalónak kell lenni, s csak azután vezetőnek: a törvényhozónak azt kell kutatnia, hogyan és
miképp válhat a férfiú erényessé, és mi a legtökéletesebb élet célja.” (Arisztotelész: Politika)
1.2.20. „Ami az athéni kormányt illeti, azt ugyan nem helyeslem, hogy az alkotmánynak ezt a
formáját választották, mert ezzel a választásukkal egyúttal azt is választották, hogy a
hitványaknak jobban menjen a dolguk, mint az előkelőknek, ezért tehát nem helyeslem. De
viszont, hogy – ha már egyszer így határoztak – alkotmányukat jól őrzik, és egyébként helyesen
járnak el, még ha a többi görögök úgy látják is, hogy hibáznak – ezt ki fogom mutatni. Először
is azt mondom, hogy nézetem szerint ott méltán kapnak többet a szegények és a nép, mint a
nemesek és a gazdagok, azért, mert a nép hajtja a hajókat, s adja meg az államnak a hatalmat;
hiszen a kormányosok, a hajóparancsnokok és alparancsnokok, másodkormányosok, hajóácsok
– ezek adják meg az államnak a hatalmat, sokkal inkább, mint a nehézfegyverzetűek, a nemesek
és az előkelők. Minthogy tehát így áll a dolog, méltányosnak látszik, hogy mindenki részesedjék
a tisztségekben, részint a most szokásos sorsolás, részint a kézfeltartással való választás révén,
s hogy minden polgár, aki csak akar, szólhat a nyilvánosság előtt.
Aztán valahány tisztség van, mely, ha jó kezekben van, boldogulást, ha nem jó kézben,
veszedelmet hoz az egész népre – ezekben a tisztségekben a nép nem is kíván részesedni. Úgy
gondolják, hogy nem kell sorshúzás útján részesedniök sem a sztratégosz, sem a hipparkhosz
tisztségében, hiszen tudja a nép is, hogy több haszon van abból, ha nem maga látja el ezeket a
hivatalokat, hanem hagyja, hogy a legtekintélyesebbek lássák el. Hanem valahány tisztség van,
amely fizetéssel jár és hasznot hoz a házhoz, azokat a nép törekszik betölteni.
Azután itt van, amin a gyermekek is csodálkoznak, hogy mindenütt több előnyt
biztosítanak a hitványaknak és szegényeknek, a népből való embereknek, mint az előkelőknek,
de mindjárt kiderült, hogy éppen ezzel őrzik meg a demokráciát. Mert, ha a szegényeknek, a
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népből valóknak, a kisembereknek jól megy dolguk, és az ilyenek tömeggé lesznek, gyarapítják
a demokráciát, ha viszont a gazdagoknak és előkelőknek menne jól a dolguk, úgy a népből való
emberek éppen a saját magukkal szemben álló pártot erősítenék.” (Pszeudo-Xenophón: Az
athéni állam)
1.2.21. „Az ítéletet a hélaia hozta, ennek Szolón óta minden 30 év feletti férfi tagja lehetett,
sorsolással választották őket. Az ítélethozatal a beszédek meghallgatása után következett
kavicsszavazással, a többségi elv szerint, döntetlen esetében a vádlottat felmentették, a
vádlónak pedig pénzbírságot kellett fizetnie. Az ügyek fontosságát tekintve változó volt a
bíróságok létszáma, tudomásunk van 301, 501 vagy akár 1001 tagú esküdtbíróságról is. Az
ítéletet azonnal végrehajtották, halálbüntetés esetén is. Csak főbenjáró bűn esetében volt az
ítélet halál… Szókratész perére Kr. e. 399-ben került sor. Platón egykori mestere beszédét a
Szókratész védőbeszéde című dialógusában adja elő… A bírák ez esetben is a beszéd
meghallgatását követően szavaztak, és ha hihetünk Platónnak, csak igen kis számban billent a
mérleg a bűnös oldalra...” (Szókratész pere, Kr.e. 399)
1.2.22. „Az első szavazás eredményeként a bírák csekély többséggel, 281:219 arányban
mondták bűnösnek, majd a büntetés kiszabása következett. Szókratésznek lehetősége lett volna
a büntetés enyhítését kérni, azonban ezt elutasította… Szókratész kijelenti, hogy nemhogy nem
halál illeti, hanem az, „hogy a prütaneionban étkezzék, és még sokkal inkább megilleti, mint
olyan valakit közületek, aki… Olümpiában győzelmet aratott… A második szavazás során
növekedett a halálát kívánók száma. A halálbüntetés kiszabása után Szókratész híressé vált
mondatával búcsúzott: „Én halni indulok, ti élni; de hogy kettőnk közül melyik megy jobb sors
elé, az mindenki előtt rejtve van, kivéve az istent.” (Platón: Szókratész védőbeszéde)

1.3. Választások Rómában (26 - 49.forrásig, 1.3.1-1.3.24.)
1.3.1. „Kezdetben, amikor Róma még városállam volt, a polgárjoggal rendelkező megjelent a
választásokon és leadta szavazatát. Megváltozott azonban a helyzet akkor, amikor Róma az
Appennin-félsziget urává lett, s provinciái révén polgárainak hatalmas része nagy távolságra
került az anyavárostól. Mivel a szavazás helye továbbra is kizárólag Róma volt, ezért szinte
elképzelhetetlenné vált, hogy a polgárság többsége minden népgyűlés alkalmával Rómába
menjen. Így a legfőbb állami tisztségviselőket: a consulokat és a praetorokat, valamint a
kisebbeket: az aediliseket, a quaestorokat és a néptribunusokat egyre inkább nem a polgárjoggal
rendelkezők, csak azok egy töredéke emelte hivatalába. Így a szegényebb lakosságból a
szavazásokon általában csak a Rómában élők tudtak részt venni. Ennélfogva a köztársaság
utolsó időszakában a polgárjoggal rendelkező rómaiaknak csak egy töredéke tudott valóban élni
szavazati jogával, s szólhatott bele a politikai életbe.” (Havas László ókortörténész)
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1.3.2. A köztársasági tisztségek és intézmények
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1.3.3. Róma a principátus korában

1.3.4. Aki jelöltetni akarta magát, annak el kellett mennie az aktuális év konzuljához, akitől
engedélyt kapott és felkerült a jelöltek listájára, aztán felöltözött fehér tógába, amit toga
candidának hívtak; és ettől kandidátus, azaz jelölt lett és részt vehetett a választási
küzdelemben. A kampányban döntő szerepe volt annak, hogy végigjárták azokat a területeket,
ahol a választók laktak és megpróbáltak mindenkivel személyesen beszélgetni. Ha a jelölt
elment egy olyan városba, ahol szinte senkit nem ismert és őt se ismerték a helyiek, akkor kellett
szereznie egy helyi embert, aki viszont mindenkit ismert. Ő a nomenclator, aki tudja, hogy a
környéken ki a tekintélyes ember és belesúgja a jelölt fülébe, hogy „az ott Camillus, nagyon
fontos ember, hozzá oda kell lépni és nevén kell szólítani”, amire a jelölt felkiált, hogy: „Ó
Camillusom, hogy vagy? Örülök, hogy látlak!” mert, ahogy Quintus Cicero írja a választási
kézikönyvében: „a vidéki és falusi emberek máris barátainknak képzelik magukat, ha tudjuk a
nevüket.” (Németh György ókortörténész)
1.3.5. „Már a papír feltalálása előtt profi cégek dolgoztak a választási plakátokon. A házak
vakolatára nagy fehér felületeket festettek, aztán arra írtak. A kézírásokból látjuk, hogy a
plakátcégek ellentétes érdekű feleknek is dolgoztak egyszerre. Három dolog szerepelt a
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plakátokon: hogy kit támogatnak, milyen tisztségre és kik. Néha még meg is indokolták, hogy
miért támogatják: „mert kímélni fogja a kincstárat”, vagyis nem fog lopni, vagy „mert fényes
játékokat fog rendezni”. Ezek a plakátok ott virítottak szerte Rómában, de minthogy az ókori
házak vakolata nem maradt meg, számunkra mindez láthatatlan lenne, ha Pompeiben a vulkáni
hamu nem konzerválta volna a házak vakolatát. A restaurátorok hét egymás alatti réteget tudtak
feltárni a vakolatokon, vagyis hét egymást követő polgármester-választás összes plakátja
maradt ránk.” (Németh György ókortörténész)

1.3.6. Plakátrongálás nyomai Pompeiiben

1.3.7. „Macerio és az összes álomszuszék kéri, hogy Vatiát válasszátok aedilisnek! Az összes
gazember és szökött rabszolga kéri, Vatiát válasszátok aedilisnek!”
„Az almakereskedők kérik, hogy Marcus En(n)ius Sabinust (válasszátok) aedilisszé!
Válasszátok meg Aulus Vettius Firmust aedilisszé, Fuscus és Vaccula támogatják őt
Valamennyi ványoló Holconius Priscust támogatja, hogy polgármester (duumvir) legyen.”
„Hogyha az életben hasznos lehet egyszer erénye: Lucretius Fronto épp hivatalra való.”
(választási graffitik, Pompei)
1.3.8. „A consulválasztás napját, amely mindig július második felére esett, hírnökök adták
tudtul a polgároknak, és írásban is kihirdették. A választók kora reggel kitódultak a Marsmezőre, és centuriánként gyülekeztek. A választás irányítója rövid szónoklatot tartott (contio),
amelyben ismertette a jelöltek nevét, elmondott egy imát és megnyi totta a szavazást. Ezután
helyet foglalt egy elefántcsont trónon (sella curulis), amelyet a szavazóhíd mellett állítottak föl.
A centuriánként, a meghatározott sorrendben felvonuló szavazók személyazonosságát a híd
feljáratán álló őrök (custodes) ellenőrizték. Minden szavazó kis, viasszal bevont fatáblácskát
kapott, amelyre fel kellett írniuk az általuk támogatott consul- illetve praetorjelölt nevének
kezdőbetűit A fahíd túlsó végén egy urna (cista) állt, amelybe mindenki bedobta a saját tábláját.
Ahogy egy centuria leszavazott, a szavazatszámláló helyiségben (diribitorium) összesítették a
szavazatokat, és előre meghatározott sorrendben felírták a jelöltek nevét, majd pontokkal
jelölték a nevek mellett az egyes centuriák döntéseit. Ha egy jelölt elérte a centuriák
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szavazatának 50%-át plusz egy szavazatot, a további voksolást leállították, az eredményt pedig
kihirdették. A győztes bíborszegélyű togába öltözve híveivel együtt felment a Capitoliumra, és
köszönetet mondott Jupiternek.” (Németh György ókortörténész)
1.3.9. „A választás napján meglehetősen nehéz volt befolyásolni a szavazókat. A híd
feljárójánál ügynökök fogadták a polgárokat, akik megpróbálták rábeszélni őket arra, hogy
melyik jelölt mellett szavazzanak, de erre nagyon kevés idejük maradt, mivel a centuriák
folyamatosan vonultak szavazni. Ha a patriciusok számára kedvezőtlen eredmény
körvonalazódott, csak radikális eszközökkel tudták megakadályozni a baljós végkifejletet. Ilyen
volt pl. az, ha a szavazóhíd „véletlenül” összedőlt, mivel akkor azonnal meg kellett szakítani és
akár több napra is elhalasztani a választást. Ha ez sem bizonyult járható útnak, még mindig ott
voltak az augurok (madárjósok), akik kijelenthették, hogy baljós előjelet, pl. villámlást láttak
vagy dörgést hallottak, ezért érvényteleníthették az egész eljárást.” (Plutarkhosz: Az ifjabb
Cato.)
1.3.10. „A vidéki és a falusi emberek máris barátainknak képzelik magukat, ha tudjuk a
nevüket. – Azt a képességet, amely természettől fogva nem sajátod, sajátítsd el: úgy kell
színlelned, hogy tetteid természetesnek tűnjenek! – [A pályázónak] arckifejezését, tekintetét és
beszédét mindazok gondolkodásához és akaratához kell alakítania és alkalmaznia, akikkel
találkozik. – Legyen az egész városra, minden testületre, körzetre és szomszédságra kiterjedő
terved! – Érd el, hogy [vetélytársaid] tudják: felügyeled és megfigyeled őket! – Gondoskodj
róla, hogy az egész pályázás pompázatos, ragyogó, csillogó és a nép számára kedves legyen,
hatalmas feltűnést keltsen, […] s hogy elterjedjen a vetélytársaid életmódját megbélyegző
ítélet! – Tégy róla, hogy mindazoknak, akiket elkötelezettként kezedben tartasz, világosan
meghatározott és kiosztott feladatuk legyen! – A pályázás során különösen ügyelned kell rá,
hogy a politika terén reményt keltő és tisztes vélemény alakuljon ki rólad, de a jelöltség idején
mégsem mutatkozhatsz […] hatalomvágyónak! – A tömeg pedig […] gondolja azt, hogy az ő
javára fogsz munkálkodni!” (Ciceró a választásokról)
1.3.11. „Gondold meg: milyen közösségről van szó, mire pályázol,5 és ki vagy! Amikor lemégy
a Forumra, úgyszólván nap mint nap ezen kell töprengened: „’Új ember’vagyok, a consuli
hivatalra pályázom, Rómában élek.” Neved ismeretlen voltát leginkább a szónoki
dicsőségeddel ellensúlyozhatod.
Ügyelj arra, hogy e képességed eszköztára – amelyről tudom: nem szűkös – készen
rendelkezésedre álljon, s gyakran idézd emlékezetedbe, amit Démosthenés szorgalmáról és
gyakorlatairól Démétrios írt! Tégy továbbá arról, hogy világosan kitűnjön: nagy számban
vannak minden rendű és rangú barátaid! Melletted állnak ugyanis azok, akiket nem sok ’új
ember’ mondhat híveinek:az összes adóbérlő, szinte az egész lovagrend, sok, hozzád hű vidéki
város, sok általad védett ember az egyes rendekből, jó néhány egyesület, s ezeken felül számos
fiatal, akit szónoki tehetségeddel nyertél meg magadnak, valamint a nálad mindennap látogatást
tevő barátok kitartó sokasága.
Mivel azonban az embereket leginkább három dolog indítja jóindulatra és a választás során
tanúsított efféle igyekezetre: a szívesség, a remény és a lelki rokonszenv, ügyelni kell arra, hogy
mindezek egyes válfajait hogyan használjuk fel. (Ciceró a választásokról)
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1.3.12. „Róma lakosai meghajoltak Caesar szerencséje előtt, s mivel a polgárháborútól és a vele
járó bajoktól némiképpen fellélegzettek, hajlandók voltak elviselni az egy ember uralmát
jelentő igát. Caesarnak élete végéig tartó dictatori hatalmat szavaztak meg, ami nyíltan bevallott
zsarnoki uralmat jelentett, mivel az így ráruházott hatalom birtokában senkinek nem tartozott
politikai felelősséggel, ráadásul ez a hatalom végleges is volt. A reá ruházandó kitüntető
címekről és tisztségekről először Cicero terjesztett elő javaslatot a senatusban; ezekről még
elmondható, hogy nem haladták meg Caesar emberi nagyságát.” (Plutarkhosz: Julius Caesar)
1.3.13. „Caesar nem azért békítette ki Crassust és Pompeiust, mintha azt akarta volna, hogy
egyetértésben éljenek, hanem mert látta nagy befolyásukat, és tisztában volt azzal, hogy
mindkettőjük, vagy legalábbis egyikük pártfogása nélkül nem juthat hatalomhoz, és ha
akármelyiküket (csak külön) nyeri meg barátjának, ezzel ellenfelévé teszi a másikat, és ettől
több kárt szenvedne el, mint amennyi hasznot az elsővel való együttműködésből várhatna. 56.
Ezért volt tehát az, hogy Caesar közeledett hozzájuk, majd kibékítette őket egymással. Meg volt
ugyanis győződve róla, hogy nélkülük sohasem juthatna befolyáshoz, ugyanakkor
(közeledésével) egyiket sem fogja megbántani, de afelől sem volt kétsége, hogy ha amazok
(ketten) összefognának, nála erősebbek lennének. Nagyon is világosan látta, hogy barátságuk
révén csakhamar mindenki más fölé emelkedhetik, majd rajtuk keresztül – egyiket a másik ellen
kijátszva – nemsokára őket is legyűrheti. És így is történt. Épp ezért békítette ki őket, és
csatlakozott hozzájuk.” (Cassius Dio görög történetíró)
1.3.14. „Róma lakosai meghajoltak Caesar szerencséje előtt, s mivel a polgárháborútól és a vele
járó bajoktól némiképpen fellélegzettek, hajlandók voltak elviselni az egy ember uralmát
jelentő igát. Caesarnak élete végéig tartó dictatori hatalmat szavaztak meg, ami nyíltan bevallott
zsarnoki uralmat jelentett, mivel az így ráruházott hatalom birtokában senkinek nem tartozott
politikai felelősséggel, ráadásul ez a hatalom végleges is volt. A reá ruházandó kitüntető
címekről és tisztségekről először Cicero terjesztett elő javaslatot a senatusban; ezekről még
elmondható, hogy nem haladták meg Caesar emberi nagyságát. Tudvalevő, hogy nemcsak
megbocsátott azoknak, akik ellene harcoltak, hanem tisztségeket és hivatali állásokat is
osztogatott nekik; így például Brutus is, Cassius is praetor lett. Pompeiusnak korábban ledöntött
szobrait újra felállíttatta. Ez alkalommal jelentette ki Cicero, hogy Pompeius szobrainak
felállításával Caesar a maga szobrainak is biztos helyet szerzett. Mikor pedig barátai azt
ajánlották, hogy vegye magát körül testőrséggel, és sokan önként jelentkeztek is, Caesar
elhárította magától ezt a tisztességet. Jobb, mondotta, ha az ember egyszer hal meg, mint hogy
állandó halálfélelemben éljen. A személyes biztonság megőrzésére legjobb eszköznek a nép
rokonszenvét tartotta. Ezért ünnepségekkel és ingyengabona-osztással továbbra is a nép kegyét
kereste, katonái részére pedig új telepes városokat alapított. Az arisztokratáknak consuli és
praetori tisztségeket ígért, másokat pedig különféle állásokkal és tisztségekkel nyert meg
magának. Nem bánta, hadd reménykedjék mindenki, mert legfőbb vágya az volt, hogy uralmát
szívesen viseljék.” (Plutarkhosz: Julius Caesar)
1.3.15. „Kiegészítette a senatust, patriciusi rangra emelt egyeseket, kibővítette a praetorok,
aedilisek, quaestorok, de még az alacsonyabb beosztású tisztviselők számát is; a censori
intézkedés következtében rangjuktól megfosztott vagy vesztegetés címén elítélt tisztviselőket
visszahelyezte állásukba. A választási jog gyakorlásán úgy osztozott meg a néppel, hogy a
consulságra pályázók kivételével a többi hivatali jelölteket felerészben a nép akarata szerint,
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felerészben Caesar javaslatára nevezték ki. A választók egyes csoportjaihoz intézett rendeletein
ez a rövid szöveg állt:
"Caesar, a dictator, az illetékes tribushoz. Ezt és ezt az embert ajánlom nektek, hogy
szavazatotok birtokában tisztséget nyerjen." A proscribáltak gyermekeinek is megengedte,
hogy tisztséget viseljenek. Az igazságszolgáltatást ismét kétfajta, egy lovagrendű és egy
senatori rendű bíróra bízta, a "kincstári tribunusok" hivatalát, e harmadik fajta bírói tisztséget
megszüntette. A népszámlálást nem a régi szokás szerint, nem a régi helyen végeztette, hanem
utcánként a "szigetek" elnevezésű bérházak tulajdonosaira bízta, és a háromszázhúszezer
ingyengabonára jogosult lakos névsorából százhúszezret törölt; elrendelte továbbá, hogy a
praetor a névjegyzékben nem szereplő lakosok közül sorshúzás útján töltse be elhunyt
szegénysorsú, ingyengabonára jogosult polgárok helyét, hogy az új népszámlálás zavargásokra
okot ne szolgáltasson.” (Suetonius: Julius Caesar)
1.3.16. „Az ifjú Octavianust is úgy választották consullá, hogy bement a szenátusba és közölte,
hogy szeretne consul lenni. Erre közölték, hogy ő tizenkilenc éves és negyvenkét éves kor alatt
nem lehet consul. Ezek után beküldte a centurióját, aki bement és felszólította az ellenkező
szenátorokat, hogy válasszák már meg Octavianust. „Ha ti nem teszitek meg, megteszi ez” –
mondta és megfogta a kardját. Senkinek a haja szála nem görbült.” (Németh György
ókortörténész)
1.3. 17. „A múlt században élt nagy német ókortörténész és római jogász, Theodor Mommsen
a római történelemről írott, Nobel-díjjal kitüntetett könyvében kifejti: a római köztársaság
létrejöttével a királyi hatalom tulajdonképpen nem szűnt meg, csupán annyi történt, hogy az
addigi egyetlen, élete végéig uralkodó király helyébe két, egy évre választott király lépett.”
(Mommsen német ókortörténész)
1.3.18. „Caesar [Octavianus] Antoniusszal, ellenségeskedésük után barátság kötésére Mutina
város közelében [...] találkozott. […] Itt tanácskoztak hárman, oly módon, hogy Caesar consuli
tisztségére való tekintettel középütt ült. Kétnapi, hajnaltól esti tartó tanácskozás után a
következőket határozták: […] A polgárháború okozta zavar rendezésére Lepidus, Antonius és
Caesar részvételével új hivatalt kell öt évre választani, amely consuli jogkörrel rendelkezzék.”
(Appianos római történetíró)
1.3.19. „Amikor Brutus és Cassius pusztulása után már nem volt köztársasági haderő, Sextus
Pompeiust Sicilia mellett leverték, és Lepidus kiforgatása, Antonius öngyilkossága után a
Iulius-pártnak is csak Caesar maradt vezérül, s lemondott triumviri címéről, mintha consulként
járna el és a nép védelmére beérné a tribunusi joggal, miután a katonaságot ajándékokkal, a
népet gabonával, az egész államot a béke édességével lekenyerezte, lassanként magasabbra tört:
magához ragadta a senatus, a magistratusok, a törvények jogkörét, s ennek senki sem szegült
ellene, hiszen a legderekabbak a háborúkban vagy a proskribálás során elhullottak, a többi
előkelő pedig, minél jobban hajlott a szolgaságra, annál nagyobb gazdagsághoz és
kitüntetésekhez juthatott, és az új helyzetből hasznot húzva inkább a biztosat és meglevőt,
semmint a régit és kockázatosat választotta. Ezt az állapotot a tartományok sem utasították el,
a hatalmasok vetélkedései és a tisztviselők kapzsisága miatt gyanús szemmel nézvén a senatus
s a nép uralmát, mivel nem nyújtottak hathatós segítséget a törvények, melyeket erőszakkal,
megkörnyékezéssel, végül pénzzel meg lehetett kavarni.” (Tacitus római történetíró)
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1.3.20. „l. Tizenkilenc éves koromban a magam elhatározásából és a magam költségén
hadsereget szerveztem, amelynek segítségével a párturalomtól elnyomott államot
felszabadítottam. Ezen a címen a senatus... engem és a consulokat bízott meg azzal, legyen
gondunk rá, hogy az állam semmi kárt ne szenvedjen. A nép pedig ugyanebben az évben,
miután a háború során mindkét consul elesett, consullá és triumvirré választott az állam
ügyeinek rendbehozatalára.
2. Atyám gyilkosainak istentelen tettét törvényes ítélettel megtoroltam: száműzettem, majd –
amikor fegyverrel támadtak az állam ellen – nyílt csatában kétszer is legyőztem őket.
3. Sokszor viseltem hadat szárazon és vízen, belső és külső ellenség ellen az egész
földkerekségen, és győzelmeim után minden kegyelmet kérő polgárnak megkegyelmeztem.
Körülbelül 500 ezer római polgár tette le kezembe az esküt. Ezek közül szolgálati éveik
leteltével colóniákba telepítettem... Földet utaltam ki a számukra, vagy katonáskodásuk
jutalmául pénzt adtam nekik.
4. Kétszer vonultam be ovációval, háromszor ünnepélyes diadalmenetben, és huszonegyszer
kiáltottak ki imperátorrá. A senatus több diadalmenetet is szavazott meg számomra, de én nem
fogadtam el. Tizenháromszor voltam consul, mikor ezeket írtam, és harminchétszer nyertem el
a tribunusi hatalmat.
5. A dictaturát, amelyet a nép és a senatus mind távol-, mind jelenlétemben megszavazott…
nem fogadtam el. Nem utasítottam azonban vissza a nagy ínség idején a gabonaellátásról való
gondoskodást.
7. A senatus feje voltam addig a napig, amikor ezeket leírtam, negyven éven keresztül. Pontifex
maximus, augur [madárjós] [...]
8. Ötödik consulságom évében a nép és a senatus parancsára növeltem a patríciusok számát. A
senatust háromszor is újonnan állítottam össze. Az én kezdeményezésemre hozott új
törvényekkel őseinknek sok, a mi korunkból már-már kivesző példáját elevenítettem fel, és én
magam is sok mindenben hagytam követendő példát az utódok számára.
9. [...] senatusi határozat alapján [...] törvényt hoztak, hogy személyem egyszer s mindenkorra
szent és sérthetetlen legyen, és hogy életem fogytáig megillessen a tribunusi hatalom.
26. A római nép valamennyi provinciájának területét megnöveltem, amelynek csak
szomszédságában hatalmunkat el nem ismerő népek éltek.
34. Hatodik és hetedik consulságom idején, miután a polgárháborúnak véget vetettem, a legfőbb
hatalom közös egyetértéssel rám ruházott birtokában az állam ügyeinek intézését a magam
hatalmából a senatus és a római nép kezébe tettem le. Ezért az érdememért senatusi határozat
alapján Augustusnak neveztek [...].” (Augustus önéletírása, Kr.u.14.)

1.3.21. Mérlegelve a dolgot, hogy egyrészt magánemberként most már nemigen élhet
biztonságban, másrészt nem bízhatja az államot könnyelműen több ember gondjára, megmaradt
az elhatározásnál, hogy megtartja a hatalmat […] mindenáron ara törekedve, hogy a dolgok új
rendje miatt senki se elégedetlenkedjék… „A fölöslegesen felduzzasztott szenátusból hitvány
és rendetlen csődület lett. Augustus kétszeri megrostálással visszaadta régi keretét. […] A
szenátorokat is csak egyenként, motozás után bocsátották elébe. Egyeseket rábírt, hogy önként
mondjanak le tisztségükről, s ha ezt megtették, továbbra is megengedte, hogy díszruhájukat
viseljék, színházban és nyilvános lakomákon a szenátorokat megillető díszhelyen üljenek.”
(Suetonius római történetíró)
1.3.22. „Bár formailag a régi magistraturákat megőrizték, ahogy egy ideig a népgyűlések
tisztségválasztó joga is megmaradt, de már ezt az utóbbit Caesar is erősen korlátozta, Augustus
és közvetlen utódai alatt pedig a népgyűlés csak a császár jelöltjeit választhatta meg. Az
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ajánlástmár Caesar bevezette. Megvolt azonban a destinatiois, ami a császár vagy megbízottja
részéről az egyéni pályázó elfogadását jelentette. Így a népgyűlés végül csupán a császár által
jóváhagyott
személyek
között
választhatott. A destinatiót
azonban
hamarosan
felváltotta a designatio, amennyiben az alsóbb és felsőbb tisztségviselőket egyaránt a senatus
jelölte ki a császár akaratának megfelelően, s a népgyűlés ezt a határozatot pusztán
megerősítette. A demokratizmusnak ez a csökevénye még a Kr. u. 3. században is megvolt, de
ekkorra már a korábbi formális demokratizmus is utolérhetetlen álomnak tűnt.” (Havas László
ókortörténész)
1.3.23. ”A consulok ugyanis a senatussal és a római városi csapatokkal elfoglalták a Forumot
és a Capitoliumot, és helyre akarták állítani a közszabadságot; Claudiust is meghívták a
néptribunusok útján, hogy menjen el a Curiába, és adja le szavazatát, de úgy látszik, azt felelte,
"a felfordulás és az erőszak miatt nem teheti". Csak másnap, mikor a senatus az élénk
véleménykülönbségek és a sok viszálykodás miatt ímmel-ámmal tudta csupán akaratát
végrehajtani, és az épület körül ténfergő tömeg is egy irányító hatalmat követelt - méghozzá
név szerint -, engedte meg Claudius, hogy a katonák a gyűlésen felesküdjenek nevére; fejenként
tizenötezer sestertiust is ígért nekik - ő volt a császárok között az első, aki még katonái hűségét
is pénzért vásárolta meg.” (Suetonius római történetíró)
1.3.24. „Tizenhét éves volt, mikor Claudius halálhíre nyilvánosságra került, s ő aznap déli
tizenkettő és egy óra között kilépett az őrszolgálatot teljesítő csapathoz; baljóslatú nap volt
egészében, s még ezt az időpontot tartották legalkalmasabbnak a hatalom gyakorlásának
megkezdésére; a Palatium lépcsőin "imperator"-ként köszöntötték, majd gyaloghintón a
táborba, onnan, miután gyorsan szózatot intézett a katonasághoz, a Curia épületébe vitette
magát; este volt már, mire rengeteg kitüntetéssel elhalmozva hazaért - közülük, fiatal kora miatt,
csak a "haza atyja" melléknevet nem fogadta el.”(Suetonius római történetíró Neróról)

1.4.Választások a hunoknál (20-54.forrásig), 1.4.1 -1.4.5.)
1.4.1. „A trónöröklés rendjét kétséget kizáró módon csak a kìnai források alapján tudjuk
megállapìtani, mert a nyugati források részben tájékozatlanok. Az ázsiai hunoknál a trónöröklés
rendjében nincsen általános érvényű szabály, mert hol apáról-fiúra megy át a főkirályi méltóság,
hol pedig testvérről testvérre. Ha az elhalt uralkodónak a fiai kiskorúak voltak, rendszerint
testvérei követték s csak utánuk kerülhetett sor a fiúra. A trónöröklésre rendszerint nem. az
idősebb fiú jogosult, hanem az, aki az első feleségtől származik, aki tehát rangban megelőzi
testvéreit. Az uralkodó akarata azonban itt is megmásìthatja ezt a szabályt. A rangban egyenlő
első feleség fiának trónöröklési jogával csak az uralkodó testvére versenghet és akkor is csak
abban az esetben, ha a jogszerinti trónörökös kiskorú…. Buda és Attila kettőskirálysága
egészen szokatlan, kivételes eset…” (Szász Béla a hun trónöröklésről)
1.4.2. „A 445-ben puccsal hatalomra kerülő s a Tisza-vidéki központi orduba (fejedelmi
székhely) átköltöző, harcias Attila kezdettől háborús fenyegetést jelentett mindkét birodalom
számára. Bledát (Budát) egyes források szerint saját kezűleg ölte meg.” (Bóna István történész)
1.4.3.„Attila, minden király királya, egyedül uralkodott mindenki fölött és aggódott
mindenkiért.” (Jordanes gót történetíró)
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1.4.4. „Attila nyugodtan pályázhatna a barbárok legfõbb és egyedüli uralkodója címére. A régi
és modern idõk hódítói közül egyedül õ egyesítette Germánia és Szkítia két hatalmas
királyságát.” (Edward Gibbon brit történész)
1.4.5. ”Miután a sereg elszéledt, a húnok római módra Ethelét (Atilla) teszik magok fölé
királlyá; ki is testvérét Budát a Tiszától a Don vizéig különféle idegen nemzetek fejedelmévé
és bírájává tette. Maga pedig alattvalóival magát húnok királyának, világ félelmének, Isten
ostorának neveztette.” (Kézai Simon: Magyarok krónikája)

2. A középkor
2.1. Választások a frankoknál (55-63. forrásig, 2.1.1 -2.1.8.)
2.1.1. „Chlothar király uralkodásának harminckilencedik évében (622) fiát Dagoberust
uralkodótársává emelte és Austrasia királyává tette. Magának csak azt tartotta fenn, ami az
Ardenneken és a Vogézeken túl Neustriához tartozott…Uralkodásának kezdete óta élvezte
Arnulfnak, Metz város istenes életű püspökének tanácsait, maiordomusa (palotanagya) pedig
Pippin volt (Martell Károly nagyapja),és így Austrasiában olyan sikerrel látta el királyi tisztjét,
hogy messze földön minden nép magasztalta… A boldogságos Arnulf elhunyta után továbbra
is maiordomusának, Pippinnek és Chunibertus kölni püspöknek a tanácsait vette igénybe, és az
ő hathatós támogatásukkal… úgy uralkodott a hatalma alá tartozó népek felett, hogy dicsőség
dolgában egyik korábbi frank király sem mérkőzhetett vele.” (Fredegar krónika)
2.1.2. „749. év. Burghardus würzburgi püspököt és Folradus káplánt elküldték Zakariás
pápához, terjesszenek elő kérést a frank királyokra vonatkozóan, akik ebben az időben nem
rendelkeztek királyi hatalommal, hogy rendben van-e ez vagy sem. Zakariás pápa azt üzente
Pippinnek, hogy helyesebb, ha a hatalom birtokosát nevezik királynak, nem pedig azt, aki
királyi hatalom nélkül maradt, és hogy a rend meg ne zavarodjék, apostoli jogánál fogva azt
parancsolta, hogy Pippin legyen a király.
750. év. Pippint a frankok szokása szerint királlyá választották és a szent emlékezetű
Bonifatius érsek keze által felkenetve Suessio (Soissons) városában a királyi trónra emelték.
Hildericust viszont, akit hamis királynak neveztek, megnyírták és kolostorba küldték.”
(Annales Regni Francorum)
2.1.3. „… Ezt a tisztséget (a maior domusét) akkor, amikor Hildericust megfosztották trónjától
Pippin, Károly király atyja már mintegy örökjogon töltötte be. Mert az ő atyja Károly, aki a
zsarnokokat egész Frankhonban– magának követelvén az uralkodást – megfékezte és a
szaracénokat, akik egész Galliát el akarták foglalni, két nagy csatában, az egyik Aquitaniában
Poitiers mellett, a másik Narbonne-ban a Berre folyó mellett (volt), úgy legyőzte, hogy
Hispániába kényszerültek visszatérni, ezt a hivatalt, amelyet atyja, Pippin adott át neki kiválóan
vezette. Mert ezt a tisztséget a nép nem másnak szokta adni, mint annak, aki mind
nemzetségének fényére, mind vagyonának terjedelmére nézve a többiek közül kitűnt…”
(Fredegar krónika)
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2.1.4. „…Pippint pedig a római pápa kezdeményezésére palotanagyból királlyá választottak,
miután 15 éven át vagy valamivel még tovább is egyedül uralkodott Frankhonban, befejezve az
aquitaniai háborút, amelyet Aquitania hercege, Waifarius ellen kilenc évig egyfolytában viselt,
vízkórságban megbetegedvén meghalt, két gyermeket hagyott hátra, Károlyt és Karlmannt,
akikre Isten akaratából a királyság átszállt. A frankok, ahogyan történni szokott, ünnepélyesen
mindkettőjüket királlyá választották egy általános gyűlésen, azt a feltételt szabva, hogy az egész
királyságot egyenlően osszák fel… Karlmann a királyság kétévi közös igazgatása után
megbetegedvén meghalt, testvérét, Károlyt pedig az összes frankok királyává választották…”
(Fredegar krónika)
2.1.5. „...Ez utóbbi (Rómába) menetelének azonban nemcsak ezek voltak az okai, hanem az is,
hogy Róma város lakói Leó pápát sok bántalommal, illetve arra kényszerítenék, hogy a király
védelmét kérje. (A király) tehát Rómába ment, hogy az egyház rendkívül zavaros állapotát
rendbehozza, és az egész telet ott töltötte. Ez idő alatt vette fel a császári és augustusi nevet. De
ettől eleinte annyira idegenkedett, hogy amint később megerősítette, azon a napon nem lépett
volna be a templomba, bármilyen kiemelkedő ünnep lett volna, ha pápa szándékát előre tudja.
(A császári) cím felvétele miatt keletkezett irigységet, amellyel állítólag megbántotta a keletrómai császárokat, nagy türelemmel viselte. Nagylelkűséggel győzte le (az irigyek) dacosságát,
hiszen azoknál kétségkívül sokkal kiválóbb volt, sűrűn küldött hozzájuk követségeket,
leveleiben pedig testvéreinek nevezte őket…” (Fredegar krónika)
2.1.6. „És akkor a tiszteletre méltó és kegyes főpap a saját kezében tartott igen értékes koronával
megkoronázta őt (Károlyt). Akkor az összes római hívők, tekintetbe véve azt a rendkívüli
védelmet és szeretetet, amelyet ő a római szentegyház és annak helytartója iránt tanúsított,
Istennek és Szent Péternek, a mennyország kulcstartójának sugallatára, egy akarattal fennszóval
kiáltották: „Károlynak, az Istentől koronázott legkegyesebb Felségnek, a nagy és békeszerető
császárnak élet és győzelem!” Szent Péter apostol oltára előtt, több szentet segítségül híva,
háromszor mondották el azt, és így Károly római császárrá emelték. A szent helytartó és főpap
szentelt olajjal felkente Krisztus legkiválóbb fiát, Károly királyt, ott mindjárt, a mit Urunk Jézus
Krisztus születése napján…” (Einhard: Nagy Károly élete)
2.1.7. „[III.] Leó [...] Károly frank királyhoz menekült, aki a pápa ellenfelein kegyetlen bosszút
állt, s a pápát visszahelyezte trónjára. Attól kezdve Róma a frankok uralma alá került. Szinte
jutalmul ezért a pápa őt december 25-én római császárrá koronázta Szent Péter templomában,
miután a fejétől a talpáig megkente olajjal és ráadta a császári palástot és a koronát.” (Részlet
a bizánci Theophanész krónikájából)
2.1.8. „És akkor a tiszteletre méltó és kegyes főpap a saját kezében tartott igen értékes koronával
megkoronázta őt [Károlyt]. Akkor az összes római hívők, tekintetbe véve azt a rendkívüli
védelmet és szeretetet, amelyet ő a római szentegyház és annak helytartója iránt tanúsított […]
felkente Krisztus legkiválóbb fiát, Károly királyt, ott mindjárt, a mi Urunk Jézus Krisztus
születése napján.” (Részlet a Liber Pontificalis - a pápák évkönyvei- jegyzékéből)
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2.2. A pápaválasztások (64-76. forrás, 2.2.1-2.2.13.)
2.2.1. „I. Nagy Szent Gergely pápasága alatt kezdett a római főpapság zárt kaszttá,
arisztokratikus renddé szerveződni, és a pápaválasztásra kizárólagos igényt formálni. Eredetileg
a római pápát is úgy választották, mint bármelyik püspököt: a klérus (a városi papság), a
szomszédos püspökök és a nép közösen választott. A római városi arisztokrácia és főpapság az
5. század folyamán ténylegesen kiszorította a népet a választásból… A pápaválasztási jogot az
5. század végétől kezdték szabályozni. Ahogy nőtt a pápák hatalma, úgy szűkült a kör, amely
beleszólhatott a választásba. A választók egyre inkább a kialakuló nemesség és a főpapok
lettek.” (Gergely Jenő történész)
2.2.2. „Éppen ezért a törvény erejével szentesítjük e zsinatok meghatározásai szerint azt, hogy
az idősebbik Róma pápája a legelső valamennyi pap között, az új Róma, azaz Konstantinápoly
szentséges érsekéé pedig a második hely az idősebbik Róma apostoli szentszéke mögött,
viszont valamennyi többi főpapi szék elé helyezendő.” (Justinianus törvénye, 545)
2.2.3. „A pápaság valójában nem volt független. A VII. századi pápaválasztási mód jól
érzékelteti ezt. Valamely pápa halála után három napig imádkoztak, hogy Isten világosítsa meg
a választókat, majd a lateráni bazilikában összegyűltek a papok és a hívők, polgári és katonai
vezetők. A papság többsége döntött, a választáshoz a világiak zajos egyetértésüket fejezhették
ki. A bizánci császárnak azonban jóváhagyásával kellett szentesítenie a választást: ezért a
választási határozatot közölték az exarchával s a császári rendelkezést kértek. Csak amikor ez
megérkezett, szentelték fel a megválasztottat a Szent Péter-templomban és ültették trónra a
Lateránban. Jóllehet, az exarchához intézett választási bejelentésben a pápák Krisztus
vikáriusaként címezték magukat, még ki voltak szolgáltatva a bizánci erőknek.” (Székely
György történész)
2.2.4. „… Azt akarjuk, hogy a pápaválasztásra senki – sem szabad, sem szolga – ne merészeljen
elmenni olyan célból, hogy valami akadályt gördítsen azoknak a rómaiaknak az útjába, akiknek
régóta szokásuk volt a szent egyházatyák rendelkezése szerint a pápát megválasztani. Ha pedig
valaki szembeszáll e parancsunkkal, azt számkivetésbe kell küldeni…” (I. Lothar: Constitutio
Romana, 824)
2.2.5. ”A rómaiak esküje: Én, N fogadom a mindenható Istenre és erre a négy szent
evangéliumra, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak erre a keresztjére és Szent Péter első apostol
ereklyéjére (corpus), hogy ettől a naptól mindörökre hűséges leszek a mi urunknak, Lajos és
Lothár császároknak… (ígérem), hogy csalárdság és gonoszság nélkül (leszek), s nem egyezek
bele abba, hogy a római püspöki székbe való választás másként legyen, mint ahogy a kánonok
szerint törvényesen történik, és az akit pápává választottak, az én hozzájárulásommal ne
szenteltessék fel mindaddig, míg le nem teszi az esküt a császár követeinek és a népnek a
jelenlétében, amit Eugenius pápa önként tett le, és ami az összes dolog megőrzése végett le is
van írva…” (I. Lothar: Constitutio Romana, 824)
2.2.6. „Ugyanabban az esztendőben meghalt Leó pápa úr. És akkor a rómaiak követei, ti. Azo
főlevéltárnok és Marinus, a sutri egyházmegye püspöke felkeresték Szászországban a császárt,
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hogy nevezze meg, kit akarna római pápának; a császár tisztelettel fogadta s ugyanúgy
bocsátotta is el őket. Es Otger speyeri, valamint Liudprand cremonai püspököt küldte el velük
Rómába. Akkor azután az egész római nép Jánost, a narni egyházmegye püspökét választotta
meg, s az apostoli szék főpapjaként trónra is emelték őt.” (Continuator Reginonis, a 965. évi
pápaválasztásról)
2.2.7. „1. Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, Urunknak, Istenünknek nevében. Az ő
megtestesülésétől számított 1059. évben, április havában, az indictio 12. évében a szentséges
evangéliumokat magunk elé téve, valamint főtisztelendő és boldogságos Miklós apostoli pápa
elnökletével a lateráni patriarchium Constantiniának is nevezett bazilikájában összeülve a
főtisztelendő érsekek, püspökök, apátok, továbbá a tiszteletre méltó áldozópapok, és
diakonusok, ugyanazon tiszteletre méltó főpap a pápaválasztásról apostoli tekintéllyel
határozatot hozván így szólt:
3. Hogy emez egyetemes római egyház főpapjának elhunytával mindenekelőtt a bíboros
püspökök tárgyalják meg igen szorgos megfontolással az ügyeket, vegyék maguk mellé a
bíboros klerikusokat, majd végül az egyéb papság és a nép is járuljon hozzá az új választáshoz.
4. Hogy pedig a kalmárkodás betegsége semmiféle módon ne üthesse fel a fejét, a
pápaválasztásban az egyházi férfiak legyenek az irányítók, és a többiek őket kövessék…
7. Ha pedig az elvetemült és gonosz emberek aljassága oly nagy lenne, hogy tiszta, őszinte és
meg nem vásárolt választás e Városban már nem lehetne, a püspök bíborosok az istenfélő
klerikusokkal és katolikus laikusokkal, még ha kevesen vannak is, felhatalmazást nyernek arra,
hogy ott válasszák meg az apostoli szék főpapját, ahol legmegfelelőbbnek tartják.
8. Miután a választás megtörtént, azonban háborús zavarok vagy az emberek bármiféle gonosz
szándékú törekvései megakadályoznák, hogy az, akit megválasztottak, az apostoli székhelyen,
szokás szerint trónra ülhessen, a megválasztott, mint pápa, ennek ellenére hatalmat nyer arra,
hogy a szent római egyházat úgy kormányozza és minden vagyonával úgy rendelkezzék, amint
Szent Gergely is még felszentelése előtt megtette.
9. Ha pedig valakit ezen zsinati határozattal kihirdetett dekrétumok ellenére pártütő vagy bitorló
módon vagy bármiféle mesterkedéssel megválasztanának, vagy akár felszentelnének vagy
beiktatnának, ne pápának, hanem sátánnak, ne apostolinak, hanem aposztatának (hitehagyónak)
tekintessék, és az Isten, Szent Péter és Pál apostol tekintélye alapján mindazokkal együtt, akik
az illetőt megválasztották, neki kedveznek vagy őt követik, az Isten egyházának küszöbétől
eltaszíttatva, mint Antikrisztus és a kereszténység támadója és megrontója örökös anathéma
(átok) alá essék, és anélkül, hogy neki ezzel kapcsolatban magyarázkodásra időt engednének,
mindazon egyházi fokozattól, amelyben előzőleg már volt, haladék nélkül fosszák meg.
Mindazok, akik hozzá csatlakoztak vagy neki mint pápának engedelmeskedtek, vagy
akármiben védelmezni merészelték, hasonló ítélet alá essenek. Mindazok pedig, akik ezen
dekretális szentenciánkat] megsértik és a szent római egyházat e rendelkezés megvetésével
megzavarni és megszégyeníteni merészelnék, ama gonoszok közé számítódjanak, akik az ítélet
napján nem támadnak fel…
Én, Miklós, a szent római katolikus és apostoli egyház püspöke ezen általunk kihirdetett
dekrétumot, mint fent olvasható, aláírtam. Bonifác, Isten kegyelméből albanói püspök aláírtam.
Humbert, Silva Candida szent egyházának püspöke aláírtam. Péter, az ostiai egyház püspöke
aláírtam. És mind a többi püspökök, szám szerint hetvenhatan, az áldozópapokkal és
diakonusokkal együtt aláírták.” (II. Miklós pápa decrétuma)
2.2.8.. „1. Egyedül a római egyházat alapította maga az Úr.
2. Egyedül a római pápát mondják joggal egyetemesnek.
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3. Püspököket egyedül ő tehet le és helyezhet székükbe vissza.
4. Követe a zsinaton minden püspököt megelőz, mégha ő maga alacsonyabb rendű is;
ugyancsak a püspökök elmozdítására ítéletet is hozhat.
7. Egyedül neki szabad a korszükségletnek megfelelően új törvényeket hozni, új püspökségeket
alapítani, káptalant apátsággá alakítani, és fordítva, gazdag püspökségeket feloszlatni és
szegényeket egyesíteni.
8. Egyedül ő használhat császári jelvényeket.
12. Jogában áll császárokat letenni.
15. Az, akit a pápa szentelt fel, bármelyik egyház elöljárója lehet, és nem bízható rá alacsonyabb
tisztség; azt, akit a pápa szentelt fel, más püspök magasabb rendre nem szentelheti fel.
16. Rendelete nélkül nem lehet egyetemes zsinatot összehívni.
23. A római pápa, ha a kánonoknak megfelelően választották, Szent Péter érdemeire való
tekintettel kétségkívül szent lesz, mint ezt Szent Ennodius paviai püspök bizonyítja, kivel ebben
sok szent atya egyetért és amint Szent Symmachus pápa dekrétumaiban található.
25. Püspököket zsinat egybehívása nélkül is letehet vagy visszahelyezhet…” (VII.Gergely:
Dictatus Papae, 1075)
2.2.9. „Henrik, Isten kegyelméből király, Hildebrandnak. Minthogy mind ez ideig Tőled azt
vártam, amit egy atyától szokás, és Neked híveinknek nagy méltatlankodására mindenben
engedelmeskedtem, Tőled olyan viszonzást kaptam, aminő csak olyan valakitől telhet ki, aki
életünknek és országunknak legveszedelmesebb ellensége. Ugyanis, amikor mindenekelőtt azt
az örökölt méltóságot, amely engem ama (ti. pápai) széktől megillet, gőgös merészséggel
elragadtad, azon még messze túlmentél és Itália királyságát is a leggondosabb mesterkedéssel
elidegeníteni próbáltad. De még ezzel sem elégedtél meg, hanem a főtisztelendő püspökökre
sem féltél kezet emelni, akik velünk, mint legkedvesebb tagjaink egyek, és őket, mint ők maguk
mondják, gőgös jogtiprással, az isteni és emberi jog keserű bántalmazásával zaklattad…Ezt a
hallatlan konokságot én nem szavakkal, hanem inkább tettel akartam megtörni, tehát az ország
minden előkelőjének kérelmére általános gyűlést hívtam egybe. Itt mindazt, amit eddig
félelemből vagy tiszteletből elhallgattak, most nyilvánosságra hozták. Igaz állításaik alapján,
melyeket leveleikből Te is meg fogsz tudni, nyilvánvaló lett, hogy Te az apostoli széken
semmiképpen nem maradhatsz. Mivel véleményük igaznak és helyeselhetőnek látszott Isten és
az emberek előtt, én magam is csatlakozom hozzá és a pápasághoz való eddig élvezett jogodat
Tőled megtagadom és megparancsolom, hogy távozzál ama városból, melynek
patríciussága Isten adományából és a rómaiak esküvel támogatott hozzájárulása alapján engem
illet.” (IV. Henrik levele,1076)
2.2.10. „Az egyházjog továbbfejlesztésének alapját képező 27 kánon között éppen az I. kánon
volt hivatva minden további egyházszakadásnak véget vetni azzal, hogy érvényesen
megválasztott pápának csak azt tekintette, aki a választásban résztvevő bíbornokok
szavazatának legalább kétharmadáét nyerte el.” (3.vatikáni zsinat határozata,1179)
2.2.11. „X. Gergely intézményesítette a „konklávét” (cum clave = kulccsal, vagyis bezárva)
1274-ben, és meghatározta annak működési feltételeit A választásnak egy szigorúan zárt helyen
kell történnie, egyetlen teremben, falak és elválasztó függönyök nélkül, hogy egy közösségben
éljenek. Tilos a kijárás és mindenféle külső kapcsolat, a bíborosok egymás között folytatott
titkos beszélgetését elkerülve, szerény körülmények között kell élniük ezeken a napokon. A
konklávé kulcsait őrizet alatt kell tartani: a belső kulcsokat a camerlengo bíborosnak, a külsőket
pedig a konklávét kívülről felügyelő őr vigyázta. Az ételeket körforgós ablakon keresztül kell
25

bejuttatni a bíborosoknak, alapos ellenőrzés után, hogy ne tartalmazzanak semmilyen jellegű
üzenetet. Amennyiben 3 nap után nem hoztak döntést, a következő 5 napon csak egy fogást
szolgálhatnak fel nekik délben és este. Az 5 nap elteltével pedig csak kenyeret, bort és vizet
kaphatnak.” (X. Gergely: Ubi periculum, 1274)
2.2.12. „349. kán. - A Római Szent Egyház bíborosai külön testületet alkotnak, melynek
feladata, hogy a római pápa megválasztásáról a külön jog előírása szerint gondoskodjék.
Ezenkívül a bíborosok a római pápának segítségére vannak testületileg, mikor nagyobb
jelentőségű kérdések megvitatására összehívják őket, és egyénileg is, mikor a különféle
hivatalokban, melyeket betöltenek, a római pápát segítik, különösen az egész egyház
mindennapi ügyeinek intézésében.
350. kán. - 1. §. A bíborosok testülete három rendre oszlik: a püspökire, melyhez azok a
bíborosok tartoznak, akiknek a pápa a Róma környéki egyházakat jelöli ki címül, valamint a
keleti pátriárkák, akik a bíborosi testületbe fölvételt nyertek; továbbá a presbiteri és a diakónusi
rendre.
351. kán. - 1. §. A római pápa szabadon választja meg azokat a legalább papi rendben lévő,
tanbelileg, erkölcsben, vallásosságban és ügyintézési okosságban magasan kiemelkedő
férfiakat, akiket bíborossá léptet elő; akik még nem püspökök közülük, azoknak püspökké kell
szenteltetniük magukat.
351. kán - 2. §. A bíborosokat a római pápa határozata teszi bíborossá, melyet a bíborosok
testülete előtt kihirdetnek; a kihirdetés megtörténtétől fogva vonatkoznak rájuk a törvényben
meghatározott kötelességek és jogok.” (Egyházi Törvénykönyv a bíborosokról)
2.2.13. „1492. augusztus 6-án ült össze a Sixtus-kápolnában a pápaválasztó konklávé. A
résztvevő 23 kardinális két táborra oszlott: az egyik élén a milánói Ascanio Sforza, valamint a
nagy tekintélynek örvendő Rodrigo Borgia állt, a másikat pedig Giuliano della Rovere vezette.
Nem Borgia számított a legesélyesebbnek, azonban miután megválasztása esetére az
alkancellári hivatalt ígérte Ascanio Maria Sforzának, felgyorsultak az események. A kortársak
beszámolói szerint végeláthatatlan sorban érkeztek Rómába a Borgiák kezében lévő egyházak
kincseivel megrakott szekerek a bíborosok szavazatainak ellentételezéseként. A kincsek, a
temérdek pénz, a felajánlott egyházi javadalmak és kúriai hivatalok meghozták a várt sikert:
Rodrigo Borgiát végül augusztus 11-én pápává választották, s egyházfőként a Sándor nevet
vette fel. Mindazonáltal már a kortársak között is felháborodást váltott ki a módszer, hiszen
tulajdonképpen a voksok megvásárlásáról volt szó.” (VI. Sándor pápa megválasztása)

2.3. Választások a szerzetesrendeknél (77-81. forrás, 2.2.1-2.2.5.)
2.3.1. „3.1. Valahányszor valami fontos tennivaló fordul elő a monostorban, hívja egybe az apát
az egész közösséget, és adja elő maga, hogy miről van szó.
3.2. És miután meghallgatta a testvérek tanácsát, mérlegelje magában, s amit hasznosabbnak
ítél, azt cselekedje.
3.3.Azért mondjuk, hogy mindnyájukat hívja meg a tanácsra, mivel gyakran a fiatalabbnak
nyilatkoztatja ki az Úr azt, ami jobb.
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3.4. A testvérek pedig adjanak alázatosan, teljes alárendeltséggel tanácsot, nézetüket pedig
makacsul védeni ne merészeljék.
3.5. És inkább az apát ítélete legyen a döntő, úgyhogy amit ő üdvösebbnek ítél, annak
mindnyájan engedelmeskedjenek.
3.6. De ahogy tanítványokhoz illik, hogy szót fogadjanak mesterüknek, úgy az is illő, hogy ő
megfontoltan és igazságosan rendezzen el mindent…
3.9. Senki ne is merészeljen arcátlanul vagy éppen a monostoron kívül apátjával szembeszállni.
3.10. Ha pedig valaki mégis megtenné ezt, a Regula által előírt büntetéssel sújtsák…
3.12. Ha pedig valami kisebb elintéznivaló akad a monostor ügyeiben, csak a szeniorok
tanácsával éljen.” (Szent Benedek regulája, VI. század első fele)
2.3.2. „Ez a szabályzat majdnem teljesen elavult lett, de Isten kegyelméből a bölcsesség
otthonában új lendületet vett, számos ágat hajtott a Cluny néven jól ismert monostorokban. ki.
Eredetileg a beaumi monostor priorja, Berno építtette, az igen jámbor Vilmos, Aquitánia
hercegének rendelkezése szerint a maconi tartományban a kis Grosne folyócska mellett. A
monostor mindössze 5 mansus földet kapott, és mint mondják 12 szerzetes gyűlt ide….Berno
után az apátság vezetését az igen bölcs Odo töltötte be. Ennek a hittel teli embernek, aki
korábban a toursi Szent Márton egyházát vezette, valóban csodálatos volt a szentsége, erkölcse,
egész életvitele…Halála után Aymard követte, egyszerű lélek, bár nem lett oly híres, de nem
kevésbé volt a szabályok tisztaságának éber őre. Utána a szent és tiszteletre méltó Maiolust
választották, aki maga jelölte utódjául a szerzetesek irányítására Odilót, Berno óta ő lett az 5.
clunyi apát. A különböző országok kolostoraiba gyakran kértek szerzeteseket a monostortól,
akik ott mint elöljárók ezer módon szolgálták és képviselték az Úr ügyeit.” (Clunyi apátok, IXX. sz.)
2.3.3. „A Charta caritatis többek között tartalmazza, hogy valamennyi monostor apátja, akik
Isten kegyelméből a különböző provinciákban vannak, évente egyszer a citeaux-i apátságban
gyűljenek össze, és itt a Szent Regula megtartásáról a legnagyobb gonddal továbbá, az egész
szerzetesi életvitelről és a köztük lévő megbonthatatlan béke fenntartásáról tanácskozzanak…A
generális káptalan volt a rend törvényhozó és bírói testülete…A ciszterci nagykáptalanokon
kezdetben a citeaux-i apát primátusa érvényesült, hatalmának túlsúlya azonban a káptalanon
résztvevõ apátok számának növekedésével csökkent…A 12. század közepétõl — Jean Leclercq
kifejezésével élve — a „ciszterci parlament” egy arisztokratikus csoportosulásra hasonlított,
ahol voltak befolyásosabb és visszahúzódóbb résztvevők…A ciszterci nagykáptalan minden
késõbbi szerzetesrend számára mintául szolgált, és a városi önkormányzatok, kialakulásának és
fejlõdésének állomásaként is vizsgálható. A ciszterciek szerencsés egyensúlyt teremtettek a
túlzott központosítás és a kelleténél lazább kapcsolatháló között.” (Keglevich Kristóf
egyháztörténész)
2.3.4. „A domonkos rend monarchikus felépítésű, a legfőbb döntéseket a generális káptalan
hozza, melyet kezdetben évenként, később 2-4 évenként tartottak Bolognában, Párizsban, 1244től más nagyobb városokban is. Résztvevői a rendtartományok vezetői és provinciánként
további 2–2 küldött. A generális káptalan választja a rend legfőbb elöljáróját, a magister
generalist, aki a teljes rend feje, minden további vezető az ő helyettese az adott területen. A
szerzetesek neki tartoznak engedelmességgel, joga van kinevezni, felfüggeszteni, áthelyezni az
egyes rendtagokat. A tartományok kétévenként tartanak provinciális káptalant, ezeken négy
évre választják a tartományfőnököt. Minden konventnek 12 tagból, köztük 10 papból kell állnia.
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A konventek három évre választják perjelüket, a kisebb rendházak élére a tartományfőnök
vikáriust nevez ki. Az elöljárókat tanács segíti a munkában.” (Siptár Dániel történész)
2.3.5. „Lloyolai Ignác, mint a rend első generálisa megfogalmazta a rend alkotmányát. A
hatalmat és törvényhozást elsősorban és teljesen az általános rendigyűlésre bízta, amelynek
tagjait a Társaság egészéből választják, másodsorban a tartományfőnökökre és a helyi
elöljárókra. Az Általános Rendigyűlés, amely valamennyi tartományfőnökből és két-két
professzus küldöttéből áll, választja meg az általános rendfőnököt, más néven generálist. Ignác
úgy döntött, hogy az általános rendfőnököt kell felhatalmazni a többi elöljáró kinevezésére.
155o különösen fontos dátum a rend történetében. Ekkor hívták össze az első rendi gyűlést. A
gyűlés több hónapon át tartott, megbeszélték a misszionáriusok utazási és az egyes országokban
való tartózkodás lehetőségeit.” (A jezsuita rend működése)

2.4. Husz János elítélése a konstanzi zsinaton
2.4.1. „Felemelkedett helyéről a zsinat elnöke, néhányszor meghajlott a király és az
összegyülekezett atyák felé és felolvasta mindazok neveit, akik szavazati joggal rendelkeztek,
megjelölve mindegyikük méltóságát és lakhelyét, egyúttal feltüntetve azokat a közösségeket is,
amelyek a meghatalmazást adták zsinati küldötteiknek: a városokat, fejedelemségeket,
apátságokat (monostorokat). Név szerint felszólította mindegyiket, hogy meggyőződjék az
illető jelenlétéről. Megállapítást nyert, hogy a király nem számítva az összes szavazati joggal
rendelkezők száma 88 személy. A cseh (Husz) ellenségei szerették volna lehetőleg tüstént elérni
céljukat, ezért a Graubündenből való Ammon Weikhli gondoskodásából, aki különösen örült
az alkalomnak, hogy ő végezheti el a kivilágítás színjátékának előkészületeit, a fát már
előkészítették és leöntötték szurokkal.
Méltóság és év, hónap, sőt napok szerint pontos születési sorrendben a következő három pontra
feleltek „igen” vagy „nem” szavazattal:
1.
Eretnek-e vagy nem eretnek a Huszinecből való Husz János tanításaiban és újításaiban?
2.
Jogosultak-e az egybegyűlt zsinati atyák a pápa és a király nevében büntetést kiszabni
Huszra?
3.
Milyen büntetést érdemel Husz a pápa és a legszentebb titok (eukarisztia) megsértése
miatt?
Az első kérdésre 50 szavazatot adtak le igenlő értelemben (azaz, hogy Husz eretnek). A
másodikra ugyanannyit.
A harmadik kérdésre 30 szavazatot olyan értelemben adtak le, hogy semmiféle büntetést nem
érdemel; 10 szavazat kívánt egyházi vezeklést, és 45 atya adta szavazatát Husz halálra ítéltetése
mellett, ha nem tagadja meg mindazt, amit sok éven át (gyakori beszédeiben) mondott és nyíltan
tanította azt egyháza tételei ellenére." (Poggio Bracciolini beszámolója, 1415.)

2.5. A városi önkormányzat (83-94. forrás, 2.4.1-2.4.12.)
2.5.1. „… Ezenfelül megengedjük azt, hogy mindazok a kedvezmények, melyeket akár az
őrgrófok, akár más hatalmasságok, velük megegyezve, nekik engedélyeztek, jogerősen és
jogérvényesen továbbra is megmaradhassanak, és azt is, hogy a lombardok bírája tetszése
szerint ne gyakorolhassa bírói tisztét az említett városban, annak várában, csakis akkor, ha vagy
saját magunk személyesen jelen leszünk, avagy személyünkben fiunk vagy kancellárunk vesz
részt az ítélkezésben. Ebben az engedmény okiratunkban, vagyis adománylevelünkben úgy
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határoztunk, hogy egyetlen püspök, herceg, őrgróf, de országuk egyetlen személye se
merészelje ezekben a szabadságokban megzavarni, zaklatni vagy azoktól megfosztani az
említett polgárokat; és ha – amit ugyan nem hiszünk – mégis akadna valaki, aki ezt vakmerően
meg merészelné tenni, az tudja meg, hogy bírságként le kell tennie 100 fontot a legfinomabb
aranyból, mégpedig a felét a mi kamaránk javára, másik felét pedig annak a számára, akinek
terhére a jogsértést elkövette. (IV. Henrik kiváltságlevele Lucca számára, 1081.)
2.5.2. „Volt akkor 12 bíró is a városban, s ezeket a király, a püspök és az earl embereiből vették.
Ha valamelyikük távol maradt a századbíróság üléséről annak napján, megfelelő mentség
nélkül, 10 shilling pénzbüntetést fizetett a királynak és az earlnak.” (Domesday Book, 108586)
2.5.3. „1.Valamennyi lakos, aki csak a város falai alatt, avagy a váralján lakik, bárkinek a
földjén tartózkodik is, a kommunára tesz esküt…
3. Ha valaki latorságot követ el olyan emberrel szemben, aki erre a kommunára felesküdött,
akkor a kommuna elöljárói... ítélkezzenek a lator teste és vagyona felett saját megítélésük
szerint.
18. A kommuna tagjai közül tizenhárom elöljárót kell választani, s e tanácsbeliek, valamint a
tanácsbeli esküdtek javaslatai szerint egy vagy két elöljárót kell választani.
21. Jóváhagyjuk azt is, hogy ezt az oklevelet semmiféle ok miatt nem fogják kivinni a város
falain kívülre. S bárki akarna ellene szót emelni, azt nem hallgatjuk meg.” (Fülöp Ágost 1182ben megerősíti a beauvais-i kommuna 1099-ben szerzett jogait)
2.5.4. „1. Más városok mintájára Strassburgot is azzal a kívánsággal látták el, hogy benne
minden ember, akár idegen, akár a város lakója, minden időben mindenektől békében lesz.
2. Ha valaki a városon kívül valami bűntényt követett el és a büntetéstől való félelmében
odamenekült, biztonságban ott maradhat. Erőszakosan senki reá kezet ne emeljen, viszont ő is
az igazságszolgáltatással szemben engedelmes és készséges legyen.
5. E város minden hatósága a püspök hatalma alatt áll, úgy, hogy vagy ő maga nevezi ki, vagy
mások által nevezteti ki (a hatóságokat). A magasabb állásúak ugyanis rendelkeznek az
alacsonyabb rendűekkel, amennyiben azok alárendeltjeik.
6. Közhivatalt senki másra nem köteles bízni, csak olyanra, aki egyházának famíliájába tartozik.
7. Azt a négy tisztviselőt, ki a várost kormányozza, saját maga iktatja hivatalba. Ezek: a
schultheis (scultetus, bíró), a várgróf, vámszedő és a pénzverő mester.
8. A schultheisről, akit ügyvivőnek (causidicus) is mondanak, szólunk először. Az ügyvivőnek
jogában áll, hogy a maga helyettesítésére két személyt, úgynevezett bírákat rendeljen. Ezeknek
annyira tisztes embereknek kell lenniük, hogy a polgárok előttük az ítéletet becsületük sérelme
nélkül állhassák…” (Strassburg első városjoga, XII.század)
2.5.5. „…Ugyancsak kegyelmesen meg akarjuk adni ugyanezeknek a polgároknak egészében
a magdeburgi jogot és ugyanazokat a jogszokásokat, amelyeket bruntáli polgáraink élveznek.
Ezenkívül azt akarjuk, hogy a hatalmat vagyis bírói tisztséget, amelyet említett fivérünk, mint
ismeretes, Detrich bírónak és örököseinek megadott, ugyanez a Detrich és örökösei
békességben megtartsák, ahogy a bírói hatalmat nekik adományozták. Hogy pedig ez az
engedélyük állandó és biztos legyen, megerősítjük ezzel az oklevéllel és pecsétünk
oltalmával, és megkérjük a tiszteletre méltó Róbert atyát, olomouci püspököt, aki szintén jelen
volt, hogy ennek az engedélynek nagyobb hatékonysága érdekében függessze hozzá pecsétjét;
ezt meg is tette…” (I. Ottokár cseh király kiváltságlevele Unièov város lakosainak, 1223)
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2.5.6. „…Mindenekelőtt tehát maradandóan akarjuk figyelmébe ajánlani Stilvoytnak nevezett
Gedkónak, Jakabnak, ki egykor Nysaban volt bíró és a Wolknak nevezett Dietmarnak, akik
személyesen jelentek meg színünk előtt, megígérjük, hogy tántoríthatatlanul megtartjuk:
egyetlen, ezen a helyen lakozó polgárnak sem kell adnia vagy tennie semmiféle adót avagy
[úrbéri] szolgáltatást saját személyük vagy lakhelyük után, akár sajátjuk, akár a városhoz
tartozik, hat évig..Úgyszintén megesküszünk az advocatusoknak és minden polgárnak, hogy
nem helyezünk föléjük sem rendkívüli, sem általános bírót, hanem ha előáll valamilyen ügy,
amely pontosabb vizsgálatot követel meg, akkor abban vagy személyesen veszünk részt, vagy
valakit részünkről kiküldünk kizárólag ennek az ügynek az elintézésére…” (Krakkó város
alapítólevele, 1257. )
2.5.7. „Éjszaka minden embernek otthon kell tartózkodnia, s az ellátás szükségén kívül nem
szabad mások udvarába mennie. Ha azonban valaki ezt teszi, és ott áll az udvar bejáratánál vagy
az előtérben, akkor büntetlenül a városi őrség őrszobáján kell tartózkodnia, hogy ott várja meg
az ítéletét…
Mindaz, amit egymás között a polgárgyűlésen kézfelemeléssel határozunk, vételről,
eladásról vagy más hasonlóról, ami városunknak hasznára van, maradjon mind közöttünk,
hacsak a törvénykönyv mást nem rendel. Aki ezt megsérti, fél márka ezüst büntetésébe esik,
hacsak a király valami jobbat nem határoz.
Amikor pedig városunkban részeg emberek járkálnak, s őrökkel találkoznak, akkor a helyes
útra kell vezetni őket, nem tévútra, legyenek férfiak vagy nők…
Senki se küröltesse össze a polgárgyűlést éjszaka, kivéve ha tűz üt ki vagy ellenség közeledik
a városhoz. Nappal össze kell trombitálni a polgárgyűlést, ha valaki úgy kívánja…” (A bergeni
városjogból, 1263-1280)
2.5.8. „Mi tanácstagok, kik abban az időben a tanácsban ültünk, valamint Augsburg városának
valamennyi polgára, gazdagok és szegények megörökítjük és ezen levelünk által magunk és
utódaink tudomására hozzuk, láttuk és felismertük, hogy a Szent Római Birodalom minden
városában, ahol céhek léteznek, a tisztesség, jó barátság, béke és igazságosság virágzik,
növekszik és gyarapszik…
Elrendeljük, hogy városuk közönségéből a kézművesek tizennyolc céhet alkossanak. Ezek
mindegyike egy atyamester alatt álljon, ki a tanácsnak is tagja. Ha a céh elég nagy és tekintélyes,
akkor az atyamesteren kívül még egy tagot küldjön a tanácsba, úgy, hogy az ilyen céhből a
tanácsba ketten kerülnek be. Ezek szerint tehát úgy határoztunk és döntöttünk, hogy az említett
tizennyolc céhből a tanácsba összesen huszonkilenc ember kerüljön. Ez a huszonkilenc ember
köteles a legbecsületesebb és legszótartóbb polgárok közül tizenötöt kiszemelni és kiválasztani,
akik velük együtt egy évig a tanács tagjai lesznek. A tanács tehát ezekkel egyetemben
negyvennégy tagból fog állami. Továbbá az említett atyamester és tanácstag a községből, azaz
az iparosok közül, valamint a polgárok közül is két polgármestert választ: egyet a polgárok
közül, egyet pedig a céhek közösségéből. Ezek esküjüket a legszigorúbban tartsák meg. Az
említett huszonkilenc tanácsos a céhek, tagjai és a polgárok közül négy épületmestert, két
pecsétőrt és hat adószedőt válasszon, azokban az időpontokban, amikor az illő és szokásos.
Tudni kell azt is, hogy tanácsunk és tanácsosaink, a polgármesterek, épületmesterek, pecsétőrök
és adószedők évenként kicserélődnek és vállalkoznak, helyükbe másokat kell választani,
mégpedig polgármestert, épületmestert és pecsétőrt Gyertyaszentelő napján, az adószedőket
pedig Szent Mihály napja után…” (Augsburg második céhlevele, 1368. december 16.)
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2.5.9. „A dogét először a szövetséges közösségek tribunjai választották, később a népgyűlés
közfelkiáltással, majd 1172-től a népgyűlés által kiválasztott 11 nemes. 1249-től 41 választó
döntött a dózse személyéről, akiket a nagytanács jelölt. 1268-tól egy bonyolult eljárással
választották meg az államfőt. Többszörös sorsolással és választással jutottak el ahhoz a 41
főhöz, akik a dózse személyéről döntöttek. 25 szavazat kellett a győzelemhez. A népgyűlés
pedig jóváhagyta az eredményt.” (Bárándy Gergely jogász)
2.4.10. A velencei állam felépítése és működése

2.5.11. Városi önkormányzat
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2.5.12. A középkori város irányítása

2.6. Az egyetemek működése (95-99. forrás, 2.5.1 -2.5.5.)
2.6.1. "Az egyetemek lényegéhez tartozott a belső önkormányzat, "egyetemen" a hallgatók és
a tanítómesterek függetlenségét, önrendelkezését értették. Párizsban és a mintáját követő
helyeken az egyetem egyházi intézmény maradt, tanárai mind, hallgatói pedig zömmel papi
személyek voltak. Testületük - egyetemük - a professzori kar által választott rektor irányítás
alatt állt, aki a pápát kivéve minden egyházi és világi hatalomtól független volt. A párizsi
mintától sokban eltért a bolognai, ezt leginkább világiak látogatták. Itt az "egyetemet" csak a
diákság alkotta, ők a maguk köréből választottak rektort, a tanárokat pedig munkáltatóként
foglalkoztatták.” (egyetemi önkormányzat a XIII. században)
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2.6.2. A középkori egyetem szervezete

2.6.3. „Oxford korai iskolájáról igen keveset tudunk, egyházilag Lincoln püspökségéhez
tartozott.1208-1209-ben erőszakos konfliktus támadt a városka polgárai és a diákok között
(town and gown) A király és III. Ince pápa a diákok mellé állt. 1214-ben az egyetem kiváltságot
és statútumot kapott, mely megvédte őket a polgárok ellenséges magatartásával szemben (árak
szabályozása, egyházi igazságszolgáltatás). Az egyetem élére a lincolni püspök jelölt ki
kancellárt, de a doktorok közül. így a kancellár nem egy püspöki hivatalnok volt csupán, hanem
az egyetemi testület igazi feje.” (Sz.Jónás Ilona történész)
2.6.4. „Senki se adjon elő Párizsban a tudományokról életének huszonegyedik éve előtt, és
legalább hat évet hallgassa tudományát, mielőtt előadni kezdene, és vállalja, hogy legalább két
évig fog előadni…; erkölcsi feddhetetlenek legyenek, és mindazokat, akik elő akarnak adni,
olyan módon vessék alá vizsgának, ahogyan az rögzítve van a Párizs érseke által kiadott iratban,
amely azt a megegyezést tartalmazza, amely a kancellár és a diákok között jött létre, s melyet
megerősített és támogatott a Pápa őszentségének megbízottja.” (Robert Courcon pápai követ
statútuma 1215)
2.6.5. „Ezen az egyetemen lesznek valamennyi kar doktorai, magistenei és diákjai, és jelentős
birtokokat ígérünk nekik, azoknak pedig, akiket erre méltónak találunk közülük, királyi
ajándékokat adunk. Azt akarjuk, hogy bármelyik kar doktorai, magisterei és diákjai, mind
együtt és mindegyik külön, bárhonnan is jöjjenek, felségünk különös védelme és oltalma alatt
legyenek mind érkezésükkor, mind itteni tartózkodásuk alkalmával, és hasonlóképpen, amikor
elmennek; készek vagyunk mindegyiknek biztos kezességet adni, hogy mindnek és
mindegyiküknek, aki ide akarna jönni, bőkezűen megadjuk mindazokat a privilégiumokat,
kiváltságokat és szabadságokat, amelyeket akár a párizsi, akár a bolognai egyetemen a doktorok
és diákok királyi hatalomból használni és élvezni szoktak, és hogy gondoskodunk arról, hogy
ezeket a szabadságokat mindenki és külön minden egyes sértetlenül megőrizze.” (IV. Károly
aranybullája a prágai egyetem alapításáról, 1348)
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2.7. Német–római király- és császárválasztások (100-106.forrás, 2.6.1 -2.6.7.)
2.7.1. „Elhalálozván tehát a haza atyja, a királyok legnagyobbika és legjobbika: Henrik, a
frankok és a szászok egész népe, az apa által trónutódként már régen kijelölt fiút, Ottót
választotta meg királyává. Úgy döntöttek, hogy az egyetemes választás színhelye az aacheni
palota legyen. Miután ott összegyülekeztek a fejedelmek és az előkelők, s a fejedelmek
katonáinak seregei is, a Syxtus kápolnában, mely Nagy Károly bazilikájával egyben van építve,
emelték az ott megépített trónra az új uralkodót, kezüket adván neki, hűséget is fogadtak,
megígérve, hogy támogatni fogják minden ellenséggel szemben, egyszóval szokásuk szerint
tették őt királlyá. Míg a fejedelmek és a többi rangbeli úr ezzel voltak elfoglalva, a főpap az
egész papsággal és az egybegyűlt néppel odalent a bazilikában várta az új király kivonulását.
És amikor előlépett, a főpap eléje ment,…így szólt: „Íme, elétek vezetem az Istentől
kiválasztott, és Henrik király által már régen kijelölt Odot, kit most választottak meg a
fejedelmek együttesen királlyá. Ha helyeslitek e választást, jelezzétek ezt az ég felé emelt
jobbotokkal!” Erre az egész nép az ég felé emelve jobbját erős szóval felkiáltva kért minden
áldást az új uralkodóra.” (Widukind: A szászok története, 967 k.)
2.7.2. „Ottó 961 májusában elérte, hogy a 6 éves II. Ottót, Adelaidétől született fiát német
királlyá válasszák és meg is koronázzák. Ezután másodszor is Itáliába ment XII. János pápa
hívására, akit az ivreai Berengár fenyegetett. Miután 962. február 2-án megérkezett Rómába, a
pápa császárrá koronázta, tizenegy nappal később pedig megszületett a Privilegium Ottonianum
elnevezésű szerződés, mely szabályozta a császár és a pápa viszonyát. Az viszont tisztázatlan,
hogy a császárt a pápaválasztás jóváhagyására feljogosító záradék már a szerződés eredeti
szövegének a része volt-e, vagy csak 963 decemberében csatolták hozzá, amikor Ottó
elmozdította XII. Jánost (mert az tárgyalni kezdett Berengárral), és helyette VIII. Leót tette meg
pápának.” (I. Ottó császárrá választása)

2.7.3.A királyválasztás ábrázolása a heidelbergi szász tükörben
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2.7.4. A „2 kard elmélet” a Szásztükör szerint

2.7.5. „E könyvet a Szászok Tükrének nevezik,
Mert benne a szászok joga ismertetik,
Oly módon, amint a tükörben a dámák
Tiszta arcocskájuk nézegetni szokták.
I. l. Két kardot hagyott Isten a földön a kereszténység megoltalmazására: a pápának az
egyházit, a császárnak a világit. A pápa arra is van rendelve, hogy meghatározott időben fehér
lovon lovagoljon. És a császárnak kell a kengyelt tartani, hogy a nyereg el ne csúszszon. Ez azt
jelenti, hogy a császár a világi jog útján kényszerítsen a pápának járó engedelmességre, ha az
olyan ellenállásra talál, melyet az egyházi jog által nem tud leküzdeni. Így kell az egyházi
hatalomnak is a világi bíróságnak segítséget adni, ha arra szükség van.
I. 38. Akiket a birodalom egyévi és egynapi időre kiközösített, azokat mind úgy ítélik meg, mint
jogtalanokat és felosztják saját és hűbérbirtokukat, a hűbért az uraknak mint megüresedettet, a
sajátjukat a királyi hatalomnak.
III. 52. A németeknek a jog szerint kell a királyt választaniuk. Ha őt aztán felszentelték a
püspökök, akik erre vannak hivatva, és az aacheni királyi széket elfoglalja, akkor királyi
hatalmat és király nevet nyer. Ha a pápa fölszenteli őt, birodalmi hatalmat és császár nevet
nyer.” (Szász Tükör, 1215-35)
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2.7.6. „Megállapítjuk és elrendeljük, hogy a mainzi érsek… mikor a császár vagy a rómaiak
királyának halálhíre a mainzi egyházmegyében bizonyossá válik, a halálhír vételétől számított
egy hónapon belül ezt az összes választófejedelmeknek nyílt levélben adja tudtára; ha azonban
az érsek ennek végrehajtásában és a hír közlésében hanyag volna, vagy késedelmesnek
mutatkoznék, ugyanazon fejedelmek saját maguktól, minden további meghívás bevárása
nélkül, három hónapon belül, mint e határozatban erről már intézkedtünk, a sokszor említett
Frankfurt városában gyűljenek össze a rómaiak királyának választására, kiből egykor császár
lesz. A választás szavazattöbbséggel történik. Az újonnan megválasztottnak azonnal meg kell
erősítenie a választófejedelmek hűbéreit, privilégiumait, jogait és szabadságát. A
választófejdelmek rang szerint a következő sorrendben ülnek:
…A birodalmi gyűlés alkalmával a császárnak vagy római királynak kézmosó vízzel a
brandenburgi őrgróf szolgál, az első pohár italt a cseh király nyújtja, ki azonban kiváltságai
értelmében ezt nem királyi koronával a fején cselekszik hacsak erre magától nem hajlandó; a
rajnai palotagróf az ételt szolgálja fel, míg Szászország fejedelme a marsalli tisztet tölti be, mint
ahogyan ez régtől fogva szokásos.
Valahányszor a szent birodalomban trónüresedés áll be, a méltóságos rajnai palotagróf, a szent
birodalom főasztalnoka … a rajnai és sváb részeken, azaz a frank jog területén,
fejedelemségének, a rajnai palotagrófságnak jogán a birodalom főmarsallját, a szász jog szerint
élő helyeken ugyanezen joggan ruházzuk fel.” (IV. Károly, német aranybulla, 1356)
2.7.7. „2. Különösen szükséges és kívánalmunknak megfelelő, hogy a korábban kiadott
Aranybullát, az országbékét és a Szent Birodalom egyéb rendelkezéseit és törvényeit
megerősítsük, megújítsuk, és ha kell, a birodalom választófejedelmei, fejedelmei más rendjei
tanácsával kijavítsuk, amint azt a birodalom mindenkori ügyei meg fogják követelni.
4.
Mindenben szükséges és kívánalmunkkal egyező, hogy a Német Nemzetet, a Szent
Római Birodalmat és a választófejedelmeket, mint ennek első tagjait, éppúgy, mint a többi
fejedelmeket, grófokat, bárókat és rendeket is legfőbb méltóságaikban, jogaikban és
kiváltságaikban, hatalmukban és tehetségükben az őket megillető módon meghagyjuk, magunk
és mások károsodása és akadályoztatása nélkül.
5.
Megengedjük, hogy az említett hat választófejedelem, az Aranybulla alapján, és ahogy
a Szent Birodalom ügyei megkívánják – és akkor is, ha bajok vannak -, időről időre
összegyűlhessen, hogy gondolatait kicserélje és tanácskozzon. Mi pedig őket ebben nem
akadályozzuk és nem zavarjuk, és emiatt nem válhatnak kegyvesztetté, és nem kárhoztatjuk
őket, sem együtt sem külön-külön, hanem ebben és más dolgokban az Aranybullának
megfelelően, (…) fogunk és kívánunk viselkedni.
33.
Szükséges és kívánjuk, hogy – amint lehetséges és alkalmas – személyesen a Német
Római Birodalomba jöjjünk, a római királyi koronát, amint az hozzánk mint választott római
királyhoz bizony illendő, elfogadjuk. (…) Ha aztán a királyi koronát, amint fentebb áll,
megkaptuk, azon fogunk legjobban szorgoskodni, hogy a császári koronát is szűkebb határidőn
belül megszerezzük, és hogy mindenben olyannak mutatkozzunk és bizonyuljunk, hogy
miattunk lehetőleg semmiféle fogyatékosság ne legyen.” (V. Károly választási kapitulációja,
1519)

2.8. Az angol és francia rendiség (107-123. forrás, 2.7.1 -2.7.17.)
2.8.1. „A „parlament” kifejezésnek többféle eredetet tulajdonítanak. Sokan a parler (beszélni)
francia igéből származtatják, mások a latin parlamentum szóból, mellyel a középkorban a
kolostorok szerzeteseinek ebéd utáni diskurzusait illették. Az uralkodó nézet az, hogy az első
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rendi gyűlések az uralkodó kezdeményezésére jöttek létre. A középkori gyűlések eredetileg
kiterjesztett udvari tanácsok voltak, és fokozatosan nyertek képviseleti jelleget. Évszázados
hagyománya volt, hogy a király az ország „nagyjaival”, azaz legnagyobb hatalmú hűbéruraival,
illetve saját udvari tisztségviselőivel megtárgyalja a monarchia legfontosabb ügyeit. Ebből
alakult ki a consilium, azaz a tanácsadás intézménye. Egy másik fő ok az auxilium, azaz az
uralkodó részéről támogatás vagy segítség kérése az alattvalóktól.” (Szente Zoltán történész)
2.8.2. „12. Hadmegváltási és más adót csakis királyságunk közös tanácsával lehet kivetni,
kivéve azt az esetet, amikor miértünk váltságdíjat kell fizetni, vagy amikor elsőszülött fiunkat
lovaggá ütik, vagy amikor idősebbik lányunk első ízben férjhez megy, de ezekben az esetekben
is a követelt adó mértéktartó legyen. Hasonlóképpen kell eljárni London város adóival is.
14. Ha nem az említett három adóról van szó, hanem más adó kéréséről vagy a hadmegváltási
adó kivetéséről, úgy a királyság közös tanácsának megtartása végett (névre szóló) pecsétes
meghívólevelünket fogjuk küldeni az érsekekhez, püspökökhöz, apátokhoz, grófokhoz és a
nagy bárókhoz. Továbbá általánosságban, a sheriffek (grófságok élén álló királyi
tisztviselők)… útján fogjuk meghívni mindazokat, akik közvetlen hűbéreseink, de meghívásuk
meghatározott napra, mégpedig legalább negyvennapos határidőre és meghatározott helyre
szóljon
61. A bárók válasszanak tetszésük szerint huszonöt bárót az országból, akik saját erejükhöz
képest tartoznak őrizni, megtartani s őriztetni a békét és a szabadságokat, amelyeket nekik
adtunk és jelen oklevelünkkel megerősítettünk, mégpedig olyképpen, hogy ha mi vagy
udvarbíránk vagy valaki közegeink (ministri) közül hibázni fog valamiben és valaki ellen, vagy
a béke és biztonság valamelyik cikkelyét át fogja hágni, és a vétek a huszonöt báró közül
négynek tudomására jut, akkor e négy báró keressen fel bennünket, vagy távollétünkben
udvarbíránkat és jelentse nekünk a sérelmet s kérje tőlünk egyúttal késedelem nélküli
orvoslását. És ha mi – vagy ha országon kívül vagyunk, a mi udvarbíránk – a bejelentéstől
számított negyven napon belül nem orvosolná a sérelmet, abban az esetben a négy báró
ismertesse az ügyet a többi báróval a huszonöt közül. Ezek huszonöten pedig az egész ország
közösségeivel (cum communa totius terrae) nyugtalanítsanak és sanyargassanak bennünket
minden módon, ahogyan csak bírják: vegyék be várainkat, foglalják el földjeinket, birtokainkat,
amíg véleményük szerint az orvoslás meg nem történt…” (Magna Charta Libertatum, 1215)
2.8.3. „1258-ban létrejött a bárók konföderációja: kölcsönös esküt tettek a reform
kikényszerítésére. "Anglia közössége" (commun de Engleterre; communitas, universitas regni)
nevében fegyverrel kényszerítették a királyt a kormányzat átalakítására. Az ún. oxfordi
províziók szerint a bárók által választott 15 tagú tanács intézi az államügyeket, s a tisztviselők
ennek felelősek; a tanács évente háromszor összehívja a "parliament"-et. A communitashoz a
lovagok és a szabad parasztok, majd a városok is csatlakoztak.” (oxfordi províziók, 1258)
2.8.4. „A király üdvözletét küldi kedves és hűséges atyafiának, Edmondnak, Cornwall
grófjának. Minthogy intézkedéseket kell foganatosítanunk azokkal a veszedelmekkel szemben,
amelyek ezekben a napokban egész királyságunkat fenyegetik, önnel, valamint országunk többi
főuraival tanácskozást és értekezést akarunk tartani, azon hűségnek és szeretetnek nevében,
amellyel ön irányunkban van. Szigorú utasítással meghagyjuk önnek, hogy a téli Szent Mártonnap után következő legközelebbi vasárnapon személyesen jelenjék meg a Westminsterben,
hogy velünk, a főpapokkal és a többi főurakkal, valamint királyságunk egyéb lakosaival együtt
megvitassa, elrendelje és végrehajtsa mindazt, aminek segítségével elháríthatjuk ezeket a
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veszedelmeket. Láttamoztatott a király által Canterburyben, október első napján.” (királyi
meghívó, 1265)
2.8.5. „A király Northamptonshire sheriffjének. Minthogy tanácskozást és értekezést kívánunk
tartani a grófokkal, bárókkal és királyságunk egyéb főuraival, hogy intézkedéseket
foganatosítsunk azon veszedelmek ellen, amelyek ezekben a napokban fenyegetik a
királyságot, ez okból meghagyom nekik, hogy Szent Márton téli ünnepe utáni legközelebbi
vasárnapon jelenjenek meg előttünk, a Westminsterben, hogy megvitassuk, elrendeljük és
végrehajtsuk azt, aminek segítségével elháríthatjuk ezen veszedelmet. Neked is szigorú
utasítással meghagyom, haladéktalanul rendeld el, hogy a nevezett grófságból két lovagot,
ugyanazon grófság minden városából két városi polgárt, minden mezővárosból két lakost,
olyanokat, akik legalkalmasabbak a feladatra, válasszanak ki és a jelzett napra és helyre
küldjenek el, úgy, hogy a nevezett lovagok a maguk és a nevezetes grófság közössége nevében,
és a nevezett polgárok és lakosok a maguk és a nevezett városok és mezővárosok közössége
nevében, azoktól távol teljes és elegendő hatalommal rendelkezzenek, hogy mindazt
megtehessék, amiről előbb szó volt, olyan módon, hogy a nevezett felhatalmazás hiánya miatt
a megnevezett ügy semmiképpen se szenvedjen halasztást. És tenálad is meglegyenek itt a
lovagok, polgárok és lakosok nevei, valamint ezen parancs. Láttamoztatott a király által
Canterburyben, október 3-án.” (A grófságok és a városok képviselőinek meghívása az angol
parlamentbe,1265)
2.8.6. „1265 és 1300 között tehát fokozatosan kialakult és rendszeressé vált a jellegzetes angol
képviseleti gyűlés, amely egy 1320 körül keletkezett forrás, a Modus Tenendi Parliamentum
szerint "a klérus képviselőiből, a megyebeli lovagokból, a polgárokból és városlakókból áll,
akik egész Anglia közösségét [totam communitatem Angliae] képviselik", s kiformálódott
annak struktúrája is: a lordok házában (House of Lords) a főnemesség és a főpapok foglalnak
helyet, az alsóházban (House of Commons) a grófságok és a városok 2-2 képviselője.” (Katus
László történész)
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2.8.7. Az 1295-ös „mintaparlament”
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2.8.8. Az angol rendi monarchia működése
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2.8.9. „A választójogot VI. Henrik király idején, 1430-ban foglalták törvénybe, amely később
nagyobb változtatások nélkül négy évszázadon keresztül (egészen 1832-ig) érvényben maradt.
Eszerint választójoguk azoknak a szabad földbirtokosoknak volt, akik birtokukból évente
legalább 40 shilling jövedelmet szereztek („[s]enkinek sincs joga szavazni, a kinek nincsen
szabad földe vagy bérlete, mely évenkint, a terhek levonásával, legalább negyven shillinget
hoz”). A 40 shillinges szabály egyébként a törvény meghozatala idején a felnőtt férfilakosság
kb. öt százalékának biztosított választójogot (a városi küldöttek megválasztásának szabályait
helyben határozták meg). A törvény rendelkezett a később szintén sok évszázados
hagyománnyá vált ún. „helyben lakási” cenzusról, amikor előírta, hogy a grófság választóinak
és az általuk megválasztott követeknek is a megyében kell lakniuk.” (Szente Zoltán történész)
2.8.10. „Az alsóház gyakorlatában sokféle szabály és szokás alakult ki. A képviselők fejfedőben
ültek, és úgy jelezték felszólalási szándékukat, hogy fedetlen fővel felálltak a helyükről. Az
1478-as parlament szabályozta a ruha- és kalapviseletet, és megtiltották a képviselőknek a
könnyelműnek minősített játékok (mint például a kockázás és a futball) művelését, és az
íjászatot javasolták ezek helyett.” (Szente Zoltán történész)
2.8.11. „Mindenekelőtt megparancsoljuk, hogy a mi baillink (hivatalnokok) az egyes
prévôtékban (kerületekben); hatalmunk képviseletében, válasszanak ki négy bölcs, törvényes
dolgokban járatos és jó hitelű embert. A község (villa) ügyei ne kerüljenek tárgyalásra tanácsuk
vagy legalább kettőjük tanácsa nélkül, Párizs azonban kivételt képez, ahol ugyanis számára hat
derék és alkalmas embert kell kijelölni.” (II. Fülöp Ágost utasítása, 1190)
2.8.12. „Fülöp, Isten kegyelméből a franciák királya, a beaucaire-i sénéchalnak vagy
helyettesének üdvözletét. A főpapokkal és a főnemesekkel (barones), valamint magunk és e
királyság más híveivel és igaz alattvalóival tárgyalni és dönteni óhajtunk számos súlyos ügyben,
amelyek korántsem jelentéktelenül érintik személyünket, magunk és királyságunk, valamint az
egyházak s egyháziak, a nemesek s a világi személyek, továbbá e királyság minden egyes lakosa
állapotát és szabadságát. Ezért meghagyjuk önnek, hogy a mi részünkről parancsolja meg a …
városok (civitates), valamint Montpellier és Beaucaire községek (villae) konzuljainak és
közösségeinek (universitates)…, hogy e közösségek nagyjai és legokosabbjai közül két vagy
három… teljes hatalommal felruházott (képviselő) által… vegyenek részt a Párizsban
virágvasárnap előtti vasárnapon (április 8-án) mivelünk megtartandó tárgyalásokon és
döntéseken mindannak tudomásulvétele, végrehajtása és a jelzett községek konzuljai által
történő jóváhagyása végett… amit mi ezekkel kapcsolatban… elrendelünk. Figyelmeztesse
őket, hogy máskülönben – ha e parancs szerint nem jelennek meg előttünk – ahogy a dolog
megkívánja, eljárás fog megindulni ellenük a hozandó határozat értelmében.” (IV. Fülöp
oklevele, 1302)
2.8.13. „A király gyűlést hívott össze Tours-ba, nemesekből és közrendűekből, királyságának
valamennyi várából és városából. Még mielőtt a pápához indult volna Poitiers-ba, tanácsukat
akarta kikérni, hogy mitévő legyen a templomosokkal, vallomásuk megtétele után. A napot,
mindazok számára, akiket ide meghívott, a húsvét utáni hónapkezdetben állapította meg. A
király nagy körültekintéssel akart eljárni. S hogy ne kelljen határozatát esetleg visszavonnia,
királysága minden állapotú emberének döntését és hozzájárulását óhajtott. Ám, nemcsak a
nemesek és az írástudók véleményét és ítéletét kívánta megszerezni, hanem a polgárokét és a
41

világiakét is. Mindezek személyesen megjelenvén, szinte egyhangúlag kinyilvánították, hogy a
templomosok méltóak a halálra. A párizsi egyetemet, elsősorban a teológia magisteneit,
kifejezetten felkérték határozathozatalra, melyet írnokukkal le is jegyeztettek azon a
szombaton, mely követte a Mennybemenetel ünnepét.” (IV. Fülöp oklevele, 1308)
2.8.14. „1314-ben Szép Fülöp Párizsba hívott össze gyűlést számos báró és püspök, valamint a
város követeinek részvételével. Enguerrand de Marigny, Fülöp főminisztere tájékoztatta a
részvevőket a gyűlés céljáról és a király igényeiről. Arról volt szó, hogy a király pénzügyi
támogatást kért a rendektől a flamandok elleni háború költségeinek fedezésére. Beszéde végén
Marigny megkérdezte a jelenlévőket, hogy ki támogatja a királyt. Ekkor Fülöp felállt a helyéről,
hogy ő is lássa, kik szavaznak mellette, illetve kik vannak ellene. Elsőként Párizs városának
egyik követe szólalt fel, és kijelentette, hogy ők támogatják a királyt. Majd egy másik városi
küldött is, ugyanúgy; a király mind a kettőjüknek megköszönte a támogatást.” (Franciaország
Nagy Krónikája, Grandes Chroniques de Saint-Denis 1375)
2.8.15. "(1356.) október 15-én, egy szombati napon, a Langue d’oil területéről számos egyházi
ember és nemes, valamint a tekintélyes városok sok polgára jött Párizsba; majd az ezt követő
hétfőn egybegyűltek […] a jelenlevő normandiai herceg [a trónörökös] parancsa szerint. Itt a
herceg jelenlétében, Pierre de La Forest, Rouen érseke és Franciaország kancellárja, ismertette
a három renddel a király foglyul ejtésének történetét; [az angolok foglyul ejtették a francia
királyt. A kancellár felfedte továbbá előttük, miképpen kell mindenkinek a király
kiszabadításán fáradoznia, s a rendek kérésére, melyet az említett herceg tolmácsolt, tanáccsal
szolgált arra nézve, hogyan lehetne a királyt visszakapni, mi lenne a hadvezetés módja, és e
célból milyen segítségre volna szükség. Következett 15 nap vagy körülbelül annyi. Sokaknak
ez fáradságos volt, mivel a három rend hosszú ideig várt e dologban a válaszadással.] […]
Először is kijelentették neki [a rendek], hogy a király az elmúlt időben rosszul kormányozta az
országot: ezért pedig azokat kell okolni, akik neki tanáccsal szolgáltak. Általuk tette a király
mindazt, amit tett. Ezek a királyságot kifosztották és oly veszélybe sodorták, hogy teljesen
tönkrement és elveszett. Azt követelték továbbá a hercegtől, hogy azokat, akiket ők
megneveznek, fossza meg minden tisztségtől, fogassa el és börtönözze be őket, […] A herceg
azt válaszolta nekik, hogy a dolgokat készségesen hozza tanácsa tudomására döntés végett, de
mindenképpen szeretné tudni, hogy a három rend minő segítséget kíván nyújtani neki. […]”
(Franciaország Nagy Krónikája, Grandes Chroniques de Saint-Denis 1375)
2.8.16. „Az általános rendi gyűlésnek három kamarája volt, az egyházi, a nemesi és a harmadik
rend (az elnevezés a 15. század közepén jelent meg) általában külön ülésezett, és rendenként
szavazott. A kamarában többségi szavazással döntöttek, és a döntés egy szavazatot jelentett a
három rend közös ülésén, vagyis mindegyik rendnek egy szavazata volt. Így az États générauxban csak 3 : 0 vagy 2 : 1 szavazat születhetett. A gyűlés leggyakrabban együttes üléssel
kezdődött, ahol a rendek meghallgatták az uralkodó nyitóbeszédét, amely azokról az ügyekről
szólt, amelyek miatt az összehívásra sor került. Ezt követően a rendek kamaráikba vonultak,
megválasztották elnöküket és tisztségviselőiket, majd megszerkesztették és megszavazták az
uralkodónak szánt felterjesztésüket.” (Papp Imre történész)
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2.8.17. A francia rendi gyűlés működése

2.9. Orosz „választások” a középkorban (124-126. forrás, 2.8.1- 2.8.3.)
2.9.1. „Metropolita Atya! Isteni akarat által nagyfejedelem elődeinktől fogva egészen eddig régi
szokás nálunk ez: apáink, a nagyfejedelmek legidősebb fiaiknak adták a nagyfejedelemséget és
én is első fia voltam apámnak, Ivánnak, aki maga mellett megáldott engem a
nagyfejedelemséggel. Isteni akarat folytán azonban Iván fiam meghalt, de neki maradt egy
elsőszülött fia, Dmitrij, és én most őt áldom meg magam után a Vlagyimiri, Moszkvai és
Novgorodi nagyfejedelemséggel, és te is áldd meg őt, atya, a nagyfejedelemségre.” (III. Iván
végrendelete, 1498)
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2.9.2. „Tán nem bírok szabadsággal unokám és gyermekeim vonatkozásában? Akinek akarom,
annak adom a fejedelemséget. Megáldom legidősebb fiamat, Vaszilijt votcsinámmal, a
nagyfejedelemséggel, amellyel apám áldott meg engem, és amit nekem Isten adott.“ (III. Iván
végrendelete, 1502)
2.9.3. „Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság,
hanem csak Isten. (…) Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad
ellene.” Vigyázz és figyelmezz! Aki szembeszáll a hatalommal, Istennel száll szembe! Aki
pedig Istennek ellene szegül, az eretnek lesz, s ez pedig a legkeserűbb vétek. s az apostoli szavak
minden, még a vérrel és fegyverrel szerzett hatalomról is igazak. Értsd meg a fentebb
mondottakat, miszerint mi nem erőszakkal szereztük hatalmunkat; annál inkább igaz, hogy aki
a hatalmasságnak ellene szegül, Istennek szegül ellene. Ugyancsak Pál apostol, akinek a szavait
te semmibe vetted, mondja más helyen: ti szolgák! Engedelmesek legyetek a ti uraitoknak,
nemcsak szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Isten
szolgái. Engedelmeskedjetek ne csak a jóknak, hanem a gonosznak is, s nemcsak rettegésből,
hanem lelkiismeretből is. Íme, ez az Úr akarata – jól cselekedvén: szenvedj! Ha te igaz és
istenfélő ember vagy, akkor mért nem akartad tőlem, az erős akaratú uralkodótól eltűrni a
szenvedést, és elnyerni a mártíromság koszorúját?” (IV. Iván levele az áruló Kurbszkij
herceghez a cári egyeduralomról)

2.10. Bizánci császárválasztások (127. forrás)
2.10.1. „Bizáncban mindvégig fennmaradt a választott császárság eszméje. Kezdetben a császár
a hadsereg választottja volt, 457-től, I. León uralkodásától kezdve a hadsereg mellett a senatus
és a nép képviselői is részt vettek a választáson, amelynek helyszíne a konstantinápolyi Marsmező (Hebdomon) és a városi lóversenypálya, a Hippodrom lett. A kiskorú uralkodó feletti
gyámsághoz a senatus hozzájárulására volt szükség, éppúgy mint a császár leányának férjhez
meneteléhez. A városi nép képviselői, a cirkuszi pártok, a démoszok voltak. Képviselői jelen
voltak a Hippodromban a császárválasztásokon. E két csoport (a „kékek” és a „zöldek”)
jelentősége a birodalmi főváros, Konstantinápoly kiemelkedő fontosságára vezethető vissza.”
(Kelemen Miklós jogtörténész)

2.11. Mongol kánválasztások (128-130.forrás, 2.10.1-2.10.3.)
2.11.1. ”Imigyen a nemez falú jurták népeit leigázván, a tigris-évben (1206) összegyűltek az
Onon folyó forrásánál, kitűzték a kilenclábú fehér jakfarkas zászlót, és Dzsingisz kánt a kán
címmel felruházták.” (Temüdzsin kánná választása)
2.11.2. „Innen (Dzsingisz) visszatért hazájába, s ott nyomban nekilátott, hogy sokféle
parancsolatot és törvényt* tegyen; ezeket a tatárok sérthetetlennek tekintik. Csupán kettőt
említek fel közülük. Az egyik: ha valaki gőgjében felfuvalkodva önkényesen, a vezetők
választása nélkül akarna kán lenni, azt irgalom nélkül meg kell ölni. E törvény értelmében ölték
meg Güjük kán megválasztása előtt az egyik herceget*, Dzsingisz kán unokaöccsét, mert
választás nélkül akart uralkodni. A másik határozat: le kell igázniuk az egész világot, és
egyetlen nemzettel sem szabad békét kötniük, csak ha meghódol nekik, mindaddig, míg önnön
pusztulásuk ideje el nem érkezik…A kán halála után, mint előbb már szó esett róla, összejöttek
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a vezérek, és Ögödejt*, Dzsingisz kán fiát választották kánná” (Dzsingisz kán törvénye, XIII.sz.
eleje)

2.11.3. Dzsingisz kán családfája

2.12. Az Oszmán Birodalom „választásai” (131-132.forrás, 2.11.1-2.11.2.)
2.12.1. „Fiaim közül bármelyik a szultánságra kiválasztatik, kívánatos, hogy a fivéreit a halálba
küldje, így védelmezvén a világ rendjét. A legtöbb ulema támogatja ezt. Cselekedjenek a fiaim
is ennek szellemében!” (II. Mehmed törvénye, 1451)
2.12.2. „Választásról abban az értelemben, hogy egy testület ad megbízást valamilyen tisztség
ellátására, az Oszmán birodalomban nem beszélhetünk. Az Oszmán-dinasztia szilárd
hatalmához biztos öröklési rend kellett, amely kizárta a testvérháborút. Konstantinápoly
bevétele után másfél századig a szultánok gyakorolták a testvérgyilkosságot. A módszer
igazolására a muszlim teológia adott választ, amikor a Korán 2. szúrájára hivatkozva – „a
viszály rosszabb, mint az emberölés” – legitimálta a kegyetlen tettet. Ezek története egészen a
16. század végéig tartott, amikor III. Mehmed 1595-ben összesen 19 fiútestvérét ölette meg,
ami hatalmas felháborodást keltett a birodalomban. Ennek hatására aztán eltörölték
rendeletet…” (Bernard Lewis, brit történész)

3. A kora újkor
3.1. Forradalmak és választások Angliában (1707-től Nagy-Britannia) (133-149.
forrás, 3.1.1-3.1.17. )
3.1.1. „Iktassék törvénybe, […] hogy abban az esetben, ha nem hívnak össze parlamentet
Anglia nagypecsétjével ellátott paranccsal, és az nem gyülekezik össze és nem tartják meg […]
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akkor […] a parlamentnek össze kell gyűlnie és azt meg kell tartani a szokásos helyén, a
Westminsterben, ˙[…] ezentúl semmiféle összeült parlamentet nem lehet feloszlatni vagy
elhalasztani összeülésétől számított, illetve az erre kijelölt időponttól számított 50 napon belül,
hacsak az Őfelségének, örököseinek vagy utódainak és az összeült parlament mindkét házának
jóváhagyásával nem történik.” (Hároméves törvény, Triennial Act, 1641)
3.1.2. Az uralkodót 1649 januárjában szállították Londonba, ahol egy 135 tagú bíróság előtt
kellett volna felelnie tetteiért, ám bírái közül végül csak 68 fő jelent meg. A John Cook vezette
vizsgálóbizottság nem volt egyszerű helyzetben, hiszen Anglia történetében korábban soha nem
akadt példa arra, hogy egy királyt – főleg a halálos ítélet szándékával – bíróság elé citáljanak.
Az eljárás alapját egy antik korból származó jogelméleti fejtegetés szolgáltatta, miszerint a
törvényszegő módon uralkodó zsarnok ellen jogos, sőt, szükséges fellázadni: Károly uralkodása
alatt abszolút módon próbált kormányozni, amivel nem csak a parlamentet, de az az által
reprezentált angol népet is megsértette érdekeiben, jogaiban és szabadságában. Károly a január
20-án meginduló eljárás során a vádakkal szemben azzal a taktikával próbált védekezni, hogy
kétségbe vonta a bírák illetékességét, és önmagát – kormányzásához hűen – a per résztvevői
felett állónak nyilvánította, ám erő híján ez az érvelés mit sem ért: egy hét után, január 27-én
kimondták fejére a halálos ítéletet. (I. Károly pere)

3.1.3. Anglia a polgári forradalom idején
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3.1.4. „I. Hogy Anglia lakosságát… a lélekszámnak megfelelően pártatlanabbul kell
felosztani…
III. Hogy a nép magától értetődően válasszon magának parlamentet kétévente egyszer, azaz
minden március első csütörtökjén, azonmód szerint, amit a mostani parlament befejezése előtt
kell megállapítani…” (Agremeent of the People, A nép első szerződése, 1647 )
3.1.5. „a választott képviselők eljátszották hatalmukat, amelyet ők a kard jogán elnyertek tőlük.
Csak a teljes körű választójog hozhatja el Jézus országát, amelyben az embereket éppen a jogok
egyenlő mértéke teszi szabaddá. Minden jogok legnemesebbike a vallásgyakorlás
szabadsága" (leveller szónokok, 1647)
3.1.6. „Nem vagyunk árulók, sem gyilkosok, és nem vagyunk fanatikusok. Igaz keresztyének
és köztársaságpártiak vagyunk, és szilárdan, kitartóan hiszünk a szentség, a kegyesség, a
tisztesség és a jog nagy elveiben, amelyek mellett a parlament és a hadsereg elkötelezte magát,
és amelyeket magáénak vallott. És hisszük, hogy az egyetemesség nemes eszméje előrébb való
a részérdeknél. A közösség javáért harcoltunk. Választójogot adtunk volna minden embernek,
és gondoskodtunk volna minden agyonsanyargatott lélek boldogulásáról, ha a nemzet a
szabadság helyett nem inkább a szolgaságban lelte volna örömét." (John Cooke, 1660)
3.1.7. „1689. február 13-án őfelségeik jelenlétében… egy írásbeli nyilatkozatot adtak ki, melyet
a felső- és az alsóháznak összes tagjai fogalmaztak, amint az itt következik:
1. Hogy a bitorolt hatalom, ti. a törvények ideiglenes hatályon kívül helyezése vagy a törvények
végrehajtásának megakadályozása, csupán királyi tekintély alapján, a parlament hozzájárulása
nélkül, törvénytelen.
2. Hogy a bitorolt hatalom, ti. a törvények alól vagy azok végrehajtása alól való felmentés,
csupán királyi meghatalmazásra, amint azt a legújabb időkben igényelték és meg is tették,
törvénytelen.
4. Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel […] a parlament hozzájárulása nélkül […]
érvénytelen.
6. Hogy az országban béke idején, a parlament hozzájárulása nélkül állandó hadsereg felállítása
és tartása, törvénytelen. […]
8. Hogy a parlamenti választások szabadok.
9. Hogy a szólás, vitatkozás és tárgyalás szabadságát, a parlamenten kívül semminemű hatóság,
semmiféle helyen kérdés tárgyává nem teheti.
13. És, hogy a sérelmek orvoslására és a törvények kijavítására, megerősítésére és megtartására
a parlamentet össze kell hívni. (Jognyilatkozat, 1689)
3.1.8. „Hogy bárki kerüljön ezentúl a korona birtokába, csatlakozzék úrvacsora által a
törvényileg hivatalossá tett Anglikán Egyházhoz.
Hogy ha a korona és e birodalom legelső méltósága olyan személyre száll, aki nem az Angol
Királyság szülötte, ez a nemzet a parlament hozzájárulása nélkül nem kötelezhető arra, hogy
olyan birtokok vagy területek védelméért háborúzzon, amelyek nem tartoznak az angol
koronához.
Hogy akikre ezentúl a korona száll, a parlament hozzájárulása nélkül nem hagyhatják el Anglia,
Skócia vagy Írország területét.
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Hogy a jelen törvényben foglalt korlátozások hatályba lépésétől kezdődően minden, a királyság
jó és helyes kormányzásával kapcsolatos ügy és dolog, amely az ország törvényei és szokásai
szerint a Titkos Tanács hatáskörébe tartozik, kizárólag ott tárgyaltasson, és az ilyen jellegű
határozatok a Titkos Tanács hozzájárulásával hozassanak és írassanak alá…
Hogy miután az említett korlátozások hatályba lépnek, a bírák megbízatása legyen quam diu se
bene gesserint, és biztosíttassék számukra fizetés, de a parlament két házának kívánalmára
legyenek törvényesen elmozdíthatók.
Hogy a parlament alsóházának vádemelése ellenében ne lehessen Anglia nagypecsétjével
kegyelemért folyamodni.” (angol trónöröklési törvény, 1701)

3. 1.9. 1673. az angol Test Act (a katolikusok kizárása a politikai jogokból
1710: új angol választójogi törvény (vagyoni cenzusok)
1712: újabb angol választójogi törvény (adóhátralékosok kizárása a választójogból)
1774 Edmund Burke bristoli beszéde: „A képviselő az egész népet képviseli” – a szabad
mandátum elvének kimondása. (angol választójogi szabályozások)
3.1.10. „Rothadt választókerületek olyan választókerületek voltak, amelyek népessége
jelentéktelenné vált, de ugyanúgy 2-2 képviselőt küldhettek a parlamentbe, mint amikor még
virágzó városok voltak. A leghírhedtebb ezek közül Old Sarum, amely a 12. században a
katedrálisának köszönhetően kiemelt jelentőséggel bírt, azonban ezt a szerepét elvesztette,
amikor mintegy 100 évre rá nagyobb és szebb katedrális épült a szomszédos New Sarumban
(ma Salisbury), ami elszipkázta a kereskedőket, kézműveseket… 1760-ban a 403 közül
mindössze 22 körzet lakossága haladta meg az 1100-at. A 117 körzet választásra jogosult
lakosságának a száma a 400-at sem érte el… A sűrű népességű városok lakossága gyakorlatilag
nem rendelkezett szavazati joggal.” (brit választókörzetek 1832-ig)
3.1.11. „A történetírás hivatalosan Robert Walpole-t tekinti az első miniszterelnöknek (1721–
1742), vagyis az első olyan kormánytagnak, akinek meghatározó szerepe a mai kormányfőkre
emlékeztet. Ő volt ugyanis az első, akinek gyakorlatilag azért kellett lemondania, mert
elvesztette a parlamenti többség bizalmát, vagyis egyre világosabbá vált, hogy a mindenkori
miniszterelnöknek már nemcsak a király, hanem a parlament bizalmát is élveznie kell… A
miniszterelnök kinevezése tehát egyértelműen az alsóházi erőviszonyok függvénye…” (a
miniszterelnök tisztsége)
3.1.12. „A 17. századtól az ellenzék a Speakertől balra foglalt helyet, ezeket a padokat 1770től „ellenzéki padsoroknak” hívták, míg a kormány támogatói velük szemben, a házelnöktől
jobbra ültek. Az alsóházban minden beszédet a Speakerhez kellett intézni. Rendelkezéseinek
bírálata a ház privilégiuma megsértésének számított. Ha egy képviselő a házban sértő kifejezést
használt, s azt a házelnök felszólítására nem vonta vissza, a Speaker felszólítására el kellett
hagynia a termet az ülésnap hátralevő részére. Ha erre sem volt hajlandó, akkor a házelnök
„néven nevezte”, és javasolta, hogy függesszék fel képviselői jogainak gyakorlását. Az
indítványról a ház vita nélkül határozott.” (Az alsóház működéséről)
3.1.13. „A Lordok Házában a lordkancellárnak nem voltak erős házelnöki jogosítványai. Az
igazolatlan itt sem volt megengedett. a távollevőknek napi bírságot kellett fizetniük, ha pedig
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egy érintett peer ennek nem tesz eleget, akkor elzárással kell büntetni. Ennek ellenére a 18.
század elején az átlagos látogatottság csak kb. 80 fős volt. A 17. század végéig az uralkodók
gyakran inkognitóban látogatták a Lordok Házának üléseit, ami annyit jelentett, hogy nem
királyi díszben, a királyi regáliákkal felszerelkezve jelentek meg, mint egyébként, amikor
hivatalosan voltak jelen. II. Károly többször is részt vett a House of Lords ülésein, sőt egyszer
közbeszólt, és rendreutasította „lordjait”. (a Lordok Háza működéséről)

3.1.14. Az alkotmányos monarchia rendszere Angliában
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3.1.15. (Választási bankett, Hogarth 1754 )

3.1.16. Hogarth: Szavazás

.
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3.1.17. Hogarth: Diadalmenet

3.2. A francia abszolutizmus és a választások (150-153. forrás, 3.2.1-3.2.4.)
3..2.1. (…) „Az állam több családnak és az ő közös ügyeiknek a jogszerű kormányzata szuverén
hatalommal. […] A szuverenitás egy állam állandó és abszolút hatalma. (…) az uralkodó
felségjoga és abszolút hatalma elsősorban abban áll, hogy törvényt ír elő az alattvalók
összességének és beleegyezésük nélkül.” (Bodin: Az államról, 1576)
3.2.2. „Mi, (XIII.) Lajos (…) (királyi tanácsunk) tanácsára és ami legjobb tudomásunk szerint,
teljes hatalommal és királyi tekintéllyel kijelentettük és kinyilvánítottuk, (most pedig
kijelentjük és kinyilvánítjuk, hogy a párizsi parlamentet (cour de parlement) és összes
(legfelsőbb) bíróságainkat csak azért állították fel, hogy alattvalóinknak igazságot
szolgáltassanak. Épp ezért a legkifejezettebben megtiltjuk nekik, hogy a jövőben a fentebb
kifejtettekhez hasonló ügyekkel foglalkozzanak, és általában bármi olyan üggyel, amely az
államot s annak közigazgatását és kormányzatát érintheti. Ugyanis ezeket személyünknek és
királyutódainknak tartjuk fenn, hacsak nem adtunk nekik hatalmat és különleges parancsot ily
ügyekre pátenslevél alakjában, mert a mi dolgunk értesíteni parlamentünket a közügyekről
akkor, midőn ezt szolgálatunk java érdekében helyesnek ítéljük. Akarjuk és óhajtjuk, hogy a
törvényeket és a királyi nyilatkozatokat, amelyek ebben a formában megerősítést nyertek,
formájuknak és tatalmuknak megfelelően teljes egészükben kell végrehajtani. Épp ezért
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megtiltjuk párizsi parlamentünknek és a többi bíróságunknak, hogy a végrehajtást bármiképp
akadályozzák;…” (XIII. Lajos decrétuma, 1641)

3.2.3. Karikatúra a francia társadalomról, 1789

3.2.4. „Az általános rendi gyűlés megnyitásának megtervezésekor az udvar arra az álláspontra
helyezkedett, hogy minden régi szokást gondosan be kell tartani. Így például a király olyan
rituáléba egyezett bele, amely szerint a harmadik rend tagjai csak térdepelve szólhatnak majd a
királyhoz. Miután XVI. Lajos elmondta nyitóbeszédét, a tradícióknak megfelelően levette
kalapját, hogy így üdvözölje a gyűlés tagjait, majd némi integetés után visszatette a fejére. A
nemesek ugyanezt tették, visszavéve kalapjukat, amivel egyben a harmadik rend fölötti
fensőbbségüket is kifejezték. Csakhogy az utóbbiak képviselői közül többen ugyanezt
cselekedték, ami némi zavart keltett.” (A rendi gyűlés összehívása, 1789)

3.3 A lengyel királyválasztások (154-156. forrás, 3.3.1-3.3.2. )
3.3.1. „A királyválasztás törvénye már a XIV. századtól a nemesség privilégiumai közé
tartozott, de valójában ennek tényleges gyakorlására 1573-ban, Zygmunt August halála után
került sor. A választásokon való részvétel joga minden személyesen megjelent nemest
megilletett. A király nem vethetett ki adót a szejm jóváhagyása nélkül, s háborút is csak a szejm
és a szenátus egyetértésével indíthatott. A XVI. század végére stabilizálódott jogrend 1791-ig
volt érvényben, s minden újonnan megválasztott királynak jóvá kellett hagynia. Különösen
fontos törvény volt a "pacta conventa", amely a megválasztott uralkodó személyes kötelezettség
vállalása volt a nemesség, illetve az állam iránt. Amennyiben a király nem tartotta be őket, a
nemesség élhetett az engedetlenség jogával, akár fegyveres ellenállás formájában is.” (A
lengyel nemesi köztársaság)
3.3.2. „…és hogy a korona semmiképpen se juthasson osztrák jelöltnek, Zamojski
közbenjárására, a Zborowskiak segítségével, a köznemesség Báthory István erdélyi fejedelmet
választotta Anna férjéül és nevezte ki Lengyelország királyává. Íly módon a későbbi nagy
király, akit eleddig senki sem ismert, inkább egyetlen párt bátorsága, nem pedig a Szenátus
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tekintélye folytán került közmegegyezéssel a trónra.” (Báthory István engyel királlyá
választása, 1576)
3.3.3. „A Liberum veto a lengyel‒litván szejm működésének legjellemzőbb sajátossága a két
nemzet köztársaságának korában…Amikor 1652-ben Wladyslaw Sicinski lengyel követ
vétóval élt a jogilag meghatározott ülésidő meghosszabbítása ellen, és mindkét kamara erre
hivatkozva berekesztette ülését, megtörtént a legfontosabb lépés a másfél századon át tartó
parlamenti válság útján. Ettől a pillanattól kezdve a szejm minden tagja számára lehetővé vált,
hogy ellenálljon, a már meghozott döntést elmarasztalja, végső soron pedig a szejmet
felbomlassza, és ezzel lehetetlenné tegye a hatékony törvénykezést.” (A szabad vétó bevezetése
Lengyelországban)

3.4. Választások a Német-római Birodalomban (157-160.forrás, 3.4.1-3.4.4.)
3.4.1. „IV. cikkely
5. §. A pfalzi házra vonatkozólag a császár a birodalommal együtt az általános megbékélés
kedvéért beleegyezik abba, hogy a jelen megállapodás értelmében létrejöjjön egy nyolcadik
választófejedelemség, amelyet ezután Károly Lajos rajnai palotagróf, örökösei és
leszármazottai a teljes rudolfi ágon az Aranybullába foglalt örökösödési rend szerint élveznek
ezentúl
VI. cikkely
A császár őfelsége azokra a panaszokra, amelyeket a jelen kongresszushoz küldött teljhatalmú
követek Basel városának és egész Svájcnak a nevében az ő személyes jelenlétében intéztek
néhány olyan eljárás és határozat kapcsán, amelyeket a Birodalmi Kamara foganatosított az
említett várossal és a svájciak más egyesült kantonjaival, valamint azok polgáraival és
alattvalóival szemben, a birodalmi rendek véleményét kikérve, személyes döntést hozva, az
elmúlt év május havának 14. napján kinyilvánította, hogy a fent említett Basel városa és a
svájciak többi kantonja úgymond a teljes szabadság birtokában vannak, és a birodalomtól
elkülönülnek (…)
VIII. cikkely
4. §. A birodalmi városokat úgy a rendes, mind a rendkívüli birodalmi gyűléseken éppúgy
megilleti a döntési szavazat.” (vestfáliai béke, 1648)
3.4.2. „A császárválasztást az Aranybulla előírásainak megfelelően a választófejedelmek
végezték a birodalmi választóvárosban, Frankfurtban. A választók római (német) királyt
választottak, akit a középkorban Aachenben (a koronázóvárosban) királlyá is koronáztak. A
császári koronát Rómában a pápa helyezte a megválasztott király fejére, és csak a római
koronázás után viselhette a császári címet. Ez a gyakorlat 1508-ban változott meg, amikor I.
Miksa császár Tridentben nyilatkozatot adott ki, amelyben felvette a „választott római császári”
címet. Ettől kezdve a császári cím elnyeréséhez elég volt a németországi, az egyházi
választófejedelmek egyike által celebrált koronázás, a hivatalos titulusba pedig beemelték a
„választott” jelzőt. Utoljára V. Károly kereste fel a pápát a császári koronáért, bár őt nem
Rómában, hanem végül Bolognában koronázták „rendes” császárrá. A 18. században minimum
öt szavazatra volt szükség ahhoz, hogy valakit királlyá válasszanak, mivel Bajorország és
Hannover révén kilencre nőtt a választófejedelmek száma.” (császárválasztások a kora
újkorban)

53

3.4.3. I. Lipót császárrá választásának bejelentése, 1658

3.4.4. „Ilyenformán szemmel láthatóan és cáfolhatatlanul kiviláglik, hogy O Királyi Fensége,
Toscana nagyhercege... úgy az Aranybullában, mint a Szász és a Sváb tükörben a jelölttel
szemben megkövetelt elengedhetetlen tulajdonságokat együtt és külön, a tökéletesség
kimagasló fokán birtokolja." A választófejedelmek bölcs döntése pedig remélhetően az lesz,
hogy Ferencet, „a legméltóbbat és leghasznosabbat emelik a megüresedett császári trónra" (Az
1745. évi császárválasztás)

3.5. A protestáns egyházszervezet (161-168.forrás, 3.5.1-3.5.9.)
3.5.1. „Luther elvei szerint épült ki az evangélikus egyház a 16. század folyamán. Magának az
egyházszervezetnek a katolikusokéhoz hasonló egységesítése, hierarchikus rendjének
kialakítása nem volt cél, ezért országonként és időszakonként változott a felépítése. Általában
az egyes egyházkerületeket a lelkészekből és világiakból álló tanács, a konzisztórium irányítja.
A konzisztórium tagjait, a presbitereket vagy a fejedelem, illetve földesúr jelölte ki, illetve
bizonyos egyházi és világi tisztségek viselői automatikusan, címükből, feladatukból adódóan
váltak tagjaivá. A konzisztórium vezetője többnyire maga a fejedelem, illetve földesúr volt. Az
egész egyházat érintő kérdésekről nem egy konkrét vezető, hanem zsinat dönt.” (Az
evengélikus egyházszervezet)
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3.5.2. „Amilyen hatalma van a pápának a purgatórium felett, ugyanolyan hatalma van bármely
püspöknek vagy lelkésznek a maga püspökségében, illetve gyülekezetében.” (Luther: 95 tétel/
25.)
3.5.3. „Pál apostol írja a korinthusbelieknek: mindannyian egy test vagyunk: e test minden
tagjának saját feladata van a többiek szolgálatában. Hiszen egy a hitünk, egy a keresztségünk,
egy az evangéliumunk, egyformán keresztények vagyunk. Ebből következik, hogy nincsen
alapvető különbség papok és világiak, fejedelmek és püspökök között. Az egyetlen különbséget
a végzett munka és feladat, nem pedig a rang teszi." (Luther az egyetemes papság eszméjéről)
3.5.4. „És ugyancsak meddő volna, ha magánemberek vitatkoznának arról, hogy azon a helyen,
ahol ők élnek, melyik államforma a leghelyesebb; mert nem őket illeti az állami szervezet
megállapítására vonatkozó tanácskozás…A királyságból könnyű a zsarnokságba átsiklani, de
nem sokkal nehezebb az előkelők uralmából a kevesek párturalmába, s még ennél is könnyebb
a népuralomból a lázongásba jutni. Bizonyára, ha magukban vizsgáljuk ama három
kormányformát, amelyet a bölcselők emlegetnek, egyáltalán nem tagadhatom, hogy az
arisztokrácia, vagy az általa és polgári közrend által kormányzott állam a többit valamennyit
messze felülmúlja,....ha nem csupán egy államra vagyunk tekintettel, hanem egyúttal az egész
föld kerekségét is megtekintjük és megfigyeljük, vagy tekintetünket legalább nagyobb
területeken hordozzuk végig, bizonyára tapasztalni fogjuk, hogy az isteni gondviselés nem ok
nélkül rendezte azt úgy, hogy a különböző vidékek különböző kormányforma szerint
igazgassanak.” (Kálvin: A keresztyén vallás rendszere; 1535)
3.5.5. „Mert ha vannak most a néptől szerezve, amelyek a királyok önkényének korlátozására
vannak felállítva, aminők hajdan a […] római konzulokkal szembeállított néptribunok, vagy
az athéniek senatusával szemben a demarkhusok, és aminő hatalommal talán a mostani
viszonyok közt működik egyes országokban a három rend, mikor országgyűléseket tartanak,
annyira nem vagyok az ellen, hogy ezek kötelességszerűen közbelépjenek a királyok dühöngő
önkényével szemben, hogy inkább, ha ők az erőszakosan önkényeskedő és a föld népét
sanyargató királyokkal szemben gyáván meghunyászkodnak, hallgatásukat, képmutatásunkat
elvetemült hitetlenségnek állítom, mivel álnokul elárulják a nép szabadságát, noha tudják, hogy
Isten rendelte őket védőiül.” (Kálvin: A keresztyén vallás rendszere; 1535)
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3.5.6. A kálvini egyházszervezet

3.5.7. „Bár a király felsége igazságosan és jogosan az Angliai Egyház legfelsőbb feje, és ennek
köszönhető, és ezt a birodalom papsága is elismeri Konvokcióikban; mindazonáltal
megerősítésre és megerősítésre, valamint az erény növelésére Krisztus vallásában ezen angliai
birodalomon belül, valamint minden tévedés, tévtan és egyéb hatalmaskodás és visszaélés
visszaszorítására és kiiktatására, amelyeket eddig ugyanebben használtak, Legyen ezt jelen
jelen hatósága is meghozta Parlament, hogy a király, szuverén urunk, örökösei és utódai ennek
a területnek a királyai, vegyék, fogadják el és nevesítsék az Anglia Egyház földi egyetlen
legfelsőbb fejét, az úgynevezett Anglicana Ecclesia-t, és a császárhoz csatolva és egyesítve
legyenek. e birodalom koronája, címe és stílusa, mint minden kitüntetés, méltóság,
elsőbbség, joghatóságok, kiváltságok, hatóságok, mentességek, nyereségek és áruk, ugyanazon
egyház legfelsőbb fejének említett méltóságához tartozik…” (Act of Supremacy, 1534)
3.5.8. „VIII. Henrik angol király nem vallási, hanem hatalmi meggondolásokból kiindulva,
1534-ben elszakította Rómától az angliai katolikus egyházat, s a mindenkori angol uralkodó alá
tartozó államegyházat alapított. Azóta az anglikán egyház hivatalos tanítása protestáns, de az
egyházi hierarchia megtartotta a katolikus egyházra jellemző püspöki felépítését. Az érsekeket
és a püspököket az uralkodó, mint az egyház legfőbb feje nevezi ki. Az anglikán egyház
spirituális vezetője a canterburyi érsek, aki automatikusan tagja a parlament felsőhazának. Az
egyházmegyék esperesi kerületekből állnak. Az egyházközségi tanácsok képviselői (lelkészek
és civilek) részt vesznek az esperesi és az egyházmegyei zsinat munkájában.” (Az anglikán
egyház felépítése)

3.5.9. "Hogy a vallásszabadság dolgában a béke, amelyet a német nemzet római szent
birodalmának nagy ínsége megkíván, a római császári felség – mi -, a német nemzet római szent
birodalmának választófejedelmei, fejedelmei és rendjei között létrejöjjön, megvalósuljon és
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megmaradjon, sem mi, a római császári felség, sem a szent birodalom választófejedelmei,
fejedelmei és rendjei a birodalmi rendek közül senkit az augsburgi hitvallás, tanítás okából
vallása és hite miatt erőszakos módon meggyőzni, megsérteni, vele hatalmaskodni, vagy más
módon lelkiismerete, tudása és akarata ellenére (...) bántalmazni vagy gyalázni nem fogunk.
Ellenkezőleg, ezen vallásnál és hitnél, egyházi szokásnál és ceremóniáknál, továbbá vagyonuk,
ingó és ingatlan javaik, tartományuk, alattvalóik, uradalmaik, joghatóságuk, kiváltságaik és
jogaik birtokában nyugodtan és békén megmaradhatnak (...) Azokban mindazok, akik a fent
említett két valláshoz nem tartoznak, ebbe a békébe bele nem értetnek." (Az 1555. évi augsburgi
vallásbéke)

3.6. Államelméletek a felvilágosodás előtt (169-172. forrás, 3.6.1-3.6.4.)
3.6.1. „Ha a polgári eredetű egyeduralkodó nem gyalázat vagy más tűrhetetlen kegyetlenség
árán, hanem polgártársai akaratából lesz hazájában fejedelem, az ilyet polgári egyeduralomnak
nevezhetjük, s az odajutáshoz nem pusztán virtus és nem pusztán szerencse kell, hanem inkább
szerencsével párosult ravaszság; azt mondom ezért, hogy ezt a fajta egyeduralmat a nép és az
előkelők kegyével lehet elérni…Az egyeduralom szülője vagy a nép, vagy az előkelője,
aszerint, hogy egyik vagy másik fél hozza létre; mert ha az előkelők látják, hogy a népnek
ellenállni nem tudnak, valakinek a kegyét keresik közülük, s megteszik uralkodónak, hogy az
árnyékában kedvüket tölthessék. És a nép, ha az előkelőknek ellenállni nem tud, azok közül
keresi valakinek a kegyét, és megteszi uralkodónak, hogy hatalma alatt menedéket keressen…”
(Machiavelli: A fejedelem, 1513)
3.6.2. „Az állam igazgatásában a fejedelem csak egyetlen dologra kell figyelmeznie, éspedig a
közhasznára, mellőzve minden egyéni érzelmet; de ugyanezt az egyet kell figyelembe vennie a
népnek is, amikor fejedelmet választ…A fejedelem méltóságát, tekintélyét, fenségét nem a
vagyon hangoztatásával, hanem bölcsességgel, becsületességgel és jótettekkel kell megszerezni
és megvédeni…De vigyázz, nem minden szabad neked, ami a magánembernek szabad. ami
másokban csak botlás, az a fejedelemben már vétek… a te életed mindenki szeme láttára zajlik,
elbújni nem tudsz, és vagy mindannyiunk javára derék, vagy mindannyiunk pusztulására rossz
ember válik belőled.” (Rotterdami Erasmus: A keresztény fejedelem neveltetése 1516)
3.6.3. „Mi jelenlévők ünnepélyesen és kölcsönösen, Isten és egymás jelenlétében szerződést
kötünk, és egy polgári politikai társaságba egyesülünk jobb rendünk és fennmaradásunk,
továbbá kitűzött céljaink megvalósítása érdekében. Ezért elhatározzuk, hogy olyan igazságos
és mindenki számára egyenlő törvényeket, rendeleteket és szabályzatokat alkotunk,
intézkedéseket teszünk, és tisztségeket szervezünk, amelyek legjobb tudásunk szerint a közjót
(szó szerint a gyarmat közjavát) szolgálják: megígérjük, hogy ezeknek mindenkire kötelező
engedelmességgel alávetjük magunkat.” (Mayflower Compact, 1620)
3.6.4. „A TERMÉSZET az ember művészetén keresztül történik, mint sok más dologban, így
ebben is utánozva, hogy mesterséges állattá válhat… Hiszen a művészet teremtette meg azt a
nagy LEVIATHAN-t, amelyet KÖZÖSSÉGI vagy Államnak neveznek, amely azonban csak
egy mesterséges ember, bár nagyobb termetű és erősebb, mint a természetes, akinek védelmére
és védelmére szánták; és amelyben a szuverenitás mesterséges lélek, amely életet és mozgást
ad az egész testnek." (Leviathan, Bevezetés)
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"Az időbeli és a szellemi kormányzás csak két szóval érkezik a világra, hogy az emberek
kettősnek lássák és tévedjék törvényes szuverénjüket." (Leviathan, III. Könyv, 38. fejezet,
Hobbes: Leviatán,1651)

3.7. A felvilágosodás államelmélete (173-177. forrás, 3.7.1 -3.7.5.)
3.7.1. „Az ember teljesen egyenlőnek és szabadnak született. Megvan a joga, hogy békésen és
zavartalanul éljen azokkal a jogokkal, melyeket a természeti törvény neki nyújt. A természet
nemcsak arra ad jogot, hogy megvédje javait: azaz az életét, szabadságát és vagyonát a mások
jogtalansága vagy merénylete ellen, hanem arra is, hogy ítéljen és meg is büntesse azokat, akik
a természeti törvényt megsértik. Ha pedig rendkívül nagy bűnről van szó, még halállal is
sújthatja a vétkest. Ámde az államban ez nem lehetséges. Ennélfogva az államban az emberek
meg vannak fosztva természeti jogaiktól. E jog az államra van átruházva, mellyel ez a
szükségeshez képest intézkedik, de az intézkedések (törvények) úgy tekinthetők, mintha a
polgárok maguk hozták volna […] ezért sohasem tételezhető fel, hogy a társadalom hatalma
vagy a törvényhozó hatalom többre is kiterjedhet, mint amit a közjó megkíván. […] Bárki is
rendelkezzék tehát egy államban a törvényhozó vagy a legfőbb hatalommal, annak kötelessége,
hogy ne rögtönzött rendeletekkel, hanem érvényes, állandó törvényekkel kormányozzon,
amelyeket kihirdettek és ismertettek az emberek előtt; hogy a hatalmat elfogulatlan és igazságos
bírák útján gyakorolja, akiknek e törvények alapján kell eldönteniük a vitákat, és hogy a
közösség erejét csakis a törvények végrehajtására használja.” (John Locke: Két értekezés a
polgári kormányzatról, 1689)
3.7.2. „Minden államban háromféle hatalom van: a törvényhozó hatalom, a nemzetközi jog alá
tartozó dolgokra vonatkozó végrehajtó hatalom, végül az a végrehajtó hatalom, amely a polgári
jog alá tartozó dolgokra vonatkozik. [...] Ha a törvényhozó hatalom a végrehajtó hatalommal
ugyanabban a személyben vagy ugyanabban a hatósági testületben egyesül, nincsen szabadság,
mivel attól lehet tartani, hogy az ilyen uralkodó vagy az ilyen testület zsarnoki törvényeket fog
hozni, s azokat zsarnoki módon fogja végrehajtani. Akkor sincsen szabadság, ha a bírói hatalom
nincsen elválasztva a törvényhozó, valamint a végrehajtó hatalomtól. Ha a bírói hatalom a
törvényhozói hatalomhoz kapcsolódik, az állampolgárok élete és vagyona feletti hatalom
önkényes lenne, mert a bíró törvényhozó is volna. Ha a bírói hatalom a végrehajtó hatalomhoz
lenne kapcsolva, a bírónak elnyomó hatalma lenne. [...] Minthogy szabad államban minden
szabad lelkű ember maga kell, hogy kormányozza magát, következésképpen a nép egészét kell,
hogy illesse a törvényhozó hatalom. Minthogy azonban ez nagy államokban
keresztülvihetetlen, és kis államokban is sok hátránnyal jár, a népnek a maga képviselői útján
kell megtennie mindazt, amit maga nem tud megtenni. [...] Az államban mindig vannak
olyanok, akik születésüknél, gazdagságuknál vagy rangjuknál fogva kiválnak a többiek közül.
Ha azonban ezek elvegyülnek a nép között, és csak annyi szavuk volna, mint másnak, a közös
szabadság szolgaságuk lenne, és a szabadság megvédése nem állna többé érdekükben,
minthogy a legtöbb határozat ellenük irányulna.” (Montesquieu: A törvények szelleméről,
1748)
3.7.3. „Nem szükséges, hogy a képviselők, akik választóiktól általános utasításokat kaptak,
minden egyes ügyre külön utasítást kapjanak […] minden állampolgárt meg kell, hogy illessen
az a jog, hogy szavazhasson a képviselőválasztáson […] A képviselőknek nagy előnye, hogy
az ügyeket meg tudják vitatni, a nép erre egyáltalán nem alkalmas. Az emberek jobban ismerik
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saját városuk szükségleteit, mint más városokéit, és mindenki jobban meg tudja ítélni
szomszédai képességeit, mint más honfitársaiéit. Nem szabad tehát a törvényhozó testület
tagjait általában a nemzet összességéből kiválasztani, hanem az a helyes, ha minden fontosabb
helyen a lakosok maguk választanak maguk számára képviselőt.” (Montesquieu: A törvények
szelleméről, 1748)
3.7.4. „Meg kell találnunk a társulásnak azt a formáját, amely közös erejével védi s oltalmazza
minden tagjának személyét és vagyonát, s amelyben minden ember, ha egyesül is a többiekkel,
mégiscsak önmagának engedelmeskedik, s ugyanolyan szabad marad, mint azelőtt. Ez az
alapvető kérdés, amelyre a társadalmi szerződés ad megoldást. Ha tehát elhagyunk a társadalmi
szerződésből mindent, ami nem tartozik a lényeghez, azt találjuk, hogy a szerződés a
következőkben áll. Minden személy, valamennyi képességével együtt, az általános akarat
legfőbb irányítása alatt egyesül, és mindenkit testületileg az összesség elkülöníthetetlen részévé
fogadunk. A népképviselők tehát nem a nép képviselői és nem is lehetnek azok, csupán
megbízottai a népnek: soha nem dönthetnek végérvényesen. Minden törvény semmis, ha a nép
személyesen nem hagyja jóvá, az ilyen törvény nem törvény. A polgár minden törvényhez
beleegyezését adja, még azokhoz is, amelyek büntetéssel sújtják, ha megszegni merészelné
valamelyiket. Az állam valamennyi tagjának állandó akarata az általános akarat; ez teszi
polgárrá és szabad emberré őket. Amikor valamilyen törvényt terjesztenek a népgyűlés elé,
voltaképpen nem azt kérdezik, hogy helyeslik-e vagy elvetik a javaslatot, hanem azt, hogy a
javaslat megfelel-e vagy sem az általános akaratnak, vagy a nép akaratának. Aki nem hajlandó
követni az általános akaratot, azt az egész testület fogja engedelmességre kényszeríteni; más
szóval kényszeríteni kell őt, hogy szabad legyen.” (Rousseau: A társadalmi szerződésről, 1762)
3.7.5. „A szerződéselméletek eltérő politikai modelleket írnak le, az abszolutista megoldástól a
közvetlen és a képviseleti demokráciáig lényegében megfogalmazzák a polgári politikai
berendezkedés leglényegesebb alternatíváit. Hobbesnál az uralkodó hatalma korlátlan; a
közvetlen demokratikus ideált Rousseau képviseli; Locke többségi elve pedig a képviseleti
demokrácia modelljének elméleti megfogalmazása.” (Paczolay Péter, jogtudós-politológus)

3.8. Az amerikai alkotmány és előzményei (178-182.forrás, 3.8.1-3.8.5.)
3.8.1. "Mi a következő igazságokat maguktól értetődőknek tartjuk: minden ember egyenlőnek
teremtetett, nekik a Teremtő bizonyos el nem idegeníthető jogokat adott, melyek közé tartoznak
egyebek között az élet, a szabadság, a boldogulásra való törekvés; ezen jogok biztosítására
kormányok vannak, melyek az őket megillető hatalmat a kormányzottak beleegyezéséből
származtatják; a népnek joga van arra, hogy ha egy kormányforma erre a célra veszedelmes,
azt megváltoztassa [...]. De ha a visszaélések és jogtalan követelések hosszú sora, amelyek
állandóan ugyanazt a célt szolgálják, azt a szándékot mutatja, hogy a népet az abszolút
despotizmus alá akarják kényszeríteni, akkor joga van a népnek, sőt kötelessége, ezt a kormányt
megbuktatnia és jövendő biztonságának új biztosítékairól gondoskodnia. Ezért mi, Amerika
Egyesült Államainak általános kongresszusban összegyűlt képviselői, a világ legfőbb bírójára
való hivatkozással szándékaink becsületességéért e gyarmatok jó népének nevében és
megbízásából ünnepélyesen tudtul adjuk és kijelentjük, hogy az egyesült gyarmatok szabad és
független államok..." (Függetlenségi nyilatkozat, 1776)
3.8.2. „1. szakasz. Minden itt megadott törvényhozó hatalom az Egyesült államok
Kongresszusát illeti, mely szenátusból és képviselőházból áll.
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2. szakasz. A képviselőház az egyes államok népe által minden a második évben kiválasztott
tagokból tevődik össze; és a választóknak minden államban oly minősítéssel kell
rendelkezniük, amilyet az egyes állami törvényhozás legnagyobb létszámú ágának választóitól
követelnek
meg.
Képviselő nem lehet senki, aki el nem érte a huszonötéves kort és nem hét éve polgára az
Egyesült Államoknak, és aki, mikor megválasztják, nem lakosa annak az államnak, amelyben
választják.
(Képviselők és egyenes adók az ezen egyesülésbe foglalható egyes államok között oszlanak el
viszonyszámaiknak megfelelően, melyet úgy állapítanak meg, hogy a szabad személyek teljes
számához, ennél beleértve azokat, akik bizonyos évig szolgálatra vannak kötelezve és kizárva
a meg nem adóztatott indiánokat, az összes többi személyek számának háromötödét adják.) A
tényleges számlálás az Egyesült Államok Kongresszusának első ülése utáni három éven belül
fog megtörténni, és minden egymásra következő tízéves időszakon belül oly módon, ahogyan
a Kongresszus törvény által szabályozza. A képviselők száma nem múlhatja felül az egyet
minden harmincezer személy után, de minden államnak legalább egy képviselőjének kell
lennie...
Midőn üresedések történnek a képviseletben bármely államból, annak kormánya választási
parancsot bocsát ki az ilyen üresedések betöltésére.
A képviselőhöz maga választja elnökét (speaker) és többi tisztviselőjét; és egyedül rendelkezik
a vád alá helyezés hatalmával.
3. szakasz. Az Egyesült Államok szenátusa minden állam részéről., ezek törvényhozása által
hat évre kiválasztott két szenátorból tevődik össze; és mindegyik szenátornak egy szavazata
van.
Ezeket rögtön, miután összegyűlnek, az első választás után három osztályba osztják oly
egyenlően, amint lehetséges. Az első osztály szenátorainak helyei megüresednek a második év
leteltével, a második osztályéi a negyedik év leteltével és a harmadik osztályéi a hatodik év
leteltével úgy, hogy egyharmadot lehessen minden második évben választani…Szenátor nem
lehet senki, aki el nem érte a harmincéves kort és nem kilenc éve polgára az Egyesült
Államoknak, és aki mikor megválasztják, nem lakosa annak az államnak, amelyben választják.
Az Egyesült Államok alelnöke a szenátus elnöke, de nincs szavazati joga, hacsak azok nem
egyenlően oszlanak meg…
4. szakasz. A szenátorok és képviselők választásainak idejét, helyét és módját minden államban
annak törvényhozása írja elő; de a Kongresszus törvénnyel bármikor szabályozhatja vagy
megváltoztathatja ezeket az előírásokat, kivéve a szenátorok kiválasztásának helyére
vonatkozóan…” (Az amerikai alkotmány a törvényhozó hatalomról, 1787)

3.8.3. II. cikk 1. szakasz. A végrehajtó hatalom az Egyesült Államok elnökét illeti. A tisztségét
négy év időtartamára viseli és az ugyanarra az időtartamra választott alelnökkel együtt, a
következőképpen választják:
Mindegyik állam kijelöl oly módon, ahogyan törvényhozása utasítja, ugyanannyi elektort, mint
a Kongresszusban az államot megillető szenátorok és képviselők száma együttvéve; de szenátor
vagy képviselő, vagy az Egyesült Államokban bármilyen bizalmi vagy jövedelmező tisztséget
betöltő személy nem jelölhető ki elektornak.
A Kongresszus határozza meg az elektorok választásának az idejét és a napot, melyen ezek
leadják szavazatukat; amely napnak ugyanannak kell lennie az Egyesült Államokban.
Senki, csak aki született honpolgár, vagy ezen alkotmány elfogadásának idejében az Egyesült
Államok honpolgára, nem választható az elnöki tisztségre; erre a tisztségre nem választható az
a személy sem, ki nem érte el harmincöt éves korát, és nem lakott tizennégy évig az Egyesült
Államokban.
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Az elnöknek tisztségéből való elmozdítása, vagy halála, lemondása, vagy az említett tisztség
hatáskörének és kötelességeinek teljesítésére való képtelensége esetén, ez a tisztség az alelnökre
háramlik, és a Kongresszus törvény által gondoskodjék mind az elnök, mind az alelnök
elmozdításának, halálának, lemondásának, vagy képtelenségének esetére; kinyilatkoztatva,
melyik tisztviselő jár el akkor, mint elnök és ez a tisztviselő eszerint fog működni, míg a
képtelenség elhárul, vagy új elnököt választanak… (Az amerikai alkotmány a végrehajtó
hatalomról, 1787)

3.8.4. Az USA államrendszere

3.8.5. "Az elektorok saját államaikban összeülnek és titkosan két személyt választanak, akik
közül legalább az egyik nem annak az államnak a lakosa, melynek az elektorok lakosai.
Jegyzéket készítenek minden olyan személyről, akire szavazatokat adtak le, és feltüntetik az
egyesekre leadott szavazatok számát; ezt a jegyzéket aláírják és hitelesítik, s azt lepecsételve
az Egyesült Államok kormányának székhelyére a Szenátus elnökéhez juttatják el. A Szenátus
elnöke a Szenátus és a Képviselőház jelenlétében felnyitja a tanúsítmányokat és a szavazatokat
megszámlálják. A legtöbb szavazatot kapott személy lesz az elnök, ha ez a szám a kijelölt összes
elektor többségét jelenti; amennyiben egynél több személy élvez ilyen többséget és egyforma
számú szavazattal rendelkeznek, a Képviselőház az egyik ilyen személyt titkos szavazás útján
haladéktalanul elnökké választja; ha egyetlen személynek sincs többsége, a Képviselőház
hasonló módon választja meg az elnököt a jegyzékben szereplő öt legmagasabb szavazatot nyert
személy közül." (Az amerikai alkotmány az elektorokról, 1787)
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4. Az újkor 1849-ig
4.1. Brit választójog és választások a XIX. sz. első felében(183-186. forrásig, 4.1.14.1.3.)
4.1.1. „Az 1832. évi Reform Act 143 parlamenti helyet osztott újra a csaknem 500-ból. 60
elpusztult helység elveszti jogát; 47 más «borough» („rothadt körzet”) ezentúl csak egy-egy
követet küld. London nyolccal több képviselőt választ; a többi gyarapodó város 34-gyel, az
angol grófságok 55-tel, Skócia öttel, Irország hárommal többet. A választójogosultak számát
mintegy 57%-kal megemelte. A választójog adófizetéshez, azaz vagyoni cenzushoz volt kötve,
s a törvény csak az új középosztály egyes rétegeire terjesztette ki a választójogot. Az alsóház
így továbbra is a vagyonos osztályok képviselete volt, ám a választási rendszer már nem csupán
a földbirtokot ismerte el a képviselet alapjául, hanem a városi polgárság tulajdonát is. (Reform
Bill, 1832)
4.1.2. „A House of Commons a parlamentáris kormányzás rendszerében egyesíti a törvényhozó
hatalmat a végrehajtás teljes ellenőrzésével, amelyen keresztül a Korona miniszterei csak addig
maradhatnak hivatalban, amíg bírják a bizalmát.” (Henry George-(3rd Earl- Grey képviselő)
4.1.3. „E napokban híres követválasztásnak valék tanúja, melyben mind a tory mind a whig párt
nagy erőt fejte ki. Sir Francis Burdett, ki 1818-ban a tory-kormány által, mint lázító népbarát a
Towerbe záraték, s kiszabadultakor a néptől diadalmilag hordoztatott végig. London utcáin,
vénségére toryvá lévén, elégedetlen választói felszólítására lemondott ugyan követségéről, de
újólag megválasztatni kíván. Ellenjelölte Leader, egy ifjú radical.” (Szemere Bertalan, London,
1837. május 12.)

4.2. Választások a nagy francia forradalomtól Louis Napóleonig (186-193.forrás,
4.2.1-4.2.8.)
4.2.1. „I. Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad; a társadalmi
különbségek csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulhatnak. II. Minden
politikai társulás célja az ember természetes és elévülhetetlen jogainak megőrzése. E jogok: a
szabadság, a tulajdon, a biztonság s az elnyomatással szemben való ellenállás.
III. Minden szuverenitás elve természeténél fogva a nemzetben lakozik; sem testület, sem egyén
nem gyakorolhat hatalmat, ha nem határozottan tőle ered.
VI. A törvény a közakarat kifejezése; alkotásában minden polgárnak joga van személyesen
vagy képviselői révén közreműködni…
XIV. A polgároknak saját személyükben vagy képviselőik útján joguk van a közös hozzájárulás
szükségszerűségét megállapítani, s ezt szabadon megszavazni, valamint felhasználását nyomon
követni, s meghatározni mennyiségét, alapját, elosztását, behajtását és időtartamát.
XVI. Olyan társadalomnak, melyből e jogok biztosítékai hiányoznak s ahol a törvényhozó és
végrehajtó hatalom szétválasztását nem hajtották végre, semmiféle alkotmánya nincs.” (Az
Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata,1789)
4.2.2. „Mivel a Nemzetgyűlést a királyság alkotmányának meghatározására, a közrend
megújítására és a monarchia igaz elveinek fenntartására hívták össze, semmi sem gátolhatja
meg, hogy tanácskozásait ott folytassa, ahová a szükség kényszeríti őt, hiszen a Nemzetgyűlés
ott van, ahol tagjai összegyűltek, bárhol legyen is az. A Nemzetgyűlés elrendeli, hogy tagjai
azonnal és ünnepélyesen esküdjenek meg arra, hogy sohasem oszlanak szét, és bárhol
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összegyűlnek, ahol a körülmények megkövetelik, amíg létre nem hozták és szilárd alapokra
nem fektették a királyság alkotmányát, és amint letették ezt az esküt, valamennyi tagja egyéni
aláírásával erősítse meg megingathatatlan elhatározását.” (Labdaházi eskü, 1789. június 20.)
4.2.3. „1789 január: francia választási szabályzat (korlátozott és közvetett választójog: legalább
25 éves, állandó lakhellyel rendelkező, adófizető francia férfiak közvetett szavazati joga a
„harmadik rend” képviselőinek választásánál) kb. 26 millió lakos – 5 millió választó (közel 20
%-os reprezentáció!)
1791: az 1791. évi francia alkotmány (korlátozott és közvetett választójog: 25 éves kor,
legalább három napi bérnek megfelelő adó) 4,3 millióra csökken a választók száma
1793: az 1793. évi francia alkotmány (21 éves kor, munka és tulajdon) 7 millió fölé növekszik
a választók száma, de az alkotmány nem lép hatályba
1795: az 1795. évi francia alkotmány (korlátozott és közvetett választójog: legalább 21 éves,
adófizető francia férfiak választhatnak elektorokat) kb. 5,5 millió szavazó.” (Francia
választójogi törvények)

4.2.4. Az 1791-es francia alkotmány

4.2.5. „Paradox módon az eljárás kezdetén a nemzetgyűlés jelentős része az uralkodó életének
megkímélését támogatta, a jakobinusok azonban a párizsi tömegek felhergelésével – amiben
elsősorban a Hébert-féle Pére Duchesne című lap „jeleskedett” – radikalizálódásra
kényszerítették a kormánypártot. A Gironde hiába próbálta felvetni a Konvent illetéktelenségét,
végül négy – név szerinti – szavazás döntött XVI. Lajos sorsáról. A pert jól jellemzi, hogy az
első voksoláskor jelen lévő 691 képviselő ellenszavazat nélkül bűnösnek találta a királyt, majd
a gyűlés döntő többséggel elvetette a nép megkérdezését, 1793. január 16-án pedig 387:334
arányban a király halálára szavazott. (XVI. Lajos pere, 1793)
4.2.6. „Az 1793 júliusában megtartott népszavazáson 1 801 918-an fogadták el, s csak 11 610en utasították vissza az alkotmányt. A 7-8 millió szavazásra jogosult közül még kétmillió sem
adta le szavazatát.1795-ben a szavazók létszáma még az egymillió-egyszázezret is alig érte el.
(1 057 390-en fogadták el, s 49 978-an utasították el az új alkotmányt.)1800 elején
népszavazásra bocsátották a konzulátus alkotmányát, amelyet több mint hárommillió francia
elfogadott és csak 1562 utasította el. Amikor pedig két év múlva arról kellett dönteni, megkapjae Bonaparte az élethossziglani konzuli rangot, amely már a császárság felé egyengette az
63

egykori tábornok útját, a szavazáson megjelentek száma félmillióval emelkedett: 3 568 885en szavaztak „igen”-nel és 8374-en „nem”-mel.” (Hahner Péter történész)

4.2.7. Louis Napóleon és Cavaignac választási plakátja, 1848

4.2.8. Az elnökválasztás eredménye
Elnöki választás 1848. december 10-én
Jelölt

Buli

Szavazások %

Louis-Napoléon Bonaparte

Bonapartista

5,434,226

74.3%

Louis-Eugène Cavaignac

"Kék" republikánus

1,448,107

19.8%

Alexandre Auguste Ledru-Rollin "Piros" republikánus 370,119

5.1%

François-Vincent Raspail

Szocialista

36,920

0.5%

Alphonse de Lamartine

Liberális

17,210

0.2%

Nicolas Changarnier

Királypárti

4,790

0.1%

7,497,000

100%

Teljes

4.3. Amerikai elnökválasztás a XIX. század első felében (194. forrás)
4.3.1. Az 1848-as elnökválasztás térképe. Okkersárga azt az államot jelöli, amelyet Taylor /
Fillmore nyert, kéket pedig Cass / Butler. A számok jelzik az egyes államok által
leadott elektori szavazatok számát. Mindkét jelölt 15 államot nyert meg. Az elektori
testület 290 tagú. A győzelemhez 146 választói szavazat szükséges.
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5. Magyar őstörténet (195-209. forrásig, 5.1-5.15.)
5.1. „A kazárok királyát kagánnak nevezik. Ő minden négy hónapban csak egyszer jelenik meg
nyilvánosan, egyébként teljes visszavonultságban él. Őt magát Nagy-kagánnak, helyettesét
pedig Kagán-behnek hívják. Az utóbbi vezeti a seregeket és igazgatja azok ügyeit. Ő intézi az
államügyeket, ő foglalkozik velük, ő jelenik meg nyilvánosan (a nép előtt), és ő vezeti a
portyákat. Neki vetik alá magukat a szomszédos királyok”. (Ibn Fadlán, X. sz.)
5.2. „Van nekik egy királyuk, akinek ‘.j.sád a neve, de a kazár nagyfejedelem valójában a
Kazár-kagán. A kazárok azonban csak névleg engedelmeskednek az utóbbinak. A valóságos
hatalom az ‘.j.sád kezében van, aki a kormányzásban és a hadsereg vezetésében olyan fontos
helyet foglal el, hogy egyetlen nála magasabb méltóságviselő sincs, akire tekintettel kellene
lennie.” (Ibn Ruszta és Gardizi, X.sz.)
5.3. „A M.dzs.gh.r-ok [Magyarok]
A besenyők országa és a bolgárok ’.sz.k.l-ek országa között van a magyarok határai közül az
első [szélső] határ.
A magyar pedig a türkök egyik fajtája.
Főnökük 20000 lovassal vonul (lovagol) ki.
Főnökük neve K.nde [Künde vagy Kende].
Ez azonban csak névleges címe királyuknak, minthogy azt az embert, aki királyként uralkodik
fölöttük, Dzs.la-nak [Dzsila vagy Dzsula, Gyula] hívják. Minden magyar a Dzsila nevű főnökük
parancsait követi a háború dolgában, a védelemben és más ügyekben.” (Ibn Ruszta és Gardizi,
X.sz.)
5.4. ”Hogy a türkök népe a régi időkben Kazáriához közel bírt lakhelyet, azon a helyen, amely
Levédiának van elnevezve az ő első vajdájuk elnevezéséről, amely vajda megnevezésére nézve
Levédinek mondatott, méltóságáéra nézve pedig, ahogyan utána a többiek is, vajdának
neveztetett... És a türk törzsek heten voltak, fejedelmet pedig maguknak, akár sajátot, akár
idegent, sohasem szereztek, de valamely vajdák voltak közöttük, akik közül az első vajda volt
a korábban említett Levédi.” (Bíborbanszületett Nagy Konstantin: A birodalom
kormányzásáról, 952)
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5.5. „Kevés idő múltával az a kagán, Kazária fejedelme üzenetet küldött a türköknek, hogy
küldjék el hozzá első vajdájukat, Levedit. Levedi tehát megérkezvén Kazária kagánjához,
tudakolta, hogy mi okból hívatta őt magához. A kagán azt mondta neki, hogy: „Azért hívattunk,
hogy mivel nemes származású, értelmes és vitéz vagy, és a türkök közt az első, nemzeted
fejedelmévé emeljünk, és engedelmeskedj a mi szavunknak és parancsunknak." О pedig
válaszolva a kagánnak, azt mondta, hogy: „Nagyra veszem irántam való hajlandóságogat és
jóindulatodat, és illő köszönetemet nyilvánítom neked, minthogy azonban nincs elég erőm
ehhez a tisztséghez, nem fogadhatok szót neked, azonban van rajtam kívül egy másik vajda,
akit Almosnak neveznek, akinek fia is van, név szerint Árpád; ezek közül akár az az Álmos,
akár a fia, Árpád legyen inkább fejedelem, aki rendelkezésetekre áll." (Bíborbanszületett Nagy
Konstantin, 952)
5.6. „És a föld túlontúl megtelt az ott született népek sokaságával, annyira, hogy övéit már sem
táplálni, sem befogadni nem tudta, mint fentebb mondottuk. Ezért akkor a hát fejedelmi
személy, akit mind a mai napig hét magyarnak hívnak, a helyszűkét tovább nem tűrhetvén,
tanácsot tartott, és késedelem nélkül fegyverrel, haddal igyekezett módját ejteni, hogy
szülőföldjét elhagyja, s olyan földet foglaljon el magának, amelyen laknia lehet. Akkor a
választásuk arra esett, hogy majd Pannónia földjét keresik fel. Erről ugyanis a szállongó hírről
azt hallották, hogy az Attila király földje, akinek az ivadékából Álmos vezér, Árpád apja
származott. Ámde a hát fejedelmi személy közös és igazi értelemmel belátta, hogy a megkezdett
útnak végére nem járhat, hacsak parancsoló és vezér nem lesz felette. Tehát a hét férfiú szabad
akarattal és egyetértéssel vezérül és parancsolóul választotta magának, sőt fiai fiainak is a végső
nemzedékéig Álmost, Ügyek fiát és azokat, akik az ő nemzetségéből származnak, mivel Álmos
vezér ügyek fia, továbbá azok, akik az ő nemzetségéből származtak, jelesebbek voltak nem
dolgában, meg hadban is hatalmasabbak. Tudniillik az a hét fejedelmi személy nem dolgában
előkelő, hadban hatalmas, hűségben állhatatos férfiú volt. Akkor közakarattal Álmos vezérnek
ezt mondták: „A mai naptól kezdve téged vezérünkké és parancsolónkká választunk, s ahová a
szerencséd visz, oda követünk téged.” Majd a fent említett férfiak mindegyike Álmos vezérért
– pogány szokás szerint – saját vérét egy edénybe csorgatta, s esküjét ezzel szentesített.”
(Anonymus: Gesta Hungarorum, 1200 körül)
5.7. „A hét vezér között Álmos fia Árpád volt a leggazdagabb és leghatalmasabb, aki Ügek fia
Előd unokája volt. Az ő atyját, Álmost, Erdélyországban megölték, nem mehetett ugyanis be
Pannóniába. Erdélyben tehát megpihentek és barmaikat erőhöz juttatták.” (Anonymus: Gesta
Hungarorum, 1200 körül)
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5.8. Árpád pajzsra emelése

5.9. „Konstantin császáron kívül, ki Árpád választását még Etelközben világosan Álmos
mellőzésével mondja történtnek, igazolják Georgiosz Monachosz és León Grammatikosz Kr.
u. 945-ig terjedő évkönyveik, melyekben Árpád még Etelközben a magyarok fejéül említtetik;
igazolják ezt hazai évkönyveink, Kézai, Thuróczy, a bécsi képes, pozsonyi és budai évkönyvek,
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melyek a magyarok első kapitányának Árpádot írják… a magyarok inkább választák vezérökké
a kora legszebb virágában álló Árpádot, kit különben is éles esze, mély belátása s hősi vitézsége
e díszes állásra mintegy kijelölni látszott, mint hanyatló korú atyját, a majdnem 70 éves agg
Álmost...” (Tóth Sándor László történész)
5.10. „43. A skytha népeknek tehát, mondhatni, egyforma életmódjuk és szervezetük van: sok
fő alatt állnak, és a közügyekben nem törődömök; általában nomád életet élnek. Csupán a
bolgárok és kívülük még a türkök népe fordít gondot az egyöntetű hadirendre. így a többi skytha
népnél nagyobb erővel vívják a közelharcokat, és egy főnek az uralma alatt állnak.” „45. Ámde
szólni fogunk a türkök szervezetéről és hadirendjéről, mely keveset vagy mit sem különbözik
a bolgárokétól...” „46. Ez a nép tehát, mint amely egy fő alatt áll...” „53...a háború napjáig
nemzetségek és törzsek (yévt] Kai (puká<;) szerint szétszéledve legeltetik lovaikat folyvást,
télennyáron.” „66.... sok törzsből tevődtek össze, s hogy éppen ezért nincsenek tekintettel
rokonokra és az egymás közti egyetértésre.” (Bölcs Leó: Taktika, 904 után)
5.11. „Első fejük az Árpád nemzetségébő l sorban következ fejedelem (arkhon), és van két
másik is, a jila és a karcha, akik bírói tisztséget viselnek; de van fejedelme minden törzsnek is.
Tudnivaló, hogy a jila és a karcha nem tulajdonnév, hanem méltóság… Tudnivaló, hogy
Bulcsú, a karcha, Kalinak, a karchának a fia, és hogy a Kali tulajdonnév, a karcha meg méltóság,
valamint a jila is, amely nagyobb a karchánál.” (Bíborbanszületett Nagy Konstantin, 952)

5.12. Az Árpádok leszármazási táblája
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5.13.” Ezt a hadműveleti szünetet Árpád arra használta fel, hogy nemzete számára új
törvényeket hozzon. Ez a Scerij (Szer, Puszta-Szer) mellett tartott országgyűlésen történt meg.
(Anonymus: Gesta Hungarorum, 1200 körül)
5.14 „Pusztaszer a nevem, itt szerzett törvényeket Árpád
Hőseivel, s a Hont biztos alapra teve.
S áll az azóta, kilenc századnak véridején túl;
Várja virágzását, s vajha ne várja hiún!" (Vörösmarty, 1830)
5.15. „Azon a helyen a vezér és nemesei elrendezték az országnak minden szokástörvényét meg
valamennyi jogát is, hogy miképpen szolgáljanak a vezérnek meg főembereinek, vagy
miképpen tegyenek igazságot bárminő elkövetett vétkeikért. Egyszersmind ott a vezér vele jött
nemeseinek különböző helyiségeket adományozott összes lakosságukkal egyetemben. Azt a
helyet, ahol mindezt elrendezték, a magyarok maguk nyelvén Szerinek nevezték el azért, mert
ott ejtették meg szerét az ország egész dolgának.” (Anonymus: Gesta Hungarorum, 1200 körül)

6. Az Árpád-kor
6.1. Szent István uralkodása (210-212. forrásig, 6.1.1-6.1.3.)
6.1.1. „Nőtt a gyermek gyámolítva a királyi nevelésben, átlábalta a kisdedéveket, s miután a
serdülőkor első lépcsőfokán átlépett, apja összehívta Magyarország főembereit és az utánuk
következő rendet; a közös tárgyalás tanácsa szerint fiát, Istvánt a nép élére állította, hogy
uralkodjék őutána, és ennek megerősítésére mindet külön-külön megeskette. Ezek után
betelvén napjai, az Úr megtestesülésének 997. esztendejében e világ haszontalan
viszontagságait égi örömmel cserélte fel.” (Szent István király Nagy legendája 1080 körül)
6.1.2. „Atyja halála után az ötödik évben – így akarta az isteni kegyelem – elhozták az apostoli
áldás levelét, s miközben a püspökök és a papság, az ispánok és a nép egybehangzó
magasztalásukat fennen kiáltozták, Isten kedveltje, István, királlyá választatott, s az olajkenettel
felkenve a királyi méltóság diadémájával szerencsésen megkoronáztatott. Hogy az uralkodói
rang jelének elnyerése után milyen életű és ítéletű férfi volt, megvilágítja a püspökökkel és
Magyarország főembereivel együtt kibocsátott törvénykönyve…” (Szent István király Nagy
legendája 1080 körül)
6.1.3. „a tanács állít királyokat, kormányoz országokat, védelmezi a hazát és csendesíti a
hadakozást, győzelmeket szerez, elkergeti az ellenséget, megnyeri a barátokat, városokat épít
és elrontja az ellenségnek táborát. Minthogy pedig hasznos a tanácskozás, már nekem úgy
tetszik, hogy ne bolondok és maganagyzó és középszerű emberek gyülekezete legyen, hanem
az öregebbek és jobbak, feljebbvalók és nagytiszteletű vének szóljanak hozzá és míveljék azt.”
(Szent István Intelmei Imre herceghez, 1010-es évek)
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6.2. Állam és egyház: zsinati törvénykezés (213-215.forrásig, 6.2.1-6.2.3.)
6.2.1. „A mi teremtőnk és megváltónk, az úr Jézus Krisztus uralkodása alatt, az ő születésének
1092. évében május hó 20-án Szabolcs városában szent zsinat tartatott, a magyarok
legkeresztényibb királya, László elnökletével, országa összes püspökeivel és apátjaival,
valamint az összes előkelőkkel, az egész papság és a nép tanúskodása mellett. Ezen a szent
zsinaton a kánonoknak megfelelően és dicséretre méltó módon a következő határozatokat
alkották meg.” (Szent László ún. I. törvénykönyvének preambuluma)
6.2.2. „Ha pedig valamely püspök vagy érsek olyanoknak, akik a meg nem engedett házasságtól
nem akarnak megválni – e határozatot megvetve – beleegyezését nyújtja, vagy egyházat ad
neki, vagy valami olyan működéset enged meg neki, ami az egyházi rendhez tartozik, a király
és püspöktársai ítéljék el aszerint, amint nekik helyesnek látszik. Ha pedig az esperes
tudatlanságból egyetért a püspökkel, vagy a pap az ő beleegyezésével marad meg ilyen
vétekben, (az esperes) önként vesse magát alá a püspök ítéletének…
Ha valaki az Istennek egyházat épített, és az adományt megnevezte, a megígért adományt
azonban nem adta meg, ennek megszerzésére legyen illetékes, követének kiküldésével, a
püspöki törvényszék, ha valaki e követnek ellentmond, és ellentmondás közben megveri, az
ilyen a királyi törvényszék ítélete alá essék.” (Szent László I. törvénykönyve, 1092)
6.2.3. „11. § Ugyanis, midőn látná, hogy az ő koráig reánk sulyosodó polgári háboruk miatt az
atyák hagyományai megromlottak, az ország tanácsa bomladoz, a királyi udvar tisztelete
hanyatlik, félvén, hogy a békéhez nem szokott és a mellett az otthon való ügyekhez is keveset
értő vitéz valami helyrehozhatatlan igaztalanságot ne miveljen, gyülésbe hivta az ország
főembereit, és az előbb mondott szent emlékezetü István király törvényét az egész tanács
hozzájárulásával rendre általvizsgálta; a melyben, ha megnézed, semmit el nem rontott, sőt
inkább megjobbitotta azt, nem ugyan mint fundámentomot vető, hanem mint feljebb épitő;
azért, hogy a zsenge ültetés, mint hulló eső harmatával hasznosan megöntöztetvén, nyerjen
növekedést az igazság által.” (Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve, Elöljáró beszéd
Szerafin Esztergomi Érsekhez, 1100 körül)

6.3. Királyválasztások az Árpád-korban (216-219. forrásig, 6.3.1 - 6.3.4.)
6.3.1. „Aba Sámuel kétségtelenül választás útján került a trónra, Hóman Bálint szavaival
„fegyveres hatalom nyomása alatt. Miután Péter elmenekült, összehívta az előkelőket és a
püspököket, s felvetette: van-e az országban idoneitast (alkalmasság) felmutató Árpád-házi
férfi? Mivel ilyen nem akadt, hiszen a Vazul-fiak külföldön tartózkodtak, tehát csavarosan volt
feltéve a kérdés, így Aba Sámuelt választották királlyá.” (Visegrády Antal történész)
6.3.2. „A Vazul-fiak és unokák királlyá válásában nem csak az ősi jog és alkalmasság játszott
szerepet, hanem döntő részük volt az alattvalóknak is abban, ki kerüljön a trónra. Ez a magyar
sajátosság valószínűleg hozzájárult az Árpád-háznak, az emberek emlékezetében napjainkig
tartó legendás továbbéléshez.” (Kristó Gyula történész)
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6.3.3. „Így hát az Istentől választott fejedelem előbb a hercegség tisztét töltötte be igen
vallásosan, majd az országra veszélyes elemeken s királyukon, Salamonon diadalmaskodott
(ám ők a gonoszsággal mégsem hagytak fel, csak mikor Salamon király börtönbe került), a
főemberek s egész Magyarország egyetértésével (boldog ország, ahol a jóravalókat ilyen ember
vezérli!), anélkül, hogy hatalomra vagy rangra tört volna, anélkül hogy akármilyen világi
vagyonra vágyakozott volna, átvette az ország kormányzását. Mikor ugyanis tetszésén múlott,
hogy a királyi méltóságot isteni végzésből magának tulajdonítsa, nem igyekezett sem
felkenekedni, sem királlyá koronáztatni magát: a királyi jelvényeket tisztelettel maga előtt
vitetve nem azért töltötte be a királyi méltóság feladatát, hogy az első legyen, hanem hogy
hasznos legyen.” (Szent László király legendája 1192 után)
6.3.4. „Újabb valóságos választást aztán csak Kun László utód nélküli halála (1290) tűzött
napirendre. Volt olyan nézet, hogy „ebben a királyban megszakadt a szent királyok
férfimagva”. II.András Itáliában született és nevelkedett unokáját, „Velencei” Andrást egy
pletyka alapján sokan nem tekintették a „szent királyok véréből” valónak. De a helyzetet az
élezte ki, hogy a Szentszék is kihaltnak nyilvánította az Árpád-házat. Továbbá, hogy a század
folyamán már nemegyszer deklarált pápai elméletet – miszerint a magyar királyok Szent István
óta „a Római Szentegyháztól nyerték el az ország kormányzatát és a koronát”– a gyakorlatba
áttéve a pápa maga kívánt intézkedni a magyar trón sorsáról, jelöltje pedig a nápoly–szicíliai
Anjou-ház volt.A kiélezett helyzetben a hazai püspöki kar és a bárók hamar elfojtották a herceg
származása körüli aggályaikat, s valódi Árpád-házi sarjként királlyá választották III. Andrást.”
(Szűcs Jenő történész)

6.4. Törvénykezés az Aranybullától a korai rendiségig (220-227. forrásig, 6.4.16.4.8.)
6.4.1. „I. CIKKELY
Rendeljük, hogy minden esztendőnként Szent István napját, hacsak valami nagyon nehéz
foglalatosság vagy betegség meg nem tiltaná, Székesfejérváratt tartozzunk ülleni.
1 §. És ha mi jelen nem lehetünk, a nádorispány kétség nélkül ott leszen érettünk, és mi
képünkben meghallgatja az ügyeket.
2 §. És minden nemesek, kik jelen akarnak lenni, szabadon odagyülekezzenek…
VIII. CIKKELY
A nádorispány országunkban minden embert válogatás nélkül ítéljen.
1 §. De a nemesek pörét, mely fejek és jószágok veszedelmében jár, a király híre nélkül el ne
végezhesse…
XIV. CIKKELY
Továbbá: ha valamely vár ispánja nem oly tisztességesen viseli magát, mint az ő megyéjéhez
illik, vagy népét nyomorgatja: reá bizonyodván ez, az egész ország előtt szégyenére fosztassák
meg méltóságától, és amit gonoszul elvonszott, adja vissza…
XXXI. CIKKELY
Végre, hogy ezen mi engedelmünk és szerzésünk mind a mi üdőnkben, mind az utánunk
következők üdejében örökké hatható legyen s fennmaradjon, hét egymáshoz hasonló levélben
írattuk, és arany pecsétünkkel megerősítettük: úgy, hogy egy küldessék Pápa úrnak, hogy ő is
írassa bé krónikájába, másik az ispotályban, harmadik a templomban, negyedik a Királynál,
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ötödik az Esztergomi Káptalanban, hatodik a Kalocsai Káptalanban legyen, a hetediket tartsa a
nádorispány ki üdő szerént leend.
2 §. Hogyha pedig mi e mostani rendelésünk ellen cselekedendünk, vagy valaki a jövendő
királyok közül valamikor ellene akarna járni, ezen levelünknek erejével, anélkül, hogy valami
hitlenség gyalázatjában essenek, mind a püspökök, mind más jobbágyok és az ország nemesei
mindnyájan és egyenként is a mostaniak és jövendők és maradékok nekünk és utánunk való
királyaiknak szabadon ellenünk állhassanak és ellenünk mondhassanak örökké.” (Aranybulla,
1222)
6.4.2. „a) Szent királyunk ünnepén, hacsak nem akadályoz bennünket váratlan nehéz országos
ügy avagy betegség, Fehérváron tartozunk ünnepelni, hogy ott az elnyomottak panaszaikat
félelem nélkül előadhassák.
b) De ha mi nem is tudnánk jelen lenni, a nádor tartozik jelen lenni, és nevünkben az ügyeket
meghallgatni.
c) És az összes serviensek és mások, akik akarnak, oda szabadon és félelem nélkül eljöhetnek.
2. A főpapoknak eme törvénynapokon való megjelenési kötelezettségéről
Az egyházak főpapjai, mind az érsekek, mind a püspökök, a szegények panaszának
meghallgatására és a netalán megsértett szabadság megerősítésére, hacsak kánonjogilag
igazolható akadály nem gátolja őket, kötelesek megjelenni.
3. A nádornak e törvénynapokon való felelősségre vonásáról
Ha a nádor aközben rosszul intézné a király és az ország ügyeit, könyörögni fognak nekünk,
hogy helyére hasznosabbat állítsunk, akit akarunk, és mi az õ kéréseiknek engedni fogunk.”
(Aranybulla módosítás, 1231)
6.4.3. „Magyarország összes nemesei, akiket királyi servienseknek mondanak, hozzánk
járulván, tőlünk alázatosan és hódolattal azt kérték, hogy őket Szent I. (=István) királytól
megállapított és elnyert szabadságukban megtartani kegyeskedjünk, hogy nekünk és a
koronának annál hívebben és lelkesebben szolgálhassanak, minél kegyesebb szabadságokkal
ajándékozzuk meg őket. Mivel úgy találtuk, hogy kéréseik és követeléseik jogosak és
törvényesek, tanácsot tartván báróinkkal, s az ő hozzájárulásukkal azokat teljesítendőknek
véltük. Figyelemmel tartván azt, hogy ezáltal az ország jobb állapotáról kell gondoskodnunk.”
(1267. évi törvénycikkek. Előbeszéd.)
6.4.4 „Úgyszintén elrendeltük, hogy minden évben a szent király ünnepén, közülünk valaki
tartozzék Fehérvárra jönni, és minden megyéből két vagy három nemes tartozik megjelenni,
hogy azoknak jelenlétében minden kártevésről és jogtalanságról, bárki okozta és követte el
azokat, minden panaszosnak elégtételt szolgáltassunk.” (IV. Béla és fiai decrétuma, 1267)
6.4.5. „Úgyszintén: a nádort, tárnokaink mesterét, az alkancellárt és az országbírót országunk
nemeseinek tanácsából, országunk régi szokása szerint fogjuk kinevezni. Épségben hagyván
azonban a székesfehérvári egyháznak ama jogát és kiváltságát, melyet fehérvári egyházunk eme
alkancellárság tekintetében régtől fogva és köztudomás szerint bír.” (1291.IX. tc.)
6.4.6. „Úgyszintén: minden évben egyszer országunk összes bárói és nemesei Székesfehérvárra
(ország-) gyűlésre tartozzanak jönni, (...) (hogy ott?) (...) az ország állapotáról (...)
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(tárgyaljanak?) (...) és megvizsgálják a bárók tetteit, miképpen járt el ki-ki közülük a saját
tisztségében, és tartották meg az ország jogait, és ki-ki érdemei szerint jutalmát vagy
mulasztásai és vétkei szerint büntetését a mi és tanácsosaink ítélete szerint még aznap elvegye.”
(1291. évi XXV. törvénycikk)
6.4.7. „Hogy a király úr udvarát méltóságteljesebben igazgassák, és Magyarországot
illendőbben kormányozzák, király urunk háromhónaponként váltakozva, két-két püspököt
tartson maga mellett, éspedig a rendnek megfelelően egyiket az esztergomi, másikat a kalocsai
egyháznak alárendelt püspökök közül, s ugyanannyi, illetőleg valamennyi nemest - akiket most
választottunk -, s ezeket a királyi kincstárból megfelelő fizetéssel lássa el.
És ha a király úr elmulasztaná ezt megcselekedni, bármit tesz is ezen említett, mellérendelendő
tanácsosok tanácsa nélkül, a fontosabb birtokadományok és a méltóságok eladományozása
vagy más nagyobb dolgok tekintetében: azokat nem kell megtartani.” (1298: XXIII. törvény)
6.4.8. ”Elhatároztuk, hogy az összes főpapok, akiket törvényes akadály nem tart vissza,
nemkülönben az összes bárók és valamennyi nemes Szent György tizenötödik napjára a
Rákoson a Duna mellett összegyűlni tartoznak, hogy ott mindeneket, melyek a király úr
levelében foglaltatnak, megvizsgáljanak, és azokat az intézkedéseket, melyek szükségesek
lesznek (.....) megállapítsák.” (1298. évi XLII. törvénycikk a következő országgyűlés idejének
kijelölése)

7. Károly Róberttől Mohácsig. Magyarország a vegyesházi királyok idején
7.1. Országgyűlések 1301–1440 között (228. forrás)
1307. X. 10. Rákos (királyválasztás)
1310. VIII. 20–28. Székesfehérvár (koronázás)
1312. II. 2. Székesfehérvár
1313. VII. 25.–VIII. 1. Buda
1314.
1315. VII. 1. Temesvár
1318. VII. 1. Rákos (az ország ügyeinek rendezése)
1320. XI. 1–8. Székesfehérvár
1323. I. 6. Temesvár (pénzügyek, decretum)
1324. VIII. 10. Szeben (bírósági eskü szabályzása)
1326. VIII. 20. Székesfehérvár
1330. V. 15. Visegrád (Záh nembeli Felicián hűtlenségi pere)
1332. II. 2. Buda
1336. VIII. 20–31. Székesfehérvár
1338. III. 29. Visegrád (pénzügyi)
1341. VII. 12. [Visegrád] (bírósági)
1342. VII. 21. Székesfehérvár (koronázás)
1342. IX. 23–29. Visegrád (nádorválasztás, méltóságviselő-cserék)
1347. V. 20–24. Buda (nápolyi hadjárat előkészítése)
1351. XII. 11. [Buda] (Aranybulla megerősítése, kilenced bevezetése, stb.)
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1352. VIII. 20–25. Székesfehérvár (ítélkezés)
1356. III. 22–31. Visegrád (tizedfizetési probléma, nádorválasztás, méltóságviselő-cserék)
1365. IX. 20–22. Székesfehérvár
1372. IX. vége, Pozsony (nádorválasztás, méltóságviselő-cserék)
1373. VII. 24. e. Visegrád (decretum a kilenced fizetésről)
1382. IX. 17. Székesfehérvár (koronázás)
1384. VI. 22. [Buda] (Aranybulla megerősítése)
1385. XI. 8–14. Buda (Aranybulla megerősítése)
1385. XII. 30–31. Székesfehérvár (koronázás)
1386. VIII. 27. Székesfehérvár (királynő fogságban, kiegyezési kísérlet)
1386. X. vége, Székesfehérvár (nádorválasztás)
1387. III. 31. Székesfehérvár(koronázás)
1390. IV/V. Buda (méltóságviselő-cserék)
1392. XI. vége, Buda (nádorválasztás)
1397. IV/V. Buda (nádorválasztás, hiteleshelyi határozat)
1397. IX–X. Temesvár(decretum)
1402. IX. 13–21. Pozsony (Albert osztrák herceg örökössé tétele, nádorválasztás)
1403. X. 8. Buda (a lázadás „lezárása”)
1404. IV. 6. Pozsony (placetum regium kiadása)
1405. IV. 24. [Buda] (oklevelek megújítása)
1406. X. 12–19. Várad (török elleni védelem, fegyveres országgyűlés)
1407. I. 20. Kassa (jobbágyköltözés)
1409. VII. 26. Buda (jobbágyköltözés)
1410. VII. [Buda/Visegrád] (állatkiviteli tilalom)
1411. I. [Buda (kamarahaszna)
1417. VII. 15–24. Buda (folyó ügyek, kancelláriai díjak)
1419. III. Székesfehérvár (vízkereszti nyolcad, tilos Rómában, a pápa előtt pereskedni)
1421. VII. 23. Pozsony (bírósági ügyek)
1422. VI. 4–7. Várad (török elleni védelem, fegyveres országgyűlés)
1426. I. 11. Trencsén (jobbágyköltözés)
1427. III. 17. Brassó (hadügyi, pénzverési dekrétum)
1429. (XII.) Pozsony (pénzreform)
1432. I. 20. Buda (pénzügyek)
1435. III. 8. Pozsony (decretum, nádorválasztás)
1439. V. 29. Buda1 (decretum)
1439. IX. 27. Tüdőrév (fegyveres országgyűlés, rendkívüli adó)
(C. Tóth Norbert történész)

7.2. Királyválasztások a XIV-XV. században (229-253. forrás, 7.2.1-7.2.24.)
7.2.1. „Az Árpád-ház magvaszakadtéval megszűnt a királyok Szent Istvánra visszavezetett,
megkérdőjelezhetetlen tradicionális tekintélye, megszakadt a vérségi elvre alapozott
trónutódlás, a rendek harcot indítottak a királyválasztás megszerzéséért, királyválasztó joguk
elismertetéséért, ami együtt járt a gyenge uralkodók keresésével, az önkorlátozó hitlevél, ősi
jogokra tett koronázási eskü meghonosításával.” (Mezey Barna jogtörténész)
7.2.2. ”[…] Mi tehát, ennek az országnak a jó állapotát és hasznát szívből elébe helyezve,
gondos tanácskozás tartásával urunkat, Károlyt és utódait, ahogy a törvényes örökösödés
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megkívánja, Magyarország királyává és természetes urunkká fogadtuk örökre, hogy néki a
királyi felségnek tartozó engedelmességet és tiszteletet tanúsítván, soha semmilyen időben
személye, méltósága, dolgai és utódai ellen tettleg vagy tanáccsal semmit nem teszünk […]”
(Az ország báróinak 1307. október 10-én, Rákoson kelt levele)
7.2.3. „Ott nyüzsgött persze a kolostor (domonkosok pesti kolostora) nagytermében „nemesek
és másféle személyek, polgárok és jövevények tömege, akiket a kivételes látványosság híre
vonzott oda” – olvashatjuk. Ám a tömeg legfeljebb csak helyeselt vagy nemtetszését
nyilvánította. A főhelyen a megválasztandó király és Gentile ült. A legátus jobbján – Tamás
esztergomi érsekkel az élen kilenc püspök foglalt helyet, balján – Kőszegi Henrik szlavón
bánnal az élen – nyolc báró. Csák Ugrin tárnokmester és a két leghatalmasabb tartományúr,
Csák Máté nádor és Kán László vajda követekkel képviseltették magukat. Ez a húsz személyből
álló grémium választott.” (közjegyzői oklevél I. Károly választásáról, 1308. nov.27.)
7.2.4. „Nem akarják, és semmiképpen nem egyeznek bele, hogy a Római Egyház vagy maga a
legátus úr az egyház nevében gondoskodjék királyról. Csakis abba egyeznek bele, hogy azt a
személyt, akit ők az ország régi és jóváhagyott szokása szerint meghívnak és királlyá
választanak, a legátus úr az egyház nevében megerősíti.” A fejtegetés azzal zárult, hogy az
egyház a jövőre nézve is vegye tudomásul: joga abban áll, hogy amely „igazi királyi
nemzetségből származókirályokat egységesen és egyetértően megválasztanak”, megerősíti és
megkoronázza.” (közjegyzői oklevél I. Károly választásáról, 1308. nov.27.)
7.2.5. „a jelenlévők beleegyeztek, akit ők a királyság régi és bevált szokása szerint meghívnak
és királynak fogadnak el, azt az említett követ úr a római egyház nevében Magyarország valódi
királyaként megerősítse… „egyenként és külön-külön egyetértőleg és egyhangúan elismerték
és elfogadták e Károly urat Magyarország igazi királyának és örökösének…” (Károly Róbert
emlékezete)
7.2.6. „Károly király éppenséggel a folyamatosságot hangsúlyozta, amikor uralkodói hatalmát
nem az előkelők választásából vagy riválisai felett aratott győzelméből eredeztette, hanem
következetesen a „származás joga és rendje szerint bennünket megillető királyság”-ról írt
okleveleiben, s uralkodása kezdetét 1301-től számította.” (Zsoldos Attila történész)
7.2.7. „Mivel Csák Máté a jogszerű koronázást hozó 1310. augusztus 27.-i aktuson sem vett
részt, a királynak rá kellett jönnie, hogy a tartományurak csak az erő nyelvén értenek, és
„sorozatos koronázásai” mit sem érnek, ha nem teremt magának tényleges hatalmat, ha
országlása pusztán csak a világi előkelők támogatásán, illetve támogatásának hiányán áll vagy
bukik.” (Károly Róbert emlékezete)
7.2.8. „Az üres trónra az egyetlen szóba jöhető jelölt a királynő férje, Zsigmond volt. Őt, miután
elfogadta az országnagyok által elébe terjesztett feltételeket, 1387. március 31-én Fehérvárott
magyar királlyá koronázták... Hatalmának bázisa még akkor is Magyarországon volt, amikor
már a német-római birodalom uralkodója lett (1410.) A székhelyét továbbra is itt tartotta, előbb
Budán és később Pozsonyban, ahova még német birodalmi gyűlést is összehívott. (El lehet
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képzelni, mennyire fel lehettek háborodva a birodalmi rendek, hogy külföldre kell menniük
gyűlésezni császáruk kedvéért. A birodalom történetében addig nem volt ilyesmire példa.”
(Engel Pál történész)
7.2.9. „Az országgyűlés közjogi újítást, jogképző aktust vezetett be, már „1440.június 29-én
ünnepélyesen érvénytelenítették a csecsemő László megkoronázását, kimondva azt az új
alapelvet, hogy „a királyok koronázása mindenkor az országlakosok akaratától függ, a korona
hatékonysága és ereje pedig az ő hozzájárulásukban rejlik.” Ezen az alapon „közös
akarattal” Ulászlóra ruházták a királyi hatalmat, mint olyan személyre, aki „az ország
szükségében” alkalmas annak megvédelmezésére, és július.17-én Fehérvárott királlyá
koronázták.” (Engel Pál történész)
7.2.10. „Szilágyi Erzsébet, Hunyadi János özvegye, és Szilágyi Mihály marsói bán és nándorfejér vári kapitány egy- , és másfelül Garai László és neje Alexandrina szövetséget kötnek,
melly szerint az utolsók amazokat Mátyásnak, Hunyadi János fiának, a fogságbóli
kiszabadításában és a magyar trónra emelésében híven segitendik , másfelöl amazok ígérik ,
hogy Mátyás Garai leányát Annát feleségül veendi, és Garait minden hivatalai és jószágai
birtokában megerösítendi, kötelezvén magokat , hogy öt mind addig sem a trón sem jószágai
birtokába nem bocsátják, míg ezen föltételnek eleget nem teszen. Kelt Szegeden januárius 12én.” (szegedi egyezmény, 1457)
7.2.11. „Régóta tudjátok mindannyian, mennyi bajt szenvedtünk el, amióta a szent királyok
áldott nemzetsége Máriában kiveszett, és idegen uralkodókat kellett kunyerálnunk. (…) Úgy
vélem, hogy a külhoni trónigénylőket mindenképpen vissza kell utasítanunk, ha pedig a
magyarokat részesítjük előnyben, én Corvinus Mátyást kívánom választani, hogy amint atyja
kormányzata oly sok éven át távol tartotta tőlünk a külső és belső bajokat, úgy a jövőben fia
uralma alatt legyünk szabadok. Mindnyájatok előtt ismeretes, hogy természete milyen áldott és
nemes, mekkora lélekerő és dicsőségvágy fűti. Higgyétek el nekem, hogy nem fajzik el apjától,
hanem vetekedni fog vele hírben és dicsőségben…” (Antonio Bonfini krónikája, 1489-1497)
7.2.11. „Megegyezett tehát az ország egyházi és világi főméltóságainak és előkelőinek a
tanácsa, és az egész magyar nemzetnek is úgy tetszett, hogy Mátyás gróf a királyi méltósággal
felruházva uralkodjék Magyarországon. Hites esküvel ígérték azt is, hogy királyi jogarát
tiszteletben tartják és félelemmel tekintenek fel rá. És mivel azt gondolták, hogy Mátyás gróf
gyermeki válla egy ilyen nagy ország terheinek a hordozására, a nagy feladatok miatt még nem
képes, említett nagybátyját megtették az ország és a megválasztott király kormányzójának addig
az időpontig, amíg Phaetón szekere ötször végig nem járja évi pályáját.” (Thúróczy János:
Magyarok krónikája, 1488)
7.2.12. „A szegedi egyezmény megkötése után a felek Budára vonultak, hogy a
kompromisszumban foglaltakat az országgyűlésben is keresztülvigyék, vagyis a
közhiedelemmel ellentétben egyáltalán nem volt váratlan fordulat Mátyás január 24-i
megválasztása. A Hunyadi-jelölt királyságát követelő budai és pesti tömeg, mely a legenda
szerint később a Duna jegén ünnepelte az új uralkodót, sokkal inkább Szilágyi Mihály
erőfeszítései következtében vonulhatott fel, a leendő gubernátor ugyanis nem csak
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familiárisaiból toborzott serege felvonultatásával, hanem egyéb módon is igyekezett
keresztülvinni, hogy a szegedi egyezményben foglaltak tényleg megvalósuljanak.” (Mátyás
királlyá választása)
7.2.13. „Magyar urak jőnek, Buda városába,
Vitéz, jó vajdájok János hívására,
Szépen összegyülvén királyra szavazni,
Háromszor az égbe koronát feldobni.
Háromszor repült az korona az égre,
Háromszor is szállt az Mátyás szép fejére.
Így lett az országnak jó vitéz vezére,
Így lett az magyarnak dicső fejedelme.” (Újváry László: Mátyás, az igazságos)
7.2.14. „... a választási visszaélések visszanyúlnak Magyarország legrégibb történetébe. Hiszen
volt egyszer királyválasztás is Magyarországon, mely közönséges választási visszaélés volt.
Szilágyi Mihály 40 000 katonával választotta meg Hunyadi Mátyást, odaállítván azokat a Duna
jegére és felüzenvén az akkori követeknek, hogy szerény akarata az, hogy Mátyás öccse legyen
a király és a 40 000 katona e célból van odaállítva. (Derültség a jobboldalon.)” (Várady
Zsigmond munkapárti képviselő beszéde 1910. július 13-án a képviselőházban )
7.2.15. „Ahogyan a pápának köszönhetjük Nagy Lajost és vele Hazánk nagyhatalmi jellegét,
úgy közvetve ugyancsak a pápának köszönhetjük Mátyást, az igazságost is. A pápa mentette
meg Mátyást attól, hogy bátyja sorsára kerüljön, vagyis hogy ki ne végezzék. És Carvajal
bíboros pápai követ puhította meg és békítette meg a Hunyadi-család ellenségeit, úgy hogy a
rendek egyhangúan Mátyást választották királlyá.” (Tower Vilmos pápai prelátus)
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7.2.16. Carvajal bíboros

7.2.17. „a főpap és báró urak minden megyéből bizonyos nemeseket összehíva, velük együtt és
egybehangzóan ejtsék meg a király választását”. (1447. évi dekrétum (XXXV. tc.)
7.2.18. „ha a magyar királyi trón üresedésekor nem lennének a fent mondott Mátyás király
urunk ágyékából származó törvényes fiúk vagy unokák, császári felsége, vagy fia, akit erre
kijelölt, és felsége elhunyta után az, akit fiaként hátrahagy, vagy ha több ilyen is lenne, az egyik
azok közül, akit ez az ország meg fog választani, álljon királyként a magyar királyság élére az
ország teljes támogatásával” (1463. évi bécsújhelyi béke 8. cikkely)
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7.2.19. „…a királyválasztás az élők, s nem a holtak dolga, követelésüket [a Habsburgok] hajtsák
be azon, aki valaha elkötelezte magát… hogy pedig a követek aszt mondanák, hogy Máttyás
király odakötötte vólna az magyari királyságot, mikoron a császár visszaadta az magyari
koronát néki, arra az urak aszt felelék, hogy Máttyás király nem adhatót ígérte és kötötte vólna,
mert az szabad választásan állana ez e dolog.” (Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak
dolgairól, 1575)
7.2.20. „Továbbá határoztuk, hogy ha ez az ország valamikor, Magyarország királyának
örökösök nélkül való elhalálozása miatt, királyi méltóság nélkül találna lenni: az esetre,
valahányszor az országlakósok közönsége uj király választása végett összegyülne, a külföldi
követek senkit sem szabad bebocsátani, hogy az uj királyra nézve annál helyesebben lehessen
intézkedni.
1.
§ Mert maguk az országlakósok fognak arról gondoskodni, hogy azt, a kit
megválasztottak, tisztelettel behozzák.” (1498. évi XLV. törvénycikk)
7.2.21. „Ulászló király úr és az egész ország az utódlással kapcsolatos régi szerződéseket
legyenek kötelesek helybenhagyni, megerősíteni és felújítani. Úgy tudniillik, hogy ha Ulászló
király úrnak nem adatik meg, hogy fiú örököse szülessen, vagy ha a megszületett utód nem
marad életben, egyetlen egyenes ágon leszármazó fiú örököst sem hagyván maga után, országa
minden más királysággal, országrésszel és tartománynyal együtt, melyek a magyar királyság
koronájához tartoznak, őfelségére, a római királyra, vagy az ő ágyékából egyenes ágon
leszármazó örököseire szálljon magától értetődően.” (1491. évi pozsonyi béke 9. cikkely)
7.2.22. „Ennyi és ilyen súlyos bajoknak, mindnyájunk nagy kárának valahára véget óhajtunk
vetni. Meg akarjuk akadályozni azt, hogy még nagyobb veszedelembe sűlyedjünk azon esetre,
ha kegyelmes urunk, Ulászló király (ki nemcsak kegyelmesen, nagylelkűen kormányoz s föntart
minket, hanem több szabadságunkat megujította) férfiörökös nélkül találna elhúnyni és idegen
fejedelem hazánkat erőszakosan elfoglalván, minket örökös szolgaságra juttatna. Mivel nincs a
föld kerekségén nemzet, mely nem önvéréből, önnemzetségéből választja királyát, urát: mi sem
engedhetjük, hogy országunk, mely a kereszténységet, várfoka és vértje gyanánt, mindenkor a
maga és övéi bő vérehullásával védelmezte, másoknál alábbvaló és boldogtalanabb legyen.”
(rákosi országgyűlés végzései, 1505)
7.2.23. „1506. március 20-án a Jagelló- és a Habsburg-ház szerződést kötött a rákosi végzés
hatálytalanítására Bécsújhelyen, melynek értelmében I. Miksa unokája, Ferdinánd feleségül
veszi Annát, míg II. Ulászló esetleg születendő fia, a későbbi II. Lajos pedig elveszi Ferdinánd
húgát, Mária főhercegnőt. Így a Habsburgok és a Jagellók kölcsönösen biztosították egymásnak
a magyar trónt a másik dinasztia kihalása esetére.” (Habsburg-Jagelló kettős házassági
szerződés, 1506)
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7.2.24. Országgyűlés, királyválasztás Magyarországon (13-15. sz.)

7.3. Magyar király a császári trónon
7.3.1. ”Toszkána és Lombardia részeit járta be eközben Zsigmond király, és Milánó városában
- miután a római királyságot már előbb e méltóság választófejedelmeitől Aachenban megkapta
- a koronával megkoronázták. Innen folytatta útját, s eljutott Róma városába, ahol IV. Eugenius
pápa úr, Krisztusban szentséges atya, nagy ünnepélyességgel a császári szent korona
méltóságával ékesítette fel e nagy fejedelem tisztes ősz fejét. Ezért Zsigmond király már
nemcsak király, hanem császár lett; méltán nevezhették övéi királynak és császárnak.”
(Thuróczy János: A magyarok krónikája, 1488)

7.4. Kormányzóválasztás (255-265. forrásig, 7.4.1-7.4.8.11.)
7.4.1. „Miérthogy kedig a király a birodalomra üdőtlen vala, arról kezdének minnyájan
tanácskozni, kit kellene az országnak gubernátorává választani, méglen a gyermek király
felnyőne, hogy annak utánna ő maga gondot visselne, és bírná az országot. És noha
egynyíhányan valának, kik e méltóságos tisztet kévánják vala – mint az Ujlaki Miklós és
egyebek – de mindazonáltal minnyájan nézvén az Hunyadi Jánosnak nagy emberségét és vitéz
vóltát, őtet választák gubernátorrá a király helyébe, méglen felnyőne. Lőn kedig ez, mikoron
írnának Krisztus Urunknak születése után 1445, pinkestbe” (Heltai Gáspár: Krónika az
magyaroknak dolgairól, 1575)
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7.4.2. „E háborús zűrzavar, Ulászló király gyászos veszte után az ország főpap és báró urai
megtiltották, hogy az országban bárki is felkeljen másnak megtámadására; ugyancsak egyhangú
határozattal kimondták, hogy jövő pünkösd ünnepére a Rákos mezején országos gyűlés
tartassék. Elkövetkezett az 1445. esztendő és pünkösd mondott ünnepe; a Rákos tágas mezejére
mindenünnen özönlöttek a gyűlésre a nemesek. Mind a jelenlevők egy értelemmel tárgyaltak
az ország javáról, és nagy körültekintéssel értekeztek arról, kit válasszanak az ország
védelmezőjévé azonközben, míg Albert király fia, László király - aki akkor ötesztendős fiúcska
volt - felnő, képes lesz az uralkodásra és megbírja a fegyvert. Az egész gyülekezet szeme előtt
lebegtek János vajda úr híres emlékezetű viselt dolgai, s ezért - bár sokan remélték maguknak
ezt a méltóságot - azt egyedül a vajda úr nyerte el. Megválasztották tehát az egész ország s az
országot érintő minden dolgok kormányzójává… A dicső választás után még azok is, akik
magukat tartották méltónak erre a tisztre és csalódtak, szívük mélyén szomorkodtak, színleg
vidám arccal örvendeztek. Az ország minden lakosa vígan tért hajlékába.” (Thuróczy János: A
magyarok krónikája, 1488)
7.4.3. „Hogy kormányzót fognak választani és kirendelni”. (1446. évi I. törvénycikk)
7.4.4. „Hogy a mi hivatalt és tisztséget a báró urak viselnek, arról a jelen gyülés szine előtt
mindannyian mondjanak le.
1.
§ És szabadon ellentmondás nélkül engedjék át s bocsássák más főpap, báró urak és
országlakosok kezére s azok intézkedése és rendelkezése alá.” (1446. évi III. törvénycikk)
7.4.5. „A megválasztandó kormányzót akkora hatalom fogja megilletni, a mekkora a királyi
felséget illetné, kivévén azt, hogy birtokokat az alább megirt mértéken túl örökösen nem
adományozhat és hogy az országlakosok tudta s tanácsa meg kívánsága nélkül hűtlenség
vétkével senkit sem levelesüket, sem pedig a jelen országgyűlésen hozandó határozat
megszegése miatt hűtlenség vétkébe eső hűtleneknek és bármely más hűtlennek, ugyancsak a
főpapok, bárók és országlakosok kívánsága nélkül meg nem kegyelmezhet; de érsekségeket és
nagyobb apátságokat sem adományozhat az ő tanácsosainak tudta, akarata és beleegyezése meg
helyeslése nélkül.” (1446. VI. törványcikk)
7.4.6. ”Továbbá a kormányzó, saját tetszése szerint, bármely királyi vagy királynői várban,
városban és mezővárosban laklialik. és ha akármikor és akárhányszor kívánja, minden királyi
és királynői vár, város, mezőváros és zsellérház szabadon bocsássa be; és a nyolezados
törvényszék tartása idején legyen körülötte a nádorral és országbíróval együttesen két, e czélra
kijelölendő egyházi főpap és más két világi báró és hat nemes; időközben pedig maradjon
mellette egy főpap és egy báró meg egy nemes, a kikkel hallgassa meg az országlakosok
panaszait és ügyes-bajos dolgait és a kiknek tanácsával adjon azoknak választ. Ezeken a
tanácsosokon felül pedig a főpapok, bárók, katonák és az ország nemes lakosai közül tarthat a
maga részére és maga mellett annyit és olyanokat, a hányat és milyeneket szükégeseknek lát és
azoktól tanácsot kérhet.” (1446. VII. törványcikk)
7.4.7. „Az 1446 június elején a köznemesség tömegesen gyülekezett a Rákosra… A főpapok
és urak Pesten tartották tanácskozásaikat, azt határozták, hogy László kiskoruságának idejére
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kormányzót választanak. Az urak mikor június 6-ikán Rákosra mentek, hogy a köznemességgel
és a városok követeivel az alkotandó végzések iránt tárgyalásba bocsátkozzanak, azt kivánták,
hogy azok megtartására az ország összes rendei fejenként esküt tegyenek le…Az urak az eskü
letétele után Pestre lovagoltak vissza, hogy ott a kormányzó megválasztásáról tanácskozzanak.
De alig hogy távoztak, a köznemesség tömegei Hunyadi János nevét kezdték hangoztatni és őt
egyértelmüleg az ország kormányzójává kiáltották ki. De azt a kérelmet intézte az ország
rendeihez, hogy „határozzák meg az utat és módot, a mely szerint a kormányzói hivatal ügyeit
és az ország védelmét intézheti; nehogy a határon túllépjen és hatalmát esküjének megsértésével
kelleténél tovább terjeszsze ki.” (Fraknói Vilmos történész, 1895)
7.4.8. „Az 1446. évi országgyűlés a király kiskorúsága idejére, korlátozott birtokadományozási
joggal kormányzóvá választotta Hunyadit, aki azonban nem élhetett a legfelsőbb bíráskodás
jogával, csak korlátozottan rendelkezett a királyi javak felett, sőt erdélyi vajdaként is társat
kapott maga mellé. Hatalmát az Országtanács ellenőrizte és ellensúlyozta, amellyel
megosztozott a királyi hatalmon.” (Szakály Ferenc történész, 1990)
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7.4.9. Az Országtanács pecsétje

7.4.10. Hunyadi kormányzói pecsétje, 1450
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7.4.11. „Mikoron a gubernátor, az Hunyadi János, hazajött vólna a Budára nagy
gazdagságokkal, nyugovék annak utánna két egész esztendeig. És törvényt tőn az országban, és
egybeszörzé és békélteté az urakat, kik ellenköznek vala egymással. Amellett pénzt is nagy
sokat gyűte és mindenféle hadi szörszámokat az jövendő hadakra. És mindenbe és mindeneknél
dicsíretes lőn az ő gubernátorságának viselésse, mert minden embernek – mind szegéneknek,
mind bódognak – hamar és igen igaz törvént teszen vala. És mindenekhöz nagy kegyességet
mutat vala, soha senkit nem nyomorít vala törvéntelenséggel” (Heltai Gáspár: Krónika az
magyaroknak dolgairól, 1575)

7.5. Nádorválasztás (266-271. forrásig, 7.5.1-7.5.6)
7.5.1. „A nádori hivatal Péter első uralmának végén, 1041-ben már biztosan létezett, de erősen
valószínű, hogy a tisztséget Szent István hozta létre, mert furcsa lenne, ha a frank-bajor mintára
kiépített udvarszervezetének éppen az egyik fontos elemét ne vette volna át valamilyen
formában. A létrehozott tisztség latin neve comes palatii lehetett (hogy magyarul mi volt a
megnevezése, és a nádorispán szó már kezdettől fogva megfelelője volt-e, arról semmilyen
információnk nincs).” (Szőcs Tibor történész)
7.5.2. „Vilmos nádor halála után őt a király kegyessége a főpapok, bárók és az ország
nemeseinek egyetértő tanácsával, az isteni gondviselés révén a nádori hivatallal díszítette fel."
(Zsámboki Miklós nádor 1342. december 22-i ítéletlevele)
7.5.3. „Ezenfelül, minthogy a nádor az országlakosok részéről a királyi felségnek, és a királyi
felség részéről az országlakosoknak törvényt és igazságot szolgáltathat s kötelessége is ezt
tenni: azért az ország nádorát, igy kivánván ezt az ország régi szokása, a királyi felség a
főpapoknak, báróknak és az ország nemeseinek tanácsára velük egyetértőleg válaszsza ki.”
(1439. évi II. tc.)
7.5.4. „Mátyás azonban országgyűlés nélkül, a régi módon tette meg nádorrá egyik bizalmasát
(Gúti Ország Mihály), megfosztván méltóságától az országgyűlés megválasztottját (Garai
László).” (Eckhart Ferenc jogtörténész)
7.5.5. „Miután a jelen országgyülés vagy az országlakosoknak ez a gyülekezete uj nádor
választása és beállitása czéljából lett elrendelve, ugyanazért, mindenekelőtt azt kell éretten
megfontolni és beiktatni, hogy kit kell megválasztani, mi tartozik, régi határozat erejénél fogva
az ő tisztére és hogy felvállalt tiszténél fogva, mit kell tennie és végeznie.
1. § …Először: az ősök régi intézkedésénél fogva végeztük és megállapitottuk, hogy ha
valamikor a király magva találna szakadni és uj királyválasztásról folyna tanácskozás; a
választásban, hivatala méltóságánál fogva, mindenkor a nádoré legyen az első szavazat…
Harmadszor: ha királyi magszakadás találna bekövetkezni, az alatt az idő alatt, a mig uj királyt
választanak vagy akkor is, ha, mint emlitve volt, az örökös gyermekkorban maradna hátra,
mindenkor az ő gyámjának a nádornak dolga lészen, tiszténél fogva az ország, sőt az örökös
dolgának és szükségének érdekében is országgyüléseket elrendelni és hirdetni, a melyek
megtartását épen alkalmasnak tartja.” (Mátyás nádori cikkelyek, 1485)
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7.5.6. „régi szokás szerint a mi országunkban az országgyűlésen az ország összes rendjének
szavazata által szokás nádorokat választani, akik a királyok által lesznek azzá" (II. Lajos 1526.
május 5-i oklevele, Bátori István nádornak)

7.6. Egyházzal kapcsolatos választások (272-277. forrás, 7.6.1-7.6.6. )
7.6.1. „A 14. században átalakulóban volt a püspökök választása, ill. kinevezése, s ezzel
kapcsolatban a káptalan szerepe. A 13. században még a káptalan tagjai választották a püspököt,
akit azután a pápa kinevezett. A 15. században viszont a főkegyúri jog következtében már a
király nevezte ki a püspököt és azt a pápa megerősítette, így a káptalan és a megyéspüspök
közötti közvetlen kapcsolat megszűnt.” (Gergely Jenő történész)
7.6.2. „Érkezésüket követően jött fényes ferrarai kísérettel Pannóniába Este Hippolit, Beatrix
királynénak nővérétől való unokaöccse, akinek nagyapja Ferdinánd, dédapja pedig Alfonz
király volt, hogy az esztergomi érseki egyházmegyét, amelyet korábban nagybátyja, Aragóniái
János bírt, átvegye. Mátyás király, hogy unokaöccsét rangjához illően fogadja, először
Bernardin modrusi grófot menesztette elébe nemesi lovassággal Zágrábig, aki az érseket
Sopronba kísérte. Azután a királyné, ahogy értesült közeledéséről, Fodor Istvánt küldte elé
követségbe, hogy a nevében köszöntse az unokaöccsét, fejezze ki örömét jövetelén, és mondja
meg neki, hogy maradjon ott, míg a király nem hívja a táborba.” (Bonfini: A magyar történelem
tizedei, 1488-96)
7.6.3. „Mátyás halála után Bakócz Corvin Jánossal szemben a Jagelló-jelölt pártjára állt, ő
agyalta ki a botrányt kavaró, Beatrix özvegy királyné és II. Ulászló által kötött rövid életű
házasságot, miközben kancellár lett. 1497-ben Bakócz megegyezett Estei Hippolit esztergomi
érsekkel arról, hogy pozíciót cserélnek, így aztán 55 évesen Magyarország legelső egyházi
vezetője lett. VI. Sándor 1500-ban bíborosi kalappal jutalmazta meg a prímást, hét évvel később
– Velence közbenjárására – II. Gyulától pedig a konstantinápolyi pátriárka címet kapta meg.”
(Kubinyi András történész)
7.6.4. „Velencze követei jelentéseikben „az ország második királyának” nevezik; sőt azt
mondják, hogy „nagyobb a tekintélye mint a királyé”; és azon hírt, hogy pápává akarja magát
választatni, alaptalannak tartják: „mert hiszen saját hazájában pápa is, király is, egyszóval
minden a mi lenni akar”. (Fraknói Vilmos történész)
7.6.5. „Kiről van szó? Kit emlegetnek leginkább,
hogy csel és csalás nélkül pápává lesz?
Az esztergomit, Fliscót, Riariót és Grimanit.
Halántékukat erények koszorúja övezi.
Az első bátor, gazdag és hatalmas.
A második becsületesség ragyogó tüköre.
A harmadik éles és fennkölt elméjéről híres.
A negyedik a tudomány tündöklő napja.” (Vers a pápajelöltekról)
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7.6.6. „A bíborosi kollégium 1513. március 4-ére tűzte ki a pápaválasztás kezdetét. Huszonöt
bíboros gyűlt össze, a konklávét megnyitó szentmisét Bakócz Tamás celebrálta. Az előzetes
tanácskozások öt napig tartottak, majd következett a szavazás. Az idősebb bíborosok nem
tudtak megegyezni a következő pápa személyéről, ám a fiatalabbak megállapodtak, hogy
Giovanni di Medicire adják voksukat.Az első szavazást március 10-én tartották, ahol Bakócz
Tamás nyolc szavazattal a második helyen végzett. A kétharmados többség azonban hiányzott,
így másnap újabb szavazást tartottak. A bíborosokat „meggyőzték” a Medici jelölt
kiválóságáról, aki így 1513. március 11-én fölényes győzelmet aratott Bakócz fölött.” (A
pápaválasztásról)

7.7. Jogok és kiváltságok (278-281.forrás, 7.7.1-7.7.4.)
7.7.1. „2. Köztudomásu, hogy a királyi méltóság trónja és hatalma akkor szilárdul meg, ha az
alattvalók békéjéről és nyugalmáról előrelátó körültekintéssel gondoskodva van, és ha
szabadságok adományozásával, sőt más királyoktól kegyes megfontolással adott szabadságaik
elismerésével és jóváhagyásával is bőkezüen méltó jutalomban részesülnek…
4. Ennélfogva, jelen levelünk rendén mindenkinek tudomására akarjuk hozni, hogy országunk
főpapjainak, báróinak, valamint előkelőinek és nemeseinek gyülekezete és ugyanaz a
közönsége a mi királyi szinünk elé jövén… megujitás és megerősités végett elénkbe
terjesztették… második András urnak,… egy, saját arany pecsétével megerősitett
kiváltságlevelét és azokat a szabadságaikat, melyeket Szent István, a magyar nemzet királya és
apostola adott nekik, az alább következő tartalommal…
11. Ugyanazon nemeseknek kérésébe is beleegyeztünk: hogy az országunk határai közt lakó
valódi nemesek még az országunk határai közt fekvő herczegi tartományokban levők is,
megannyian ugyanazon egy szabadsággal éljenek…
12. Fentnevezett András király ur bullás kiváltságlevelét tartalma szerint megerősitvén, és
azokat a szabadságokat a fenséges fejedelemasszonynak Erzsébetnek, ugyanazon isteni
kegyelemből Magyarország királynőjének, a mi legkedveltebb anyánknak kedves akaratával és
báróinknak tanácsára készséges királyi kegyelmünkből megujitván, megengedtük, hogy örökké
ezeknek birtokában és élvezetében maradjanak.” (Nagy Lajos 1351. évi törvényei)
7.7.2. „Mivel mi, miként jól tudjátok, barátaink, egyhangúlag megegyező megfontolással és
tanácskozással az országlakók közös java, az állam és a haza haszna érdekében elhatároztuk,
sőt esküvel is fogadtuk, hogy nem fogjuk eltűrni, miszerint valaki az országlakók közül,
bármilyen rendű és rangú is legyen, méltatlanul bármely országlakóval szemben új,
igazságtalan hatalmaskodásokat kövessen el, hanem országunk lakóit összesen és egyenként
jogaikban sértetlenül megőrízzük és mindenkinek félelem, gyűlölség és színlelés nélkül,
igazságot szolkgáltatunk….” (Országtanács rendelete, 1401)
7.7.3. „2. § Ennélfogva jelen levelünknek rendén, az összes ugy most élőknek, mint a
jövendőbeliekuek, tudtára akarjuk adni: hogy, miután minket már római királylyá
megválasztottak és az első római királyi koronát Aachenben fejünkre tettük volt, és azután nem
régiben a szent római birodalom választófejedelmeinek tanácsára, a császári legfőbb méltóság
megszerzése végett, Lombardia területére kiszállván, Milánóban a római birodalom második
királyi koronáját megkaptuk, majd meg Róma városába mentünk s ott szentséges urunknak a
pápának, negyedik Jenő úrnak kezéből a szokott ünnepélyességgel császári jelvényeinket
átvettük, azután pedig Olaszország és Németország némely vidékeit bejárván, a római
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szentegyháznak és birodalmunknak ekközben elénkbe került ügyeit óhajtásunk szerint
elintézvén, ezektől megszabadulva, végre az időközben királyi jelenlétünktől megfosztott és a
jogsértések meg erőszakos kártételek miatt állapotában s a béke meg nyugalom gyönyöreiben
megzavart kedves Magyarországunkba visszatérve, első személyes lakásunkat e Pozsony
városunkban berendeztük és a felségünk köré sereglett hiveinkkel, tudniillik ez országunk
főpapjaival és báróival együttesen országunk egyes vármegyeiből a nemeseket bizonyos
gyülésre egybehivattuk:
3. § Végre egybegyülekezésük után, az ország egész testét a távollevők teljes hatalmával
képviselő eme főpapjainknak, báróinknak és országunk nemeseinek egyértelmü óhajára,
tanácsára, közös megbeszéléssel és beleegyezésükkel elhatároztuk, eltökéltük és jónak láttuk,
hogy a kellő, rendezett és egyenlő igazságszolgáltatás érdekében, a melyben egyébaránt ez
ország minden lakóját egyaránt kell részesiteni, nemkülönben ugyanezen országlakosok
békéjének és nyugalmának kedveért, az alább következő, örök időkre szóló és sérthetetlenül
megtartandó rendeleteket, statutumokat és törvényeket hozzuk, nyilvánitsuk ki és állapitsuk
meg.” (Zsigmond 1435. évi II. decrétum Előbeszéd)
7.7.4. „6 §: „Miután pedig a magyarok a szent lélek kegyelmének ihletéből, szent királyunk
közremunkálása által az igazságnak felismeréséhez és a katholikus hitnek vallásához jutottak
és Őt önként királyukká választották és meg is koronázták: a nemesítésnek s következésképen
a nemeseket ékesítő és a nem nemesektől megkülönböztető birtok adományozásának jogát s
teljes hatalmát az uralkodással és országgal együtt a község a maga akaratából, az ország szent
koronájának joghatósága alá helyezte és következésképen fejedelmünkre és királyunkra
ruházta; ettőlfogva Ő tőle ered minden nemesítés és e két dolog mintegy a viszonos átruházásnál
és a kölcsönösségnél fogva, annyira szorosan függ egymástól mindenha, hogy egyiket a
másiktól külön választani és elszakítani nem lehet s egyik a másik nélkül nem történhetik.
7. § Mert a fejedelmet is csak nemesek választják, és a nemeseket is csak a fejedelem teszi
azokká, s ékesíti nemesi méltósággal.” (Werbőczy: Tripartitum,1514)

7.8. Városi önkormányzat a középkori Magyarországon (282-290. forrásig, 7.8.17.8.9.)
7.8.1. „Hűséges vendégeink, az erdőn túli szászok közösen királyi felségünk lábai elé borultak,
és panaszaikkal alázatosan rámutattak arra, hogy szabadságukat, amellyel nagyatyánk, a jámbor
emlékezetű Géza király hívta be őket, teljesen elvesztették. Ezért királyi felségünk szemeit a
szokásos módon kegyesen rájuk vetette, és mivel nagy szegénységük miatt királyi felségünknek
szolgálataikat teljesíteni nem tudták, kegyesen meghallgattuk panaszaikat, és mind a jelenre,
mind a jövőre nézve közhírré tesszük, hogy elődeink nyomdokát követve és bensőnkben
megrendülve korábbi szabadságukat visszaadtuk, mégpedig a következőképpen:
az egész nép egy nép legyen (unus sit populus), egy bíró alatt álljon;
ugyanakkor
megszüntetünk
minden
grófságot
a
szebeni
kivételével;
bárki is legyen szebeni gróf, csak olyan legyen, aki állandóan köztük lakik, és a nép válassza
meg, mégpedig azt, aki erre a hivatalra a legalkalmasabb;papjaikat szabadon választhatják, és
nekik kell fizetniük a tizedet; senki sem bíráskodhat felettük, csak Mi magunk vagy a szebeni
gróf; ha bíró előtt állnak, az csak a szokásjog szerint ítélkezhet felettük, bíróságunk elé csak
akkor lehet megidézni őket, ha saját bírájuk nem tudott dönteni;” (Diploma Andreanum, 1224)
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7.8.2. „Hogy közös akarattal válasszanak maguk közül bírót, és akit megválasztottak,
megerősítés végett tartoznak nekünk bemutatni. O tartozik a hospesek felett minden ügyben
bíráskodni. Ha a bíró a hospesek ügyeiben való igazságszolgáltatásban bárki idegen emberrel
szemben kötelességmulasztó vagy hanyag lenne, akkor nem azokat a hospeseket kell elénk
perbe hívni, akik ellen a per folyik, hanem megtörténvén az idézés, a bírót, többi hospeseink
szabadsága szerint.
Ezenkívül elrendeljük, hogy bírójukat minden év letelte után újra kell választaniuk. Azt akarjuk,
hogy amint szabadon jönnek, úgy el is távozhassanak fényes nappal, miután építményeiket
ugyanazon föld lakóinak eladták, és megfizették a terragiumot.” (Komáromi hospesek
kiváltságlevele, 1263)
7.8.3. „1. azt válasszák bíróvá maguk közül a várból, akit akarnak. Akit megválasztottak,
mutassák be nekünk, mi pedig meg fogjuk erősíteni. Neki legyen joga és kötelessége, hogy
minden kisebb és nagyobb ügyükben ítélkezzék.
2. Ha ez a bíró a panaszosoknak vonakodnék igazságot szolgáltatni, akkor ne a hospeseket,
hanem a bírót idézzék jelenlétünk elé az ország szokása szerint…
4. Ezenkívül szabad vásár tartását engedélyezzük nekik mind a várban, mind azonkívül. E külön
felett sem a győri ispán, sem tisztjei semmiféle hatalmat nem gyakorolhatnak. Azt az egyet
azonban ebben az oklevélben is kijelentjük, hogy annak a vásárnak teljes vámját, amelyet
szombat napon Győr helységében tartanak a győri ispán kapja ahogyan köztudomás szerint
eddig is kapta
5. A győri püspöknek és káptalannak az ugyanama megerősített helységben azokkal a
hospesekkel lakó népeit említett hospeseinkhez társítjuk és csatoljuk, hogy mindenben és
mindentekintetben ugyanazt a szabadságot élvezzék, mint amelynek a mi hospeseink
örvendnek, épségben hagyván mégis azt, hogy bírájuk a pünkösd nyolcadán a győri püspöknek
vagy káptalannak járó köteles terragiumot vagyis censust ezekkel a hospesekkel egészében
fizettesse meg, ahogyan szokásos.” (V. István király szabadságlevele a gyõri hospesek számára,
1271)
7.8.4. „Erzsébet királyné Óvár nevű faluját a királynéi városok rangjára emeli és ottani polgárait
a királyi városok kiváltságaiban részesíti
[…] hogy ugyanazon óvári polgáraink, illetve hospeseink mostantól fogva és a jövőben […]
kinevezendő bírájának és igazságszolgáltatójának a joghatósága és hatalma alól teljességgel és
örökre mentesek és kivételezettek legyenek; a közöttük bármiképpen felmerülő összes ügyeket
és pereket [...] a magunk közül közmegegyezéssel és közös akarattal választott mindenkori
bírájuk, az ugyancsak mindenkori esküdtekkel fogja megítélni [...]
plébánosukul is olyat válasszanak meg maguk között, aki valamennyiüknek a bizalmát bírja;”
(Városi kiváltságlevél, 1354)
7.8.5. „6.Elrendeltük ezenkívül, hogy jövendőre, jelen levelünk erejénél fogva, a mi királyi
polgáraink, hospeseink vagy jobbágyaink, a mi városainkból, falvainkból, mezővárosainkból
és szabad községeinkből s váraink területéről az egyházak, nemesek és más rendű emberek
birtokaira, és megfordítva, az egyházak, nemesek és más rendű emberek jobbágyai, a mi előbb
nevezett birtokainkra és váraink területére, és általában a szabad sorsú emberek megannyian a
nemesek birtokairól az egyházak birtokaira, és az egyházak birtokairól a nemesek birtokaira,
az egymást örökre követő minden időkben teljesen szabadon és biztonságosan
átköltözködhetnek, hogy ott megtelepedjenek.
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12. Ezenfelül, ha azoknak a városoknak a polgárai, melyeket újonnan létesítettünk, és
amelyeket más városok szabadságaival láttunk el, bíráik és esküdtjeik ítéletében és
határozatában megynyugodni nem akarnának, megannyian ahhoz a városhoz, amelynek
szabadságával élnek, vagy tárnokmesterünkhöz fellebbezhetnek.” (Zsigmond 1405. évi városi
cikkelyei)
7.8.6. „11. Hogy a királyi városok polgárait elsősorban saját bíráik elé kell idézni
Ugyancsak elrendeltük, hogy hasonlóképpen, ha bármely rangú és rendű országlakosunknak
van vagy lesz a mi királyi polgáraink ellen valami keresete, ez iránt a maga rendjén és
törvényesen a mi királyi bíránk és esküdt polgáraink előtt lépjen föl, ott, ahol és amely helyen
ama polgárainkat beperlik, vagy ama tisztek és bírák előtt is, akiket felségünk e királyi
városaink tisztségeinek és bíróságainak kormányzásával megbízni jónak látta, akik is kötelesek
lesznek azok részéről törvényt és igazságot szolgáltatni.
1.§. És ha ezek a bírák és királyi esküdt polgáraink vagy az előbb jelzett módon arra kirendelt
többi tisztek vagy bírák a törvény és igazságszolgáltatásban valakivel szemben késedelmesek
volnának, akkor ezeket a bíráinkat és esküdt polgárainkat vagy a többi tiszteket és bírákat az
igazság kiszolgáltatására tárnokmesterünk hatalmával kell szorítani és kényszeríteni.
4.§. És ha az említett panasztevők sem ama bírák és esküdt polgárok, sem a tárnokmester
ítéletével nem elégednénk meg, akkor ilyen ügyeiket (a különben szokásos módon) felségünk
elé vihetik, kiknek mi olyan törvényt és igazságot fogunk tenni, aminőt a törvény rendje fog
követelni.” (Zsigmond 1405. évi úgynevezett nagyobb dekrétuma)
7.8.7. „IV. Négyféle ember van, akik minden város díszei és irányítói. Ők azok, akik a község
hasznát jóságosan és hűségesen megőrzik és táplálják. Először: a plébános, aki legyen eszes,
jóságos és tanult, a hitetlenek miatt. Másodszor: a bíró és elöljáró, aki legyen ismert, bölcs és
hatalmas, az engedetlenek miatt. Harmadszor: a jegyző, aki legyen hűséges, eszes és tájékozott,
a csalók miatt. Negyedszer: a tanácsosok, akik legyenek egységesek és egy akaraton lévők, és
ne legyenek elnézőek a megvesztegetőkkel szemben.
VI. Azok nem választhatók a közjó irányítására, akik eltékozolják javaikat. És ha ezt nem
tudván mégis megválasztattak volna, akkor le kell váltani őket. Mert minden egyes olyan
végzésben vagy ítéletben, amelyben megsértik a kötelességet, szétzilálnak a maguk körében
egy nyilvánvaló törvényt, éppen azt a kötelezettséget, hogy mindenki hűségesen tartsa meg a
közjót, amit ők rombolnak le, és általában a tudatlanok fojtanak el.
VII. Te, bíró, mivelhogy te elöljáró tanácsos vagy, ezért igyekezzél teljes szívedből
szorgalmasnak lenni, mert felesküdtél arra, hogy az említett dolgokat megtartod. Ezért
teljesítsd, és jól fontold meg a jogokat, a megbecsülést és a hasznot, amelyek mindebből
származnak.” (Budai jogkönyv, 1405-21)
7.8.8. „A városban a tanács tudta nélkül senki se tartson titkos tanácsot és ne merészeljen külön
gyűlést egybehívni. Ha a gyülekezés a tanács ellen irányul, vagy a tanács tudta nélkül zendülés
céljából történik, akkor résen kell1enni; hogy az egybegyűlteket gyorsan és határozottan
megsemmisítsék… A város közönsége a bíró és az esküdtek tudta és akarata né1kül semmikor,
semmiféle ügyben és dologban nem hívható össze. Aki ez ellen tesz vagy tenni
szándékozik, az büntetésül el1enrtmoodás nélkül száz márka tiszta ezüstöt fizet a királyi
kamarának. A bíró és az esküdtek tanácsán kívül senki se tartson titkos vagy nyílt tanácsot
semmiféle ügyben, legyen az akár kocsmában, akár az utcán, akár titkos vagy nyilvános
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helyeken (Aki ez ellen tesz), a királyi felségnek száz márka dénárt fizet.” (Budai jogkönyv
1405-21)
7.8.9. „Hasonlóképpen válasszanak két pékmestert és péksegédet, hogy azok szerezzék be az
összes élelmiszereket és azon megnevezett két péksegédnek minden munkáját, akik a két
mesterrel az élelmiszert és ehhez hasonlókat beszerzik, mind a műhelyben, mind a malomban
a péksegédi munkát is kötelesek elvégezni. Hasonlóképpen a péksegédek ne vessék el a
céhszabályzatot, és minden előírt fejezetet hűségesen tartsanak be, és ne legyenek abban
törvényszegők, amit egykor a pékmesterek erre vonatkozólag megígértek.” (A pozsonyi pékek
céhszabályzatából, 1433)

8. A kora újkori Magyarország (Mohácstól a XVIII. sz. végéig)
8.1. Királyválasztások a kora újkori Magyarországon (291-302. forrásig, 8.1.18.1.12.)
8.1.1. „Szent Márton napján végbement a koronázási szertartás a székesfehérvári
szentegyházban. Podmaniczky István, nyitrai püspök, mint legidősebb a főpapok között, tevé
Zápolya János fejére a koronát, miután Verbőczy István felszólítására: akarjátok-e Zápolya
Jánost királyotokul, felhangzott az „akarjuk”. Móré László és Török Bálint a templom egyik
oszlopához támaszkodva kacagott e jeleneten. – Soha több fát, mint az erdőn! Hát már aztán
Jankó pajtást úgy fogjuk híni, hogy 'Fölséges uram!' Három napig föl nem hagytak a főurak a
kacagással. Mindegyik tartotta magát olyan legénynek, mint János vajda.”
(Jókai Mór: Fráter György)
8.1.2. „1526. nov. 30-án Habsburg Ferdinánd osztr. főhg., cseh kir. (1526–64) valamint 13 m.
főúr (Báthori István nádor, Szalaházi Tamás veszprémi, Brodarics István szerémi püs-pök,
Batthyány Ferenc bán, Thurzó Elek tárnokmester, Tahy János az auránai perjelség javadalmasa,
Horváth Gáspár főétekfogó mester, Maczedóniai László pécsi prép., kir. tanácsos, Gerendy
Miklós fehérvári őrkanonok., Nádasdy Tamás és Oláh Miklós esztergomi főesp., kir.
titoknokok, Nagy Imre alnádor, Rujay [Révay] Ferenc ítélőmester) szerződést kötött. Ferdinánd
királysága érdekében minden segítséget megígértek neki. Ferdinánd biztosította őket, hogy e
törekvésük miatti kárukat 2 éven. belül megtéríti, elvesztett javaikat visszaadja v. azonos
értékűekkel pótolja, őket hivatalokkal és javakkal mások előtt jutalmazza.” (A tizenhármak
szerződése)
8.1.3. „Soha sem lesz oly hálátlan nemzedék, mely a mostani királyválasztásban megnyilatkozó
bölcsességteket helyeselni nem fogja. Ellenkezőleg, valamint a most élők, akképpen a később
következők is azt fogják hirdetni, hogy nektek köszönik a haza megmaradását, a megingatott
szabadság visszaállítását!” (Részlet Rauber Kristóf laibachi püspök országgyűlési
szónoklatából, 1526. dec. 17. Pozsony)
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8.1.4. „A Habsburg-Jagelló örökösödési szerződés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, minek
folyományaként I. Ferdinánd foglalta el a magyar trónt. I. Ferdinándtól I. Lipótig – 1526-tól
1655-ig – Miksa kivételével a magyar országgyűlés formálisan választotta Magyarország
királyát, helyesebben az 1526-ban megválasztott Ferdinándnak családjából mindig
megválasztotta az országgyűlés azt a főherceget, akit az uralkodó király utódjának és magánjogi
örökösének a Habsburg-ház törvényei és szokásai szerint kijelölt. Ez a választás tehát még csak
„öröklésbe oltott” választás sem volt, mert hiszen a rendek nem maguk választották ki a
dinasztia tagjai közül királyuknak azt, akit akartak. Ezeken a „választásokon” sohasem történt
más, mint amit az udvar akart…” (Bartoniek Emma történész, 1939.)
8.1.5. „ Minthogy pedig felséges János királynak most sem felesége, sem gyermekei nincsenek,
ha Isten kiszólítaná ez árnyékvilágból, még ha volna is akkor fia, az ország és a keresztény világ
üdvére való tekintetből, amelyet ebből a békéből és szövetségből Isten segítségével bizton
remélünk, és hogy ezáltal végre már vége legyen annak a sok bajnak, amelyet ez az ország az
elmúlt évek alatt s már régebben is szenvedett, a saját családja és utódai dicsőségét a közjó
érdekének alárendelni akarván, beleegyezett abba, hogy halála után, még ha volna is fia, az
egész magyar birodalom összes országaival, tartományaival s alávetett részeivel s a királyi jog
egész teljességével mi reánk, vagy ha mi időközben meghalnánk, fiunkra szálljon és maradjon,
akit az ország köteles lesz közös megegyezéssel királlyá választani, és ha az is elhalna, az ő
törvényes s a fiaitól vagy azoknak törvényes örököseitől leszármazó örökösökre és utódokra és
ha azok is kihalnának, a császár ő felségére s az ő fiaira és törvényes örököseire szálljon...”
(Váradi egyezmény, 1538)
8.1.6. „5. § Mert, miután az ország rendei és karai magukat nemcsak Ő felsége, hanem örökösei
uralmának és hatalmának is örök időkre alávetették az összes rendek és karok annak, ha
Magyarországban marad, nem kisebb hűséggel, ragaszkodással és tisztelettel fognak
engedelmeskedni, mint magának Ő felsége személyének”. (1547. évi V. törvény )
8.1.7. „263. 2. § És minthogy a fenséges fejedelem: Ferdinánd ausztriai főherczeg ur stb., Ő
felségének az igen kedvelt elsőszülött fia, a karok és rendek előtt első látásra az ő különösen és
igazán kiváló nyájasságával, okosságával és királyi tulajdonságaival (a melyek ő fenségében
csodálatosan visszatükröződnek) mindnyájuknak a szivét, szemét és szeretetét annyira
elragadta, hogy mindenképen a legméltóbbnak itélnék azt, hogy Ő szent felségétől őt
legalázatosabban jövendő királyukká és urukká kérjék.
3. § A mihez tehát Ő felségének kegyelmes beleegyezése és atyai áldása hozzájárulván,
mindenfelé szerencséltető és örvendező felkiáltások és üdvözlések hallatása mellett, az előbb
emlitett fenséges Ferdinánd főherczeget, miután ő fensége a feltételeket elfogadta, ezen nemes
Magyarországnak és az ehhez kapcsolt részeknek törvényes királyává és urává szabály szerint
és szabadon egyhangulag megválasztották és az isteni gondviselésnek segitségül hivása mellett,
szerencsésen meg is koronázták.” (1625. évi III. törvénycikk, III. Ferdinánd királlyá
választásáról)
8.1.8. „És, minthogy Ő császári és királyi legszentségesebb felsége, dicsőséges és győzedelmes
fegyvereivel, a keresztyén név iszonyu ellenségét, a törököt számos véres és döntő ütközetben
megverte, Isten segitő hatalmával, az ő naponkint élethalálra kinzott nyakokról elüzte s annak
torkából, melyben ekkorig, oly hosszas időtől fogva, ez egész nemzetnek legnagyobb
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veszélyével nyögének, ez országnak legnevezetesb erősségeit, s ezek közt az egykor
legvirágzóbb királyi székhelyet, Budát, s ez annyiszor emlitett országnak védbástyáját, ennek
nagyobb részével együtt kiragadta s e legédesebb hazának felszabaditására ezeket, s a még
fentebb bővebben elszámlált áldozatokat hozni méltóztatott:
1.§ Ez oly nagy s örökké hálával emlitendő jótéteményeknek emlékezetére, s alázatosan
kedveskedő lelküknek mindenkorra felismerhető hálája jeléül, e Magyarországnak s kapcsolt
részeinek összes karai és rendei kinyilatkoztatják, hogy mostantól jövőre s örök időkre senkit
mást, mint fennczimzett Ő császári s királyi felségének saját ágyékából származott fiörökösei
közül az első szülöttet (ugyanezt határozván az 1547-ik évi 5-ik s más e felől alkotott
törvénycikkek) fogják törvényes királyuknak s uruknak ismerni és azt mindenkor és annyiszor,
valahányszor ily felavatás ujból bekövetkezik, a fentebb kijelentett hitlevélben foglalt
czikkelyek előrebocsátandó elfogadása, vagy királyi biztositása s e felől oly alakban, mint
elődei teljesitették, leteendő eskü után, országgyülésileg, e Magyarországon belül, meg fogják
koronázni.” (1687. évi II. tc.)
8.1.9. „5. § Először: hogy a régtől származó örökletes királyi utódláson és koronázáson kivül,
e Magyarországnak s kapcsolt részeinek minden egyéb közös szabadságait, mentességeit,
kiváltságait, statutumait, közönséges jogait, törvényeit és szokásait, összesen és egyenként,
melyeket Magyarország néhai idvezült királyai és dicső emlékezetü elődeink eddigelé
engedélyeztek és megerősitettek, vagy mi jövőre is engedélyezni és megerősiteni fogunk.”
(1715. 2. tc.)
8.1.10. „A császári és királyi szent felség kegyelmesen ugy határozott, hogy a közvetlenül előbb
jelzett második czikkelybe most beigtatott jóságos hitlevelének tartalma szerint eléggé kifejtett
örökletes utódlást irányadónak kell tekinteni s ha egykoron a néhai felséges Lipóttól és királytól
leszármazó finemüeknek magva szakad, a királyválasztásban és koronázásban a karoknak és
rendeknek ősi és régi helybenhagyott szokása és előjoga fog előtérbe lépni.” (1715. 3. tc)
8.1.11. „5. § Ő legszentségesebb császári és királyi felsége férfiágának magvaszakadtával
(mely magszakadást Isten legkegyelmesebben távol tartani méltóztassék) az öröklési jogon való
utódlást e Magyarországban és koronájában, s az Isten segedelmével már visszaszerzett és
visszaszerzendő ehhez tartozó részekben, országokban és tartományokban, felséges osztrák
házának nőágára is és pedig első helyen a fentisztelt most uralkodó legszentségesebb császári
és királyi felségnek…
8. § S az emlitett utódlást elfogadják;
9. § És ekképen, a felséges osztrák házba behozott és elismert eme női utódlást (kiterjesztve
arra most, mindenkorra az 1687. évi 2. s 3, és hasonlóképen az 1715. évi 2. és 3.
törvénycikkeket) a fentebb emlitett rend szerint megállapitják.” (1723. évi 2. törvénycikk)
8.1 „12. § S a király választására és koronázására nézve a karok és rendek ősi és régi,
helybenhagyott s bevett szokását és előjogát oly értelemben tartják fönn, hogy annak csakis az
emlitett nőág teljes kihalása után legyen helye.” (1723. évi 2. törvénycikk)

92

8.2. Az erdélyi fejedelmek és a magyarországi királyválasztások (303-311.forrásig,
8.2.1-8.2.8.)
8.2.1. „Először is minthogy azon címről támadt vita ő legszentebb császári és királyi felsége s
a fenséges fejedelem között, melyet e békés megegyezést követően a fenséges János
fejedelemnek használnia kell- a közjó érdekében és a nemes magyar királyság hagyományainak
megőrzésére törekedve -, abban egyeztek meg, hogy a fenséges fejedelem lemond
„Magyarország stb. választott királya” címéről és ezzel kapcsolatos minden igényéről, s azzal
a címmel, mely alább következik, ő is, leszármazottai és utódai is megelégszenek.
Fenséges fejedelem János úr, a néhai felséges János királynak, Magyarország, Dalmácia,
Horvátország stb. királyának fia, Isten kegyelméből Erdély és a magyarországi Részek
fejedelme….
Továbbá, ugyanazon fenséges fejedelme, valamint gyermekei, utódai, fiági leszármazottai az
egész Erdélyt és az általa ez idő szerint birtokolt magyarországi Részeket békésen bírhatják és
birtokolhatják mint szabad fejedelmek, a javak adományozásának és átruházásának szabad és
teljes jogával, a peres ügyek megítélésének és az ítéletek végrehajtásának jogával s más olyan
ténykedésekkel egyetemben, melyek a szabad fejedelem hatalmát és tekintélyét megilletik…
Ugyanúgy a fenséges fejedelem esküvel kötelezi magát és területének összes karait, hogy abban
az esetben, ha fiuutód nélkül halna meg, vagy ha leszármazóinál és utódainál halna ki a fiág,
Erdély minden akadály nélkül senki másnak, csakis a szent császári és királyi felségnek s
utódainak mint Magyarország királyainak birtokába és hatalmába fog kerülni mint birodalmuk
valóságos és elválaszthatatlan része.” (A speyeri szerződésből, 1570)
8.2.2. „Én Bocskay István Kys Mariay, ki ez mai napon Istennek kegyelmességéből és az
nemess böcsülletes Magyarországban levő öszvegyűlt uraktól, nemessektul az vármegyéknek
nagyobb részétől és szabad várasoktól, ingyen való szabados jó akarattyokból, szeretetekből és
régi szabadságoknak módgya szerint való szabad választásokból, választattam az
magyarországhi fejedelemséghre. Esküszöm az élő Istenre az ki Atya, fiú és Szent Lélek teljes
Szent Háromságh egy bizony igaz Isten, hogy én az én magyarországi híveimeth, kik az én
birodalmom alá atták és adgyák ennek utána is őmagokath, urakat, nemeseketh, szabad
várasokat, minden rendeketh, boldogokat és szegényeket, hütükben, szabadságokban és
törvényeknek minden cikkelyében megtartom, az országhnak közönséges velünk való végezése
és akarattya szerinth és az én alattam való híveimmel erőm és tehetségem szerint megtartatom
és ugyanezen magyar országbeli híveimmel holtom napjáigh eggyeth akarok értenem, el sem
hagyom őkegyelmeket sem jó, sem gonosz szerencséjekben hírek és akarattyok ellen, kikre
Isten engem úgy segéllyen.” (Bocskai magyar fejedelmi esküje a szerencsi országgyűlésen,
1605)
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8.2.3. Bocskai török koronája

„19. § Ezenfelül Bocskay ur kijelenti, hogy a nagyvezértől neki ajándékozott koronát, nem a
király és Magyarország, meg ennek régi koronája kisebbitésére fogadta el.” (bécsi béke 19.
cikkely)
8.2.4. „…mi Ferdinánd kedvéért az méltóságos magyar nemzetet meg nem vetjük, hanem
valameddig az mi császári méltóságunkhoz híven és jó akarattal viselik magukat, ha mikor
kívántatik…, csak egyet sem hagyunk közülük megháborítani… Ha pedig magatoknak királyt
akartok választani, az minthogy szükséges is, az tennen magatok szabadságtok törvénye és
rendtartása szerint válasszatok olyat, ki tinektek igazsággal és az mi fényes portánkhoz igaz jó
akarattal legyen, és mi is azzal az szent békességgel megtartjuk s Magyarországot az ő
királyságával együtt erős böcsületben tartjuk.” (szultáni levél 1620. jún. 22.)
8.2.5. „Felséges fejedelem urunk, kegyelmes urunk. Magyarországnak régi és dicséretes
szokása és gyakorlata elfogadottá tette, hogy Valahányszor fejedelmet választanak
Magyarország királyává, ez a meghatározott és az ország, továbbá az országlakók
szabadságának biztosításához szükséges szerencsésen előterjesztett feltételeket nemcsak
magáévá teszi, hanem sértetlenül meg is erősíti. Ezt a dicséretes intézményt és régtől fogva
megtartott szokást egyrészt a törvénykönyvnek sok különféle helyéről, másrészt a nemes ország
krónikáiból és évkönyveiből elég bőségesen meg lehet állapítani. Különösen világosan és
nyilvánvalóan igazolják András úrnak, Magyarország királyának az 1222. évben kiadott
törvénykönyvének cikkelyei,' amelyekre, és amelyeknek megtartására Magyarország néhai
szent királyai koronázásuk és felavatásuk idején mindig megesküdtek.” (Besztercebányai
országgyűlés, 1620)
8.2.6. „Nem jó nekem hatalmas császár ellen oly fejedelemséget felvennem, mely ő
hatalmasságának ellene legyen, és abból országostól veszedelmünk következzék: Jobb nekem
az én kevesemmel megelégednem, hogy sem mint, az sokért az keveset is épen elveszessem
[…] Ha én magamat megkoronáztattam volna, soha én nálamnál bolondabb, de nyomorúltabb
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fejedelem nem lött volna, mert [a Porta] mindjárt az országnak végházait én tőlem megadni
kévánta volna, melyet ha nem cselekedném, azontúl avval fenyegetne, hogy ellenem támad az
német mellé.” (Részlet Bethlen Gábor 1620. március 23-án írt leveléből)
8.2.7. „Mert Bethlen Gábor, ha Isten adja, legyen magyarországi koronás király, […] de Erdélyt
mi Magyarországhoz soha nem engedjük, hogy bírja; mert Erdély Szultán Szulimán találmánya,
és sajátja az hatalmas császárnak.” (A török Porta üzenete, 1620. január 18.)
8.2.8. „A fejedelem úr a királyi címet, valamint Magyarország egész igazgatását, kormányzását
és jelvényeit őszintén és teljesen leteszi, egyúttal róluk örökre lemond, és soha semmi szín alatt
sem fog az ország igazgatásába és kormányzásába avatkozni s elegyedni, jelen szerződés
erejénél fogva a fejedelem úrnak átengedett terület kivételével […] A nádort a legközelebb
tartandó első országgyűlésen régi szokás szerint meg kell választani.” (A nikolsburgi béke
pontjaiból, 1621)

8.3. Fejedelemválasztások és a rendek Erdélyben (312- 328 forrásig, 8.3.1-8.3.14.1.)
8.3.1. Az Erdélyi Fejedelemség
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8.3.2. „E hazának eleitől fogva való szokása volt a libera electio [szabad választás]; melyre
nézve, a választandó fejedelmeknek, az időknek folyása szerént a regnicolák conditiokat is
szoktak praescribálni [előírni] és azoknak a conditióknak helyben hagyásokat s
megváltoztatásokat, következendő fejedelmeknek az idő szokta hozni.” (Magyar Törvénytár,
1900)
8.3.3. „A fejedelemnek erdélyinek kellett lenni. Ezt a porta ismételten elismerte. A
megválasztott fejedelmet a szultán ünnepélyes oklevéllel, athnaméval erősítette meg és
méltóságának jelvényeit megküldte neki: felszerelt lovat, királyi pálcát, zászlót, kardot, címeres
tollas süveget és kaftánt. Ezek közül a zászló a szultán hűbéresének, a kaftán a portának fogadott
hűségnek a jelképe.” (Eckhart Ferenc történész)
8.3.4. „Az erdélyi rendek 1567-ben iktatták törvénybe szabad fejedelemválasztó jogukat (libera
electio), amelyet az Oszmán Birodalom engedélyezett számukra. A szabad választás jogához
az erdélyi fejedelmek formálisan mindvégig ragaszkodtak, még akkor is, ha a Portával korábban
megegyezés történt a leendő fejedelem személyéről, vagy egyenesen a Porta jelölte ki az illetőt.
A fejedelem megválasztása rendszerint országgyűlésen történt. A rendek a választás után
elfogadtatták és aláíratták új urukkal a választási feltételeket. Ezek között szerepelt a rendek
választójogának további megtartása, a négy bevett vallás gyakorlásának biztosítása, az ország
törvényeinek és a nemesi szabadságoknak megőrzése, a szabad véleménynyilvánítás elfogadása
az országgyűléseken.” (Oborni Teréz történész)
8.3.4.1. „ha ő felségét az úr Isten ez világból kivenné, mü magunk között meg ne szakadoznánk,
kiből nagy romlásunk következhetnék, hanem egyenlő akarattal választanánk fejedelmet
magunknak, miképpen ezt ő felsége az hatalmas török császárnál is megnyerte volna, és nagy
költségével ez választásrúl levelet szerzett volna.” (országgyűlési határozat, 1567. szept. 8.)
8.3.5. „Erdély vajdája Báthori István!… Régulta immár az Erdély ország az én oltalmam alatt
volt, az Erdély ország igaz olyan országom nekem mint egyéb országaim, igaz úgy oltalmaztam
mindenek ellen mint egyéb földemet. Mostan is azon módon akarom mindenben oltalmazni
minden ellenség ellen. Minden rendbeli urakat, tiszttartókat, várakat, városokat, kastélyokat,
palánkokat, falukat, tartományokat, porkolábokat, községet azon állapotban, azon rendben
akarom megtartani, mint ez ideig voltak; valami az Erdélyhez tartozik, Birodalmamat nézi,
vagy Magyarországban, vagy Erdélyben…Annakokáért én az te énhozzám való hűséged szerint
az Erdélyországot az én hatalmamból néked megadtam.…úgy tudjad, hogy téged az illet az te
énhozzám való hűséged szerint, hogy az urakkal egy értelemben légy és csendességben egyet
érts velek.…A budai és temesvári beglerbéggel mindenkor egyet érts, tudakozzátok meg
egymástól, hogy egyetértvén az ellenség csalárdságot ne vehessen rajtatok.” (szultáni oklevél,
1571. május 25.)
8.3.6. „1605 tavaszán, amikor is a szászok nem akarták elismerni Bocskai fejedelmi hatalmát –
hiszen ők már korábban felesküdtek a római császár hűségére –, és az unió egységéből kivonták
magukat, így annak léte is kockán forgott. Végül a másik két nemzet felszólítására az esztendő
júliusában a nemesség és a székelység mellé állva, fölesküdtek a fejedelem hűségére és az
ország közös megvédelmezésére.” (Az erdélyi rendek együttműködése.)
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8.3.7. „Valameddig pedig a Magyar Korona ott fenn nálunknál erősebb nemzetségnél, a
németnél lészen, és a Magyar Királyság is a németeken forog, mindenkor szükséges és hasznos
egy magyar fejedelmet Erdéllyben fenntartani, mert nékik is oltalmokra, javokra lészen.” (t.i. a
királyi magyarországiaknak) „Ha pedig Isten azt adná, hogy a Magyar Korona,
Magyarországban magyar kézhez kelne, egy koronás királyság alá, úgy az Erdéllyieket is intyük
[…] segéllyék tehetségek szerént, és […] azon Korona alá a régi mód szerént adják magokat.”
(Bocskai István „politikai végrendeletéből” 1606. december)
8.3.7. „Bethlen Gábor még sógorsággal sem kapcsolódik a Báthory-dinasztiához, nem tartozik
Kelet-Magyarország nagyurai közé sem, bár nem is „középnemes”. Több tízezer holdas
arisztokrata, az erdélyi arisztokrácia „második vonalából”. Rendkívüli tehetsége képesíti arra,
hogy trónra kerüljön s a magyar történelem egyik legnagyobb uralkodója legyen, és az, hogy
az ismert helyzetben török katonai és politikai segítséggel ragadja meg az erdélyi főhatalmat.
Rendhagyó eset – de nem annyiban, hogy itt a libera electióról (szabad fejedelemválasztás)
lenne szó. A rendek, az Erdélybe nyomult török seregek nyomása alatt, „féltökben libere
eligálták” fejedelemmé.” (Trócsányi Zsolt történész)
8.3.8. „Nagyságodhoz azért mü fejenként ilyen jó remínségben lévén, hogy az egész keresztyén
országokban való jó szokás szerint ma és ez órában az fejedelemségre solenniter inaugurljuk
(ünnepélyesen köszöntjük). Isten és ez világ előtt fejedelmünknek ismerjük, valljuk
agnoscáljuk (elismerjük).” (Mikola János beszéde 1613. október 13.)
8.3.9. „… kezemben tartván pecséti és kezeírása alatt való instructióját az fejedelemasszonynak
(Brandenburgi Katalin), kimondán voksát, hogy Rákóczi Györgyöt választanál akatná esmérni
fejedelmének.” (Kemény János 1630. dec.1.)
8.3.10. „Az erdélyi hadak mind a keresztényszigeti mezőben lóháton ülvén, ott nagy pompával,
dob trombita sípszó puskaropogás alatt a templomba fejedelemségre inaugurálták,
megesküdvén a conditiok (előírások) szerint az országnak és pompás vendégséggel, a
havasalföldi vajda is jelen láván nagy örömmel eltölték ezt a napot.” (1690. szeptember 25.
Thököly fejdelemmé választása)
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8.3.11. Erdélyi fejedelmek

8.3.12. „…három nemzetből állván az ország (és azok constitutiói megtartatván), ha valamelyik
nemzetnek szabadságában, immunitásiban, privilégiumiban, szokott és régen bévött
rendtartásiban bántódása lenne, requirálván felőle a két nemzetséget, tartozzanak hitek és
kötelességek szerént ország gyűlésének előtte is de facto megtalálni a fejedelmet és tanácsit a
panaszolkodó nemzetségnek megbántódása felől; sőt minden úton és módon a három
nemzetség egymásnak óltalommal, segítséggel tartozzék lenni, méltó panaszolkodásukra.”
(Approbáták, erdélyi törvénygyűjtemény, 1653)
8.3.13. „Ország gyűlésében amit hazánk megmaradására, békességes csendességére,
szabadsága és törvénye megtartására nézendő jókat feltalálhatnak, afféle dologban egy
értelemben légyen minden[ki], kik hátra vetvén maga utilitását [hasznát] és privatumját
[magánérdekét], és nemzetségünk, szabadságunk mellett, sőt csak egy privata persona
[magánszemély] méltó igazsága mellett is, mind a három nemzetség és minden státusok
egyenlő értelemmel és akarattal, minden úton és módon egymásnak patrocináljunk [egymást
védelmezzük] és egymást óltalmazzuk.” (Compiláták - Erdély második törvénykönyve - 16541669)
8.3.14. ”vannak, szép városuk és fejük, Szeben pedig „beteges, fájdalmas zúgással,
nyilallásokkal szaggattatik, nyavalyák törik”, így tehát arra kérik a székelyeket, hogy fővárosuk
és privilégiumaik visszaszerzésében támogassák őket: „kegyelmetektől mü, az Universitas
szászságul azt kévánjuk, hogy Szebent kezünkhöz segétse méltóztatni, fi rmiter legyen
mellettünk, mint az régi atyáink idejében, tőlünk, mint az múlt esztendőkben, el ne hasonljon,
igazságunkban mellettünk legyen, reánk kardot ne vonjon, egyet értsünk, el romlott
törvényinket megtartani, erősíteni segítse.” (szász levél a székelyeknek, 1613. dec. 13.)
8.3.14.1. „A szászok a 17. században is megőrizték a középkorban (1224) szerzett
kiváltságaikat. Közösen adóztak egy összegben, maguk választották meg elöljáróikat,
tisztségviselőiket. Közösségük, az "universitas" élén Nagyszeben városa és annak
polgármestere, a szász gróf állt, aki a város tanácsával együtt irányította a "szász nemzet"-et. A
szász városok vezető rétegét a gazdag kereskedők, iparosok alkották, belőlük kerültek ki a
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városi bírók és tanácsosok, ők intézték az egész náció belügyeit Bethlen uralkodása alatt a
kedvező kereskedelmi lehetőségeknek köszönhetően jelentősen meggazdagodtak a szász
városok. Szeben mellett Brassó, Beszterce, Medgyes, Segesvár az ország leggazdagabb,
legszebb városai voltak.” (Oborni Teréz történész)

8.4. A Rákóczi-szabadságharc választásai (329-332. forrásig, 8.4.1-8.4.4.)
8.4.1. „Egy Erdélyből jött futár hírül hozta, hogy e fejedelemség fejedelmének választottak
Gyulafehérvárott, a fejedelmek székhelyén, egyhangúan és a megfelelő formaságok
megtartásával… Végül arra kértek, hívjam össze a rendek gyűlését fejedelemválasztásra, mert
Apafi tudvalevően elárulta a fejedelemséget, amikor a császárnak engedte át jogait… bocsássak
ki nyílt levél formájában egy nyilatkozatot, amely szerint kérésükre beleegyezem abba, hogy
ezen és ezen a napon Gyulafehérvárott, a fejedelmek székhelyén a rendek gyűlést tartsanak, és
senki azok közül, aki nekem behódolt, ne merje semmiképpen se megzavarni az oda készülő
megyei követeket meg a székelyek és szászok követeit. Nagyobb biztonság okáért egy
részemről felhatalmazott személyt kértek, aki védelmezze gyűlésüket. Nagyon nehezen
egyeztem bele ebbe az utolsó kérésükbe, mert azt akartam, hogy minden teljesen szabadon
történjék, és még a látszatát se keltsem annak, mintha bármit is tettem volna megválasztásom
érdekében…” (II. Rákóczi Ferenc: Emlékiratok)
8.4.2. „Én magam csak úgy jelenek meg a gyűlésen, mint az ország mágnásainak egyike, vagy
még inkább, mint a rendek javáért buzgólkodó polgár […] és követem, amit a rendek közös
megegyezéssel elhatároznak.” (II. Rákóczi Ferenc, 1705. szept. 12. Szécsény)
8.4.3. „Valamennyi megye és szabad királyi város követe megjelent ezen a gyűlésen
(Szécsényben), kivéve négy-öt várost, amelyben német helyőrség volt. Jelen vannak a császár
követei, hogy számot adjanak a rendeknek azokról az ajánlatokról, amelyeket elénk kell
terjeszteniök, amelyeket a gyűlésnek kell megfontolni, mert ezután én magam csak úgy jelenek
meg a gyűlésen mint az ország főurainak egyike, vagy még inkább mint a rendek javáért
buzgólkodó polgár, és követem mindazt, amit ebben az ügyben a rendek közös megegyezéssel
elhatároznak és elrendelnek… Megegyeztek abban, hogy a szenátorok száma huszonnégy
legyen, de feltétlenül azt akarták, hogy én nevezzem ki őket… Végül ezekről jegyzéket
állítottak össze. Ezek után kikiáltottak a szövetkezett rendek vezérlő fejedelmévé, az egri
püspök misét tartott, én az elkészített esküminta szerint kezébe letettem az esküt.” (II. Rákóczi
Ferenc: Emlékiratok)
8.4.4. „Negyedik articulus. Hogy pedig ezen interregnumnak, avagy király nem létének ideje
alatt, a’ közönséges jóra-való dolgoknak ki-szolgáltatásában valami fogyatkozás ne légyen,
minthogy másként-is mind azon hivatalok, tisztségek, és méltóságok, a’ kik által ezen Ország
dolgai igazgattatni szoktak, e’ Confoederatio, avagy Szövetség erejével egészen, és
öszveséggel, az Ország Statusi, és Rendei hatalma, és igazgatása alá jutottanak, azonban még
a’ Szétsényi köz Gyülekezetben közönséges authoritassal, ’s akarattal az illyetén igazgatásnak
folytatása, ’s authoritása, a’ Felséges Fejedelemre, és Senatusra bizattatott; Annakokáért
tovább-is ezen Országnak igazgatása, kormányozása, a’ felséges Fejedelemnek és a’
Senatusnak adattatván, megerősíttetik, és ratificáltatik. A’ király választás pedig most, hogy
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függőben hagyattassék, egyező akarattal el-végeztetett.” (Ónodi országgyűlés végzései,
1707.május 31-június 21.)

8.5. Nádorválasztások (333-350. forrásig, 8.5.1-8.5.18.)
8.5.1. „1553-ban Sopronba hívott össze országgyűlést Ferdinánd, ahol viszont a rendek egyre
inkább sürgették, hogy töltse be az 1533 óta üresedésben álló nádori tisztet. Mivel Ferdinánd
ezt nem akarta, járványra hivatkozva beszüntette a gyűlést. 1554-ben, a pozsonyi gyűlésen
viszont már nem engedett, három személyt, Báthory Andrást, Batthyány Ferencet és az előző
évben bárói rangra emelt Nádasdy Tamást terjesztette a rendek elé. Március 20-án a megjelent
megyei követek közül 24-en Nádasdyra, 13-an pedig Báthoryra szavaztak. Mivel a király is
elfogadta az eredményt, Oláh Miklós esztergomi érsek április 15-én beiktatta Nádasdyt. Az
országgyűlés rögzítette a nádor hatalmát is: Nádasdy gyakorlatilag elődei jogosítványait kapta
meg, tehát a király távollétében ő a helytartó és a haderő főparancsnoka, ő a főbíró, a Magyar
Tanács feje, közbenjáró a király és a rendek között.” (Nádasdy Tamás nádorrá választása)
8.5.2. ”Tekéntetes, nagyságos, tisztelendő és szerelmes asszony házastársam: köszönetemet és
magam ajánlását. Adom tudtodra, hogy ez mai napon, délután öt és hat óra korba, király ű
fölsége [I. Ferdinánd] egész országával, az mindenható úr Istennek elvégezett akaratjából, nem
az én érdememből, hanem csak az ű jó voltából és nagy irgalmas voltából Magyarországnak
nándorispánjává és kunoknak bírájává tőnek, ki legyen ű szent fölségének neve dicséretire,
király ű fölségének hívségére, az szegény országnak előmentére, nekem veled egyetembe
üdvösségemre és tisztességemre amen. – Az többit megérted Csányi Akacius uramtul, az én
atyámfiától. Húgomnak vajdáné asszonyomnak mondd szolgálatomat. Isten tartson meg nagy
sok esztendeig és gyógyétson meg Datum Pozson városából, ország gyűléséből, áprilisnek 15.
napján 1554.
Az te vén Nádazsdy Thamás HázasTársod: Nándorispán” (Nádasdy Tamás levele Kanizsai
Orsolyának)
8.5.3. „Oláh Miklós esztergomi érsek az 1563. őszi pozsonyi koronázódiétán mindent megtett,
hogy megakadályozza az elhunyt Nádasdy nádor utódjának megválasztását. Sikeres
nádorválasztás esetén ugyanis ismét közös koronázásra lett volna szükség, sőt Oláh majdnem
biztosan elvesztette volna 1562 őszétől viselt királyi helytartói tisztét is, hiszen az új palatinus
az ország szokásai értelmében automatikusan helytartó is lett volna. A nemesség hiába
hivatkozott az ország szabadságaira és az Aranybulla ellenállási záradékára, a küzdelmet az
udvar és Oláh érsek „pártja” közösen nyert meg: végül mind a király-, mind a nádorválasztást
sikerült elkerülniük. Sőt, az udvarral szövetkezve az érsek utódai ezt egészen 1608-ig meg
tudták ismételni.” (Pálffy Géza történész)
8.5.4. „A mi pedig a nádort illeti, ugyanazok a karok és rendek szintén elhatározzák, hogy a
király Ő felsége a római katholikus státusból két személyt és az evangeliumi hitfelekezet
státusából ugyanannyi személyt, nekik minél előbb megnevezzen és előterjeszszen, a kik közül,
a melyiket ezen tisztnek a viselésére alkalmasabbnak itélnek, annak az isteni végzés segitségül
hivása mellett a megválasztását elmulasztani nem fogják.
1. § A ki ha váratlanul hamarább elhaláloznék (a mi emberi dolog), a helyébe másiknak a
megválasztására nézve, méltóztassék a királyi felség azt a módot követni, hogy egy évnek a
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leforgásán belől az uj nádornak a megválasztása czéljából az országban külön közönséges
országgyülést hirdessen és tegyen közzé.
2. § Az esetre, ha Ő felsége ezt megtenni nem akarná vagy azzal nem gondolna, az akkori
országbiró urnak, vagy ennek hiányában a tárnokmester urnak, mindenképen teljes hatalmat
adnak arra, hogy csupán ennek a határozatnak vagy czikkelynek az erejénél fogva (becsületük
és tisztük elvesztése alatt), az országlakóknak a nádorválasztásra külön országgyülést hirdessen
és tegyen közzé.” (1608. évi (k. e.) III. törvénycikk)
8.5.5. „1609 legvégén Thurzó György lett a Magyar Királyság nádora. A palatinus posztjára
már 1608 novemberében is az egyik evangélikus jelölt volt, nyáron Prágából az ő vezetésével
hozták a Szent Koronát Bécsbe, majd onnan Pozsonyba, de Illésházy Istvánnal szemben kevés
esélye volt. Az utóbbi halála után, 1609 késő őszén három idősebb és rangosabb jelölttársával
(Erdődy Tamás bánnal, Forgách Zsigmond tárnokmesterrel és Széchy Tamással) szemben
képes volt a nádorválasztásnál maga mellé állítani a magyar rendiséget. 1622-ben az
evangélikus Thurzó III. Szaniszlónak – Bethlen Gábor erdélyi fejedelem első magyarországi
hadjáratát kihasználva – szoros küzdelemben (80-75) sikerült legyőznie a nádorválasztáson az
üstökösszerűen felemelkedő katolikus Esterházy Miklóst.” (Pálffy Géza történész)
8.5.6. „Továbbá, minthogy Ő szent felsége a boldogemlékü néhai nagyméltóságu ghimesi gróf
Forgách Zsigmondnak, ez ország nádorának halálával, a nádori tisztet ürességben találta, az
emlitett diplomába foglalt 7-ik föltételhez képest, mindjárt a jelen országgyülés kezdetén,
minden egyéb tárgyalást megelőzőleg (az arra alkalmas személyeket kellő számban
megnevezvén), a nádorválasztásba kegyelmesen beleegyezett, a mely beleegyezése alapján az
érintett nádori méltóságra, az országlakók közös akarattal, az Ő felsége és a haza iránti jeles
érdemeinél és fényes származásánál fogva nagyméltóságu bethlenfalvi gróf Thurzó Szaniszló
urat megválasztották.” (1622. évi III. törvénycikk, Sopron)
8.5.7. „A rendek addig nem akartak a királyi előterjesztések tárgyalásába bocsátkozni, a mig a
király meg nem nevezi a nádorjelölteket. Az udvar szokatlanul gyorsan engedett. A
katholikusok közül Esterházy Miklóst és Pálffy Jánost, a protestánsok közül Nádasdy Pált és
Ostrosith Istvánt nevezte meg. Az október 25-iki vegyes ülésen százhuszonöt szavazat esett
Esterházyra s vagy huszonöt Nádasdyra. A protestánsok is reá szavaztak; szerencséje, nagy
vagyona, éles esze s határozottsága oly tekintélyt szereztek neki, hogy csak kevesen mertek
ellene nyilatkozni. Végre oly nádort választott az országgyűlés, a kit a király megbizhatóbbnak
tartott elődjeinél.” (Angyal Dávid történész)
8.5.8. „1. § …az Ő felségétől éretten kiszemelt ezen magas polczra alkalmas és valóban kitünő
személyek közül, legelsőbben is, és minden mások fölött, nagyméltóságu galanthai gróf
Eszterházy Miklós országbiró ur tünt föl előttük, a kinek Ő felsége és az édes haza, meg ezen
legnemesebb magyar nemzet iránt tanusitott fényes és legszembeötlőbb érdemeiért, nevének és
családjának, önmagától szerzett dicsőségeért, a nádori hatalmat és magas kitüntetést, a mely őt
már régen megillette volna, mindnyájuknak közös akaratával és szavazatával ünnepélyesen
megadták.” (1625. évi II. törvénycikk, Sopron)
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8.5.9. „És Ő szent felségének a Magyarországáról és az ennek alávetett részekről való atyai
indulatu gondoskodása és töprengése elsőben is mindjárt abban nyilvánult, hogy miután néhai
méltóságos erdődi Pálffy Pál gróf, egykoron Magyarország nádora, elhalt és hivatala
megüresedett, a mondott Magyarországnak többi fontos ügyei közt, az uj nádor megválasztása
végett is méltóztatott az ő hiveinek, az ország karainak és rendeinek, a jelen országgyülést
kihirdetni, és minden más országgyülési tárgyalást megelőzőleg, előttük ugy fényes
származásuknál, mint saját jó tulajdonságaiknál fogva kiváló férfiakat kegyesen javaslatba
hozni.
1. § A kik közül méltóságos hadadi Wesselényi Ferenczet, Murány örökös grófját és
Magyarország felső részeinek a generálisát, a ki Ő felsége és a haza körül nagy érdemeket
szerzett, valamennyiök közös megegyezésével és akaratával méltónak tartották arra, hogy ez
ország nádori tisztébe megválaszszák és felemeljék.” (1655. évi I. törvénycikk)
8.5.10. „Csáki uramra csak két voks ment, Thököly uramra semmi, Prini György uramra
huszonötig, Vesselényi uramra kétszázig, és így Vesselény uram lén palatinussá.”
(Mednyánszky Jónás levele Lorántffy Zsuzsannához, 1655. március 15.)
8.5.11. „Wesselényi az 1655-ig tartott nádorválasztások legnagyobb aránnyal megválasztott
nádora lett. 1646/47-es országgyűlésen Draskovich Jánost 120, míg 1649-ben Pálffy Pált 174
szavazattal választották meg.” (Nádorválasztás, 1655 )
8.5.12. „A közelmúlt összefoglaló Magyarország történeti monográfiái az 1655-ös
nádorválasztást szintén Zrínyi személyén keresztül értelmezik. R.Várkonyi Ágnes Zrínyi
egységteremtő személyiségét hangsúlyozva tartotta őt lehetséges nádorjelöltnek, ám
hangsúlyozta, hogy Zrínyi „nem élvezte azudvar bizalmát”. Ágoston Gábor és Oborni Teréz
szerint az erdélyi fejedelemmel levelező, a „nemzeti összefogást” sürgető Zrínyi Miklós az
1655-ös országgyűlés nagy vesztese.” (Várkonyi Gábor történész)
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8.5.13. A nádorválasztás eredménye 1655-ben

8.5.14. ”És miután… Ő felsége... az elhunyt nádor helyett…, minden más országgyülési
tárgyalások előtt, uj nádorválasztás végett, születési fényükkel és saját erényeikkel ékeskedő
férfiakat kegyelmesen kijelölni méltóztatott, s azoknak számából… a maga és elődei
személyében is nagy érdemeket szerzett főméltóságu galanthai gróf Eszterházy Pál ura…
mindnyájuk közegyezésével s szavazatával, az ország nádorává választották s az ország nádori
méltóságának Ő felsége után legmagasabb tisztére emelték volna:
1.§ A karok és rendek ezentul is a legalázatosabb bizalommal vannak, hogy ugyancsak Ő
felsége, ezt a nádor urat, az ő hü szolgáját, a régi nádori joghatóságban s hatalomban, a
kegyelmes királyi hitlevél hetedik feltétele s az abban idézett törvények, valamint az 1659-ik
30-ik tc., Mátyás király 5-ik decretumának a nádori hivatalról szóló 1., 2., 3., 4., 5. és 6. czikkei
s még az 1608. évi, koronázás előtti 18-ik tc., továbbá az 1618. évi 4., 1609:66., 1635:14.,
1555:16. s más erről alkotott s ezennel megujitott törvények szerint jóságosan meg fogja
tartani.” (1681-es soproni országgyűlés, I. tc.)
8.5.15. „III. Károly herceg Dietrichstein főlovászmesterrel és gróf Zinzendorffal küldte le a
jelöléseket az elegyes ülésre összeült diétának, melynek nevében a bíboros** vette át a jelöltek
nevét tartalmazó borítékot. A megbízottak távozása után a bíboros ismertette a jelöltek nevét:
gróf Pálffy Miklós és gróf Koháry István volt a két katolikus, Majtényi és idősebb Révay
Mihály a két protestáns jelölt. Erre az ország rendjei először ki sem akarták engedni a teremből
gróf Pálffy Miklóst, hanem azonnal választani óhajtottak. „Mindazonáltal, hogy az régi
rendtartás observáltassék, kimenének az candidált urak és csakhamar mindnyájan felkiáltanak
m. gróf Pálffy Miklós uramra.” (Nádorválasztás, 1714)
8.5.16. „Az 1741.júniusában az összeülő országgyűlés a királynő két katolikus (Pálffy János és
gróf Esterházy József) és két protestáns (báró Révay Pál és Zay Imre) jelöltje közül nádorrá
választotta Pálffy Jánost. Tekintélyére és megbecsültségére jellemzően közfelkiáltással és nem
formális szavazással.” (Pálffy János nádorrá választása)
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8.5.17. „Az egybehivott országgyülés tartama alatt… gróf Pálffy János ur, Magyarország
nádorispánja, az élők sorából elköltözvén, a császári és királyi felség… nem várván be az ország
karainak és rendeinek kérését,… s mindjárt a királyi javaslatok kiadását követő napon, uj nádor
választása végett, az ország zászlós urai és mágnásaiból négyet kijelölni méltóztatott, a kik
közül nagyméltóságu és méltóságos Batthyány Lajos gróf ur, Német-Ujvár örökös ura, arany
gyapjas vitéz, főpohárnokmester, Vas vármegye örökös főispánja,… az ország karainak és
rendeinek egyező akaratából és örvendező felkiáltásokkal megválasztatott és fölemeltetett; a ki
Ő császári és királyi sz. felsége által mindazon jogokban és törvényes kiváltságokban, melyek
a nádori és azzal összekötött helytartói hivatalt az ország törvényei szerint megilletik,
megtartandó lévén, a törvényes forma szerinti eskü letétele után fölavattatott és elköteleztetett.”
(1751. II. tc.)
8.5.18. „Az 1751. évi nádorválasztás szereplői nem az udvar által mozgatott marionett-figurák
voltak. Festetics Pál apjával, Kristóffal folytatott levelezése jól láttatja azt, hogy a végül
megválasztott Batthyány Lajossal szembenálló potens jelölt, Erdődy György országbíró mellett
tényleges támogatók és mai szóval „kortesek” is felsorakoztak. A május 11-i nádorválasztás
alkalmával a jelöltek neveit tartalmazó lepecsételt borítékot a két királyi biztos adta át a kalocsai
érseknek, aki a hercegprímást helyettesítette e szerepben. A levél felbontása után kiderült, hogy
a nádorjelölteket megnevező királyi leiratban Batthyány és Erdődy neve mellett két protestáns,
Zay Imre és Révay Pál is szerepelt, de ezek esélytelenségét mutatja, hogy Festetics leveleiben
meg sem említi őket. Batthyány megválasztása végeredményben hallható ellenszavazat nélkül
ment végbe.” (Nagy János történész)

8.6. Pázmány Péter esztergomi érsekké választása (351-353. forrásig, 8.6.1-8.6.3.)
8.6.1. „Az esztergomi kanonokok jelentik az egyházfőnek, hogy Isten meghallgatta
imádságaikat, az uralkodó ugyanis a néhai Forgách bíboros utódjául szeptember 28-án a
tudásban, jámborságban és minden erényekben legtökéletesebb, a Jézus Társasághoz fűződő
kötelékei alól pápai feloldozást nyert Pázmány Pétert nevezte ki – vonakodása ellenére – az
esztergomi érseki székbe. A döntésben megnyugodnak, s biztosak benne: új főpásztoruk
tevékenysége igen gyümölcsözőnek fog bizonyulni az egyház számára. Mivel pedig az elmúlt
idők tapasztalatai ellenére ily gyorsan és ily kiváló pásztort nyert a főegyházmegye, kérik pápai
megerősítésének megadását.” (Az esztergomi székeskáptalan levele, 1616. október 10.)
8.6.2. „A bíboros viceprotektor tudatja az olmützi püspökkel, Magyarország és az örökös
tartományok protektorával, hogy a hétfői konzisztóriumon, amely november 28-án volt,
előterjesztést tett az esztergomi érseki egyház élére a császár által megnevezett Pázmány Péter
turóci prépost személyében, és a pápa hozzájárult az eljárás titkos útjához, illetve a prépostság
megtartásához. Örömmel és készséggel szolgált neki ebben az ügyben is, kiváltképpen egy
olyan prelátus esetében, akiről a császár annyira kiváló tanúbizonyságot tett.” (Pietro
Aldobrandini bíboros Franz Diterichsteinhez, Róma, 1616. november 30.)
8.6.3. „Pázmány kinevezése nyilvánvalóan politikai döntés volt a Szentszék és a Habsburgudvar közreműködésével. Azért lehetett jezsuitaként esztergomi érsek, mert a politikai
szerepvállalása, nézetei és talentuma ragadta meg a döntéshozók figyelmét. Erre különösen
szükség volt a kiélezett európai helyzetben, amikor a Habsburg-trónörökös hiánya újabb
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háborúkkal fenyegetett. Pázmány Péter ügyes politizálásának köszönhetően a Habsburgok
magyarországi trónutódlása 1618-ban II. Ferdinánd (1619–1637) megválasztásával, majd
megkoronázásával sikeresen megtörtént. A pápai nuncius tudósítása szerint még pénzen is vett
szavazatokat, a korban ez nem volt ritka. A római politikai számításokat pozícióba helyezése
messzemenően igazolta.” (Tusor Péter történész)

8.7. Rendi monarchia és rendi országgyűlés a kora újkorban (354-362.forrásig,
8.7.1-8.7.9.)
8.7.1. A magyar rendi monarchia szerkezete

8.7.2. „az ország igazgatásának székhelye pedig (addig, amíg Isten segítségével az vissza nem
foglaltatik) Pozsony legyen.” (1536. évi XLIX. törvénycikk)
8.7.3. „2. § Minthogy tehát: Magyarországnak a karait és rendeit négyféle állapotu országlakók
alkotják, ugymint: a főpapok, a bárók vagy mágnások, a nemesek és a szabadvárosok:
3. § Ennek okáért az országlakók a jelen közönséges országgyülésen elhatározzák, hogy a király
Ő felsége ezeken a rendeken kivül, királyi meghivó levelével, senkit a közönséges
országgyülésre meg ne hivasson.
4. § A főpapok rendére nézve pedig ez a határozatuk, hogy: a melyik püspöknek a saját püspöki
joghatósága alatt, prépostjával együtt káptalana avagy székhelye van, ugyanennek a püspöknek
a főpap és a báró urak gyülésében a maga saját személyére, helye és szavazata legyen: a
káptalan nevében pedig, a prépostnak a káptalannal együtt, az országlakók közt, ugyanazon a
módon egy és bennefoglalt szavazata legyen.
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5. § Végre azokat a prépostokat is, a kik közvetlenül egyik püspökségnek sincsenek alárendelve
és a kiknek a prépostságukhoz kapcsolt önálló káptalajuk és conventjük van, káptalanaiktól és
conventjeiktől el ne különitsék, hanem hasonlóképen csak bennefoglalt szavazattal birjanak.
8. § A mágnások rendére nézve megállapitották, hogy a közönséges országgyüléseken
megjelent összes báróknak és mágnásoknak, a főpapok, bárók és mágnások testületében és
gyülekezetében, helyük és szavazatuk legyen.
10. § A szabad városokat illetőleg (a melyek Ulászló királynak a VII. decrétuma 3-ik
czikkelyében elősorolva vannak), az országlakók, ezeknek is a kiváltságaikban meg a karok és
rendek számában való megtartását méltónak itélik; és hogy követeiknek az országlakók között
helyük és szavazatuk legyen, az országlakók azt is méltónak tartják.” (1608. évi (k. u.) I.
törvénycikk)
8.7.4. „2. § „A koronaőrök és felvigyázók fizetésére, meg a követségekre és az országlakók
országgyülése számára házvásárlásra és épitésére a nagyságos Révai Péter ur kezéhez minden
kapu után adják felül a negyedik forintot, a ki azt a nádor ur rendelkezéséhez képest az emlitett
czélra fogja kiadni…” (1609. LXII.tc)
1. § „Továbbá, a koronaőrzés, országházvásárlás és épités, meg az ország különböző követeinek
a czéljára minden kaputól egy forintot.
2. § A melynek a fölhajtása két határidőben történjék, u. m.: fele részben Keresztelő szent János
napjára; másik fele részben Szent Mihály arkangyal napjára.” (1613. IX.tc)
8.7.5. „Továbbá az országnak, ebben a Pozsony szabad városban levő háza kijavitására, erre az
évre, az előirt két határidőben minden kapu után hatvan dénárt fizessenek.
1. § Ezt a hatvan dénárt pedig Schremser János kezéhez szolgáltassák, a ki abból ötven dénárt
a ház javitására; a megmaradó tiz dénárt pedig a pozsonyi vár szükségletére, élelem helyett
buza vásárlására forditsa.
2. § Ekképen azt az ötszáz forintot is, a mely a Linczbe küldött követek számára rendelt adóból,
a tekintetes és nagyságos Thurzó Szaniszló urnál, ennek a kellő leszámolása után, megmaradt,
az érintett ház épitésére költsék.
4. § Egyébiránt az előbb emlitett közös háznak a kijavitásához, hazaszeretetből és kedveskedési
szándékból, ugy a magyarországi, mint a szlavoniai szabad és bánya városok is, segitséggel
lenni ne vonakodjanak.” (1618.XL.tc)
8.7.6. „Én jó szívvel haza várlak, mert mihelyen megérközöl, tehát másnap mindjárt én is
Posomban megyek az Ország Házát megfundálni.” (Thurzó Szaniszló levele feleségének, 1619)
8.7.7. „A négy törvényhatóság diétai követeinek feltárásából kitűnik, hogy mind a négy
törvényhatóság esetében a követek egyike többnyire az alispán (vagy nagyobb megyék esetében
az egyik alispán lett). Míg a másik követként több törvényhatóságban az írásbeliségben jogi
ismeretekben leginkább járatos jegyzőt választották meg. Zala esetében találkozunk azzal a
vármegye földrajzi elhelyezkedésével, védelmi funkcióival összefüggő jelenséggel, hogy az
egyik követ valamelyike olyan tehetős nemes volt, aki egyben valamelyik megyében fekvő
végvár kapitányi tisztségét (többnyire a keszthelyi véghelyét) is viselte.” (Dominkovits Péter
történész-levéltáros)
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8.7.8. A megyék állásfoglalása az 1751-es diéta során
piros = „ellenzéki”
szürke = „kormánypárti”
sárga = ellenzékiből kormánypárti
kék = kormánypárti, de a szabad királyi városok ügyében ellenzéki
sötétbarna = „lokális érdekvédő”
narancssárga = feltehetően „hallgatag ellenzéki”
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8.7.9. „Ő királyi felsége három évenkint, vagy az ország közhaszna és szüksége kivánván,
hamarabb is, az e tárgyban alkotott országos törvények (…) rendelései szerint, országgyülést
fog egybehivni, melyen a karok és rendek minden akadály félretételével megjelennek, és az
országgyülési ügyeket törvényes szabadsággal tárgyalandják. Hogy pedig a királyi javaslatok
kellő módon lett tárgyalása után az ország egyetemes karainak és rendeinek összes igazságos
sérelmei minden országgyülésen valósággal és mulhatatlanul orvosoltassanak, és az egy-egy
országgyülésen alkotandó törvények pontosan végrehajtassank és foganatba vétessenek: arról
Ő királyi felsége jövendőre is minden körülmények közt, királyi tisztéhez képest, gondoskodni
fog.” (1790/91. évi XIII. törvénycikk az országgyülések időszakos tartásáról)

9. A reformkor
9.1. A rendi országgyűlés a reformkorban (363-372. forrásig, 9.1.1-9.1.10.)
9.1.1. A rendi országgyűlés és a bécsi udvar
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9.1.2. A rendi országgyűlés felépítése és működése

9.1.3. A rendi országgyűlés felépítése és működése
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9.1.4. A pozsonyi országgyűlés épülete a Mihály utcában a reformkorban

9.1.5. „Magyarország törvényhozása két táblából áll.
A felső, egyházférfiakon, az országnagyok-, főispánok-, a fiumei kormányzón és két
horvátországi követen kívül, áll a 168 mágnási család mindazon tagjaiból, kik az alsó táblához
követeket nem küldve, jónak látják személyesen megjelenni; vagyonbeli állapot, a szám,
mellyel egyes családok megjelenhetnek, sőt a kor, melyben valaki szavazattal bír, sem vétetnek
tekintetbe. - Ez felső táblánk.
Alsó táblánknál három osztályt találunk. Az elsőt a királyi tábla s azon mágnások követei teszik,
kik a felső táblánál személyesen nem jelentek meg, s ezek oly tagok, melyek éppen nem
szavaznak, sőt némelyek az utóbbiak közül, egyszerű táblai határozat következtében még
üléseiktől is megfosztattak.
A második osztályban jőnek a káptalanok, városok s kerületek követei, állítólag hasonló, azaz
egy-egy szavazattal; ámbár mind a városi s káptalanbeli követek száma, mind az általok
képviselt érdekek fontossága között a legnagyobb különbség létezik, s tulajdonképp senki sem
ismeri a módot, miszerint a 47 város törvényhozási befolyása egy szavazatra szállíttatott le.
A harmadik osztályt végre a megyék s Horvátország követei teszik; s ezek azok, kiktől minden
kérdés eldöntése függ az alsó táblánál.
E követek, mint megbízó leveleikből láthatni, némi részben ugyanazokat képviselik, kik a felső
táblánál személyesen megjelennek.
Minden megye, tekintet nélkül kiterjedésére s nemeseinek számára, két követet küld, kivévén
a három horvát megyét, mely összesen csak két követ által képviseltetik, kiknek egyike a felső
táblánál ül.
Minden megyei követ egyenlő szavazattal bír, úgyhogy ugyanazon egy megyének két követe
minden pillanatban leszavazhatja egymást.
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A rendszerre nézve, melyet törvényhozásunk munkálódásaiban követ, nevezetes, hogy az alsó
tábla szavazattal bíró tagjai utasításokkal s pedig a legkisebb részletekig terjedő s küldőik által
minden pillanatban megváltoztatható utasításokkal köttetnek le.
A felső tábla pedig nemcsak az adó tárgyában, hanem általán véve semmi kérdésnél sem bír gyakorlatilag - kezdeményi joggal.
Figyelemre méltó ezenkívül, hogy a két tábla közötti viszony s a törvényhozásnál követendő
tanácskozási rend sehol meghatározva nincs, s egyrészről a felső tábla "vétó"-ját minden
megszorítás nélkül gyakorolja az alsó tábla határozatai fölött; a másikról, ez egy tárgyat
ugyanazon országgyűlés alatt, ha jónak látja, ötvenszer terjesztheti a felső tábla elébe, mellőzve
minden egyéb tárgyakat, míg a felső táblát engedésre nem bírá.” (Eötvös József:Reform és
hazafiság.)
9.1.6. A reformkori kétkamarás pozsonyi országgyűlés felsőtáblája
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9.1.7. A reformkori kétkamarás pozsonyi országgyűlés alsótáblája

9.1.8. „Nálunk a’ tanácskozásban a legtökéletesebb zavar uralkodik. Tanácskozás alatt van az
úrbéri tárgy egy czikkeje. Felolvastatott a« első paragraphus.
Fel áll „A. s azon észrevételt teszi, hogy neki az országos küldöttség szerkesztése jobban
tetszik: Ő tehát ezt akarná.
„B. azt hiszi, hogy a kerületi szerkesztés jobb; és így a mellett marad.
„C. vélekedése szerint az egész tárgy a törvénykezési munkálatba tartozik, utasíttassék tehát
oda.
„D. pedig úgy látja a dolgot hogy az egész paragraphus magában értetik: maradjon ki tehát
egésszen.” (Dessewffy Aurél a rendi országgyűlésről)
9.1.9. „Országgyűlésünkön még csak szabályai (réglements) sincsenek a tábláknak. Halljuk ezt,
még csak szabályai sincsenek a tábláknak! Még csak meg sincs állapítva és határozva a
tanácskozásnak szavazásnak módja és rendje!. A magyar országgyűlés olyan, mint egy
portyázó sereg, mely szerte kalandoz fegyelem és rendtartás nélkül.”( Irínyi József a rendi
országgyűlésről)
9.1.10. „…nálunk [Magyarországon] némileg gépek a követek; húsz tárgyban valaki szerintem
beszél, mert parancsoltatik, anélkül, hogy úgy érzene, miként beszél s miként én érzek, s
megfordítva, ki velem tökéletesen egy értelemben van, ellenem küzdeni kénytelen […].”
(Szemere Bertala: Útinapló 1838)
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9.2. Üléstermen kívül: a követek „hétköznapjai” Pozsonyban (373-377. forrásig,
9.2.1-9.2.5.)
9.2.1. „A reformkori országgyűlések résztvevői hónapokra, sőt esetenként évekre Pozsonyba
költöztek, ahol számukra 1825-től a város háztulajdonosai kötelesek voltak ingyenes szállást
biztosítani. A hivatalos vagy protokolláris kötelezettségeik teljesítése mellett fennmaradó
pihenő- és szabadidejüket mindennapi magánéleti teendőikkel töltötték, másrészt társasági
életet éltek, szórakoztak, valamint kötetlen keretek között politizál(hat)tak a kikapcsolódásra
számos lehetőséget kínáló, pezsgő életű városban. A korabeli sajtótudósítások rendszeresen
beszámoltak a pozsonyi országgyűlések nevezetesebb társas eseményeiről, amelyeket a
mindenütt politikai szervezkedéseket kutató császári titkosrendőrség besúgói szintén élénk
figyelemmel kísértek.” ( Molnár András történész)
9.2.2. „A téli unalmas estvéknek jobban és barátságosabban leendő eltöltésére mi itt anglus
módra egy különös casinót állítottunk fel a theatralis épületnek felső emeletjében. Egynéhány
mágnás és a vármegyék követjei járnak ide. Minden holnapra fizet egy személy 5 forintot
ezüstöt, és így szabad magának bemenni, s ha a vármegyéjéből látogató valaki feljön, azt is
bevezetni, s ott a protocollumba nevét annak fel kell jegyeztetni, nehogy heterogeneus
[másfajta] ember vetemedjék közinkbe, mert minden embert a társaságba nem veszünk. Ebben
a casinóban van két biliárd, schak és más játékok, sok pipák, újságok. Délután 3 órától fogva
éjjeli 12 óráig nyitva van;..Ide járunk tehát conversálódni, mely annyiból is kellemetes, hogy
mind a theatrom, mind a Redout szálla abban az épületben, és így minden együtt közel van.
Vagyunk a társaságban vagy százan, mindig jön-megy ott az ember, és ez is nem keveset mulat
bennünket.” (Molnár András történész)
9.2.3. „Széchenyi István gróf és főrendi társai 1826. április 9-én rendezték az első pozsonyi
lóversenyt. Mivel az esemény felsőbb engedély nélkül történt, a gróf megrovást kapott a
császári hadsereg tisztikarától. Deák Antal ezen a lóversenyen még nem volt jelen, hallomásból
azonban értesült róla: „Itt a múlt héten az ifj ú mágnások nagy lófuttatást adtak, két anglus
mértföld volt karikában a pálya, melyet elérni kellett a lovaknak. Mondják, Széchenyi Istvánnak
egy lova 4 minutum alatt befutotta pályáját, s ugyan az ő és gróf Eszterházy Mihály lovai voltak
a nyertesek; a legrosszabb futó ló is 6 minutum alatt ért a célhoz”. A második, május 28-án
kilenc futammal, 21 ló részvételével tartott pozsonyi lóversenyre már Bécsből is sokan
ellátogattak, bár a futtatás – amit Széchenyi inkább szórakozásnak, semmint versenynek
tekintett – a szervező gróf szerint rendkívül gyarlóra sikerült. Ezt a rendezvényt a zalai követ is
megszemlélte, mást azonban nem jegyzett fel róla, mint azt, hogy az sokáig, délelőtt 11 órától
délután 4-ig tartott, s ez idő alatt derekasan megéhezett.” (Molnár András történész)
9.2.4. „a’törvényhatóságok nem lesznek oily szukkeblüek, hogy azon 4— 800, leg-1 i’ölebb
1000 ftot, mellyel a’ szállásbér országgyülésii költségeiket évenkint szaporitanája, mellyel
azonban isten és világ igazsága szerint tartoznak, tovább is megtagadnák; a’főrendek pedig?
hisz ezek csak nem veszik el a’ szegény polgár falatkenyerét;— Mi azt gondoljuk, hogy már az
is kötelességentuli áldozat, ha az országgyűlési tagoknak valaki szállást adni bárha illendő
bérért is kénytelen, akár akarjon adni, akár nem; mert ezen szolgaság miatt országgyűlésen
kivülháza könnyen üresen maradhat; s—kivevén Magyarországot — a’ világon példát még csak
illy kényszerítésre sem találunk. — Azonban ez mégis csak hagyján! do már a’ szállások ingyen
adására kényszerítést csakugyan lehetetlen igazsággal, méltányossággal’s az országgyűlés
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hivatásával, dicsőségével, tekintetével nyilván ellenkezőnek nem tartani.” (Kossuth Lajos
szerkesztői jegyzet, 1842. nov 20.)

9.2.5. Strohmayer József Antal: Lóverseny Pozsonyban

9.3. Ellenzék és kormánypárt (378-389. forrásig, 9.3.1-9.3.12.)
9.3.1. „Az 1839-40-iki országgyűlésen gróf Batthyány Lajos szervezett tekintélyes ellenzéket
a főrendi táblánál, melyhez a régibb elemekben csak igen gyönge alapot talált. Büszkén lobogó
zászlaja alatt tehetséges és lelkes újoncok őrserege csoportosult, mely a tábla nagy többségénél
előbb mutatkozó s Nagy Pál dörgő szava s éles gúnynyilai, sőt a bölcs és mérsékelt Deák Ferenc
komoly megrovásaival is megbélyegzett hunyászkodó alázatosság s az udvar kegyeit leső
szolgaiság után, föltűnt akkorig szokatlan merészségével.” (Melkovics Tamás történész)
9.3.2. „...míg más, a nemzeti gazdaság kútforrásainak felnyitását czélzó egyesületek hazánk
lakosai csak egyes (értsd: egyetlen) osztályának érdekeit mozdítják elő: a jelen egyesület
mindezen osztályokat egyenlően érdekli…Nagy és fontos kötelességet vállal magára, ki azt (ti.
a belépési nyilatkozatot) aláírja, nehéz előre kiszámítani, mennyi polgári erény fog tőle
követeltetni... az ellenőrködés bajos, a kijátszás könnyű. Ezért kimondom véleményemet: Adott
szavát szegni itt nem csak becsületszegés — ez hazaárulás, ez gyávaság! (Batthyány Kázmér
védegyleti elnöke beszéde az alakuló ülésen” (Odor Imre történész-levéltáros)
9.3.3. „Gróf Apponyi György […] olyan tulajdonságokat egyesít magában, amelyek kiválóvá
teszik jellemét, mindig nagy alázattal képviseli a legfelsőbb érdekeket, szónoki képességeit
pedig a főrendi ház ülésein kívül Pozsony vármegye megyegyűlésében is energikusan mutatja
be, és nemcsak betanult beszédekben lép fel a királyi érdekek védelmében és az ellenzék
megcáfolására, hanem rögtönözve folyékony szép magyar nyelven. […] Minden alkalommal
jó szándékot és alázatot tanúsított, emellett sokrétű tudással bír, mindig azon fáradozott, hogy
a jó ügyet tevékeny befolyással támogassa, és ezzel minden jóérzésű figyelmét magára
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irányította, mivel minden cselekedetéből arra lehet következtetni, hogy a felsőtábla rátermett
tagjává váljon.” (Czinege Szilvia történész)
9.3.4. „Én azt tartom, hogy nem csak hazánkban, hanem minden alkotmányos országban oly
kormány, mely valamely törvénytelenséget eltűrni kényteleníttetik, és azt meg nem
változtathatja mindaddig, míg valamely törvényhatóság által arra fel nem szólíttatik, megszűnt
kormány lenni…[A] kormány megszűnnék kormány lenni, ha őt tanácsadó szerepre szorítanók,
s előadásait csak akkor venné fel a törvényhozás, mikor tetszik, és tárgyalás nélkül félretenni,
mikor nem tetszik”. (Apponyi György beszéde a felső táblán,1843. július 10.)
9.3.5. „Wesselényivel együtt az ellenzék vezére lett, a jobbágyok felszabadításának apostola.
Szatmár megye félszemű követének pátosz nélkül elhangzó szónoklatait feszült figyelemmel
leste az ország. Ezek a beszédek hozták a világ tudomására, hogy a csekei kúria magányában
óriás rejtezett mostanig. Kossuth, Deák az ő nyomdokain haladnak, lánglelkű szózataiért
lelkesülnek. A besúgók ijedten jelentették Bécsbe, hogy a lázongásra mindig kész fiatalság a
félszemű költőt tekinti vezérének, aki merész szavakkal ostorozza a Magyarországon németül
élő főnemeseket, az 500 mágnással szemben 700.000 köznemes érdekét képviseli, sőt túl ezen:
a nemesi kiváltságokat megnyirbálni, a jobbágyságot jogokhoz és szabadsághoz juttatni
óhajtja.” (Benedek István művelődéstörténész)
9.3.6. „Hazát és szabadságot életemnek minden napjaiban forró szerelemmel kapcsoltam
magamhoz, de e szerelem, mint szerelem a lyánka iránt, ideális képekhez szövé magát [...] Mit
gondoltok? Annak ki a hazaszeretet szép gondolatát először Plutarch mellett álmodta, [...] kit
Rákos partjain a magyar hősgyűlekezet emléke lyrai lángba kap vala: annak mit kellett
szenvednie, mikor a kerületi ülésbe lépvén, látott és hallott, s poetai fellengéséből egyetlen egy
pillantatban hullott le?” (Kölcsey naplóbejegyzés, 1832. dec. 37.)
9.3.7. „Bizodalom saját erejében és serge hűségében teszi a hőst; de ha vitézei adott jelre kardot
nem rántanak, s hidegen nézik őt az ellenség soraitól körülvétetni: mondjátok meg, mi
érzelemmel kezd majd új csatát?" (Kölcsey naplóbejegyzés, 1833. jan.8.)
9.3.8. „...uraim, mikor kétszáz fej gondolkozik valamin; mikor kétszáz fej akar valami
alkotványhoz fogni: akkor a logikának egyetemi törvényei nem sokat nyomnak.” (Kölcsey
naplóbejegyzés, 1833. május 29.)
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9.3.9. Ellenzéki és kormánypárti megyék 1834-ben

9.3.10. Ellenzéki és kormánypárti megyék 1828-ban és 1834-ben.
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9.3.11. Ellenzéki és kormánypárti megyék 1834-ben az önkénes örökváltság kérdésében

9.3.12. „A követek politikai minősítése szempontjából kormánypárti megyének tekinthetők:
Árva, Esztergom, Gömör, Győr, Heves, Moson, Nyitra, Szepes, Bereg, Baranya, Fejér, Liptó,
Veszprém, Zólyom ; Ellenzéki Bars, Békés, Bihar, Komárom, Nógrád, Somogy, Szabolcs,
Szatmár, Torontál, Trencsén, Tolna, Ugocsa , Zala. Abaúj, Szepes, Máramaros, Torna, Csanád,
Csongrád, Pozsony, Zemplén. Ingadozónak számít Sáros, Szepes, Máramaros, Torna Csanád,
Csongrád, Pozsony, Krassó, Vas, Temes Arad, Ung, Turóc, Bács ,Sopron.”(Völgyesi Orsolya
történész)

9.4. Kampányok és követválasztások a reformkorban (390-403. forrásig, 9.4.19.4.14.)
9.4.1. „ Mivelhogy a főispánok azoknak a megyéknek, melyeknek élén állanak, kormányzói, s
a közigazgatási és közügyek, valamint az igazságszolgáltatás gondja is főképen reájok van
bizva.
1.
§ S a megyéknek és igy az országnak közszolgálatát hátráltató bármely
szabálytalanságok elháritása végett, minden harmadik évben, vagy előbb is (ha a szükség a
tisztviselőkben valamely változtatást követel) tisztujitó széket hirdetni, s az előbbi alispánnal
együtt a nemesek rendéből négy alkalmatos jelöltet ajánlva, a tisztujitást megtartani kötelesek
legyenek. (1723. évi LVI.tc. a megyék tisztűjításáról)
6. § Továbbá a szavazásnál a törvényt és szokást figyelembe kell venni.” (1723. évi LVIII. tv.)
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9.4.2. „A szavazók lovas kocsikon vagy lóháton, de mindig a fiatal jelölttel az élen, száz és száz
zászlóval föllobogózva, hangos zeneszóval, hangzavartól kísérve vonulnak a választás
színhelyére […]. […] A főispáni beszédet csekély figyelemmel illették. Ezrek és ezrek kiáltása
közepette jelentették be a jelöltek nevét, amivel kezdetét vette a választás.” (Pulszky Terézia
visszaemlékezése, 1850)
9.4.3. ”A választások közeledtével az ország nemessége szakadatlan agitációt folytatott. A
pártokat összehívták vezetőik. Erre egy bál, egy sportesemény, egy születésnap adott alkalmat,
s míg a fiatalok szórakoztatták egymást, az idősebbek összeültek, és számot vetettek a siker
esélyeivel, lehetőségeivel. Összeszámolták azokat a szavazatokat, amiket rábeszéléssel vagy
éppen pénzzel lehet megszerezni…Végül pedig körvonalakban a választási hadjárat egész
menetét meghatározták. Különösen fontosnak tartották egy első osztályú cigányzenekar színre
állítását, amely az alkalomhoz illő fordulatos szövegű verseket játszott. A kortesre vagy a
bocskoros nemesekre (nobiles), kiknek szavazata ugyanannyit ér, mint bármely más nemesé, a
pazar aromájú borokat kivéve semmi sem tudott úgy hatni, mint a szép zene.” (Pulszky Terézia
visszaemlékezése, 1850)
9.4.4. „Minthogy a választásokra rendszerint háromévente került sor, természetesen a
legkedveltebb társasági témák közé tartozott, s még az elkötelezettség érzésétől mentes fiatal
hölgyek és urak is nagy izgalommal várták az eseményeket, hiszen a választások évét kivéve
sohasem került sor oly pompás estélyekre és változatos szórakozásokra, mint amilyenek a
választási hadjáratok idején zajlottak.” (Pulszky Terézia visszaemlékezése, 1850)
9.4.5. „Az angol követválasztást egy magyarnak röviden így magyarázhatnád meg: képzelj
teljes szabadságában egy megyei tisztválasztást, a képből elhagyván a részegeket s verekedőket.
Itt a durva erő kidagadását visszatiltja a műveltség érzése, azaz értelem határai közt forr, nálunk
gátlanul kiárad; itt tanáccsal, csellel, pénzzel, nálunk borral s bottal dolgoznak; ott elvvel s
okkal többnyire, bár nem mindig, nálunk itallal és étellel, bár nem kivétel nélkül.” (Szemere:
Útinapló, 1838)
9.4.6. „Leveleim már leírvák valának, midőn a zabolcsi tisztválasztás részleteiről tudósíttattam.
Az eset borzasztó, de tanúságos, s ingert ad előre gondoskodni a nemzeti legszebb jogok egyikét
undok fertőztetéstől megóvandó oly eszközökről, a minőkről rendelkezni Zabolch is a
veszedelem után czélbavett. Jövő levelemben tehát arról is közlök némelyeket, most csak
annyit, hogy a majdan másodalispánnak választandó Kállay Péter úr udvarába rohant csoport
hátulja összecsapván az útszán álló botos néppel, minthogy az ellenkező csoportból az udvarba
besodortatott két ember leverettetett, az utszaiak meg támadták Kállay Péter úr házát, s ablakait
beverve, kőfalát kibontva kipredálták. A prédálás 4 órától hétig tartott. A ház ura s családja a
kerítésen át mászva menték meg éle töket. A vármegye háza is megtámadtatott, s az erkélyre
jött főispán is kővel mellbe dobatott. — Iszonyú verekedések. Tíz ember már meghalt, még
sok sebesítettnek halála várható. — (Patay [István] megmaradt l-ő alispán, felkiáltással; 2-ik
Kállay Péter választatott Kállay Gergely ellen, szavazattal).” (Katona Csaba történész)
9.4.7. „Epillanatban végződött az ülés mellyben közel 1600 köznemes mind a házi adót, mind
az Országos köz Cassába utakra hidakra az el vállalandó költségeket fel kiáltás által meg
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buktatta. Fenyegetések az ülés előtt számosak voltak, és gyalázó kifakadások a cortesek között
személyem ellen, és mások személyei ellen..." (Deák levele Kossuthnak, 1843. április)
9.4.8. ”S méltóztassanak csak a múlt századok képviselőválasztásait megnézni, mikor a
nemesek választottak követeket utasítások mellett, olvassák el magának Deák Ferencnek
választását Zalában, vagy a kurta nemes kortesek viselt dolgait... a választási visszaélések nem
egy kormánynak, nem egy pártnak a hibái, legkevésbé sem a munkapártnak és a munkapárt
vezetőségének kizárólagos hibái. (Zaj a baloldalon.) Ha önök a választási visszaéléseket ki
akarják irtani, akkor elsősorban azt várhatjuk el önöktől, hogy őszintén és férfiasan mondják
utánam azt, hogy ezek a visszaélések minden pártnak Magyarországon évszázadok óta
folytonos hibáit képezték.” (Várady Zsigmond munkapárti képviselő 1910. július 13-án a
képviselőházban.)
9.4.9. „Amint az alispánt( Simay Kajetán) megválasztották, a többi választás már csendesebben
ment. Csak mikor a biztosok választására került a sor, akkor kezdődött megint az iszonyú lárma
és ordítás. Ketten voltak kijelölve: Jeszenszky Sándor és Kunos János. Az egyik párt felkapta
Jeszenszkyt, a másik Kunost, s több mint fél óráig hurcolták őket fel s alá az udvaron, állandóan
ordítva: Jeszenszky! Kunos! A két szegény ember sápadt volt, mint a fal. Néha oly közel hozták
őket egymáshoz, hogy a fejük csaknem összeütődött. Egyszer, valószínűleg a sok ide s tova
hurcolástól elkínoztatván Kunoson emberi dolog történt: elpisilte magát! Nem kellett ennél
több. A kortesek, kik hurcolták s kiknek kezein végig csorgott a nem várt nedv, egyszerre
levetették, s elkezdték kiabálni, „pfuj! húgyos! nem kell húgyos!" így lett vége a komédiának,
s Jeszenszky maga maradván a síkon, győzött.” (Haan Lajos naplója a békés megyei
választásokról)
9.4.10. „A rossz példánál semmi sem gyümölcsözőbb; az ingerelt, mámoros sereg egyszerre
rohant az alkalomnak, s mintha ez így volna legjobban, elkezdé ostromolni téglabombáival az
ellenfél választóit. Ebből pokolbeli lárma támadt; a Szentirmay-párt emberei nem akarták
magokat engedni, s ki botot, ki csákányt ragadva, elkezdék visszaverni támadóikat, egypár
zászlót már el is vettek tőlök, s azoknak a nyeleit odaverék a zászlótartók hátaihoz, amiből ott
a szűk, megszorult helyen a leggonoszabb öldöklés támadt volna, ha hirtelen maga Szentirmay
és Kárpáthy meg nem jelennek párthíveik között; amidőn Zoltán a választók vállaira
emelkedve, a mérges zsivajon keresztülható szózattal hívá fel választóit, hogy rögtön hagyják
el a megyeház udvarát, és protestáljanak ez alkotmánytörő erőszak ellen.” (Jókai: Kárpáthy
Zoltán)
9.4.11. „Minden ország – így okoskodott Sáskay, – hol szabad választások léteznek, arról
gondoskodott, hogy e fontos jog független, azaz oly egyedekre bízassék, kik anyagi
szükségeken fölül állanak. Miután törvényeink erről nem gondoskodtak és számos, egészen
vagyontalan nemest ruháztak föl választási képességgel, egyeseknek kell pótolni e hiányt s
gondoskodni, hogy a választók, legalább míg nehéz foglalatosságukban eljárnak, minden
szükségen fölül emeltessenek, mi természetesen csak úgy történhetik, ha addig, míg a
korteskedés s maga a tisztújítás tart, étel, italról gondoskodva van, s néha egy pár forint adatik
kárpótlásul azoknak, kik nemesi kötelességök teljesítése által munkát mulasztva kárt
szenvednének. Hogy mindez nem megvesztegetési szándékból, hanem ép azért történik, hogy
a választóknak teljes függetlensége biztosíttassék, világosan bizonyítja azon tapasztalás, hogy
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valahányszor ez intézkedés valamely párt által elmulasztatik, a választók nem követhetve
szívök indulatát, az ellenfél jelöltjeinek szokták adni szavazatukat.” (Eötvös: A falu jegyzője)
9.4.12. „A Magyar Királyságban Fényes Elek egykorú adatai alapján összesen mintegy 150
ezerre tehetjük azok számát, akik választójoggal rendelkeztek. Választójoggal alapvetően a
felnőtt nemes férfiak bírtak (de választhattak a nemes özvegyek is (de ők e jogukat csak
megbízottakon keresztül gyakorolhatták); továbbá a katolikus papok, egy-egy megyében a
görög keleti és protestáns lelkészek, illetve az 1840-as évek második felében, ugyancsak egyegy megyében a honoráciorok is. A választójogosultak száma megyénként rendkívüli
mértékben eltért egymástól: az a nagy és népes Biharban a tízezret is meghaladta, számos
megyében több ezerre rúgott, néhány másik megyében viszont csak néhány százat tett ki,
Mosonban pedig talán a százat sem érte el. 336. A Magyar Királyságban Fényes Elek egykorú
adatai alapján összesen mintegy 150 ezerre tehetjük azok számát, akik választójoggal
rendelkeztek. Választójoggal alapvetően a felnőtt nemes férfiak bírtak (de választhattak a
nemes özvegyek is (de ők e jogukat csak megbízottakon keresztül gyakorolhatták); továbbá a
katolikus papok, egy-egy megyében a görög keleti és protestáns lelkészek, illetve az 1840-as
évek második felében, ugyancsak egy-egy megyében a honoráciorok is. A választójogosultak
száma megyénként rendkívüli mértékben eltért egymástól: az a nagy és népes Biharban a
tízezret is meghaladta, számos megyében több ezerre rúgott, néhány másik megyében viszont
csak néhány százat tett ki, Mosonban pedig talán a százat sem érte el.” (Pajkossy Gábor
történész)
9.4.13. „…főispány úr ő mga kkt és RRt ország=gyülési követjeiknek megválasztására szóllítá
fel,- mire a Győri ( székes ) egyháznak kanonoka főtisztelendő Szusits György úr, azon
meggyözödésbül mondta ki, hogy az ország=gyűlés üdvös eredményének eggyik főtényezője a
követeknek egyénisége, a bekövetkezendö követválasztásra nézve a karok és rendek figyelmét
hazánknak, fáradhatatlan s eseménydús törekvései által köz tisztelet és bizodalomban álló
polgárjára gróf Széchényi Istvány ő Nagyméltóságára hívá fel – mely felhivásra a kk. és rr.
hazafiui érzetükbül eredő zajos öröm kiáltásokkal hosszabb ideig nyilatkozván mgos gróf
főispány kimondá miszerint a kk és RR. félreismerhetetlen nagy többsége által gróf Széchényi
Istvány úr ő Nagyméltósága választatott el országgyűlési első követnek. Ezen elnöki kimondás
után a karok rendek egy része, felszóllitá elnök ő Mgát, hogy különösen a követnek egyéniségét
fontos és szokatlan esetben, a szavazatok egyenkénti szedése által határoztatná, ezen felszólítás
ellen azomban a kk. és RR félreismerhetetlen határozott többsége nyilatkozván elnök főispány
ur. ismételve kimondá, hogy a többség gróf Széchényi Istvány úr ő nagysgát választotta első
követének…” (Széchenyi követté választása Moson megyében, 1847. okt. 18.)
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9.4.14. Kossuth követté választása 1847-ben Pest megyében

9.5. Választási kampányversek és gúnyversek (404-406. forrásig, 9.5.1-9.5.3.)
9.5.1. „Kőcserepy gavallér,
Van zsebében sok tallér,
Nem kell nekünk inggallér,
Lehetsz Pesten ácspallér!
Szentirmay, Kárpáthy,
Hazánk igaz baráti.
Korondy, Kőcserepy,
Honunkat nem szereti.
Kinyílott a piros rózsa,
Szentirmay szakajts róla.
Még pirosabb a mi vérünk,
Azért ontjuk, kiért élünk!” (Jókai: Kárpáthy Zoltán)
9.5.2. ”…Már most szóllok veletek
Van Károlyink, Veselényink,
Kik Hunniához hívek
Van Széchényink, van Andrásÿnk,
Kiknek tiszta még szívek.
Ha még ti is elhagyjátok
Romlásnak indult Hazátok
Szólljon bár ki felőle,
Mi lesz akkor belőle.” (Gúnyvers, 1832-36-os országgyűlés idejéből)
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9.5.3. ”Nagy Pálnak nem nagyon roszszúl
ált az rút Képmutatás,
Pedig ő is, mint másképp,
A 'Hazának vermet ás;
Hajdan, még czifra lepleket
Húzott minden tettére,
Tisztelet, 's örömkiáltás
Szált mindenütt nevére
Örűlt maga is Hunnia,
Hogy van még egy igaz Fia,
De jaj! megcsalatkozott,
Pali még is átkozott.” (Gúnyvers Felsőbüki Nagy Pálról, az 1832-36-os országgyűlés idejéből)

9.6. Az utolsó nádorválasztások és nádorok (407-412. forrásig, 9.6.1-9.6.6.)
9.6.1. ”…Sándor Lipótnak az életből való váratlan elköltözése után a nádorválasztást az ország
régi szokásához képest végrehajtani akarta, hanem e választás czéljából kegyelmes leiratában a
választásnál szokásos eljárás rendjét is átküldötte:…Ő szent felségének atyai trónja előtt
testületileg megjelenvén, József főherczeget, kiben nemcsak királyi herczeghez méltó
erényeket látnak, hanem már a magyar nemzet iránti kiváló vonzalmát, törvényeinek,
szabadságainak és kiváltságainak erős föntartóját megismerték, s annálfogva hiszik, hogy a
király és az ország között hathatós közbenjáró leend nádorul kivánták s szerencsekivánó
helyeslések s fölkiáltások közt megválasztották, és az országnak a királyi felség után legfőbb
méltóságának tisztére közös és egyértelmü megegyezéssel emelték... Ő szent felsége pedig e
választást azonfelül is megerősitette…” (1796. évi I. törvénycikk)
9.6.2. „Az ifjú főherceg bátyjának, Sándor Lipótnak, Magyarország nádorának tragikus halála
után lépett az állami és politikai élet színterére. I. Ferenc király 1795-ben őt nevezte ki
Magyarország helytartójává, és 1796-ban a magyar országgyűlés közfelkiáltással az ország
nádorává választotta. Ezt a tisztséget haláláig, több mint ötven éven át viselte.” (József
nádorról)
9.6.3. „1. § József nádor azon ernyedetlen buzgalomért, mellyel félszázadon keresztűl, nem
ritkán nehéz körülmények között, a hazának ügyeit vezérlette, a nemzet háláját teljes mértékben
kiérdemelte.
2. § A történetkönyv azon gyászlapjára, mellyre mulandó éltének utolsó órája jegyezve van, az
ország Rendei ezennel reá irják nevének a nemzet kebelében el nem mulható emlékezetét.”
(1848. évi I. törvénycikk)
9.6.4. „És Ő, az agg Nádor míg testben a sír felé hanyatlott, lélekben, érzelemben az ifjadó
nemzettel lépést tartva együtt ifjadott. Élete alkonyába a nemzet újjászületésének napkölte
vegyült.” (Részlet Kossuth Lajosnak József nádor halálára írt nekrológjából)

9.6.5. "Miként a nemzetnek, különösen Pest megye Rendeinek egyetemes közkívánata, hogy
István herczeg választassék az ország nádorává... Minekünk ez izgatott honban olly Nádorra
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van szükségünk, ki a párt küzdelmek szenvedelmein felül és kívül állva nem pártnak, hanem a
nemzetnek embere legyen... nekünk ollyan Nádorra van szükségünk, ki midőn eként a pártok
felett király és nemzet között közvetítő kapocs gyanánt áll, s ez állásában szívvel lélekkel
magyar legyen. És István herczeg magyarnak született, magyarnak neveltetett, ő e honnak nem
adoptív polgára, ő e hazának született édes gyermeke, ki egy levegőn nőtt fel mivelünk, kit e
hazához atyjának, anyjának sírja, atyja életének minden lépten szemébe tűnő nyomdokai,
bölcsőjébeni első szív dobbanása gyermekkorának kedves emlékei, ifjúságának első eszmélete
csatolnak... Nekünk olly Nádorra van szükségünk, ki a szabadság közepette növekedve, a
szabadságban rémképet nem lát, s egy szabad nemzet eleven vérpezsgésében nem szaglál
rendbontó féktelenséget... István Herczeg közöttünk született, közöttünk nőtt fel, lelke ez ujjá
születő új életének szabad légkörében erősödött." (Kossuth Lajos emlékbeszéde 1847. január
25-én a Pest megyei közgyűlésen József nádor búcsúztatása alkalmából)
9.6.6. „Ő cs. kir. és apostoli Felsége ez országgyülését nádorválasztás végett kegyelmes királyi
meghivó levele által különösen is kitüzvén… az ország Rendei Ő Felsége kegyelmes szine elől
tanácskozási termeikbe eltávozván, a kir. levélnek, melly a kijelöltek neveit magában foglalta,
sértetlenhagyása mellett, tehát a kijelölés szokásszerinti kihirdetésének mellőzésével, cs. kir.
austriai örökös főherczeg István, dicső emlékezetű cs. kir. austriai örökös főherczeg József
nádorispánnak fiát, egyhangulag és közös akarattal az ország nádorává elválasztották…
1. § Ő cs. kir. főherczegségének austriai örökös főherczeg Istvánnak az ország nádorává lett
elválasztatása ezennel törvénybe iktattatik.” (István főherceg nádorrá választása, 1847 )

9.7. A forradalom és az áprilisi törvények előtti választási reformelképzelések (413415. forrásig, 9.7.1-9.7.3.)
9.7.1. „…A' törvényhozásban mind a' király, mind a' két ház külön-külön kezdeményezési
joggal bir. Kivévén az adóügyet, mellyben a' kezdeményezés egyedül az alsóházat illeti. A'
felsőház az e' tárgyú törvényjavaslatot egyszerűen elvetheti, de változást nem indítványozhat
abban.
…A' király által az országgyűléshez küldött törvényjavaslatok az alsóház által tárgyaltatnak
először…
…Az országgyűlés' megnyitása után másnap a' ház kerületi ülésbe ül össze…
…Kétszerncl többször, a ház' engedelme nélkül, senki sem szólhat azon egy tárgy feletti
tanácskozásban, külön-külön a' kerületi vagy országos ülések' során….
Az országos pénztári számadások megvizsgálására tiz tagból álló bizottmány választatik...
… A kiadási és bevételi felvetés (budget) megvizsgálására hasonlóan tiz tagból álló bizottmány
választatik.” (Irinyi józsef házszabály javaslatai, 1847)
9.7.2. „Hazánkban a kormány tényleg nem parlamenti, annak tagjait nem a nemzet többségének
akarata vagy óhajtása jelöli ki, nem a nemzet bizalmától függ fennállhatása, nem ment az idegen
és épen nem nemzeti s nem is alkotmányos elemek befolyásától. Mindezeknél fogva
kötelességünknek tartjuk kijelölni azon tárgyak főbbjeit, miknek minél előbbi létrehozását a
hon javára mulhatatlanul szükségesnek hiszszük.
b) A honpolgárok nem nemes osztályainak, mindenek előtt pedig a királyi városoknak és szabad
kerületeknek, képviselet alapján, úgy törvényhozási, mint helyhatósági jogokban valóságos
részesítése.” (Ellenzéki nyilatkozat, 1847)
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9.7.3. „A reformkorban a centralisták (Eötvös, Szalay, Trefort, Kemény stb.) jutottak a
legmesszebbre a törvényhozás polgári átalakításának, a népképviseleti rendszernek és a
választói jognak a követelésében. Határozottan sürgették a rendiség megszüntetését nemcsak a
törvényhozásban, hanem a helyi, községi és városi, főként pedig a megyei kormányzatban is.
De a centralisták közül a legkövetkezetesebbek sem képzelték el a választójog cenzus nélküli
megadását. Eötvös József is azt hangoztatta, hogy a képviseleti rendszer, a modern „országlási
tudomány” legnagyobb vívmánya, de kiterjesztésének van határa, s a határt úgy kell megszabni,
hogy a társadalomban zavar ne támadjon, meg kell akadályozni, hogy a „közállomány vezérlete
értelmetlen tömegekre bízassék.” (Hársfalvi Péter történész)

10. 1848-49. és a választások
10.1. Az áprilisi törvények (416-421.forrás, 10.11-10.1.6.)
10.1.1. „Az országgyűlési követet minden önálló lakos vagy polgár közvetlenül választja, s
mindenki választathatik, semmi más meghatározott képesség nincs, csupán a közbirodalom
teszi a képességet.” (Táncsics választójogi tervezete, 1848. március)
10.1.2. „1848. évi IV. törvénycikk az országgyülés évenkénti üléseiről”
1. § Az országgyülés jövendőben évenkint, és pedig Pesten tartandván üléseit, az évenkinti
ülésre az ország Rendeit Ő Felsége minden évben, s a mennyire a körülmények engedik, a téli
hónapokra hivandja össze.
2. § A hozandó törvények jövendőre Ő Felsége által az évi ülés folyama alatt is
szentesíttethetnek.
3. § A képviselők három évig tartandó egy országgyülésre, s ezen országgyülésnek mindhárom
évi üléseire választatnak.
6. § Az évi ülés az utolsó évrőli számadásnak, és következő évi költségvetésnek a ministerium
által leendő előterjesztése, s az irántoki határozatnak meghozatala előtt be nem rekesztethetnek,
sem az országgyülés fel nem oszlathatik.
7. § Elnököt és egy másodelnököt a főrendi táblához, a tábla tagjaiból, Ő felsége nevez ki, de
jegyzőit, szinte saját tagjai közül, titkos szavazás útján a tábla maga választja.” (áprilisi
törvények a népképviseleti országgyűlésről)
10.1.3. „1848. évi 5. törvénycikk az országgyűlési követeknek népképviselet alapján
választásáról
1. § Politikai jogélvezetet azoktól, kik annak eddig gyakorlatában voltak, elvenni, a jelen
országgyűlés hivatásának nem érezhetvén, mindazok, kik a megyékben és szabad kerületekben
az országgyűlési követek választásában eddig szavazattal bírtak, e jog gyakorlatában ezennel
meghagyatnak.
Ezeken kívül:
2. § Az országnak s kapcsolat részeknek mindazon bennszületett, vagy honosított, legalább 20
éves, és sem atyai, sem gyámi, sem gazdai hatalom, sem pedig elkövetett hűségtelenség,
csempészkedés, rablás, gyilkolás és gyújtogatás miatt fenyíték alatt nem levő lakosai, a nőket
kivéve, törvényesen bevett valláskülönbség nélkül, választók:
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a) Kik szabad királyi városokban, vagy rendezett tanáccsal ellátott községekben 300e. ft. értékű
házat vagy földet, egyéb községekben pedig eddigi úrbéri értelemben vett 1/4 telket, vagy ezzel
hasonló kiterjedésű birtokot, kizáró tulajdonul, vagy hitveseikkel, s illetőleg kiskorú
gyermekeikkel közösen bírnak.
b) Kik mint kézművesek, kereskedők, gyárosok telepedve vannak, ha tulajdon műhellyel vagy
kereskedési teleppel, vagy gyárral bírnak, s ha kézművesek, folytonosan legalább egy segéddel
dolgoznak.
c) Kik, habár a fentebbi osztályokba nem esnek is, saját földbirtokukból vagy tőkéjükből eredő
100 ezüst forint évenkénti állandó s biztos jövedelmet kimutatni képesek.
d) Jövedelmükre való tekintet nélkül a tudorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, academiai
művészek, tanárok, a magyar tudós társaság tagjai, gyógyszerészek, lelkészek, segédlelkészek,
községi jegyzők és iskolatanítók, azon választó kerületben, melyben állandó lakásuk van.
e) Kik eddig városi polgárok voltak, ha a fentebbi pontokban leirt képességgel nem bírnak is.
3. § Választható mindaz, ki választó, ha életének 24-ik évét betöltötte, s a törvény azon
rendeletének, mindszerint törvényhozási nyelv egyedül a magyar, megfelelni képes.” (áprilisi
törvények a választójogról)
10.1.4. „25. § Fog pedig állani a képviselőház, Erdélyt ide nem értve, 377 követből,…Erdély,
ha csatlakozni akar, küld a VII. törvénycikk szerint, kebelében felosztott 69 követet.
6. § Minden egy követ választása végett egy külön választókerületnek kell alakíttatni, s
mindegyik választókerület csak egy országgyűlési követet választ.
32. § A szavazás a szavazó nevének a küldöttség általi feljegyzésével, - s valamint a szavazatok
összeszámítása is nyilván történik.
34. § Ha a szavazás bevégeztével a szavazóknak általános többsége egy egyén mellett
nyilatkozik, az megválasztott országgyűlési követnek azonnal kijelentetik.
35. § Ha a szavazóknak általános többségét azok közül, kikre a szavazás történt, egyik sem
nyerné el, azon két egyén között, kik aránylag legtöbb szavazatot nyertek, újabb szavazás
történik.
36. § Ezen másodszori szavazás; a mennyiben a szavazók sokasága miatt, az első szavazással
egy napon nem végeztethetnék be, a következő napon fog megkezdetni, s mindenesetre
egyfolytában befejeztetni.
37. § A kitűzött két egyén közül az, ki a másodszori szavazásnak alkalmával az abban résztvevő
választók szavazatának többségét megnyeri, megválasztott országgyűlési követnek azonnal
kijelentetik.
39. § Ki-ki csak személyesen szavazhat.
40. § A választóknak az összeírásnál, vagy választásnál semminemű fegyverrel megjelenni nem
szabad.” (áprilisi törvények a választási eljárásról)
10.1.6. „A választás a kitűzött nap reggelén kezdődött és addig tartott, amíg volt szavazó. Ha
estig nem fejezték be, akkor másnap reggel folytatódott. A jelöltet elég volt a választás kezdetén
megnevezni, amennyiben a személyével mindenki egyetértett, akkor közfelkiáltással
választották követté. Az 1848-as választások többsége, mintegy 60 százaléka egyhangú
választás volt. Ha azonban a választási bizottság elnökének kérdésére legalább tízen úgy
válaszoltak, hogy szavazást szeretnének, akkor kezdetét vette voksolás. Ez nem a mai módon,
titkosan, szavazólap útján zajlott, hanem teljesen nyíltan, a választó nevének a jelölt listájára
való felvezetésével történt. A választási jegyzőkönyv egy példányát az új követ kapta, így az
egyben megbízólevélként is funkcionált.” (a választási eljárásról)
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10.1.5. „Az 1848:5. tc. alapján a lakosság 1,6-1,7 %-a helyett mintegy 7-9 %-ának adott
választójogot. A polgári Angliában a választók száma csak az 1832. évi Reform Bill után érte
el a 4,8%-ot. Ez a megoldás akkoriban igencsak elfogadhatónak tűnt. Hazánk lakossága 1848ban 11,2 millió volt, s körülbelül 800.000 embernek lett választójoga. E törvények megalkotói
nem tekintették művüket tökéletes, és befejezett alkotásnak, hanem inkább kezdetnek, amit még
tovább kell fejleszteni.” (Kosáry Domokos történész)

10. 2. Az első népképviseleti választások (422-429.forrásig, 10.2.1-10.2.8.)
10.2.1. „Éjjel ugy tiz óra felé muzsikaszó és kurjongatás keltett föl álmomból. A pap fiát
éltették, mint követet. Kinéztem, ott kinn a ház népe mondja, hogy az egész várost itatja a pap.
Miután látták az alávalók, a becstelenek, hogy semmi rágalommal, semmi gyalázással el nem
hódithatják tőlem az embereket, a végsőre vetemedtek, borral és pálinkával vették el a szegény
szánakozásra méltó nép eszét, hogy énellenem, és igy önnön maga ellen forduljon! Az ivás és
orditozás egész éjjel tartott. (...) Ekkép ment végbe a követválasztás. Nem hamisitottam egy
tényt sem, de csak egy szót sem, isten engem ugy segéljen ezen és a más világon!
És azok, kik ellenem lázitották a népet, örökké azt beszélték, hogy én lázitottam, én vagyok a
lázitó... (...) És ennek ma kellett történnie, hogy engem, mint orosz spiont, mint hazaárulót,
agyon akart verni a magyar nép, ma junius 15-kén... ma három hónapja, hogy martius 15-dike
volt, midőn első valék azok közt, kik a magyar nép szabadságáért szót emeltek, sikra szálltak!
– De én azért nem a népet kárhoztatom, hanem ámitóit, félrevezetőit, kiket egykor törvény és
isten egyaránt meglakoltat... a nép én előttem szent, annyival inkább szent, mert gyönge, mint
a gyermek. – Dicsértessék a nép neve most és mind örökké!” (Petőfi a szabadszállási
választásokról)
10.2.2. „Nagy Károly uram pedig hiába diadalmaskodik, mert azt a választást meg fogja
semmisiteni az országgyülés, mint törvénytelent, és őkelmét ebrudon fogják kivetni a követek
közül, és ugy kell neki, mert aki mint vet, ugy arat. (...) Ti, polgártársaim, készüljetek az uj
követválasztásra, mely egy hónap mulva bizonyosan meglesz, készüljetek el jobban, mint az
előbbenire….” (Petőfi röplap a szabadszállási néphez, 1848 június végén)
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10.2.3. Választási menet a pesti Kristóf téren 1848-ban

10.2.4. „1848–49 jelesebb szereplői Batthyány Lajos Sárváron, Csány László Keszthelyen,
Deák Ferenc Szentgróton, Eötvös József Mezőkövesden, Klauzál Gábor Csongrádon, Kossuth
Lajos Pest Belvárosában, Madarász László Csákváron, Mészáros Lázár Baján, Perczel Mór
Budán, Széchenyi István Nyéken, Szemere Bertalan Miskolcon, Táncsics Mihály pedig
Siklóson. A legnépszerűbb politikusokat több helyen megválasztották, így Kossuthot
Bácsalmáson, Jászberényben, Kecskeméten, Szegeden és Zentán is, azonban ilyen esetben
dönteni kellett, mivel mindenki csak egy mandátumot tarthatott meg, a többi kerületben pedig
új választásokat tartottak.” (Pálmány Béla történész-levéltáros)
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10.2.5. István nádor megnyitja az országgyűlést 1848. június 5-én a Redout-ban

10.2.6. „Összesen 415 képviselő jelent meg az 1848. július 5-én Pesten megnyílt
országgyűlésen.Nagy többségük (74%) megyei birtokos nemes lett, közülük 90 már korábban
is volt országgyűlési követ. 24 % polgár és mindössze 4 „földműves”. A Batthyány-kormány
hívei nagy győzelemt arattak, kevés radikális került be a képviselőházba.Táncsics Mihályt
viszont két helyen is megválasztották. A képviselők nagy többsége a polgári-nemzeti átalakulás
híve volt.” (Kosáry Domokos történész)
10.2.7. „...Azt hiszem, hogy midőn egy nemzet minden oldalról fenyegettetik, de sejti, érzi a
bizalmat, hogy meg tudja, meg fogja magát védhetni: akkor a haza megmentésének kérdését
semmi kérdést nem szabad függővé tenni. (Zajos tetszés s éljenzés.) Ma mi vagyunk e nemzet
miniszterei, holnap mások lehetnek, — ez mindegy; a minisztérium változhatik, de neked
maradnod kell, oh hazám! s a nemzetnek erőt kell teremtenie. Azért, minden téves
magyarázatok kikerülése végett, egyenesen és ünnepélyesen kinyilatkoztatom, hogy midőn azt
kérem: adja meg a képviselőháza 200 ezer főnyi katonát s az erre szükséges pénzerőnek
előteremtését…A z „Iratok " XI. kötetében a beszédet sajtó alá rendező Kossuth Ferenc itt a
következő megjegyzést teszi: „Kossuth itt megszakítá beszédét s ekkor Nyáry Pál a szónoklat
varázsereje, s a helyzet rendkívülisége által fellelkesítve felugrott helyéről is jobbját esküre
emelve hangosan kiáltá: Megadjuk!...A jelen volt összes képviselők felálltak helyeikről és a
lelkesedés lángoló hevével kiáltották: Megadjuk…” (Kossuth beszéde, 1848. július 11-én)
10.2.8. „A felsőtáblát lényegében érintetlenül hagyták, pusztán a neve változott meg, 1848.
július 6-ától felsőháznak nevezték magukat. Tagjai a hivatalban lévő katolikus és görög ortodox
egyházak főpapjai, a világi főrendek – a született és honfiúsított mágnások, vármegyék
főispánjai, a kerületek főkapitányai – voltak. Elnökét és másodelnökét tagjai sorából az
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uralkodó nevezhette ki, de jegyzőit titkos szavazással maga választotta. 1848/49-ben a felsőház
politikai súlya meg sem közelítette a képviselőházét. Aktív tagjainak száma szeptember–
októberre 60 főre csökkent, s 1849 márciusában Debrecenben már csak kb. 30–35 főrend jelent
meg. Érdemi vitákat ritkán tartottak, többnyire jóváhagyták a képviselőház által elfogadott
indítványokat.” (A felsőház tagjai és működése)

10.3. Kossuth, a kormányzó (430-435. forrásig, 10.3.1-10.3.6.)
10.3.1. „Madarász László: A kormány eddigi elnöke Kossuth Lajosnak nyilatkozata szerint
szükséges, hogy a hazában egy erős kormány legyen, önök elfogadták azt, miként a
kormányzati forma Magyarországra nézve megváltozzék, azon perczben mellyben kimondatik,
hogy a honvédelmi bizottmány, melly eddig vezette a dolgokat megszűnt, szükséges arról
gondoskodni, hogy egy más kormányzás állíttassék fel Magyarország ügyeinek vitelére. Én
megteszem ekkép formulázva indítványomat. (Zaj: az egész ház Kossuthot élteti!) Addig is,
míg a nemzetgyűlés a kormányzási forma felett intézkednék, Kossuth Lajos képviselő, a nemzet
képviselőinek összes akaratával a magyar álladalom kormányzó elnökévé választatik, s a
kormány alakítására utasíttatik.” (A képviselőház történelmi ülése, Debrecen, 1849. április 14.)
10.3.2. „…4-er. Az ország jövendő kormányrendszerét minden részleteiben a nemzetgyűlés
fogja megállapitani, addig pedig, míg ez a fentebbi alapelvek nyomán megállapitatnék, az
országot egész egyetemes kiterjedésében a nemzetgyűlés minden tagjainak egy ajku
felkiáltásával, s közmegegyezésével kinevezett kormányzó-elnök KOSSUTH LAJOS fogja a
maga mellé veendő ministerekkel ugy saját magának, mint az általa nevezendő ministereknek
személyes felelősségük s számadási kötelezettségök mellett kormányozni…” (1849. évi II.
törvénycikk - a magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata)
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10.3.3. Kossuth kormányzóvá választása

10.3.4. „A Habsburg-Lotaringiai Ház trónfosztása, illetve Magyarország függetlenségének
kikiáltása után az államfői tisztség kérdését ideiglenesen rendezni kellett. Kompromisszumos
megoldásként került sor erre a szokatlan államfői névadásra, amely sokkal inkább hasonlított
egy korlátozott köztársasági elnöki jogkörhöz, mint a korábbi kormányzói hatalomhoz. A
kormányzóelnök rendeletei csak miniszteri ellenjegyzéssel lettek érvényesek. Nem kapta meg
az országgyűlés feloszlatásának jogát, viszont a Szemere-kormány nem alakíthatott ki Kossuth
Lajos irányvonalával szembenálló politikát, mert a megbízatásuk, felmentésük az államfő
jogkörébe tartozott.” (kormányzói jogkör,1849)
10.3.5. „Arad, 1849. augusztus 11.
A jelen körülmények között a nemzet életének megmentése s jövőjének biztosítása körül csak
a hadsereg lévén képes sikeres lépéseket tenni: ezennel a miniszterek többségének indítványára
is úgy magam, mint a minisztérium nevében kinyilatkoztatom, hogy a jelen kormány lelép, s
addig, míg a nemzet hatósága szerint máskint netalán intézkedendnék, a nemzetgyűlés
megbízásából eddig általunk gyakorlott polgári és katonai legfőbb kormányzási hatalmat
ezennel tábornok úrra ruházom. Megvárom tábornok úrtól, s azért Isten, a nemzet és a história
előtt felelőssé teszem, hogy ezen hatalmat legjobb tehetsége szerint szegény hazánk nemzeti
státuséletének megmentésére, javára s jövőjének biztosítására fordítandja.Ezennel
felhatalmazom önt ma este 8 órától kezdve, amikorra az igazságügyi miniszterhez kinyomatás
s kihirdetés végett megküldött s a nemzethez intézett nyilatkozatom, reménylem, meg fog
jelenhetni, a kormányzati hatalom gyakorlatára. Legyen ön híve a hazának, és Isten segítse
önnek lépteit.” (Kossuth levele Görgeynek)
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10.3.6. A magyar állam 1848-49-ben
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